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Editorial

Vencendo desafios

E

sta edição da revista Citricultura Atual coincide com a volta presencial da
Expocitros e da Semana da Citricultura, que promove o relacionamento entre os mais diversos setores da citricultura. Este é um momento de grande alegria para todos nós do GCONCI, e aproveitamos para destacar nessa edição a
premiação Hall da Fama da Citricultura Brasileira, que neste ano homenageia o
empresário e citricultor José Gilberto Pratinha. A entrega do troféu acontece na
abertura da Semana da Citricultura.
Aproveitando também a circulação dessa edição da Expocitros, os assuntos
abordados por especialistas são atuais e procuram levar conhecimento e soluções para que os produtores tenham lucro na atividade, o que atualmente vem
sendo uma busca incessante, já que estamos vindo de uma das menores safras
da história – aproximadamente 316,95 milhões de caixas de 40,8 kg –, reflexo
das condições climáticas ocorridas no ano passado. O clima será sempre determinante no resultado da safra, e é um fator incontrolável.
Essa edição traz artigos que tratam os desafios dos produtores, como em
relação ao clima, ao HLB, ao impacto do aumento do preço dos fertilizantes
nos custos dos citros, e também soluções no manejo biológico, para melhorar e
manter a saúde das plantas, e soluções sustentáveis para o manejo de pragas e
doenças, como os de autoria do professor Santin Gravena e das entidades Centro de Citricultura Sylvio Moreira/IAC, Esalq-USP e Fundecitrus.
E, por fim, a capa da edição tem como tema os benefícios do suco de laranja para a saúde em tempos de pandemia. Completando esse assunto, reportagem mostra como o Brasil se tornou um dos maiores consumidores per capita
de suco e a aposta das empresas no mercado de suco fresco e em outros derivados da laranja.
Boa leitura!
Oscar Augusto Simonetti
Presidente do GCONCI
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Economia

Produção de laranja é prevista para
ser maior em 2022/2023, mas
não deve haver excedentes

Foto: Adobe fotos

BAIXOS ESTOQUES DE SUCO MANTÊM DEMANDA INDUSTRIAL ELEVADA

A

primeira estimativa para a safra 2022/2023 de laranja, divulgada pelo Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura) em
maio, indica que o Cinturão Citrícola (Estado de São Paulo e Triângulo Mineiro) deve colher 316,95 milhões de caixas de 40,8 kg,
recuperação de 20,5% frente à temporada 2021/2022, que foi de
apenas 262,97 milhões. Segundo o Fundo, as condições climáticas
foram mais favoráveis ao desenvolvimento da nova safra, com chuvas mais regulares em boa parte do período de desenvolvimento.
Segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, todo o contexto
geral da safra está mais favorável neste ano. Ainda que as primeiras floradas tenham se atrasado em alguns pomares (abrindo em
meados de setembro nos irrigados, e em outubro nos de sequeiro
– após o retorno das chuvas), o volume de flores foi considerado
positivo, sendo complementado por outras aberturas nos meses
seguintes. Além disso, o pegamento dos frutos também foi considerado bom, visto que foi beneficiado por chuvas intercaladas
com períodos chuvosos na maior parte do tempo.
De fato, desde meados de outubro de 2021 as precipitações
vêm beneficiando o enchimento das frutas, diferente das duas
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últimas safras, quando a falta de chuvas predominou no período.
Vale lembrar que os impactos da seca prolongada nos últimos
dois anos (e, em algumas áreas, também das geadas do inverno
passado) não foram completamente revertidos, mas os pomares
estão mais vigorosos, o que já trazia um consenso de que a produtividade seria maior nessa safra.
Mesmo com a recuperação da produção, a oferta de laranjas
deverá ser bem apertada na safra 2022/2023, devido à grande
necessidade industrial para recompor os estoques de suco de laranja – que são previstos para fechar 2021/2022, em junho deste
ano, em apenas 127 mil toneladas, de acordo com estimativa de
fevereiro da CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores
de Sucos Cítricos). Inclusive, a Associação deixou claro que esse
volume armazenado deverá ser insuficiente para atender a demanda até que a nova temporada ganhe ritmo, o que traz preocupações quanto ao abastecimento mundial, já que o Brasil é o maior
exportador global, com mais de 70% de participação na comercialização internacional da commodity em 2021/2022, segundo o
USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos).
Caso a produção se confirme em 316,95 milhões de caixas, devem ser processadas ao redor de 270 milhões (restando para o
mercado de mesa cerca de 47 milhões). Considerando vendas de
suco um pouco menores (ao redor de 1 milhão de toneladas em
equivalente a suco concentrado) e o rendimento médio das últimas cinco safras (de 267 caixas de laranja para a produção de 1
tonelada de FCOJ, segundo dados da CitrusBR), cálculos do Hortifruti/Cepea indicam que os estoques de suco de laranja podem
fechar novamente em níveis baixos ao final de 2022/2023 – em
junho de 2023.
Nesse cenário, a temporada deve novamente ser de escassez
de matéria-prima, havendo novamente a dependência de uma
produção volumosa em 2023/2024 para a recomposição dos estoques de suco.
Todo esse cenário já tem beneficiado os preços da laranja para
comercialização à indústria em 2022/2023, que atingiam teto de
R$ 32,00/cx de 40,8 kg, colhida e posta na processadora. Apesar
de os valores estarem inferiores às expectativas de produtores,
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estão acima dos preços oferecidos na temporada anterior. Vale
lembrar que a expectativa de cotações mais altas por parte dos
citricultores está baseada nos baixos estoques de suco e também
no aumento significativo dos custos de produção – que, inclusive,
têm desmotivado renovações de área no segmento.

Mercado de mesa também
deve ter oferta restrita

Sem excedente de laranjas, deve haver, também, equilíbrio
na oferta no mercado de mesa no decorrer de toda a safra, em
razão da alta absorção industrial. Contudo, isso não é garantia de
valores muito mais altos nesse segmento, visto que boa parte dos
consumidores brasileiros está com a renda restrita, diante da inflação e da lenta recuperação econômica do país. Assim, são mais
sensíveis à alta de preços em produtos menos essenciais da cesta
de compras.
Vale lembrar que, no final do ano passado, os preços da laranja
Pera de mesa chegaram a superar os R$ 50,00/cx de 40,8 kg, na
árvore, mas logo se retraíram, devido à diminuição da demanda
diante dos preços altos.

Área plantada se mantém estável

A área plantada de laranjas do Cinturão Citrícola se mantém praticamente estável frente a 2021. Segundo dados do Fundecitrus,
o Estado de São Paulo e o Triângulo Mineiro possuem, em 2022,
387.073 hectares de laranjas, queda de 4% frente à área de 2021.
A área não se recuperou da queda verificada em 2021, já que
devido ao cenário atual de culturas concorrentes (como grãos,
cana e amendoim), o que aumentou a substituição de pomares
antigos por essas culturas (ou então, motivou o arrendamento
das áreas) em detrimento da renovação com laranja. Além disso,
o momento atual, de aumento expressivo nos custos de produção,
também desestimula o plantio de culturas perenes e com elevado
custo de implantação, como é o caso da laranja.
Do total, 42.684 hectares correspondem a pomares em formação, e 344.389 hectares aos já em produção. O tamanho restrito do cinturão, por sua vez, pode ser um limitante à colheita de
safras volumosas no Cinturão Citrícola, visto a diminuição do potencial produtivo da região.

Área de limões se eleva; preços da
variedade são baixos no primeiro
quadrimestre, devido ao pico de safra

Ao contrário da laranja, o plantio de limões está em expansão no
Cinturão Citrícola nos últimos anos. Segundo dados do Fundecitrus, em 2022 a área total de São Paulo e do Triângulo Mineiro era
de 51.809 hectares, avanço de 33% em relação à estimativa divulgada em 2018. Deste total, 45.872 hectares correspondem à
lima ácida Tahiti. Esse avanço é justificado por períodos de boa

Preços da lima ácida Tahiti – R$/cx de 27 kg, colhida
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Fonte: Hortifruti/Cepea

rentabilidade da cultura nos anos recentes. Contudo, o cenário de
preços não tem sido tão favorável desde meados de 2021, diante
da maior oferta e de dificuldades de comercialização (tanto por
momentos de restrição de qualidade como pela demanda doméstica restrita).
Neste ano, a oferta se iniciou com comportamento típico: com
altos volumes no primeiro quadrimestre e preços mais baixos,
característicos do pico de safra da variedade.
A fruta também tem se destacado no que diz respeito às exportações. Segundo dados da Secex, na parcial de 2022 (até abril),
o Brasil exportou cerca de 54,9 mil toneladas de limões e limas,
aumento de 21% em relação ao ano passado e recorde para o período. Em receita, foram arrecadados US$ 44,45 milhões, avanço
de 19% na mesma comparação.
No segmento externo, a demanda pela fruta está crescendo
na Europa, principal destino brasileiro. De 2010 para 2020, as importações da União Europeia (considerando os países de fora do
bloco) subiram 96% em volume, e do total importado em 2020,
63% vieram do Brasil. Nesse cenário, continuam positivas as expectativas quanto ao volume de envios até o final do ano. Merece
destaque, porém, que outros países também estão vendo oportunidade de mercado nas exportações dessa fruta, como Colômbia
e Vietnã, que não tinham representatividade nos envios, mas cresceram significativamente nos últimos anos.
Quanto ao processamento da fruta, a demanda das indústrias também esteve aquecida no primeiro quadrimestre do ano,
período usual de moagem da Tahiti. Os preços pagos pelo segmento chegaram a R$ 22,00/cx de 40,8 kg, colhida e posta na
unidade de moagem, valor superior ao verificado no mesmo período do ano passado.

Eng. Agr. Margarete Boteon | Pesquisadora – Cepea/Esalq-USP
Fernanda Geraldini | Pesquisadora – Cepea/Esalq-USP
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SIMM, SISTEMA INTEGRADO DE
MONITORAMENTO E MANEJO
DA FERTILIDADE DO SOLO
EM UMA ÉPOCA DE ALTA NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO, MEDIDAS DE CURTO PRAZO SÃO
IMPORTANTES PARA SE EVITAR PREJUÍZOS, QUE É O FOCO DESTE ARTIGO

O

s investimentos em nutrição são considerados certos e necessários, de excelente retorno, pois na carência de elementos minerais essenciais a planta reduz a produtividade, a sua
capacidade de defesas naturais contra estresses bióticos ou abióticos e a sua própria vida útil, uma vez que as plantas gradativamente amarelecem, perdem folhas, os galhos secam e morrem
precocemente.
Muitos produtores investiam até um pouco mais do que o matematicamente exigido em nutrição, almejando melhores produtividades e retornos de capital ao longo do tempo. Mas em 2022,
alguns desses insumos mais que triplicaram os seus preços, gerando preocupações no setor para a próxima safra, porque, no período, a laranja teve valorização menor, o que reduziu a rentabilidade da cultura.
Deixar de adubar não é solução simples, mas, antes de tudo,
de muito risco, já que a laranjeira é árvore de alta exigência nutricional, notadamente pelos seus frutos que exportam grande
quantidade de nutrientes na colheita. Para cada tonelada de laranja Pera, há exigência de aproximadamente 2 kg de nitrogênio,
1,7 kg de potássio, 170 g de fósforo, entre outros macros e micronutrientes (Bataglia et al., 1977). Somados a esses consumos, para
os frutos crescerem, a planta requer nutrientes para o seu desenvolvimento e manutenção. Há perdas de nutrientes no ambiente
por competição, lixiviação, formação de complexos insolúveis ou
fixação de elementos no solo, como aqueles observados com o
fósforo em reações com os óxidos de ferro ou alumínio, comuns
nos solos tropicais. A soma dessas exigências acelera o depauperamento dos pomares sem adubos.
Medidas de longo e médio prazos, pela construção da fertilidade do solo, tanto riqueza em minerais como biológica, por meio
do uso de bactérias solubilizadoras de minerais absorvidos ou fixados, estimulantes da absorção mineral e indutoras de defesas
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naturais aos estresses, bem como no manejo que proporciona
maior porosidade e capacidade de armazenamento hídrico estão
em pauta na busca da maior sustentabilidade. Contudo, na alta do
momento, medidas de curto prazo são importantes para se evitar
prejuízos, nas quais devemos nos focar nesse artigo.
Na oportunidade de alta do momento, surgem muitos produtos no mercado, mas o estudo das suas reais capacidades de
substituição dos adubos mais concentrados ou solúveis devem
ser estudadas, pois para muitos, como os pós de rocha, a disponibilização é muito lenta ou gradativa. Estercos e produtos organominerais estão na mira do agricultor e quanto de qualidade e boa
riqueza mineral podem ser vantajosos economicamente.
As fertirrigações podem ser interessantes nessas condições
de altos preços, porque se os adubos forem aplicados de forma
parcelada junto às irrigações, podem ter maior aproveitamento
e compensar os valores mais altos dos insumos pela redução de
doses em função da maior eficiência. Vale destacar que a zona
úmida do solo ou bulbo, promovidos pela irrigação de gotejamento, quando disponibiliza macro e micronutrientes em proporções e formas adequadas que não acidificam o meio, promovem
melhor enraizamento e proporcionam melhor eficácia no aproveitamento de água, adubos e da energia gasta na irrigação.
Investir nos nutrientes que faltam no solo de cada talhão,
aplicando em formas, doses, locais e épocas corretas, em situações normais, é a opção mais segura e rentável e sempre aplicável para proporcionar mais lucro ao produtor. A partir de análises
de solo, folhas e do estado geral das plantas e pela expectativa
de produtividade, é possível prever o balanço de nutrientes, considerando o quanto será necessário para as plantas crescerem e
produzirem bem, corrigindo-se as doses de acordo com a eficácia esperada de cada adubo ou forma de adubação, seja sólida,
líquida ou em fertirrigação.

Manejo
Ajustar as doses de quadra em quadra pode parecer pouco
prático para alguns, mas tem baixíssimo investimento, uma vez
que os custos laboratoriais e de levantamentos são pequenos. Essas ações normalmente evitam erros e melhora a produtividade e
o lucro de todo o pomar.
Decisões simples, como onde jogar o adubo para a planta
aproveitar ao máximo o fertilizante, se no meio da rua, na faixa
um pouco para fora da saia ou então sob a copa, pode ser feito por
meio da observação em trincheiras no solo que mostram onde a
maioria das raízes absorventes se localizam, mas supor que as raízes estão ali ou acolá sem ver é passível de erros grotescos. Visto
isso é só acertar a regulagem das máquinas (figura).
Para reduzir as perdas por lixiviação ou fixação, a calagem, de
correção eficaz da acidez e baixo custo para o fornecimento de
cálcio e magnésio, melhora o solo e o enraizamento, aumentam
o aproveitamento dos nutrientes. Esses benefícios vão além, pois
raízes bem nutridas em cálcio, com pH do solo em água entre 5,5 e
6,5, proporcionam vida útil maior para as raízes. Mesmo em plantas com HLB, cujas raízes possuem menor tempo de vida, se bem
nutridas em cálcio, podem continuar ativas por mais tempo melhorando a absorção de nutrientes do solo e reduzindo o custo
energético da planta para sua renovação (Morgan et al., 2020).
A ação do gesso, insumo barato que em dose certa proporciona a neutralização do alumínio tóxico, enriquece o solo em
profundidade com cálcio e enxofre. Essas correções favorecem o
aprofundamento das raízes, que, em curto prazo, podem explorar melhor a água e os nutrientes de camadas mais profundas.
Destaco que as raízes absorventes ou finas dos citros têm ciclos
de renovação de praticamente nove meses e podem se expandir
e ampliar no solo se não houver impedimentos químicos, físicos
ou biológico. Estudos mostraram que doses e formas corretas de
aplicação de gesso não causam lixiviação de potássio, constituindo-se em insumo seguro e estratégico no manejo e na melhoria da
eficiência das adubações (Van Raij, 2008).
Os micronutrientes também não podem ser esquecidos. A sua
carência está intimamente ligada às perdas de florescimento, desenvolvimento da planta como um todo, dos frutos e produtividade.
Um exemplo é o boro, elemento essencial para o bom crescimento e
formação das raízes e das suas estruturas de transporte (Mattos et
al.). Nos citros, a eficácia de aplicações de boro no solo é superior às
aplicações foliares. Interessante é que o maior enriquecimento em
boro e crescimento das raízes promovem melhor aproveitamento
de fertilizantes como o próprio potássio. As exigências são pequenas, entre 1 e 2 kg do elemento por hectare, de custo muito acessível, o que pode ser esperado para outros nutrientes que auxiliam no
enraizamento, na saúde e na produtividade da planta.
Mas não basta ver apenas o solo, pois a copa, o seu enfolhamento, o vigor e o estado nutricional, e até a presença de doenças
como o HLB, são fatores para serem ponderados pela adubação.
Plantas pouco enfolhadas possuem poucas reservas e precisam

Fotos: Camilo L. Medina

Figura. À esquerda, as raízes do pomar adulto estão concentradas sob
a copa da planta. Para melhor aproveitamento dos fertilizantes, estes
deveriam ser aplicados sob a copa e, ao longo do tempo, corrigirem os
fatores que impedem as raízes explorarem mais amplamente o terreno.
À direita, as raízes estão distribuídas por todo o volume disponível do
solo, quando os fertilizantes podem ser distribuídos mais amplamente
com bom aproveitamento dos nutrientes.

ser mais adubadas para recuperarem a sua capacidade produtiva
(Medina et al., 2020).
Essas ações de curto prazo são simples, mas precisam ser integradas, interpretadas e calculadas, o que é possível pelo SIMM,
hoje disponível para todos os produtores e agrônomos.

O SIMM

O SIMM (Sistema Integrado de Monitoramento e Manejo da Fertilidade do Solo) é um conjunto de análises necessárias para calcular doses corretas, proporcionando eficácia e economia, desenvolvido pela Conplant para os citros em 2007. É chamado de sistema
porque trata-se da integração das análises de solo e das plantas
para gerar a melhor adubação, e hoje está informatizado e disponível para todos produtores e técnicos.
Podemos fazer uma analogia do SIMM com o MIP (Manejo Integrado de Pragas), que visa dar ao produtor um maior lucro fazendo
uso mais adequado dos insumos. O SIMM é como se estivéssemos
olhando em uma visão 3D, pensando no sistema solo-planta e profundidade das raízes.
Além de análises químicas do solo, da concentração de elementos na planta, da expectativa de produtividade e crescimento
das plantas, podemos complementar com observações adicionais
para dar maior precisão nas nutrições. Entre elas é interessante
avaliar o vigor e o enfolhamento da copa e promover estudos da
posição das raízes, de camadas de impedimento químico, físico e
biológico pelas trincheiras.
Enfim, verificar as análises de solo e observar as copas e as raízes das plantas são ações fundamentais para a tomada de decisões
e existem boas ferramentas que podem gerar economia, eficácia na
nutrição, melhoria da produtividade e lucro para o produtor.

Eng. Agr. Camilo Lázaro Medina – GCONCI/Conplant
Eng. Agr. Hamilton Rocha – GCONCI/Conplant
Eng. Agr. Ricardo Silvério Machado – Conplant
Eng. Agr. Ondino Cleante Bataglia – Conplant
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HALL DA FAMA

DA CITRICULTURA
BRASILEIRA –
PRÊMIO GCONCI 2022

P

elo 25º ano, o Grupo de Consultores em Citros – GCONCI,
presta sua homenagem a uma personalidade que tenha se
destacado na busca do crescimento do agronegócio citrícola.
Neste ano, José Gilberto Pratinha recebe o troféu Hall da Fama
da Citricultura Brasileira durante a 47ª Expocitros/43ª Semana da
Citricultura, que acontece presencialmente de 6 a 9 de junho, no
Centro de Citricultura Sylvio Moreira/IAC, em Cordeirópolis (SP).
A escolha para a premiação do GCONCI levou em conta, entre outros requisitos, a tradição da família Pratinha na citricultura, história que iniciou com José Antônio Pratinha (Toninho) e
José Gilberto, e mais tarde Paulo Edson Pratinha Alves se uniu ao
grupo, onde juntos possuem um dos maiores viveiros de mudas
de plantas cítricas do Paraná e são proprietários da Suco Prat’s,
uma grande indústria de sucos com sede em Paranavaí (PR). Além
disso, estão entre os mais tradicionais fornecedores de laranjas,
tangerinas e limões in natura, suprindo um amplo mercado.
Com negócios na citricultura desde 1962, a família não hesitou
em migrar de uma importante região citrícola paulista para o noroeste paranaense no início da década de 1980, atraídos pela oportunidade que despontava naquela região do Paraná, conhecida pelo
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PREMIAÇÃO DO GCONCI HOMENAGEIA
JOSÉ GILBERTO PRATINHA, EMPRESÁRIO
E CITRICULTOR

solo e clima apropriados para a produção de frutas de sabor e cor
excelentes, resultando em sucos de alta qualidade, quando o governo estadual e a iniciativa privada começaram a incentivar o plantio de pomares de laranjas como mais uma opção de renda para os
produtores. Os Pratinhas levaram seu conhecimento como viveiristas e, em poucos anos, passaram também a plantar pés de laranjas.
Para produzir sucos de alta qualidade, a Agro Pratinha investe
em tecnologia, pesquisa, profissionais especializados e no aprimoramento de seus colaboradores, além de instalações e equipamentos de última geração, que fazem da empresa uma das melhores processadoras de sucos do Brasil.
E para dar continuidade aos negócios e manter a qualidade e
a confiança em seus produtos, o grupo empresarial já prepara a
futura geração de gestores, inserindo os jovens da família no dia
a dia da produção, garantindo a tradição e a confiança do consumidor final, adquirida em quatro décadas de muito trabalho dedicado à citricultura brasileira.
Por sua história no mercado citrícola, José Gilberto Pratinha
entra para o seleto grupo de homenageados que compõem o Hall
da Fama da Citricultura Brasileira do GCONCI.
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Um cenário desafiador
EMPRESAS DE SUCO DRIBLAM QUEBRA DA SAFRA PARA MANTER CRESCIMENTO

C

om a redução de duas safras de laranja seguidas – 2020/2021
e 2021/2022 –, os estoques de suco devem fechar o ano em
níveis insuficientes para garantir o abastecimento global até a
próxima safra. O cenário para o setor produtivo é desafiador,
com carência de matéria-prima, alta nos custos de produção impulsionada pelo petróleo e insumos em geral, além da instabilidade internacional.
Para a pesquisadora de Citros do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada/USP) Fernanda Geraldini,
a redução da safra terá reflexos na oferta brasileira de suco ao
mercado mundial. A previsão nada animadora da CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos) era de
chegar ao final da temporada, em junho de 2022, com 127 mil toneladas de FCOJ equivalente, volume insuficiente para garantir o
abastecimento global até a próxima safra.
A situação é reflexo do recuo de 10,6% na produção de laranja frente à estimativa realizada em maio do ano passado
pelo Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura). Em abril
deste ano, o Fundo refez os cálculos prevendo uma safra de
262,97 milhões de caixas de 40,8 kg de laranja no maior Cinturão Citrícola, São Paulo e Triângulo Mineiro. O porcentual de redução é de apenas 2,2% quando se compara à safra 2020-2021
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(268,63 milhões de caixas de 40,8 kg), contudo está 30,55%
abaixo da safra de 2019-2020.
‘É importante lembrar, também, que ainda que exista uma
expectativa de recuperação na produção de laranja na próxima safra (2022/2023), como os estoques de suco devem fechar 2021/2022 em níveis bastante baixos, uma colheita maior
não deve ser suficiente para elevar os volumes armazenados em
2022/2023 a patamares confortáveis para garantir o abastecimento global’, afirma a pesquisadora do Cepea.
Para Fernanda Geraldini, a oferta de fruta no mercado doméstico deverá ocorrer de forma controlada no período e com
possível impacto no valor do produto. Contudo, no setor industrial, ‘a alta nas cotações pode ser limitada pelos preços de comercialização do suco, que, segundo agentes industriais, não havia reagido significativamente para viabilizar os maiores preços
pagos na matéria-prima’, destaca Fernanda.

Verticalização do processo

Diante desse cenário complexo, as empresas de suco pronto buscaram soluções para continuar crescendo, como é o caso da Suco
Prat’s, localizada em Paranavaí (PR), que ampliou em 8% a produção em 2021 e pretende crescer mais 10% neste ano, com base em

Foto: Adobe fotos

Mercado

Fotos: acervo pessoal

Mercado

Foto: acervo Dú Bosque

Da esquerda para a direita, José Gilberto Pratinha, da Suco Prat's, Rafael Ivanisk, CEO da Natural One, e Fernanda Geraldini, pesquisadora de
Citros do Cepea/Esalq-USP. Abaixo, processamento de suco da Dú Bosque

uma estrutura verticalizada, que engloba viveiro, pomares, fábrica
e distribuição ao consumidor final.
No noroeste do Paraná, terceira maior região produtora do
país, a redução da produção foi menor do que em São Paulo e Minas Gerais. ‘Falamos de uma atividade sazonal, portanto o manejo
e a estratégia de plantio da laranja, usando combinações de porta-enxerto e copas para diminuir o período de entressafra e a disponibilidade da fruta, são fatores fundamentais para garantir a qualidade e a manutenção do mercado consumidor’, diz José Gilberto
Pratinha, citricultor e diretor da Suco Prat’s. Apostando no aumento
da demanda por produtos naturais e integrais, a Prats produz 85%
da laranja que precisa, e o restante vem de fornecedores tradicionais. No mercado interno, a Prat’s distribui suco NFC (não concentrado) e no externo, FCOJ (suco de laranja concentrado congelado),
além de subprodutos como óleo essencial e d'limoneno.
Em Limeira (SP), a Sucos Dú Bosque foca na venda direta, que
representa 95% dos seus resultados, e por isso planeja aumentar os pontos de vendas, que atualmente estão em seis cidades
da região de Campinas. A empresa está na terceira geração da família de Luiz Eduardo Boscheiro. Ele destaca que o custo de produção da laranja aumentou, assim como o custo do suco, que
quase dobrou com os aumentos da energia elétrica, embalagens,

matéria-prima e combustíveis, mas é impossível repassar todos os
aumentos para o produto. Os pomares da Dú Bosque foram ampliados e respondem por 40% da matéria-prima para a produção
de suco, e o restante vem de fornecedores.
‘O mercado interno está em crise e não suporta reajuste, porque o poder de compra do consumidor está prejudicado, o que nos
obriga a cortar gastos com alimentos saudáveis, como frutas, legumes e produtos naturais’, diz Boscheiro.
Com portfólio de sucos naturais sem adição de açúcar ou conservantes, com blends especiais e exclusivos, a Natural One investiu R$ 7 milhões em uma planta fabril que extrai mais de 40%
da produção de suco e também processa subprodutos da laranja,
como ração animal, pectina e óleo d’limoneno, produto usado em
indústrias alimentícias fora do Brasil.
Segundo Rafael Ivanisk, CEO da Natural One, em 2022 a empresa irá investir outros R$ 15 milhões no aumento da capacidade
de produção e extração de laranja, além de aumentar o volume
de processamento. ‘Acabamos de criar um sexto turno na fábrica
em Jarinu (SP). Com isso, haverá uma evolução de 20% na produção, chegando à marca de 120 milhões de litros de suco por ano.’
A Natural One tem 68 mil pontos de venda físicos, e-commerce
e clube de assinaturas consolidados. No ano passado, a marca faturou R$ 570 milhões, sendo 23% da receita vinda de exportações
para países como China, Singapura, Malásia, Chile, Colômbia, Portugal e Qatar. A meta é passar de 50% já em 2025. Seguindo a estratégia de expansão internacional, neste ano a empresa entrou
no mercado canadense.
Esses são apenas alguns exemplos de como o setor tem trabalhado para superar as crises, mostrando que a resiliência do citricultor é fruto da tradição dos pomares brasileiros.

Jornalista Alessandra Morgado Capretz
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Importância do manejo
de nutrientes na
PRODUTIVIDADE E
QUALIDADE DOS CITROS
VÁRIOS ESTUDOS VÊM SENDO CONDUZIDOS
COM O OBJETIVO DE MELHOR ENTENDER A
OCORRÊNCIA DE DESORDENS NUTRICIONAIS
NOS CITROS CAUSADAS POR MAGNÉSIO

D

urante toda a sua história, a cadeia citrícola brasileira enfrentou inúmeros desafios, em especial aqueles relacionados com problemas fitossanitários. Contudo, essas dificuldades
forçaram os citricultores a adotar novas tecnologias, as quais proporcionaram ganhos em rendimento por área. Nesse novo patamar de produtividade, o manejo adequado de nutrientes se torna
fundamental, não apenas por favorecer o potencial produtivo das
plantas, como também na qualidade dos frutos.
Nesse contexto, o magnésio (Mg) vem ganhando relevância
na citricultura por estar envolvido na produção do pigmento fotossintético e no metabolismo e transporte de açúcares na planta,
influenciando a qualidade do fruto, o sabor e o rendimento industrial do suco. O Mg ainda proporciona maior tolerância das plantas
a estresses abióticos (excessos de temperatura do ar e radiação
atmosférica), cuja ocorrência tem sido cada vez mais frequente na
principal região citrícola do país.
A calagem sempre foi a principal forma de fornecimento de Mg
para os citros. No entanto, nos novos cenários da citricultura, nos
quais se buscam pomares cada vez mais produtivos já nos primeiros anos pós-plantio, o suprimento do Mg proveniente apenas do
calcário não é suficiente para atender a demanda da planta, sendo
necessária a complementação do nutriente com outras fontes fertilizantes, em especial aquelas de maior solubilidade em água.
Entre 2014 e 2020, foi realizado um levantamento nos resultados das amostras de solo e de folha enviadas para o Laboratório de Análises de Solo e Planta do Instituto Agronômico de
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Campinas (IAC). O laboratório do IAC, referência brasileira em
análises químicas de solo e planta, realiza anualmente cerca de
5.000 análises de solo ou de planta para os produtores do Cinturão Citrícola Brasileiro, o que representa mais de 10% da área
total de citros no Brasil. Nesse levantamento, foi verificado que
15% das amostras estavam com teores de Mg no solo inferior a
5 mmolc dm-3 e 36% das amostras de folha estavam com a concentração de Mg inferior a 3 mg kg-1, os quais são considerados
baixos para a cultura dos citros.
O aumento da demanda de Mg pelos pomares cítricos pode
ser justificado por diversas razões, tais como: avanço do cultivo
para áreas com solos de baixa fertilidade natural, aumento nas
doses de potássio, aumento das áreas fertirrigadas, a maior ocorrência de condições climáticas desfavoráveis e, principalmente, o
aumento de produtividade. Os sintomas da carência de Mg ocorrem comumente em folhas maduras e são caracterizados por clorose internerval com um aspecto de 'V' invertido, que se iniciam
nas margens das folhas e progridem para o amarelecimento de
todo o limbo foliar; outros sintomas como queda prematura das
folhas com sintomas e prejuízos à qualidade dos frutos também
podem ser observados.
Os citros são plantas perenes e possuem reservas de nutrientes que podem ser suficientes para suprir a demanda da planta por
longos períodos. No entanto, em situações nas quais essas reservas são limitadas (fome oculta) e a planta passa por períodos de
alta demanda nutricional, especialmente devido às altas produções, as reservas de nutrientes não são suficientes para atender à
demanda da planta, sendo frequente a manifestação de sintomas
visuais de deficiência.
A figura 1 é uma copa de citrumelo Swingle e ilustra bem o
impacto da carência de Mg e o efeito fonte/dreno no desenvolvimento das plantas cítricas. Em uma mesma planta, se observam

Manejo
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ramos com diferentes estados nutricionais de Mg; nos ramos com
apenas um fruto não são verificados sintomas visuais da deficiência de Mg. No entanto, quanto maior o pegamento de frutos em
um mesmo ramo, mais severos são os sintomas de deficiência de
Mg, indicando que quanto maior a produtividade, maior é a demanda de nutrientes pela planta. Além do mais, quanto maior for
o pegamento de frutos em um mesmo ramo, menor é a concentração de Mg foliar, o teor de clorofila (índice SPAD) e o número
de folhas por ramo, demonstrando que o desbalanço nutricional
acelera o processo de senescência da folha devido ao maior efeito
dreno (figura 1).
Outro aspecto visual da carência de Mg pode ser observado
na coloração da casca dos frutos, especialmente naqueles que
ficam expostos ao sol da tarde. Nos ramos com maior fixação
dos frutos e com menor disponibilidade de Mg, a coloração da
casca é mais amarelada, uma vez que esse nutriente está diretamente relacionado com a integridade das clorofilas e ativação de enzimas relacionadas com a fotossíntese e com o sistema antioxidante. Todas essas evidências indicam que um bom
manejo de Mg pode proporcionar às plantas maior tolerância a
condições de estresses bióticos e abióticos, o que, consequentemente, acarreta em ganhos tanto de produtividade como de
qualidade dos frutos.
Outros estudos, tanto em condições controladas como em
pomares comerciais, vêm sendo conduzidos com o objetivo de
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Figura 1. Árvore de
citrumelo Swingle
apresentando ramos
com diferentes níveis
de sintomas visuais
de deficiência de Mg.
No detalhe: (1) ramos
com apenas um fruto
sem sintomas de
carência; (2) ramos
com quatro a cinco
frutos apresentando
as folhas com
sintomas evidentes
de deficiência; (3)
ramos com sete
a oito frutos com
queda intensa de
folhas e sintomas
muito severos de
deficiência; (4) teor
foliar de Mg, valor
SPAD e detalhe de
folha/fruto oriundos
de ramos com apenas
um fruto; (5) detalhe
de folha/fruto de
ramos com quatro a
cinco frutos

melhor entender a ocorrência de desordens nutricionais nos citros causadas por Mg, com base na interação absorção e estado
nutricional das plantas. Os resultados desses experimentos são
bem consistentes e demonstram a importância de um manejo suplementar de Mg, além daquele proveniente da calagem, especialmente em áreas com alta produtividade.
Foram realizados quatros experimentos em campo, em diferentes localidades, nos quais se avaliaram as respostas da aplicação de Mg no solo na produtividade de copas precoces e tardias de
laranja, durante quatro safras consecutivas. Em todos os ensaios,
foram observadas respostas à aplicação de Mg na produção de
frutos, sendo que os maiores aumentos ocorreram quando a dose
aplicada no solo foi de 50 kg ha-1 ano-1 de Mg, promovendo ganhos
de produtividade entre 7 a 8%, o que representou, nas condições
do experimento, aumento médio de produção próximo a 4 t ha-1
ano-1. Em uma das áreas também foi realizado um ensaio no qual
se avaliou a aplicação de Mg nas folhas; os resultados demonstraram que a pulverização de Mg propiciou aumento médio de produtividade, nas quatro safras, próximo a 5%, o que significou aumento de produção de 3 t ha-1 ano-1 (figura 2).
Os resultados dessas pesquisas têm permitido estabelecer
novas recomendações de manejo de Mg para a cultura dos citros, as quais contêm critérios mais específicos e com maior grau
de certeza, e contribuirão para a eficiência produtiva dos pomares citrícolas. Atualmente, o Grupo de Nutrição dos Citros do IAC

Nutrição
Figura 2. Respostas à
aplicação de magnésio
(Mg) no solo na
produtividade de frutos
de laranja (média de
quatro ensaios em locais
diferentes, conduzidos
por quatro safras
consecutivas) e resposta
à aplicação foliar de
Mg na produtividade
de frutos de laranja
(média de quatro safras
consecutivas)

recomenda a aplicação de solução com 10 kg de sulfato de magnésio hidratado por 2.000 l da calda de pulverização, juntamente
com as aplicações foliares dos micronutrientes. A adubação foliar com o Mg é uma forma eficiente para corrigir a deficiência
desse nutriente em citros, principalmente pela facilidade de aplicação e possibilidade de misturas com outros produtos na calda
de pulverização. A aplicação de fontes solúveis de Mg no solo também pode ser uma estratégia interessante para o fornecimento do

nutriente; contudo, esse manejo requer um conhecimento prévio
da área, em função do potencial de resposta à aplicação do Mg e
da economicidade dessa prática.

Eng. Agr. Rodrigo Marcelli Boaretto
Eng. Agr. Dirceu Mattos Jr.
Centro de Citricultura Sylvio Moreira/IAC

Um promissor peptídeo de defesa
vegetal contra o HLB dos citros

Pesquisa Científica

DESCOBERTA PARA IDENTIFICAR E USAR PEPTÍDEOS DE
DEFESA DO HOSPEDEIRO EM OUTRAS PLANTAS

A

s frutas cítricas e o suco de laranja são componentes adorados nas dietas diárias, devido ao seu sabor delicioso, altos níveis de vitamina C, folato e flavanonas, hesperidina e naringina, e
muitos benefícios à saúde. No entanto, os citros estão enfrentando uma pandemia devastadora própria, conhecida como Huanglongbing (HLB) ou doença do Greening. A produção de citros na
Flórida diminuiu 74% desde o primeiro relato de HLB em 2005.
Atualmente, não há cura para as árvores cítricas HLB-positivas, e
as que contraem a doença morrem em poucos anos.
Embora Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas), Ca. L. americano, e Ca. L. africanus não foram cultivados em meios artificiais, os postulados de Koch modificados foram cumpridos para
corroborar seu status como agentes causadores do HLB. O CLas
é o patógeno HLB mais prevalente em todo o mundo, e é transmitido principalmente por psilídeos. A incapacidade de cultivar

patógenos HLB tem prejudicado significativamente nossa compreensão dos mecanismos de virulência do HLB e o desenvolvimento de abordagens de controle de HLB. No PNAS, Huang
et al. caracterizam um peptídeo antimicrobiano estável ao calor
MaSAMP de Microcitrus tolerante ao HLB que mata CLas e induz
a imunidade da planta, representando um avanço potencial para
o controle do HLB. Devido ao seu duplo papel, pode ser categorizado como um peptídeo de defesa do hospedeiro. Esta nova
descoberta provavelmente irá desencadear um amplo interesse na
identificação e uso de peptídeos de defesa do hospedeiro em outras
plantas.

Nian Wang
https://doi.org/10.1073/pnas.2026483118
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Após dois anos complicados,

o que esperar da próxima safra
O ARTIGO FAZ UMA PREVISÃO DO CENÁRIO FUTURO PARA A CADEIA CITRÍCOLA A PARTIR DO
BALANÇO DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS CITRICULTORES NAS DUAS ÚLTIMAS SAFRAS

N

o início de 2021 escrevi um artigo intitulado 'A mais difícil de
todas as safras'. Naquele momento, falava sobre as dificuldades que todos enfrentávamos ao longo da safra 2020/2021, a
penúltima safra. Citava a seca muito acima da média, as floradas
múltiplas e o aumento da população de psilídeos; e previa o aumento de plantas com sintomas de HLB, e as dificuldades provenientes da pandemia de Covid-19.
Infelizmente, eu estava enganado. Mal podia imaginar que teríamos pela frente uma temporada ainda mais complexa, mais difícil. O frio, fora de medida no inverno de 2021, foi acrescentado
a todos os problemas presentes e permanentes da safra anterior.
Ainda naquele artigo, conjecturei que a safra que viria, a que
terminou agora (2021/2022) também seria pequena, e que assim, ela não obedeceria a máxima do setor, de que 'uma safra
ruim é seguida de uma safra boa'.
Figura 1. Precipitações em 2021
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Por meio de dados climáticos dos gráficos da figura 1 percebe-se que todo o chamado Cinturão Citrícola Brasileiro (São
Paulo, Triângulo Mineiro) e o noroeste do Paraná foram atingidos pela seca.
Além do baixo índice de chuvas, a região sofreu com uma sequência de dias frios entre julho e agosto, com ocorrência de
geadas que afetaram as plantas que já estavam debilitadas pela
falta de chuvas do ano anterior. A seca teve várias consequências
para os pomares, a mais evidente o peso final das frutas na colheita. Muitos produtores relataram perdas de 30 a 40% em relação ao peso considerado normal. A variedade precoce Hamlin,
por exemplo, que normalmente é colhida com 130 a 140 g, em
muitas propriedades foram colhidas com 80 a 90 g. Esperava-se
uma recuperação no segundo semestre, mas as chuvas só vieram em outubro. Ainda assim, o acumulado do último trimestre
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de 2021 esteve muito baixo e não permitiu que as variedades tardias, como Natal e Valência, chegassem aos pesos tradicionais.
O Fundecitrus estimou o peso médio de frutos em 156 g em
seu primeiro relatório referente à safra 2021/2022, divulgado em
maio do ano passadoJá no relatório de fechamento da safra, de
abril de 2022, o peso médio das frutas divulgado foi de 143 g por
fruto, 13% a menos que a média dos últimos cinco anos. Em algumas regiões, produtores relatam pesos ainda menores. Isso influenciou diretamente na receita dos produtores já que recebem
das indústrias por peso, e não pelo suco que a fruta contém. A indústria, por sua vez, teve um rendimento bom de suco (273 caixas de 40,8 kg para produzir 1 tonelada de suco concentrado), embora tenha tido dificuldades com frutas abaixo do calibre normal.
Outra consequência do clima adverso por dois anos seguidos
é uma maior expressão de sintomas de distúrbios de ordem vascular das plantas, como o Declínio e o HLB. Com o baixo índice de
chuvas nota-se uma quantidade maior de plantas expressando
sintomas. Mesmo na região sudoeste de São Paulo observa-se
um número muito mais expressivo de plantas com Declínio, fato
muito incomum nessa área onde a chuva é normalmente mais
bem distribuída ao longo do ano.
Em consequência de tudo isso, o Brasil fechou o ano com
mais uma safra pequena. O Fundecitrus informou em seu último
boletim um total de 262,97 milhões de caixas na última safra. É
a safra mais baixa, ou, na melhor das hipóteses, a segunda mais
baixa desde o início da década de 1990 (figura 2).
Em sua primeira estimativa de safra, em maio de 2021, o
Fundecitrus anunciou 294 milhões de caixas, e na (re)estimativa
de dezembro de 2021, fechou o número da safra em 11 de abril

Figura 2. Produção de 1998 a 2022
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passado com 11% abaixo. Segundo a percepção de muitos consultores do setor, esses números talvez tenham sido até menor
já que não há quem afirme ter perdido menos de 15 a 20% sobre
o estimado no início da safra.

O que esperar da próxima safra?

Pelo o que se viu até agora, a próxima safra (2022/2023) será melhor em volume em relação às duas anteriores. A florada, embora
mais tardia, foi muito boa e está sendo acompanhada por bom volume de chuvas. Ainda que irregulares, as precipitações chegaram
em bom volume nas principais regiões produtoras de citros. Além
disso, as temperaturas máximas do verão não foram tão altas a
ponto de derrubar frutinhos. Se as chuvas seguirem o seu ritmo
médio no período de enchimento dos frutos, entre maio e julho,
podemos ter uma safra próxima de 300 milhões de caixas.
E por que não 340 ou 350 milhões de caixas, como acontecia
anteriormente nas boas safras? Porque o parque citrícola já não
tem o potencial produtivo para produzir esse volume de laranjas.
A área total com pomares diminuiu e há mais de 30% de plantas
com HLB. Em minha opinião, não veremos safra superior ao patamar dessa temporada que estamos iniciando agora, pelos próximos
anos, pois as consequências do HLB só tendem a aumentar.

A verdadeira guerra é contra o HLB

A situação é muito séria. O HLB não deve ser tratado como ameaça, mas como uma dura realidade. É preciso ser mais claro, encarar esse mal com a dimensão que ele tem. A comunidade citrícola
tem que travar uma guerra total com essa doença. Ela está inviabilizando regiões inteiras em todo o mundo.
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Figura 3. Incidência de HLB no Cinturão Citrícola – laranjeira
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A Flórida é um grande exemplo disso. O estado norte-americano
que já produziu 240 milhões de caixas em 2004, está fechando a
safra atual com 40 milhões, um sexto do que já produziu. Vejam,
estamos falando da Flórida! O principal estado produtor, do maior
país consumidor de suco do mundo. Uma citricultura muito forte,
que conta com uma grande estrutura de pesquisa, e mesmo assim,
perdeu a guerra para o HLB.
No Brasil, é preciso mudar a postura de produtores, indústrias, instituições de pesquisas e consultores. Encarar o HLB como
nosso inimigo número 1, sob pena de importantes regiões produtoras se tornarem inviáveis.
Os últimos dados apresentados pelo Fundecitrus mostram um
aumento persistente da doença (gráfico da figura 3). Em regiões importantes como Limeira, Brotas e Mogi Mirim os índices se aproximam de 60%. Essa região central do Estado de São Paulo tem cerca
de 50% das plantas produtivas do Cinturão Citrícola – em outras
regiões, como Avaré e Bauru, Duartina os índices rondam os 30%.
O fato é que a doença não para de avançar. Embora os números do
Fundecitrus já sejam por si só alarmantes, o que se vê, percorrendo
os pomares do Estado de São Paulo, é ainda mais grave.
Outra questão preocupante se sobressai quando se analisam
plantas erradicadas versus novos plantios. Nos últimos três anos, 37
milhões de plantas foram erradicadas, sendo a maior parte devido
ao HLB; já os plantios novos nesse mesmo período – dados de 2021
– são representados por 23,5 milhões de plantas jovens, portanto
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um déficit de 13,5 milhões de plantas. Logo, temos um aumento de
plantas doentes, improdutivas, sem a compensação proporcional
de novos pomares. Há ainda grande número de pomares novos que
foram plantados próximos de pomares já bastante doentes. Esses
pomares não se tornarão adultos produtivos. A tendência é de que
a produção nessas áreas seja menor do que se espera.
Há ainda um outro dado alarmante: a população de psilídeos
(insetos vetores da doença) aumentou, aparentemente também
por conta da seca, e para piorar, o porcentual de psilídeos infectivos – aqueles que contêm a bactéria causadora do HLB – cresceu
de 30 para 80% em poucos anos.
Desta forma, está claro que a quantidade de plantas doentes
crescerá em uma equação exponencial, prejudicando a disponibilidade de laranjas para o mercado. Ouso dizer que se não houver uma solução rápida, poderemos ter um verdadeiro 'apagão' na
oferta de laranjas no Brasil. A notícia só é positiva para quem está
em regiões mais protegidas, como o norte e o sul do Cinturão Citrícola, ou ainda, longe do cinturão.

Solução à vista

As principais instituições de pesquisa ligadas à citricultura nos Estados Unidos, na Espanha e no Brasil estão aplicando muitos recursos, financeiros e humanos, na busca de uma solução para o
problema. As iniciativas vão desde a busca de plantas tolerantes
e resistentes, passando pela introdução de genes que repelem o
GCONCI
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vetor. No entanto, essas soluções virão a médio e longo prazos.
Não há nada que nos dê perspectivas de controle da doença em
curto prazo. O que temos à mão são medidas que dizem respeito
a tentar afastar a doença evitando-se que os psilídeos se aproximem dos pomares. Continua sendo necessário o controle com inseticidas e eliminação de plantas doentes dentro e na vizinhança
dos pomares.

Há também uma falta de espírito coletivo de muitos produtores que simplesmente abandonam pomares em final de
vida útil, tornando inviável a microrregião onde estão para
os produtores vizinhos. E isso, a bem da verdade, não ocorre
apenas com pequenos e médios produtores, mas também
com grandes fazendas, o que é ainda mais danoso.

Precisamos de mais armas e munição

Já se sabe que a erradicação de plantas cítricas e murtas na vizinhança dos pomares comerciais é muito efetiva. O Fundecitrus
tem coordenado o arranquio de citros e murtas vizinhas a pomares comerciais com a ajuda de citricultores locais. Essa ação conjunta tem dado bons resultados e precisa ser intensificada em todas as regiões produtoras.
Outra questão que deve ser combatida com maior rigor é a
produção e comercialização irregular por ambulantes de mudas, feita em pequenos caminhões por todo o Estado. Essas
mudas irão gerar novos focos da doença.

Foto: Santin Gravena

O inimigo se fortalece, ganhando terreno, enquanto os citricultores têm cada dia menos armas e munição para combatê-lo. Especialistas recomendam o rodízio dos grupos químicos de inseticidas, para evitar que os psilídeos fiquem resistentes a eles
– pesquisadores do Fundecitrus já observaram resistência a alguns piretroides –, no entanto, temos menos inseticidas registrados do que tínhamos antes, e não há boas perspectivas de que
novas moléculas cheguem ao mercado. A citricultura não tem
despertado interesse da indústria de defensivos, que tem dado
atenção às culturas que hoje são muito mais expressivas, como
soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. Essas culturas se medem
em milhões, e não em milhares, de hectares plantados.

Vizinhança

A piora da qualidade do suco

Uma outra consequência do HLB que pouco se comenta é a piora
na qualidade do suco de laranja. As frutas produzidas por plantas
com HLB causam amargor no suco, além de, muitas vezes, serem
colhidas com ratio muito baixo, pois caem antes de estarem maduras. A Flórida está vivendo isso atualmente. Os próprios produtores estão solicitando aos órgãos regulatórios a flexibilização da
legislação do suco nos Estados Unidos para que permitam que o
NFC seja comercializado com Brix (teor de sólidos solúveis) mais
baixos, pois tem sido difícil atingir melhor qualidade do suco.

Custo mais alto

A próxima safra será marcada também por desafio adicional que é
o enfrentamento do aumento do custo de produção. Além da inflação no Brasil, atingindo recordes, que fará com sejam necessários ajustes de preços gerais, entre eles a mão de obra, já se tem
como certo os ajustes extraordinários de fertilizantes, defensivos
e diesel. Isso fará com que o custo de produção sofra importante
aumento. Resta saber se a indústria estará disposta a ajustar também a receita dos produtores. Se isso não ocorrer a evolução do
HLB será ainda mais rápida.
Enfim, toda a comunidade citrícola, indústrias, produtores, pesquisadores, consultores, devem tentar combater esse
mal, em todas as frentes e com todas as armas, já que ela tem
poder de inviabilizar a maior cadeia de produção de laranjas
do planeta.

Diaphorina citri adulta x broto novo
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Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as
instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca
permita a utilização do produto por menores de idade. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA
SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

Matéria de Capa

Saúde x Covid-19 x laranja
NO PERÍODO DA PANDEMIA, HOUVE UM INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE
SUCO DE LARANJA NA ALIMENTAÇÃO. E QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS?

N

os difíceis tempos que vivenciamos durante a pandemia da
Covid-19, a preocupação com alimentação e estilo de vida
foram de maior relevância. A procura pela alimentação saudável
ocasionou a produção de muitos estudos científicos relacionados
com a composição de nutrientes que pudessem obter efeitos benéficos na imunidade de adultos e crianças.
O sistema imunológico é complexo e distribuído por todo o
organismo. A sua função é detectar e destruir invasores bióticos – vírus ou bactéria – e abióticos como os antígenos alimentares. De maior importância, é a modulação da microbiota intestinal, constituída por inúmeras bactérias atualmente agrupadas
nos chamados phyllum bacterianos, que forma a interface de
defesa imunológica do organismo e também é responsável pela
tolerância alimentar. A microbiota intestinal é construída desde
os primórdios da vida por meio do aleitamento materno e influenciada por aquilo que comemos e bebemos durante todo o ciclo
da vida. Ela é equilibrada por meio de bons hábitos alimentares,
desempenhando um papel fundamental na nossa saúde e bem-estar imunológico.
Outro componente da resposta imune é a inflamação que,
quando excessiva ou descontrolada, pode danificar os tecidos
do hospedeiro. A limitação do estresse oxidativo é um meio de
controlar a inflamação. O sistema imunológico enfraquecido aumenta a suscetibilidade às infecções e permite que se tornem
mais graves, fator de grande importância na infecção pelo vírus
Sars-CoV-2.
A grave crise de saúde global decorrente do novo coronavírus
trouxe a questão fundamental de estabelecer a relação entre

Energia (kcal)
Total de açúcares (g)
Vitamina C (mg)
Folato (mcg)
Potássio (mg)
Hesperidina (mg)
Total de carotenoides (mg)
Pectinas (mg)
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100 ml
41
9
45
21,5
176
52
0,7
33,4

150 ml
62
14
67,5
32,3
264
78
1,1
50,1

alimentação saudável e imunidade, em especial a partir da ingestão de frutas, legumes e verduras, que são as principais fontes de
micronutrientes e vitaminas para o organismo humano. Diversos
nutricionais como a vitamina C, ácido fólico e vitamina D, assim
como oligoelementos (zinco, selênio e magnésio) e, sobretudo,
compostos bioativos que o organismo não produz, como os polifenóis à base de plantas encontrados em frutas, vegetais e sucos
de frutas, ajudam a otimizar a função imunológica.
Sucos de frutas especialmente cítricos são uma fonte particularmente boa de vitamina C e folato e têm ações biológicas na
integridade das barreiras imunológicas, apoiando a função de diversos tipos de células imunes, incluindo fagócitos, células natural killer, células T e células B. A vitamina C é um potente antioxidante e reduz aspectos da resposta inflamatória.
É claro que a indústria farmacêutica rapidamente se apropriou
desses conceitos para a produção de complexos vitamínicos e micronutrientes para a melhora da atividade imunitária. No entanto,
esses produtos são incomparáveis aos encontrados na natureza,
porque a sua composição não contém os complexos bioativos encontrados nas frutas, legumes e verduras.
Nesse contexto, destaca-se a importância dos cítricos não somente por sua riqueza e harmonização de nutrientes, mas também pela presença dos compostos bioativos, objeto de inúmeras pesquisas científicas na saúde humana. Destacam-se nos
sucos de frutas cítricas polifenóis bioativos que incluem hesperidina, narirutina e naringina, compostos bioativos que apresentam propriedades anti-inflamatórios e redutoras dos marcadores
inflamatórios.

200 ml
82
18
90
43
352
104
1,4
66,8

Tabela. Conteúdo
de nutrientes
e compostos
bioativos do suco
de laranja conforme
volume oferecido
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Nível de plasma de hespertina

Resposta após ingestão

Suco de laranja
industrializado

Figura. Um copo de
suco industrializado
contém tem 3 vezes
maior concentração
plasmática do que o
suco fresco.
Fonte: referência
bibliográfica 3

Consumo de suco a 0 hora

Suco de laranja fresco
Horas após a ingestão de suco

De maneira geral, os compostos bioativos são metabólitos
secundários e produzidos em pequenas quantidades, principalmente pelo sistema de defesa dos vegetais. Por existirem milhares de compostos bioativos, cada um deles tem uma estrutura diferente e é característica de um determinado grupo de alimentos
(tabela).
Pesquisas recentes têm demonstrado a importância do suco
de laranja fresco ou industrializado e a presença dos compostos
bioativos. De maior interesse em relação ao grupo de flavonoides,
a hesperidina atraiu a atenção de pesquisadores, pois se liga às
proteínas-chave do coronavírus 2, da síndrome respiratória aguda
grave (SARS-CoV-2) (referência bibliográfica 2). Diversos estudos
também demonstraram que a hesperidina tem capacidade de ligação tanto com a proteína ‘spike’ do coronavírus como com a principal protease que transforma as proteínas iniciais do vírus (pp1a
e ppa1b) no complexo responsável pela replicação viral. A concentração da hesperidina presente no plasma quando se consome
suco de laranja é três vezes maior no suco industrializado comparado ao suco fresco (figura).
Consumir suco de laranja diariamente por um período de semanas reduz marcadores de inflamação induzidos por uma refeição rica em gordura e carboidratos. Estudo realizado pelo Food
Research Center da Universidade de São Paulo sugere que os compostos bioativos presentes no suco de laranja podem modular o
controle glicêmico através da melhor secreção de insulina pelas
células Beta do pâncreas (referência bibliográfica 4).
Em relação às fibras alimentares, elas correspondem à porção de plantas ou carboidratos análogos, resistentes à digestão
e absorção no intestino delgado humano, porém com fermentação completa ou parcial no intestino grosso, o que promove importantes benefícios fisiológicos ao organismo e possuem intensa
atividade prebiótica, permitindo o crescimento da flora bacteriana
saudável e protetora da saúde e imunidade do indivíduo. Desta

maneira, a interação entre compostos bioativos e fibras presentes
no suco (pectina e outras fibras) promove a modulação da microbiota e a manutenção do sistema imunológico intestinal.
Por tudo isso, verifica-se que durante a pandemia de Covid-19
houve grandes avanços nas pesquisas relacionadas com as propriedades imunológicas do suco de laranja. Os ensinamentos para
a cadeia produtiva durante esse período é que o apoio à pesquisa,
divulgação de resultados na mídia, esclarecendo o público consumidor das propriedades benéficas do suco de laranja à saúde foram fundamentais para explicar o aumento verificado no consumo
em nível global do suco de laranja, o que deve ser mantido como
ação contínua e abrangente em todos os segmentos de mercado
da laranja.
REFERÊNCIAS
1. Alimentos funcionais e compostos bioativos: avanços, perspectivas e desafios (Coordenação Geral: Franco Maria Lajolo), São Paulo: ILSI Brasil, 2018.
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e/ou de saúde; v. 9)
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Bioactive Components on Inflammation and Immunity: Front. Immunol.
12:712608.
3. Silveira J.Q. et al. (2014) Pharmac Kinetics of flavonones glycosides after ingestion of squeezed orange juice. J Agric Food Chem 62:12576-84
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Figura 1. Psilídeo
em murta em áreas
naturais ou urbanas
próximas podem
funcionar como
zona de refúgio para
resistência

Manejo atual do psilídeo:
muitas vezes sem saída?
Nas atitudes!
O OBJETIVO DESTE ARTIGO É AUXILIAR
CITRICULTORES E CONSULTORES NA QUESTÃO
DO CONTROLE DO VETOR DO HLB DIANTE
DA NECESSIDADE DE ALCANÇAR O MAIS
RÁPIDO POSSÍVEL UMA SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL E A MANUTENÇÃO, OU ATÉ O
AUMENTO, DE PRODUTIVIDADE COMERCIAL
COM MENOR CUSTO

S

egundo o levantamento regular feito todos os anos pelo Fundecitrus, que desconsidera o plantio de mudas e considera a
estimativa de árvores erradicadas em 2020, a infecção de plantas
em 2021 chegou a ser de 27%, refletindo o aumento populacional
do psilídeo mesmo nas áreas cuidadosamente pulverizada conforme a ‘recomendação’.
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O objetivo deste artigo é tentar ajudar os citricultores e consultores a aliviar a questão do controle do vetor do HLB diante do
alarde que parece pairar no setor que está apreensivo entre duas
vertentes: a necessidade de alcançar o mais rápido possível uma
sustentabilidade ambiental e manutenção ou até mesmo o aumento de produtividade comercial com menor custo.
Esta ideia sobreveio durante uma reunião do Grupo de Consultores em Citros (GCONCI) com o Cepea na formação do custo de
produção atual considerando a faixa de borda e a área central de
um pomar em formação e em produção. As 48 pulverizações da
faixa de borda em pomar em produção nos chamaram atenção no
momento de compor o custo, pois teríamos de já programar a rotação de grupos químicos para MRI (Manejo de Resistência de Insetos) nas 14 ou 15 ruas recomendadas. Na área principal central,
a rotação teria de ser no mínimo quinzenal, 24 pulverizações, que
também encontra dificuldade por falta de opções no mercado de

Pragas

produtos preferidos pelos produtores, com bom efeito de choque,
algum efeito ovicida e razoável efeito residual. No IRAC-Br (International Resistance Action Committee – Brasil), há a lista de 32 grupos
químicos com modos de ação diferentes para rotacionar, que também incluem acaricidas, mas na prática, para psilídeo, são apenas
4: 1-Fosforados + Carbamatos, 2-Piretroides, 3-Neonicotinoides e
4-Diamidas, os preferidos dos produtores e consultores, devido aos
seus efeitos imediatos. Entretanto, precisamos pensar nas consequências do montante do uso reconhecidamente necessário diante
do tamanho do problema que é a doença HLB e da sobrevivência de
um agronegócio sumamente importante para o Brasil.

MRI – Manejo de Resistência de Insetos
Calendários resolvem tudo e dispensa IP?

Dentro do sistema de MIP (Manejo Integrado de Pragas) das culturas há muito a academia considera indispensável o MRI para
muitas pragas, dentre elas a Mosca Branca, Bemisia tabaci, que
afeta muitas culturas importantes para a humanidade.
Por que não considerar com mais ênfase na nossa citricultura
para mantê-la rígida ou até aumentar a área cultivada e voltar a
ser uma grande cultura? O nosso produtor de citros está perplexo
diante das tarefas inusitadas de pulverizar tantas vezes para se
conseguir tolerância zero ao psilídeo, vetor do HLB, sem contar
tantas entradas com o trator compactando o solo. Ele pensa que
as aplicações semanais ou quinzenais resolvem também o controle das outras pragas não menos importantes, como Ácaro da
Leprose, o Bicho Furão, a Mosca das Frutas e outras. A boa aplicação para psilídeo visa atingir bem as brotações de primavera e
as esparsas do ano todo externamente da base até o ponteiro,
e a preocupação do tratorista em relação à outra praga, a número 2, o Ácaro da Leprose, fica escondido nos frutos internos da
copa no momento das pulverizações principais para o psilídeo e
passa despercebido. Isso nos dá a noção de que o timing (época
de cada praga), o local preferido (na copa, de cada praga) e a eficácia de cada produto para cada praga podem ser diferentes. Com
o advento do HLB, muitos abandonaram o uso do IP (Inspetor de
Pragas), para aliviar o custo, e isso acaba aumentando o custo por
erros irreparáveis. Com as aplicações para o psilídeo é preciso
acompanhar o que acontece com o Ácaro da Leprose, a segunda
praga mais importante e isso só se consegue com IP.

MRP – Manejo de Resistência do Psilídeo

Já foi comprovado na Flórida (EUA) por pesquisa, e por evidências
fortes aqui no Brasil, nos últimos dois anos, o aumento das populações em vários locais e os relatos de não funcionamento por profissionais fitossanitários e gerentes. Outros fatores contribuíram
para os surtos, mas a resistência ou a tolerância são os mais factíveis porque aplicações de mesmo grupo químico sucessivamente
é muito frequente por falta de opções na hora da necessidade. A
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maioria parece ter consciência da necessidade de alternância de
modos de ação dos produtos ou misturas, mas não consegue fazer na forma indicada. Nas faixas de borda que se aplica nos novos plantios, que são para proteção da área principal, as pulverizações são de 48 no ano, e os quatro modos de ação disponíveis
(fosforados-carbamatos, piretroides, neonicotinoides e diamidas)
são aplicados no mês de setembro, e depois os quatro são repetidos em cada mês, 12 vezes, até fechar em agosto do ano seguinte.
Pelos princípios de MRI, é o contrário, pois, para não ter risco de
resistência, precisaria ter disponível no mínimo 24 diferentes modos de ação, grosseiramente falando, para rotacionar a cada seis
meses. Como não há tantos modos de ação disponíveis, ainda haveria o princípio de superdoses ou a alta frequência que seria o
contrário de alternância dos modos de ação, não dando chance de
seleção para a resistência, que é o que mais ou menos está sendo
feito; assim, o risco ambiental continua alto e rejeitado e as evidências de populações resistentes foram inequívocas.
Uma vantagem remota é que haveria também inimigos naturais resistentes que já foram relatados na pesquisa, mas não
evita a infecção por psilídeos porque para se ter o inimigo natural
resistente, seria necessário ter população de presas de psilídeos
também. As rotações na área central dos novos plantios, nos pomares menores em produção sem faixas de borda próprias, supõem-se 24 pulverizações em calendário. Então, com os quatro
modos de ação, haveria repetição a cada dois meses, seis vezes
no ano. A situação mitigaria em relação à faixa de borda, mas
continua insustentável como sistema de produção se os preços
finais de venda não compensarem e a sustentabilidade ambiental não for atingida.

Saídas possíveis
Inclusão de microbiodefensivos

A produção comercial de microbiodefensivos está aumentando
ano a ano, mês a mês no Brasil. Tratam-se de empresas de adoção
de cepas melhoradas de fungos formuladas em adjuvantes adequados que fornecem embalagens que requerem cuidados para
manter a viabilidade após adquiridos para a pulverização em condições especiais, para melhor eficácia e reprodução. Há também
os produtores que se arrojam em produção on farm, mas que necessitam de cuidados para funcionar a contento. A sugestão é incluir alternadamente, na lista do calendário, produtos à base de
fungos como Isaria, Beauveria e Metarhizium já existentes no
mercado em formulações prontas para a pulverização.
É claro que, assim como os produtos químicos, os biológicos precisam de cuidados, mas são outros, como umidade relativa acima de 60% e de preferência noturno, com bom volume de
água, conforme recomendado em bula. Com a umidade, há a possibilidade de continuar esporulado a partir de cadáveres de psilídeos infectados da pulverização e infectando outros psilídeos.

Pragas

Outra sugestão é incluir reguladores de crescimento (juvenoides e síntese da quitina), aliviando a carga de produtos não seletivos e facilitando, assim, a entrada e a permanência de inimigos
naturais como os ácaros predadores, os crisopídeos etc. A ideia é,
com a aplicação dos fungos em forma de inundação, provocar a
chamada epizootia, ou seja, infecção geral nos psilídeos, embora
estejam nessa situação em baixa densidade de adultos e menos
ainda de ninfas, condição natural a para ocorrência de epizootias.

Áreas naturais, murtas, pomares domésticos e
vizinhos sem controle

uma zona de refúgio onde psilídeos não atingidos por inseticidas
não resistentes, portanto, se cruzem e mantenham a população
supostamente tendendo para a seleção à tolerância e resistência.
Além disso, o produtor cuidadoso que adotar a inclusão gradativa de biológicos nas listas de calendários atuais, resgatando os
IPs para a volta do MIP/MEP para outras pragas, contribuirão para
o aumento dos inimigos naturais e a volta do equilíbrio, diminuição dos seus custos, atendendo ao mesmo tempo os chamamentos da sustentabilidade ambiental tão apreciada.

Essa situação forneceria os psilídeos imigrantes dos novos (faixa
de borda) e velhos pomares (bordas). Na verdade, há um bom trabalho feito pelo Fundecitrus e por sua equipe com a Tamarixia e outros serviços. Mas, de certa forma, se transforma em boa medida

Prof. Santin Gravena
GCONCI
Koppert/Conplant/Mercon
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com maturação mais tardia

RESULTADOS DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO
AGRONEGÓCIO DE BEBEDOURO – FUNDAÇÃO
COOPERCITRUS CREDICITRUS EM PARCERIA
COM IAC, EMBRAPA E ESALQ/USP

A

Pera é a principal cultivar de laranja doce cultivada no Brasil,
com cerca de 67 milhões de árvores que representam 34%
de toda a área plantada nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Existem muitas seleções de Pera e algumas identificadas em
pomares comerciais e que vêm sendo cultivadas há bastante

tempo. É o caso das Peras Bianchi, Olímpia e Ipiguá, entre outras. A principal cultivar registrada é a Pera IAC, também conhecida como Pera Pré-imunizada, Pera Premunizada e, ainda,
Pera Vacinada, que por sua vez foi selecionada e desenvolvida
pelo IAC. No Nordeste do Brasil, prevalece a Pera CNPMF D6,
uma seleção local da Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Um projeto foi iniciado em 1989 em parceria entre a Estação
Experimental do Agronegócio de Bebedouro-Fundação Coopercitrus Credicitrus (EEAB-FCC) e o IAC. O objetivo foi definir seleções pré-imunizadas mais adaptadas para as regiões mais quentes do Estado de São Paulo, considerando-se: 1) a variabilidade
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Tabela 1. Qualidade dos frutos de duas seleções e duas cultivares comerciais de laranja Pera enxertadas em limão Cravo para frutos
colhidos em agosto (média de sete anos de avaliação). Bebedouro (SP)

Seleções

P
(g)

Pera IAC

180

Pera Olímpia
Milton Teixeira
A. Maróstica – 1949

H
D
--------- (cm) --------

RS
(%)

SST
(°Brix)

Acidez
(%)

Ratio

0,72

15,22

7,26

6,79

52,7

10,18

172

7,11

6,64

51,0

10,04

0,67

15,65

175

7,37

6,68

56,1

9,55

0,84

11,69

185

7,17

6,90

53,3

9,98

1,03

9,88

P = peso. H = altura. D = diâmetro. RS = rendimento em suco. SST = sólidos solúveis. Adaptado de Stuchi et al. (2021)

genética existente em pomares antigos de Pera na região de
Bebedouro (SP), plantados entre 1946 e 1962, portanto, antes
da distribuição dos clones novos ou nucelares; 2) a técnica de
microenxertia e emprego da proteção cruzada, a partir da pré-imunização, ou seja, a inoculação de uma estirpe do vírus da
Tristeza mais branda que protege contra a infecção por estirpes mais agressivas.
Após a coleta em campo, essas seleções foram avaliadas
em Bebedouro e os resultados indicaram que o tamanho das
plantas das seleções e a produtividade das duas seleções mais
promissoras foram semelhantes à da Pera IAC. Entretanto, tais
seleções têm maturação de fruto mais tardia do que a da Pera
IAC, são elas a Pera Milton Teixeira e a Pera Alexandre Maróstica (tabela 1).
As mesmas seleções foram avaliadas em conjunto com outras seleções de Pera e diversas outras variedades em Iaras
(SP), em um experimento plantado em maio de 2007, tendo
como porta-enxerto a tangerineira Sunki comum. Sete seleções de laranjeira Pera (Pera IAC, Pera IAC 2000, Pera 2, Pera 3,
Pera 4, Pera Alexandre Maróstica e Pera Milton Teixeira) foram
avaliadas. As borbulhas foram obtidas de plantas existentes no
BAG do Centro de Citricultura Sylvio Moreira, em Cordeirópolis (SP), e da coleção Estação Experimental do Agronegócio de

Bebedouro, onde as mudas foram produzidas. Esse trabalho foi
executado com a importante participação da Esalq/USP, além
do IAC e da Embrapa Mandioca e Fruticultura.
No sétimo ano após o plantio, as plantas das laranjas Pera
Alexandre Maróstica e Pera Milton Teixeira apresentaram tamanho de plantas similar ao da Pera IAC, confirmando o resultado
de Bebedouro. As duas seleções destacaram-se em termos de
produção de frutos, que foi superior à das demais seleções, inclusive à da IAC 2000 e, principalmente, à da Pera IAC (tabela 2).
Esse último resultado é bastante diferente do obtido em Bebedouro, onde elas não diferiram das Peras IAC e Olímpia.
As seleções Pera Milton Teixeira e Pera Alexandre Maróstica
foram mais produtivas que a laranjeira Pera IAC no sudoeste do
Estado. Em termos de atributos de qualidade dos frutos, os da
Pera Alexandre Maróstica exibiram maiores valores de sólidos
solúveis (Brix) e de vitamina C, característica para qual a Milton Teixeira também foi superior. O formato, o número de sementes e as características de casca, cor do suco e o tamanho
dos frutos é bastante próximo entre as duas seleções e a Pera
IAC (figura). As duas são indicadas para uma colheita mais tardia do que a da Pera IAC, entre novembro e dezembro considerando-se a safra principal, respectivamente, nas condições de
Iaras (SP), o que confirma os resultados obtidos na EEAB.

Tabela 2. Produção anual e acumulada (2010-2014) de sete seleções de laranjeira Pera sobre tangerina Sunki, Iaras (SP)

Cultivares
Pera IAC1
Pera IAC 2000

Produção (Kg.planta-1)
2010

2011

2012

2013

2014

Acumulada

31,9

60,6

35,1

105,3

63,6

297

52,1(+)

51,4

37,7

107,3

81,9

330

32,6

55,8

58,9

96,1

62,3

306

Pera Alexandre Maróstica

55,0(+)

95,1(+)

46,9

112,5

64,6

374 (+)

Pera Milton Teixeira

46,8(+)

81,4

44,2

118,8

70,3

361 (+)

Pera 3

28,5

55,6

53,5

84,1(-)

59,1

281

Pera 4

40,6

62,9

42,9

95

61,7

303

Pera 2

1 (+) (-) indicam valores superiores e inferiores à Pera IAC. Adaptado de Ramos (2015) e Ramos et al. (2021)
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Tabela 3. Qualidade dos frutos de sete seleções de laranja Pera sobre tangerina Sunki (média de 2013 a 2015), Iaras (SP)

Cultivares

SS
(°Brix)

Acidez
(%)

Ratio

Suco
(%)

Vitamina C
(g/mg)

Peso do fruto

Pera IAC 1

11,5

0,73

17

44

43

170
211 (+)

Pera 2000

11,5

0,74

16

44

48 (+)

Pera 2

12,3(+)1

0,94 (+)

14 (-)

46

52 (+)

161

Pera A. Maróstica

12,4 (+)

1,18 (+)

11 (-)

46

67 (+)

183

Pera Milton Teixeira

11,6

0,93 (+)

13 (-)

41 (-)

57 (+)

173

Pera 3

11,2

0,76 (+)

15 (-)

44

49 (+)

156 (-)

Pera 4

10,7 (-)

0,91 (+)

12 (-)

45

54 (+)

174

1 (+) (-) indicam valores superiores e inferiores à Pera IAC. Adaptado de Ramos (2015) e Ramos et al. (2021)

Fotos: Yuri Caires Ramos

Figura. Aspectos de frutos de três seleções de laranjeira Pera produzidos em Iaras (SP)

A) frutos da cultivar
Pera IAC

B) frutos da seleção
Milton Teixeira

Com os resultados desses trabalhos, pode-se afirmar que
as seleções Pera Milton Teixeira e Pera Alexandre Maróstica
têm potencial para serem inseridas no rol de cultivares a disposição dos citricultores. Tratativas estão em andamento com
vistas à disponibilização de material propagativo para a multiplicação comercial das mesmas.
Por fim, essa conquista reflete a importância da cooperação
entre as instituições de pesquisa e a iniciativa privada envolvidas nos trabalhos ao longo de mais de três décadas.
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C) frutos da seleção
Alexandre Maróstica
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Óleos essenciais
de tangerinas no controle de
fitopatógenos de citros

Foto: Adobe fotos

ESTUDO CONSTATA QUE OS ÓLEOS ESSENCIAIS SÃO UMA OPÇÃO PARA O
CONTROLE DA MANCHA MARROM DE ALTERNÁRIA

O

s óleos essenciais (OEs) são conhecidos e utilizados desde a
antiguidade devido às suas propriedades biológicas, especialmente antibacteriana, antifúngica e antioxidante. OEs são misturas complexas de substâncias de natureza terpênica, lipofílicas,
aromáticas e líquidas, tendo como principal característica a volatilidade, que a difere dos outros óleos. O número de componentes químicos presentes em OE pode variar de 20 a 200 compostos, sendo que os principais podem constituir até 95% do OE e o
restante dos componentes, presentes em quantidades mínimas.
Os seus constituintes variam de hidrocarbonetos terpênicos, alcoóis simples e terpênicos, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, entre outros. OEs são formados via dois precursores: o acetil-CoA e o
ácido chiquímico, sendo o primeiro precursor de terpenoides, que
são responsáveis pela maioria da constituição química dos óleos
essenciais, e o segundo, precursor dos fenilpropanoides, que são
compostos aromáticos.
Apesar dos OEs se acumularem em todos os órgãos vegetais, a
sua produção não depende apenas de fatores genéticos ou da fase

de desenvolvimento das plantas, mas também de fatores ambientais. Clima, umidade, tipo de solo e disponibilidade de água e nutrientes influenciam em alterações fisiológicas e bioquímicas da
planta, e consequentemente na quantidade e qualidade do OE.
Nas plantas, os OEs possuem funções relacionadas com a sua volatilidade, como na atração de polinizadores, na proteção contra
predadores e patógenos, inibidores de germinação, além de ajudar
na regulação da perda de água e aumento de temperatura.
O Brasil destaca-se na produção de óleos essenciais, ao lado
da Índia, China e Indonésia, que são considerados os quatro grandes produtores mundiais. Essa colocação se deve principalmente
aos óleos essenciais de laranja e limão, que são subprodutos da
indústria de sucos, representando 90% do volume produzido no
país em 2020. Em relação aos aspectos econômicos e sustentáveis, considerando-se o mercado brasileiro e mundial, a produção de óleo essencial no Brasil não somente é viável, mas também é rentável, com aproximadamente US$ 150 milhões/ano. Em
termos de uso, o óleo essencial de citros (figura 1) é explorado
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Figura 1. Óleo essencial de citros

em uma variedade de segmentos, desde comida até bebidas, cosméticos, uso farmacêutico e inúmeras outras finalidades com fragrância cítrica.
Nos OEs cítricos em geral, o limoneno é o mais expressivo componente majoritário, atingindo concentrações de 70 a 95%. O limoneno tem como uma das principais funções naturais nos vegetais a
prevenção da desidratação e inibição do crescimento microbiano.
Diversos estudos comprovam o efeito de OEs extraídos de plantas, que funcionam como fungicidas naturais, atuando na inibição
da atividade de uma gama de fungos e não deixando resíduos tóxicos. Estes atuam tanto pela ação fungitóxica direta, degradando a
parede celular do fungo, inibindo o crescimento micelial e a germinação de esporos, como pela ação de compostos com características de elicitores, capazes de ativar ou induzir resposta de defesa
nas plantas, como mecanismos estruturais (papilas, lignificação e tilose), ou respostas bioquímicas (fitoalexinas, glucanase e quitinase).
Na agricultura sustentável, o uso de princípios ativos naturais
são cada vez mais requeridos como alternativa de controle. Dessa
forma, a busca constante por novos produtos de origem vegetal,

como a utilização de novos princípios ativos extraídos de plantas, pode ser utilizada de forma integrada com outros métodos
de controle.
Devido à intensa ocorrência de pragas e doenças no campo, a
produtividade de citricultura brasileira é constantemente ameaçada, tendo gerado perdas econômicas relevantes, inclusive
oriundas da erradicação de número significativo de árvores. A incidência de doenças nos pomares de tangerina é um dos principais problemas enfrentados pelos citricultores. Assim, em razão
da presença de poucas variedades de tangerina no Brasil, torna
a cultura vulnerável a problemas fitossanitários, e doenças como
MMA – Mancha Marrom de Altenária (Alternaria alternata), que
tem comprometido os pomares, causando grandes prejuízos e dificultando o manejo e produção da cultura. Devido à maior parte
das tangerinas ser suscetível à MMA, o produtor demanda de
muitas aplicações de fungicidas para o seu controle, aumentando
cada vez mais o custo de produção.
A crescente preocupação com a resistência e com a toxicidade
dos fungicidas fez surgir importantes estudos relacionados com
a atividade antifúngica de produtos vegetais. Assim, o OE surge
como alternativa ao tratamento químico tradicional, para o qual
a utilização de fungicidas sintéticos é um dos principais métodos
de controle de doenças de plantas, podendo selecionar fungos fitopatogênicos resistentes.
Na tentativa de entender melhor sobre os OEs e sua atividade antifúngica, o grupo de pesquisadores do Centro de Citricultura Sylvio Moreira/IAC, formado pelo doutorando Fernando Devite orientado pelos pesquisadores Marines Bastianel e Fernando
Azevedo, trabalhou nesse tema. Foi realizado um estudo, em 2019
e 2020, com OE de quatro variedades de tangerina (tangor Murcott IAC 221, tangerina Fremont IAC 543, tangerina IAC 2019 Maria e mexerica Late IAC 585) (figura 2) no controle da MMA in
vitro em meio de cultura e em folha destacada na forma preventiva, no qual o óleo é aplicado antes da infecção do fungo, e na
forma curativa, com o óleo aplicado 24 horas após a infecção.

Fotos: Banco de Fotos do CCSM

Figura 2. Frutos das variedades de tangerina escolhidas para extração de óleo essencial

Tangerina IAC
2019 Maria
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Figura 3. Severidade da MMA
em folha destacada no controle
preventivo e curativo com OE
de citros (tangerina Fremont,
tangor Murcott, tangerina Maria
e mexerica Late), nas dosagens
de 2,4,8 e 16 µL mL-1

Figura 4. Sintomas de
MMA em folhas destacadas
após 168 horas, sendo 0 =
testemunha e diferentes
concentrações 2, 4, 8 e 16 µL
mL-1 no controle curativo e
preventivo

Nos testes preliminares foram utilizadas as doses de 0 (testemunha), 1, 2, 4, 8 e 16 μL mL-1 do OE de frutos verdes e maduros. No experimento em meio de cultura, foi observado, após sete
dias, que todos os OEs possuem efeito inibitório sobre o fungo,
e que quanto maior a concentração de óleo utilizado no meio,
maior é o efeito fungitóxico direto no patógeno (A. alternata), inibindo o crescimento micelial, tendo a tangerina IAC 2019 Maria,
na dosagem de 16 μL mL-1, inibindo 75,67% do crescimento micelial quando comparado à testemunha.
Já no teste em folha destacada (figuras 3 e 4), foi observado
que o tratamento preventivo com OE se mostrou mais eficaz no
controle da doença, quando comparado ao curativo. Na dosagem
de 8 μL mL-1, obteve-se menor severidade na folha quando utilizado óleos de mexerica Late IAC 585 e tangerina IAC 2019 Maria,
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tendo em média 1,2% e 0,8% da folha lesionada. Assim, o OE de
tangerinas, especialmente da IAC 219 Maria, proporcionou promissores resultados para o controle do fungo A. alternata in vitro. A
partir da realização desse estudo constata-se que os óleos essenciais apresentam rica fonte de pesquisa, muitos deles se mostraram promissores e podem se constituir em mais uma opção para
o controle da MMA.
A continuação das pesquisas e, principalmente, a validação em
plantas poderão resultar em um produto natural e uma alternativa
mais sustentável de controle de doenças fúngicas no campo.
Eng. Agr. Fernando Trevizan Devite – Pós-Graduação CCSM/IAC
Eng. Agr. Fernando Alves de Azevedo – Pesquisador CCSM/IAC
Eng. Agr. Marines Bastianel – Pesquisadora – CCSM/IAC

Microbiologia dos Solos

Plantas e microrganismos no solo:

UMA RELAÇÃO DE LONGA DATA
COMPOSTOS ORGÂNICOS SÃO
UTILIZADOS PELOS MICRORGANISMOS
PARA DAR MANUTENÇÃO AO SEU
METABOLISMO, E EM TROCA AS PLANTAS
RECEBEM MUITOS BENEFÍCIOS

A

vida microbiana no solo é muito abundante e diversa. Estima-se que em uma amostra de 1,0 g de solo é possível encontrar mais de 10 milhões de células microbianas, distribuídas
em até 10 mil espécies e desempenhando diferentes funções no
sistema.
As plantas e os microrganismos no solo evoluíram conjuntamente ao longo do tempo, de modo que as plantas são capazes de liberar compostos radiculares a fim de atrair microrganismos benéficos para compor o seu ambiente rizosférico. Esses
compostos orgânicos são utilizados pelos microrganismos para

dar manutenção ao seu metabolismo, e em troca as plantas recebem proteção contra patógenos, maior tolerância a estresses,
promoção do crescimento e maior disponibilização de nutrientes (figura 1).
No entanto, essa composição microbioma depende de vários
fatores, como ambiente, clima, genótipo da planta e o seu estádio
de desenvolvimento. Nesse sentido, as culturas agrícolas em geral
apresentam uma certa desvantagem na capacidade de atrair microrganismos benéficos em comparação com as chamadas plantas daninhas.
Durante o processo de domesticação, as culturas agrícolas
passaram a receber intervenções humanas durante o seu ciclo,
contando com adubações, controle de pragas, doenças e plantas
daninhas para aumentar a sua produção. Mas em contrapartida,
o aumento produtivo resultou em maior dependência das intervenções humanas, com consequente perda de rusticidade e redução na capacidade de interagir com os microrganismos benéficos.

Figura 1. Resumo esquemático da relação entre culturas, plantas daninhas e microrganismos associados – Fonte: adaptado de Trognitz e
colaboradores (2016)
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Figura 2. Consórcio intercalar de capim-braquiária em pomar de laranja Valência

Por outro lado, as plantas pioneiras, de rápido crescimento e
desenvolvimento, e alto potencial competitivo, popularmente conhecidas como plantas daninhas, apresentam maior capacidade
de sobrevivência em ambientes muitas vezes adversos, sendo
ainda capazes de modular a microbiota do solo de modo a favorecer o seu estabelecimento.
Dessa forma, entendemos que microrganismos associados a
plantas daninhas podem aumentar a riqueza e expandir as capacidades funcionais da microbiota do solo. Porém, é amplamente
difundido que a convivência de culturas agrícolas com plantas daninhas pode ser bastante danosa, tanto por danos diretos como
por indiretos. A interferência das plantas daninhas pode gerar
grandes perdas de produtividade por competição e alelopatia, de
modo que dados da literatura apontam que tal perda de produção
em citros pode atingir cerca de 40%.
Uma forma de trazer o benefício da diversificação de plantas no
sistema produtivo, e evitar os efeitos indesejáveis da matocompetição, é a implementação do cultivo intercalar de capim-braquiária na entrelinha do pomar de citros. Existem diversas espécies de
capim-braquiária, e a Brachiaria ruziziensis tem se destacado
quanto à adoção (figura 2). Essa planta apresenta sistema radicular vigoroso que tende a explorar amplamente o solo, favorecendo
a atividade microbiana em sua rizosfera. Além de ser bastante
competitiva, evitando o desenvolvimento de plantas daninhas.
O manejo da braquiária geralmente ocorre por meio da roçagem ecológica, formando uma camada de palha sobre o solo
da entrelinha, enquanto a linha e a área de projeção da copa são
mantidas no ‘limpo’, utilizando herbicidas. Nesse contexto, um
dos grandes questionamentos consiste em: será que existe diferença na composição e atividade da comunidade microbiana entre esses dois ambientes?
Ao longo de todo o processo, o capim-braquiária pode atuar
favorecendo a ocorrência e atividade microbiana. Durante as fases de crescimento e desenvolvimento, há o recrutamento de
microrganismos para atuar no ambiente rizosférico ou internamente na planta. Já quando o capim-braquiária é roçado, são
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ativadas funções relacionadas com a degradação dos fragmentos radiculares, assim como da palhada gerada pela parte aérea.
Gramíneas tropicais como o capim-braquiária tendem a fornecer
alta quantidade e qualidade de substrato metabólico aos microrganismos. Por outro lado, adubações verdes formadas por plantas leguminosas, assim como as diversas espécies de crotalária, feijão-guandu e soja, apresentam a característica de formar associações
simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas plantas, se
manejadas corretamente, podem fornecer um importante aporte de
nitrogênio ao sistema, favorecendo as plantas cítricas.
Em um comparativo entre diferentes plantas de cobertura e
seus efeitos sobre a comunidade microbiana, Buzinaro; Barbosa; e
Nahas (2009) verificaram que cinco meses após a roçagem do feijão-guandu, crotalária e capim-braquiária houve um aumento na
quantidade de unidades formadoras de colônias bacterianas comparando amostras retiradas na linha de citros e na entrelinha. Já
com relação a fungos, as três plantas exibiram redução no número
de unidades formadoras de colônias. Não é possível afirmar quais
as funções que esta comunidade microbiana estava exercendo no
sistema; no entanto, especula-se que a redução fúngica pode estar
relacionada, dentre outros grupos, com agentes fitopatogênicos.
Em suma, a vida microbiana no solo demonstra um grande potencial de contribuição para o sistema produtivo como um todo.
Por ser muito ampla e diversa, é capaz de desempenhar funções
que auxiliam o ganho de produção e qualidade dos frutos. Porém,
diversos fatores influenciam a dinâmica da comunidade microbiana, tornando necessário realizar ainda mais estudos, principalmente em campo e em áreas produtivas.
Eng. Agr. Francielli Santos de Oliveira
Mestranda da Esalq/USP, área de concentração Fitotecnia, Biologia e Manejo
de Plantas Daninhas
Leonardo de Oliveira Semensato
Graduando em Engenharia Agronômica UFSCar
Eng. Agr. Dr. Pedro Jacob Christoffoleti
Professor, pesquisador e consultor em Biologia e Manejo de Plantas Daninhas,
da PJC Consultoria Agronômica Ltda.
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TECNOLOGIA
no combate ao HLB
APLICAÇÃO DE INSETICIDA COM DRONE É USADO PARA CONTROLAR
O PSILÍDEO EM POMARES DE CITROS

N

os últimos anos, a utilização de drones para o controle de
pragas e doenças vem se tornando uma realidade na agricultura mundial. Esse fato é possível devido à evolução de equipamentos, como a maior capacidade do tanque de pulverização,
aumento da autonomia de voo por meio de baterias mais eficientes e melhorias no sistema de pulverização. Além da evolução técnica dos equipamentos, a regulamentação do uso de drones para
atividades agropecuárias (Portaria Nº 298 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 22 de setembro de 2021) foi
um importante passo para que essa modalidade de aplicação se
tornasse uma realidade no Brasil. De modo geral, ainda existem
poucos estudos científicos que demonstram a eficácia da pulverização de inseticidas via drone. Em citros, trabalhos realizados
na China mostraram a possibilidade de aplicação de abamectina
via drone para o controle da Larva Minadora (Phyllocnistis citrella).
Com relação ao psilídeo (Diaphorina citri), uma pesquisa inédita desenvolvida pelo Fundecitrus demonstrou que a aplicação

de inseticidas via drone foi eficaz no controle desse inseto. Nesse
estudo, foi utilizado o drone da marca XAG (modelo P30 série 2
2020), que possui um tanque de 16 L e sistema de pulverização
por meio de disco rotativo (figura 1), com as seguintes configurações: volume de calda de 5 L/hectare (3 L de óleo mineral + água +
inseticida); velocidade de voo de 6 m/s, faixas de pulverização de
6 e 10 m e altura do voo ajustada de acordo com altura do pomar
e faixa de pulverização. Antes da pulverização, a área foi georreferenciada e as configurações foram colocadas em um aplicativo,
possibilitando a total automatização da operação com drone
(o drone não é controlado manualmente). A autonomia de voo
(duração da bateria) é de 15 minutos, o que possibilitou a aplicação de 3 ha por voo. Este estudo foi realizado em pomares com
1, 4 e 12 anos de idade. Para determinar a eficácia da pulverização, seedlings (cavalinhos) de laranjeira Valência foram fixados
na parte externa da copa. Adicionalmente, nos pomares de 4 e
12 anos outros seedlings foram posicionados a uma distância de

Foto: Regina Hakvoort

Figura 1. Drone pulverizando pomar de citros
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Figura 2. Esquema utilizado
para avaliação do drone no
controle do psilídeo

30 cm da parte externa em direção ao interior da copa (figura 2).
Após a pulverização, psilídeos adultos foram confinados nos
seedlings (resíduo seco) e a mortalidade avaliada.
Esse estudo utilizou um inseticida com registro para controle
do psilídeo por meio de aplicação aérea (bifentrina + acetamiprido
na dose de 200 g do produto comercial por ha).
Em geral, a aplicação com drone resultou em uma mortalidade acima de 90% na parte externa da copa, independentemente da idade do pomar e faixa de aplicação utilizada; na parte
interna a mortalidade foi maior que 80%. Considerando-se as
faixas de aplicações avaliadas, estima-se um rendimento operacional de 60 a 100 hectares pulverizados/dia. Assim, essa modalidade de aplicação é uma opção complementar às pulverizações terrestres com tratores e pode ser utilizada em momentos
que exigem uma aplicação rápida (por exemplo, durante o pico
populacional do psilídeo). Além disso, o drone pode ser útil em
situações de dificuldades operacionais com pulverizadores terrestres, tais como após períodos de chuvas intensas, pomares
adultos adensados (plantas se tocando nas entrelinhas e com
altura superior 4,5 m), áreas com relevo declivoso e externas
próximas aos pomares.
Como a operação com drone é totalmente automatizada,
um ponto interessante é a possibilidade de aplicações em áreas
específicas da propriedade que apresentem um risco maior de
infestação pelo psilídeo, como a borda. Nesse caso, o produtor pode definir o tamanho exato da faixa que deseja pulverizar
(50, 100, 150 m etc.), independentemente do sentido do plantio
(paralelo ou perpendicular ao carreador). Essa precisão proporcionada pelo drone permite que aplicações possam ser realizadas em áreas ao lado de quebra-ventos e outros obstáculos
(como as linhas de energia).

Em geral, os resultados de controle do psilídeo com o uso
do drone foram iguais ou superiores aos resultados observados
com aplicação via avião em estudos prévios. O drone também é
uma ferramenta que requer menor investimento e infraestrutura
em relação aos aviões, beneficiando pequenos e médios citricultores. Por outro lado, o custo de aplicação por hectare, no caso
da opção por contratação da prestação de serviço, é significativamente superior ao avião, além do drone apresentar um menor rendimento operacional. Assim, cada citricultor deve avaliar a sua situação e definir qual opção de aplicação é mais viável.
Para os citros também existem perspectivas de utilização
do drone para aplicação de produtos biológicos, liberação de
parasitoides no controle do psilídeo e outras pragas e doenças,
assim como a aplicação de isca-tóxica para controlar as Moscas-das-Frutas. Além disso, novos estudos estão sendo realizados
para avaliar outros modelos de drone com diferentes sistemas
de pulverização, redução na quantidade de óleo mineral utilizada, adjuvantes e inseticidas químicos mais seletivos aos inimigos naturais.

Eng. Agr. Marcelo Pedreira de Miranda
Pesquisador do Departamento de P&D do Fundecitrus
Eng. Agr. Haroldo Xavier Linhares Volpe
Pesquisador do Departamento de P&D do Fundecitrus
Eng. Agr. Wellington Ivo Eduardo
Pós-doc – Fapesp/Fundecitrus
Eng. Agr. Marcelo da Silva Scapin
Fundecitrus
Téc. Moacir Célio Vizoni
Departamento de P&D do Fundecitrus
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Legislação

Deve-se inventariar imóvel
prometido a terceiros?
OBRIGAÇÕES NÃO SÃO INVENTARIÁVEIS

A

pandemia, que persiste entre nós, torna oportuno o presente tema, pois estamos vendo gastos desnecessários por
pura má-fé de agentes públicos, em momento de sofrimento das
famílias brasileiras.
A hipótese é a de transferência definitiva a terceiro (não herdeiro) de imóvel de pessoa falecida, caso não tenha feito parte da
partilha no inventário, judicial ou extrajudicial.
Caso o bem tenha sido disposto, antes da morte da pessoa,
por venda ou por promessa, não há necessidade de inventariar e
tampouco de autorização judicial para a transferência, por escritura pública ao comprador.
Alguns Cartórios de Registros de Imóveis estão exigindo sobrepartilha e/ou autorização judicial para que um inventariante possa
outorgar escritura pública de bens do falecido, vendidos ou prometidos antes da morte.
Ora, se para a família o bem já não constava no patrimônio do
falecido, não há que se falar em inventariar, pois é muito comum
no Brasil a compra e venda por meio de compromisso escrito, que,
muitas vezes, fica na gaveta sem o devido registro por meio de
escritura. Isso se deve ao alto custo de uma escritura e o seu registro com taxas, emolumentos e tributos. Até contribuição para
entidades filantrópicas com péssima gestão está no rol dos custos.

Mesmo que já se tenha feito o inventário, judicialmente ou
extrajudicialmente, não há necessidade de autorização judicial,
nem de sobrepartilha para legitimar a transferência definitiva pela
escritura pública.
A legislação permite e obriga o inventariante, bem como
obriga herdeiros a cumprirem obrigações deixadas pelo falecido.
Obrigações não são inventariáveis.
Basta, entretanto, que o inventariante e seus herdeiros transmitam o bem para quem o comprou, diretamente por escritura.
É na Lei n. 11.441/2007 que embasamos o nosso entendimento,
porquanto ela permite a desjudicialização (grande feito para o
País), como inventário e sobrepartilha extrajudicial. A intenção do
legislador foi evitar a intervenção judicial para esses casos. Essa é
uma questão pacífica nos tribunais, bem como da Corregedoria do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo.
Assim, exigir alvará judicial ou mesmo sobrepartilha de inventário, que autorize a lavratura de escritura definitiva de venda do
imóvel, na hipótese em exame, implicaria inegável afronta ao espírito da Lei n° 11.441/2007, cuja finalidade foi justamente desjudicializar questões que prescindem da apreciação do Estado-Juiz.

O objetivo da Fadel Sociedade de Advogados consiste em entender e encontrar
as questões jurídicas prejudiciais ao cliente, ocultas em seus negócios.
Consultoria e advocacia defensiva, produtiva, proativa e culta. Todo trabalho é
personalizado de acordo com a cultura de cada cliente.
Estamos à disposição.
fadel@ffadel.com.br
www.ffadel.com.br
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Gestão de Recursos Humanos

Pessoas são
fundamentais
na citricultura
e a pandemia evidenciou
esta verdade
AS ÚLTIMAS SAFRAS JÁ ERAM RUINS, DE BAIXA
PRODUÇÃO, RESULTADO DAS ESTIAGENS
PROLONGADAS, E A PANDEMIA VEIO PARA
DESAFIAR OS CITRICULTORES

A

nos seguidos de clima atípico, déficit hídrico nunca registrado, fatores que atrapalharam as últimas duas safras e
castigaram os pomares. Geadas, que há muito não eram registradas no Cinturão Citrícola, também atingiram alguns pomares, secando frutos e plantas. Não fosse esse um cenário ruim, a pandemia causada pela Covid-19 gerou necessidade de isolamento
social, visando reduzir o contágio, o que provocou aumento significativo na quantidade de ausências do trabalho, interrompeu
operações, interferiu em procedimentos e modificou a rotina
no campo, afinal, no agronegócio nem todo trabalho é passível
de home office. Em alguns casos, não restou alternativa que não
fosse interromper atividades até que houvesse segurança mínima
para o trabalhador. Mas como as dificuldades costumam vir em
grupo, quando a chuva chegou, veio forte e trouxe complexidade
no acesso aos pomares prejudicando o transporte das frutas, deixando claro que os investimentos em logística, quando existem,
são realizados em rodovias principais e não preveem o acesso às
propriedades rurais, que, em sua maioria, dependem das estradas
secundárias.
Foram anos de dificuldades também para os trabalhadores.
Houve queda do poder aquisitivo e a volta da inflação, uma crise
global, agravada no Brasil. Ou trabalharíamos, pois o agronegócio e o trabalhador assalariado não podem parar, ou o contágio
poderia se agravar e o número de infectados graves piorar. Não
houve alternativa: foi necessário interromper alguns setores da
economia, reduzindo a produção, levando ao desemprego e à falta
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de produtos, com consequente aumento dos preços. Esse movimento econômico fez com que trabalhadores que até então não
tinham qualquer experiência na colheita de laranja, tentassem
atuar nessa profissão, sem suspeitar que o trabalho não é tão simples assim. Por mais que as empresas apliquem processos de integração e treinamentos com os trabalhadores, colher laranjas, que
é uma das culturas menos mecanizadas que existe, requer resistência física, envolve trabalhar exposto ao sol e às vezes à chuva.
Não é incomum que as colheitas de laranja demandem uso de escadas, dificultando ainda mais. Pior é lembrar que em safras de
baixa produção, como as últimas, a produtividade de colheita do
colhedor cai expressivamente e como, em sua maioria, o colhedor
recebe por produção, notamos redução em sua receita.
A baixa taxa de automação das atividades citrícolas gera elevada demanda por mão de obra. Algumas cidades do interior paulista possuem taxas de empregabilidade que se destacam pelas
contratações de colhedores em época de safra. Esse é um movimento que gera oportunidades e prosperidade para tais cidades,
mostrando a força da citricultura na economia.
A construção civil e até mesmo o plantio de cana-de-açúcar
ou cultivo de outras culturas são concorrentes pelo mesmo trabalhador que colhe a laranja e, em dado momento, precisaram de
mão de obra e tentaram atrair esses trabalhadores com benefícios
e melhor remuneração. Uma vez que a baixa produtividade de colheita reduziu os ganhos dos colhedores, observamos maior rotatividade de trabalhadores e agravamento das dificuldades do setor citrícola.
Dentro de um quadro de normalidade, quando acaba a safra da
laranja e começam as demandas em outras culturas, geralmente
se conciliam os trabalhos. Diferentemente de safras atrasadas,
quando a citricultura precisa reter os colhedores por mais tempo,
até o momento de demanda das outras culturas. De qualquer

Fotos: Adobe fotos

forma as laranjas precisam ser colhidas, a alternativa nesse caso
foi o de buscar os trabalhadores que estavam disponíveis, os que
tentaram encontrar na colheita alento para o desemprego. Iniciantes na citricultura, sem experiência, esses trabalhadores colaboraram para a queda ainda maior na produtividade de colheita, derrubando então a remuneração, em um círculo de prejuízos para
todos os integrantes da cadeia citrícola.
Foram safras complicadas, a cadeia citrícola sentiu e o Projeto Parceria Suco de Laranja Sustentável (PANAO), formado por
empresas, sociedade e o setor público no Brasil e Alemanha, que
trabalha para melhorar as condições de vida e de trabalho dos
trabalhadores e produtores da cadeia produtiva do suco de laranja, por meio da Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação
Florestal e Agrícola), Contar (Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais) e Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares), se mobilizou para a realização de pesquisa que busca
facilitar o entendimento dos impactos e a situação de vulnerabilidade gerada pela Covid-19 sobre trabalhadores e agricultores. O
produto dessa pesquisa será a geração de conhecimento e aprendizado, pois só entendendo o que aconteceu poderemos criar formas de nos proteger de situações similares no futuro. Esse é um
exemplo de que a citricultura precisa se unir para buscar alternativas, para inovar e é também oportunidade para tirarmos algo de
bom da situação, buscando melhorar as condições de trabalho e
segurança, afinal a citricultura é dependente de pessoas, e deve
continuar assim por um bom tempo.
A mudança climática e a nova geração de consumidores de suco
e de laranjas são engajados e demandam da citricultura processos
sustentáveis, processos responsáveis social e ambientalmente,
atendendo, inclusive, à saúde e prosperidade de agricultores e trabalhadores rurais. Em alguns casos, os processos sustentáveis são

reconhecidos pelos trabalhadores e podem colaborar para a permanência deles na atividade citrícola, pois criam ambientes saudáveis, com procedimentos que trazem segurança e bem-estar,
auxiliando na competição pela mão de obra. Esses aspectos são
hoje, mais do que nunca, fundamentais porque precisamos reverter os danos provocados ao meio ambiente, amenizar a mudança
climática e proteger nossos trabalhadores, valorizando-os para
que eles continuem saudáveis e na citricultura.
Já notamos que muitos trabalhadores começam a observar
e utilizar características de ambientes sustentáveis e saudáveis
como fatores de decisão na hora de aceitar um emprego, sabendo
que serão bem acolhidos nos locais que prezam pelo meio ambiente e pelas pessoas.
Com as chuvas do final de 2021 e início de 2022 renasce a esperança de sairmos de anos de dificuldades produtivas para anos
de safras mais abundantes, que colaboram para o aumento da
renda do citricultor e, por consequência, do trabalhador. Nos cabe
focar em um futuro melhor e construí-lo. Um futuro bom para todos os integrantes da cadeia citrícola, pois só assim, sendo bom
para todas as partes envolvidas, poderemos ter sucesso duradouro.
O mercado é competitivo e os preços de venda de laranja
pouco variaram; portanto, o momento é de inovar, aprimorar a
gestão, implantar modelos sustentáveis de operação, que preservem a vida e o meio ambiente. A pandemia e o clima mostraram
que isso é fundamental, assim como manter a rentabilidade, afinal
o resultado financeiro também é pilar de sustentabilidade. É possível, é factível, a partir de ações simples, com melhorias adaptáveis à realidade de cada propriedade, buscarmos sustentabilidade
e garantirmos bons resultados.
Luciano Piteli
Administrador de Empresas
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