
LIVRE DE AFTOSA

Pecuaristas acreditam no 
crescimento da economia

A possibilidade de vendas para 
outros Estados e até outros países 
anima os produtores roraimenses 

Com o reconhecimento Nacional de 
Roraima como Estado livre de Febre 
Aftosa com vacinação, os pecuaris-
tas roraimenses esperam um cres-
cimento na economia nos próximos 
anos. Isso devido a possibilidade de 
vendas para outros Estados e até 
outros países.

A confi rmação do status ocorreu no 
fi m do ano passado, mas o ministro 
da Agricultura, Blairo Maggi só as-
sinou a Instrução Normativa no dia 
25 de abril, durante solenidade em 
Brasília.

O pecuarista Disney Mesquita, que 
é presidente da CooperCarne (Coo-
perativa Agropecuária de Roraima), 
comemorou a notícia e disse que 
essa é uma vitória do setor produ-
tivo. “Temos que agradecer aos pe-
cuaristas que vacinaram o rebanho e 
agradecer mais ainda a governadora 
Suely Campos que trabalhou incan-
savelmente para que esse resultado 
chegasse”, citou.

Para o pecuarista Antônio Denarium, 
essa é a oportunidade que Roraima 
tem de crescer economicamente e 
se destacar no mercado de carnes. 
“Com esse reconhecimento iremos 
conquistar novos mercados, e ver 
geração de renda e empregos no 
nosso Estado crescer, pois outros 
pecuaristas sentirão segurança em 

vir investir em Roraima”, explicou.

INVESTIMENTOS – Roraima possui 
um rebanho de 800 mil cabeças de 
gado. Em dois anos, o governo es-
tadual investiu R$ 3.492.506,22 na 
Aderr (Agência de Defesa Agropecu-
ária de Roraima). Os recursos foram 
aplicados na estruturação da Agên-
cia, conforme exigido pelo Mapa (Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) para sair do status 
de Médio Risco para o Livre da do-
ença com vacinação. O resultado foi 
alcançado na auditoria do Mapa, que 
gerou nota 95. 

O presidente da Aderr afi rmou que 
esse é o resultado de um trabalho 
realizado por uma equipe determina-
da e focada em melhorar a pecuária.

MOSCA DA 
CARAMBOLA

Desde que foi detectada a 
presença da mosca da carambola 
em Roraima, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento interditou o 
Estado para evitar a exportação 
do hospedeiro do inseto. 

Desde então, a Aderr (Agência 
de Defesa Agropecuária 
de Roraima) vem fazendo 
monitoramento com as barreiras 
fi tossanitárias.
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Roraima produz 
2º melhor algodão 

do mundo
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CURTAS ADERR

A Aderr (Agência de Defesa Agro-
pecuária de Roraima) é a respon-
sável pelo combate e controle da 
Brucelose no Estado. A campanha 
de vacinação por meio da Agência 
é permanente, para que os pecuaris-
tas tomem os cuidados necessários, 
imunizando o seu rebanho.

Além de promover campanhas edu-
cativas onde o produtor recebe in-
formações sobre a importância da 
vacinação, a Aderr também atua 
com medidas sanitárias previstas em 
lei e que foram também instituídas 
por meio de Portaria. Elas estabe-
lecem multas para não vacinação 
de bezerras, vinculando também a 
emissão de GTA à exigência da vaci-
na de brucelose B19.

De acordo com o veterinário da 
Aderr, Silvio Botelho, a brucelose é 
perigosa, mas ao mesmo tempo fá-

cil de ser controlada. “A brucelose 
é uma doença de grande importân-
cia econômica pelo prejuízo que ela 
causa aos produtores, e de impor-
tância em saúde pública. A vacina-
ção das fêmeas de 3 a 8 meses, é 
feita uma única vez. A bezerra vaci-

nada recebe a letra “b” na face como 
forma de controle”, destacou.

Em 2016, o Programa de Controle de 
Erradicação e Controle da Brucelose 
e Tuberculose, executado pela Aderr 
alcançou cobertura vacinal de 53 mil 
animais. 

BRUCELOSE - A brucelose é uma 
doença infecciosa causada pela 
bactéria Brucella que causa sinto-
mas como febre alta, dor de cabeça 
e dores nos músculos dos indivídu-
os afetados. A doença é transmitida 
de animais para humanos através da 
ingestão de carne contaminada mal 
cozida, alimentos lácteos caseiros 
não pasteurizados, como leite ou 
queijo, por exemplo, através da ina-
lação da bactéria porque ela pode 
se espalhar pelo ar e pelo contato 
direto com secreções do animal in-
fectado.

ADERR capacita 
engenheiros do CREA-RR

Para esclarecer sobre a emissão 
dos receituários agronômicos, 
a ADERR (Agência de Defesa 
Agropecuária de Roraima) inicia 
a capacitação de engenheiros do 
CREA-RR (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
de Roraima). A capacitação foi 
realizada no auditório do Crea com 
o Eng. Agrônomo da Aderr Carlos 
Terossi Filho, no dia 05 de julho. 
A capacitação faz parte de um 
convênio firmado entre Aderr e 
Crea, com a finalidade de mostrar 
a importância da emissão dos 
receituários agronômicos, cuja 
obrigatoredade é prevista em lei, 
objetivando o rastreamento do 
produto e quem está vendendo, 
já que a comercialização de 
agrotóxicos deve ter receita 
da mesma forma que um 
medicamento comprado em 
farmácia.  

A Agência de Defesa Agrope-
cuária do Estado de Roraima  
– ADERR, trabalha desde 2008 
em prol de melhorias no cenário 
agrícola Roraimense, buscando 
o desenvolvimento da Defesa 
Sanitária Agropecuária. Mantém 
quatro Barreiras Sanitárias posi-
cionadas em pontos estratégicos, 
como divisas e autoestradas, com 
efetivo de mais de 40 profissionais 
que controlam a entrada e saída 
de animais e produtos agropecu-
ários. Além de controlar o trânsito 
de animais e produtos de origem 
animal nas fronteiras, em Roraima 
todos os bovinos e bubalinos são 
identificados e rastreados.

Para garantir que o trabalho seja 
realizado de maneira eficiente, 
a ADERR conta com o apoio da 
SEAPA (Secretária de Agricultura 
Pecuária e Abastecimento), Polí-
cia Militar, SFA (MAPA) e outros 
órgãos  Regionais e escritórios 
locais, distribuídos por todo o terri-
tório Roraimense.

Excelência 
sanitária 

Combate à Brucelose bovina 
será intensificado em Roraima

DEFESA AGROPECUÁRIA

A Aderr fiscaliza abatedouros locais 
em parceria com outros órgãos do 
Estado e do Município.

A Aderr (Agência de Defesa Agro-
pecuária do Estado de Roraima) 
vai intensificar, em parceria com o 
MPRR (Ministério Público de Rorai-
ma) e Vigilância Sanitária do Estado 
e Município as ações de fiscalização 
em estabelecimentos e feiras livres 
do comércio de carne de suíno.

De acordo com técnicos da Aderr, 
100% das carnes de porco produzi-
das em Roraima vêm de abatedou-

ros locais. O consumo pode causar 
danos à saúde pública. “Há um risco 
sanitário ao comer estes produtos, 
que não têm inspeção, pois o risco 
de doenças como a neurocisticer-
cose é grande”, ressaltou o coorde-
nador de Defesa Agropecuária da 
região norte, Haroldo Trajano.

O problema reside na falta de aba-
tedouros que trabalhem com ani-
mais de médio porte, como porcos. 
O Estado possui o Mafirr, e há tam-
bém dois frigoríficos para aves em 
Roraima. Segundo os técnicos, a ini-
ciativa deveria ser do Município, que 
até o momento não sinalizou com a 
construção deste empreendimento.

Por não haver ainda um local ade-
quado para o abate das carnes de 
suíno, a orientação dos técnicos é 
que o consumidor procure comprar 
os produtos que têm o selo e sofre-
ram inspeção e exames necessários 
para garantir que são seguros para 
o consumo. 

“O consumidor tem que ser um alia-
do. Ele precisa ter a consciência que 
a saúde dele e da família pode estar 
em perigo. Ao comprar um produto 
que foi abatido sem fiscalização sa-
nitária, ele pode estar levando para 
casa um grave problema de saúde”, 
disse Haroldo.

Aderr fiscaliza carne de suíno



AGOSTO - 2017  |  ADERR  | NOTÍCIAS DO CAMPO  |  3

A Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de 
Roraima) está fiscalizando com mais rigor o co-
mércio de carnes bovinas provenientes do aba-
te clandestino. O objetivo é garantir ao consu-
midor um produto de qualidade, inspecionado e 
sem riscos à saúde da população.

Além da fiscalização no comércio, uma das 
medidas é quanto à emissão da GTA (Guia de 
Trânsito Animal) em Roraima. Municípios sem 
abatedouros registrados nos Serviços de Ins-
peção Estadual e Federal (SIE e SIF) não pode-
rão mais comercializar carnes. A medida visa 
acabar com os riscos sanitários de produtos 
não inspecionados.

Em Roraima existem três abatedouros oficiais 
registrados no SIE: no Cantá, Caracaraí e em 
São João da Baliza. Todos eles são inspecio-
nados permanentemente, pois Aderr mantém 
veterinários e técnicos de inspeção no local. O 
Mafir é fiscalizado pelo SIF.

A Portaria publicada pela Aderr prevê que para 
a emissão da GTA, os animais destinados ao 
abate só poderão ser transportados para os 
abatedouros legalizados até uma distância má-
xima de 50 quilômetros.

“Isso abrange praticamente todos os municí-
pios das regiões onde a pecuária é mais forte. 
Em relação aos locais mais distantes dos aba-
tedouros, a Aderr já está em contato com os 
municípios, para que viabilizem a construção 
de um matadouro”, explicou Haroldo Trajano, 
coordenador da região Norte de Defesa Ani-
mal da Aderr.

Além disso, os açougues terão que apresentar 
uma cópia da GTA para comprovar a origem da 
carne comprada. “Isso vai garantir que o pro-
duto comercializado é de qualidade”, comple-
mentou Trajano.

SAÚDE – O abate feito de forma clandestina 
em locais sem higiene causa danos à saúde 
do consumidor. O maior risco de acordo com 
o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) é a toxinfecção ali-
mentar, que pode levar à morte.

“Por isso é importante adquirir pro-
dutos de locais registrados. Estes 
são bem embalados, refrigerados 
e têm procedência”, alerta o presi-
dente da ADERR, Gelb Platão.

No abate clandestino nenhum pro-
cedimento de higiene é cumprido. O 
animal não é içado. A carcaça é ma-
nuseada no chão, onde geralmente 
o local tem presença de cachorros, 
gatos e urubus, comprometendo o 
produto, devido à falta de condições 
sanitárias.

Há também uma descarga de adre-
nalina muito forte do animal abati-
do. Com o stress aumenta a acidez 
da carne, o que diminui o seu tempo 
útil entre o abate e a comercializa-
ção. “A coloração da carne se altera. 
Ela fica com o aspecto avermelha-
do, porque o sangue está presente. 
Quanto mais vermelha a carne, mais 

há indícios que o animal sofreu stress,” ressal-
tou Haroldo Trajano.

Outro problema do abate em locais sem hi-
giene diz respeito ao aspecto econômico. “Os 
envolvidos não querem ter prejuízo e vendem 
a carne de qualquer jeito. As doenças são bio-
lógicas. Elas podem estar no corpo do animal 
ou podem ser adquiridas durante o manuseio”, 
finalizou Trajano.

Nós trabalhamos para você!

A Agência de Defesa Agropecuária 
de Roraima (ADERR) tem origem 
numa iniciativa pioneira do Estado 
de Roraima, seguindo orientação 
do Governo Federal para a criação 
das agências executivas no país, 
conforme determinação do antigo 
Ministério da Administração. A re-
organização do sistema de defesa 
agropecuária nacional, exigia uma 
interação entre os setores produti-
vo, privado e público, caracterizan-
do ações mais amplas e bem defi-
nidas, além daquelas consideradas 
típicas de Estado.

Assim a ADERR tornou-se uma 
autarquia sob regime especial, vin-
culada à SEAPA com personalida-
de jurídica de direito público, auto-
nomia administrativa e financeira e 
patrimônio próprio, com sede em 
Boa Vista e jurisdição em todo ter-
ritório do Estado. Criada em 2008 
a ADERR tem a missão de garantir 
a segurança sanitária no Estado 
de Roraima, preconizando o de-

senvolvimento de um agronegócio 
sustentável e competitivo.

Hoje a ADERR é uma realidade, 
uma agência moderna, atuante, 
sintonizada com o setor produtivo 
que tem como visão ser um refe-
rencial de excelência na área de 
defesa agropecuária, garantindo a 
sustentabilidade do agronegócio e 
da agricultura familiar.

Nossa Missão

“Assegurar o desenvolvimento de 
uma agropecuária competitiva, 
sustentada no desafio da econo-
mia globalizada, através da inspe-
ção e controle da saúde dos ani-
mais e vegetais, garantindo o nível 
de proteção adequado aos consu-
midores, bem como a melhoria do 
meio ambiente”

Nossa Visão

“Ser um referencial de excelência 
na área de defesa agropecuária, 
na contínua busca da sustentabili-
dade do negócio rural.”

Aderr vai apertar o cerco à 
venda da carne bovina

Você conhece a Aderr?
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Segundo a governadora de Rorai-
ma, Suely Campos, a produção de 
soja não é uma aventura, é uma 
certeza, um bom investimento. “O 
mundo tem interesse na soja rorai-
mense por ser convencional e de 
alta qualidade. Hoje, 80% da nossa 
soja são exportadas, mas havere-
mos também de obter investimen-
tos para fortalecer as agroindús-
trias e transformar a oleaginosa 
em proteína animal. Como gover-
nadora quero sonhar junto como 
vocês”, reforçou.

Para o Diretor de Defesa Vegetal 
da ADERR Luiz Claudio dos Santos 
Estrela, o produtor rural sonha com 
o progresso do Estado e luta por 
esse objetivo. Vivemos a expecta-
tiva de novas oportunidades como 
uma energia elétrica de qualidade, 
uma infraestrutura viária para esco-
ar a produção e, principalmente, o 
aumento de investimentos de novos 

Roraima está no 
caminho certo para se 
tornar protagonista na 
produção agropecuária

empresários do setor e das nossas 
instituições de fomento. Vamos mos-
trar para o Brasil e para o mundo, 
que o nosso estado é capaz, temos 
muita terra para produzir, temos von-
tade e produtores para isso. “Quere-
mos aumentar a produção com qua-
lidade e sustentabilidade”, ressaltou 
Luiz Estrella.

A colheita de soja 2016 em Roraima 
foi além das expectativas. Os produ-
tores tiveram uma boa safra, planta-
da em 25 mil hectares e uma expec-
tativa de retorno muito boa, segundo 
informações da Comissão da Colhei-
ta da Soja (CoC Soja).

Este último ano teve uma expansão 
de área plantada de 25 mil para 32 
mil hectares, da última para a atual 
safra, um aumento de 28%, colocan-
do Roraima na posição de estado 
com maior crescimento proporcional 
em todo o Brasil.

Para Estrella o grão é uma cultura 
viável, com uma produtividade exce-
lente, uma vez que o estado colhe 
duas cultivares em um ciclo de pro-
dução de 88 dias. “Aproveito e con-
vido a todos os produtores brasilei-
ros para conhecerem o potencial da 

última fronteira agrícola do país. Ve-
nham investir aqui na região, vocês 
serão sempre bem-vindos. Estamos 
geograficamente bem localizados, 
temos terras boas, baratas e produti-
vas. Vocês vão gostar”.

NOVAS OPORTUNIDADES
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O algodão produzido em Roraima 
é o segundo melhor do mundo, só 
perdendo para o egípcio. A infor-
mação é da Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abra-
pa). A qualidade do produto rorai-
mense se sobressai porque aqui, 
conforme os especialistas, as ter-
ras têm nutrientes específicos para 
este tipo de cultura. As condições 
climáticas daqui também são fa-
voráveis para o plantio. Na última 
safra, no ano passado, Roraima 
produziu mais de 2.700 toneladas 
de algodão, o que rendeu mais de 
R$ 12 milhões aos produtores.

O diretor da Cooperativa Grão Norte, 
Afrânio Weber, informou que o pri-
meiro ensaio de plantação de algo-
dão no Estado foi em 2013. Mas ape-
nas em 2015 ocorreu o plantio com 
uma lavoura na região do Cauamé, 
zona rural de Boa Vista, e depois em 
Alto Alegre, município a 89 quilôme-
tros da Capital pela RR-205, região 
Centro-Oeste do Estado.

Em 2015, a empresa Ouro Ver-
de Agropecuária foi a primeira a 
apostar no solo macuxi e plantou 
90 hectares. Deu certo. No ano se-

guinte, ele cultivou 750 hectares, 
com 240 arrobas cada, o que tota-
lizou uma colheita de 2.700 tonela-
das. A Ouro Verde, então, vendeu 
cerca de R$ 10 milhões de algodão 
em pluma e mais R$ 1,4 milhão de 
caroço, que serve para produção 
de ração animal, óleo biodiesel e 
cosméticos.

Hoje, além da zona rural de Boa Vis-
ta e Alto Alegre, o Município do Bon-
fim, a 120 quilômetros da Capital pela 
BR-401, região Leste de Roraima, 
também produz algodão. O mercado 
regional é disputado por três empre-
sários, que passaram a investir pe-
sado nesta cultura em maio do ano 
passado, após o Governo Federal 
liberar a produção de algodão trans-
gênico em Roraima.

Toda a produção local vai para São 
Paulo e estados do Nordeste, como 
Paraíba e Pernambuco, onde se con-
centram as indústrias da tecelagem. 
“Nossa expectativa é que daqui a 
três anos Roraima também tenha 
uma fábrica de tecelagem, mas isso 
depende da nossa produção, pois te-
remos que plantar mais de oito mil 
hectares”, ressaltou o diretor.

As dificuldades maiores hoje na pro-
dução são o transporte e a logísti-
ca, segundo Afrânio Weber. O frete 
acaba encarecendo o produto, mas 
o cooperado disse que as vantagens 
ainda compensam. “O algodão é 
mais uma alternativa para os produ-
tores daqui. Além da soja, do milho, 
do arroz e da pecuária de corte, o 
algodão veio para incrementar agre-
gando valores”, observou.

Afrânio Weber ainda lembrou que 
investir na plantação desta cultura 
é vantagem porque as terras têm 
menos pragas que outras regiões. 
“É um conjunto de fatores positivos 
que esta terra oferece. Por isso, a 
qualidade do algodão roraimense é 
superior a do restante do país. Nosso 
algodão só perde para o produzido 
no Egito, o melhor do mundo”, frisou.

A classificação do produto é feita 
em laboratório certificado pela As-
sociação Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abrapa). A análise ins-
trumental ocorre com a medição de 
volume das propriedades físicas do 
algodão, como comprimento, resis-
tência, alongamento, cor e conteúdo 
de impurezas da fibra. (AJ)

Roraima produz o 2º melhor 
algodão do mundo e desponta 
no cenário nacional

Os produtores de algodão têm mer-
cado garantido, mas eles precisam in-
vestir alto no começo. Uma colhedei-
ra, por exemplo, custa algo em torno 
de R$ 3 milhões. Os cuidados com o 
produto também aumentam as des-
pesas. Só se pode plantar algodão 
com a terra totalmente corrigida.

“O produtor primeiro pode plantar 
soja e depois da quarta colheita, já 
com a terra toda corrigida, aí sim a 
terra estará apta para o plantio de al-
godão. Este segmento atrai cada vez 
mais novos produtores porque agre-
ga valores”, explicou o diretor da Co-
operativa Grão Norte, Afrânio Weber.

Mas os desafios são maiores aos 
produtores de Roraima porque aqui 
ainda não se tem esmagadora, que 
é uma máquina para beneficiar os 
caroços do algodão e assim agregar 
valores ao produto. Contudo, Weber 
falou da lei estadual 215, que isenta 
do ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadoria) os produtores coo-
perativados de Roraima.

“Hoje, com incentivo do Estado fica-
mos isentos do ICMS quando com-
pramos diesel, maquinário, adubos e 
outros implementos agrícolas,” finali-
zou Afrânio Weber.

O Brasil é o terceiro maior 
exportador de algodão do 
mundo. Nos primeiros oito 
meses do ano passado, 
o País exportou mais de 
400.000 toneladas do produ-
to, o que representou um va-
lor aproximado de US$ 550 
milhões. Os principais países 
importadores foram Indoné-
sia, Vietnã e Coréia do Sul.

No Brasil, o algodão é produ-
zido principalmente nos es-
tados de Mato Grosso, Bahia, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais e Maranhão. 
Como 5º produtor, atrás de 
China, Índia, Estados Unidos 
e Paquistão, o País produziu 
1.467 milhão de toneladas na 
safra 2014/2015.

Apesar de todo esse poten-
cial, o País enfrenta proble-
mas no setor que dificultam 
seu crescimento. O bicudo-
do-algodoeiro, inseto com 
maior potencial de danos 
ao algodoeiro, e o alto per-
centual de fibras curtas do 
algodão são fatores que 
reduzem a produtividade e 
promovem a desvalorização 
do produto.

O algodão é uma das fibras 
naturais usadas mais fre-
quentemente na fabricação 
de tecidos. O local em que 
ele é plantado determina a 
qualidade das fibras e con-
sequentemente do produ-
to final. O algodão egípcio 
produz o melhor tecido do 
mundo porque é produzido 
às margens do Rio Nilo. E 
é esta combinação de água 
com o clima adequado da Li-
nha do Equador que garante 
a umidade e o calor neces-
sários para o desenvolvi-
mento saudável da planta.

Venda é garantida no mercado, mas 
produtores têm que investir pesado
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Desde o início da década de 90 o 
Brasil mantém-se como o maior 
produtor mundial de laranja, sendo 
responsável por 80% do comércio 
internacional de suco de laranja. 
Este mercado gera cerca de US$ 3,5 
bilhões para o país, gerando aproxi-
madamente 400 mil empregos (Fun-
decitrus). 

No Estado de Roraima, a Citricultura 
ocupa lugar de destaque juntamen-
te com a rizicultura, a bananicultura 
e outras culturas frutíferas, que têm 
como destino em sua maior par-
te o estado do Amazonas. Apesar 
de serem registrados, no estado de 
Roraima, altos índices de produtivi-
dade para as culturas mencionadas, 
o quantitativo de produção total da 
citricultura é muito pequeno em re-
lação aos quantitativos de outros 
estados da região sudeste do Brasil, 
como São Paulo, mas possui grande 
importância na geração de renda nas 
regiões de produção e comercializa-
ção dos produtos e subprodutos da 
citricultura do estado de Roraima. 

A citricultura, entretanto, é um alvo 
constante de inúmeras pragas e do-
enças. No estado de Roraima ocor-
rem pragas quarentenárias como o 
Cancro Cítrico (Xanthomonas citri 
subsp. citri) e o Ácaro Hindustânico 
(schizotetranychus hindustanicus), 
sendo que não há registros da ocor-
rência de uma doença dos citros 
denominada de Citrus Greening, ou 
Huanglongbing (HLB) que atualmen-
te é considerada a mais destrutiva 
doença dos citros no mundo e que 
é causada pelas bactérias Candida-
tus liberibacter asiaticus e Candi-
datus liberibacter americanus que 
são transmitidas para as plantas de 
citros por um inseto com alguns mi-
límetros de comprimento denomina-
do de psilídeo (Diaphorina citri.), que 
durante sua alimentação pode ad-
quirir as bactérias em plantas doen-
tes e, posteriormente, transmiti-las 
para árvores sadias. 

A doença também pode ser trans-
mitida pela enxertia de borbulhas 
infectadas em árvores sadias. Não 
é disseminada pelo vento, água ou 
instrumentos agrícolas. Ao ser intro-
duzida na planta, a bactéria multipli-
ca-se e é levada por meio do fluxo 
da seiva, primeiramente para as ra-
ízes, e depois para todas as partes 
da árvore. 

Tanto as bactérias quanto o psilídeo 
também são encontrados na planta 
ornamental Murraya spp., conhe-
cida como falsa-murta. A doença 
foi primeiramente relatada na Chi-
na. No Brasil, as primeiras plantas 
com sintomas de Greening foram 
descobertas em 2004, em pomares 
das regiões Centro e Sul do Estado 
de São Paulo. Atualmente também 

ocorre nos estados de Minas Gerais 
e Paraná. Não existe variedade co-
mercial de copa ou porta-enxerto 
resistente à doença. 

Os sintomas do HLB podem ser 
vistos durante o ano todo. Primei-
ramente aparecem em ramos com 
folhas amareladas, do tipo mosque-
adas, que apresentam uma clorose 
assimétrica e irregular, contrastan-
do tecidos verdes com áreas mais 
claras e amareladas. Em alguns ca-
sos, a nervura da folha fica grossa 
e mais clara, podendo também ficar 
áspera. As folhas afetadas tendem 
a cair. No seu lugar podem surgir 
novos brotos com folhas peque-
nas, amarelas e voltadas para cima. 
Os frutos de ramos com sintomas 
de HLB, normalmente, não amadu-
recem e podem ficar com a casca 
manchada. Geralmente, são peque-
nos, deformados e assimétricos. 
Caem precocemente e na região 
de inserção do pedúnculo observa-
se uma coloração alaranjada. Ao 
cortá-los é possível verificar filetes 
alaranjados na columela a partir 
da região do pedúnculo, sementes 
abortadas (necrosadas) e albedo 
(parte branca da casca) com espes-
sura maior que a de um fruto sadio. 

O suco de frutas doentes tem sabor 
mais ácido, menos açúcares e fica 
amargo. Plantas novas ficam total-
mente comprometidas em um ou 
dois anos. Em árvores mais velhas a 
evolução dos sintomas para a mor-
te econômica ou produtiva da plan-
ta pode levar de três a cinco anos. 
As folhas mosqueadas são o sinto-
ma típico do HLB, mas podem ser 
confundidas com outras doenças e 
até com deficiência de minerais, por 
isso é importante que o diagnóstico 
seja realizado por um profissional 
da área e confirmado por análises 
laboratoriais. 

De acordo com a Instrução Norma-
tiva nº 53, publicada pelo Ministério 
da Agricultura, em outubro de 2008, 
o produtor deve inspecionar seu 
pomar e eliminar as plantas doen-
tes. As inspeções devem ser feitas 
pelo menos a cada três meses e os 
resultados encaminhados ao Órgão 
Estadual de Sanidade Vegetal por 
meio de relatórios semestrais. Ta-
lhões com incidência superior a 28% 
de plantas com sintomas devem ser 
totalmente eliminados. Manter plan-
tas doentes no campo implica em 
redução gradativa da produtividade 
do pomar e da qualidade dos fru-
tos colhidos, além de colocar em 
risco a renovação e/ou o replantio 
de pomares e gerar necessidade de 
mais frequência e rigor no controle 
do psilídeo, para que essas árvores 
não sirvam de fonte de bactéria que 
pode contaminar o próprio pomar e 
outros na região. 

Para evitar a contaminação das 
áreas de produção de citros no es-
tado de Roraima o produtor deve 
optar sempre pela utilização de 
mudas sadias, produzidas em vi-
veiros certificados, o que é indica-
do para a prevenção de qualquer 
doença da citricultura, pois garante 
que o pomar seja iniciado sem con-
taminação. 

É importante também inspecionar 
as áreas de plantio frequentemente 
quanto a presença de psilídeo, pois 
saber quando e onde o inseto está 
no pomar, ajuda a planejar e esta-
belecer o controle do inseto e para 
que ao primeiro sinal da presença 
da doença as decisões corretas 
possam ser tomadas com rapidez e 
eficiência.

Greening, uma doença que afeta a 
produção de cítricos e o bolso do 
produtor rural
Carlos Alberto Terossi Filho
Engenheiro Agrônomo

Os prejuízos causados pela 
mosca da carambola vão 
desde perdas na produção 
dos frutos afetados, que po-
dem ter a polpa totalmente 
destruída, tornando-os im-
prestáveis para o consumo 
e contaminação ambiental 
devido ao aumento do uso 
de agrotóxicos, com conse-
quente aumento do custo de 
produção, até a proibição da 
exportação de frutas e de-
semprego.

A Brucelose é uma doença 
infecciosa grave, causada 
por bactéria do gênero Bru-
cella, que acarreta prejuízos 
à pecuária nacional. Acome-
te em especial os bovinos, 
ovinos, caprinos, equinos, 
suínos e o homem.

Que o ácaro-hindustânico 
dos citros, Schizotetranychus  
hindustanicus (Hirst), (Acari: 
Tetranychidae), é uma pra-
ga quarentenária presente e 
detectada no Brasil em 2008 
no Município de Boa Vista/
Roraima, e até o momento 
está restrita a este estado.

Que a verdadeira missão da 
ADERR é defender a quali-
dade do que o nosso esta-
do produz, ou seja: o Setor 
primário!  A agência não 
existe apenas para fiscali-
zar e multar. Na verdade ela 
tem a missão de defender a 
qualidade na produção, des-
de o pequeno até o grande 
produtor. Através do nosso 
trabalho junto ao produtor, 
evitamos doenças e contro-
lamos a sanidade em seus 
rebanhos usando insumos 
de qualidade, assim como 
em sua produção agrícola. 
Com isso o custo de produ-
ção diminui e seus produtos 
tornam-se mais lucrativos e 
competitivos no mercado in-
terno e externo.

Você 
sabia?
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A Febre Aftosa (FA) continua a ser 
uma das mais importantes doenças 
da pecuária mundial. Tal importân-
cia se deve a seu alto poder de 
infecção e a grandiosa capacida-
de de adaptação do vírus, ao dano 
clínico que produz em várias espé-
cies, com significativo impacto dire-
to sobre o bem-estar animal, bem 
como sobre a economia e sobre a 
produtividade do agronegócio, além 
das dificuldades de acesso a mer-
cados, resultantes das restrições 
comerciais impostas pelos serviços 
veterinários de países importado-
res, que acarretam consequências 
socioeconômicas para os países e 
zonas afetados. 

Empenhado em evoluir a condição 
sanitária da Febre Aftosa em Rorai-
ma para o status livre com vacina-
ção, o Governo Estadual firmou um 
Plano de Ação com o Ministério da 
Agricultura - MAPA, por meio da 
Agência de Defesa Agropecuária de 
Roraima – ADERR, visando à erradi-
cação da doença e a estruturação do 
Serviço Veterinário Estadual (SVE). 
Com o objetivo de avaliar o Serviço 
Veterinário Estadual em Roraima e 
as ações de Defesa Sanitária Animal 
de combate da Febre Aftosa, foi re-
alizada, entre os dias 23 e 27 de no-
vembro de 2015, auditoria do MAPA 
na ADERR.

 AVANÇOS

O Governo do Estado de Roraima, 
através da ADERR não mediu esfor-
ços para cumprir o acordo firmado 
com o MAPA. Instituiu a carreira do 
Fiscal Estadual Agropecuário e con-
tratou por concurso público mais de 
40 fiscais, e outros 150 servidores 
em geral para o quadro da ADERR. 
Houve maior aporte de recursos 
financeiros na instituição, cujo or-

A VONTADE FEZ 
ACONTECER!

çamento aumentou 136% em 2015, 
comparado ao ano anterior, e a ar-
recadação própria da ADERR com 
as taxas e emolumentos previstos 
em lei aumentaram 100%, saltando 
de 660 mil reais em 2014, para 1,2 
milhão em 2015. Foram contratados 
veículos novos, a frota era de ape-
nas 8 veículos avariados em 2014, e 
em 2015 foram contratadas 18 ca-
minhonetes 4x4, 21 carros de apoio 
com ar condicionado, trazendo con-
forto e motivação para a equipe 
realizar o trabalho. Também foram 
comprados computadores, note-
books, centrais de ar condicionado 
e outros equipamentos necessários 
ao serviço. 

As equipes foram interiorizadas, 
dando a capilaridade necessária, 
e em todos os municípios do Esta-
do agora temos equipes da ADERR 
monitorando a situação sanitária das 
propriedades. As novas equipes fo-
ram treinadas e motivadas para de-
sempenharem suas funções e, por 
consequência, responderam ao cha-
mado, com um aumento significativo 
de trabalho. 

Fomos o primeiro Estado, entre os 
que estão sendo avaliados, a con-
cluir o estudo soroepidemiológico 
para verificação de circulação viral; 
realizamos uma força tarefa para 
atualizar o cadastro de proprieda-
des, com georreferenciamento; exe-
cutamos vacinações assistidas e vi-
gilância ativa nas propriedades em 
número nunca realizado, e os pro-
dutores inadimplentes com a vacina 
foram autuados em maior número, 
ou seja, em 2015 foram registrados 
249 autos de infração, um aumento 
de 100% em relação a 2014. 

Nossas campanhas de imunização 
contra Febre Aftosa em 2015 atingi-
ram mais de 98% de cobertura va-

cinal, e mesmo as comunidades in-
dígenas mais remotas, cujo acesso 
é apenas de aeronave, foram aten-
didas em sua totalidade. Importante 
mencionar também as notificações 
de suspeitas de doença vesicular 
em 2015, que somaram um total de 6 
(seis) aberturas de procedimento in-
vestigativo, contra nenhum em 2014. 
Isto demonstra que há sensibilidade 
do sistema no campo, e que nossas 
equipes estão atentas ao monitora-
mento dos rebanhos. 

Outro fator positivo foi a implemen-
tação do sistema SIGADERR, o qual 
deixou ágil e eficiente a gestão dos 
cadastros e movimentações dos re-
banhos.

Contudo, reconhecemos a necessi-
dade de melhorar e dar continuidade 
aos avanços mencionados, mas não 
há dúvidas que estamos no caminho 
certo, e o status de estado livre de 
febre aftosa com vacinação é com-
provação disso. 

CONCLUSÃO

O Ministério da Agricultura por diver-
sas vezes manifestou-se reconhe-
cendo relevantes avanços no Servi-
ço Veterinário Estadual, somado ao 
compromisso do Governo Estadual, 
em parceria com a classe produtiva 
local, para a erradicação da Febre 
Aftosa no Estado de Roraima. 

Resta claro a capacidade que te-
mos para enfrentar os desafios que 
a sanidade agropecuária nos impõe. 
Sabemos que com a atual estrutura 
da ADERR e a equipe de servidores 
que dispomos, em curto espaço de 
tempo obtivemos o domínio comple-
to do monitoramento sanitário dos 
rebanhos, do controle do trânsito de 
animais e dos cadastros de proprie-
dades rurais em Roraima.

Afinal, o Governo de Roraima não 
abre mão de levar qualidade para a 
mesa da população, não restando dú-
vidas de que a vontade fez acontecer!
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VACINE SEUS 
ANIMAIS! A 
RAIVA NÃO 

PERDOA, MATA!

Em caso de 
duvidas, ligue 

ADERR
3198-8600

RAIVA UM MAL QUE NÃO TEM CURA, 
MAS TEM VACINA!

O QUE É A DOENÇA!

A raiva é doença incurável, uma zoo-
nose que ataca o Sistema Nervoso 
Central e afeta todos os mamíferos. 
Transmitida por vírus do gênero lis-
savírus, causa prejuízos econômicos 
e morte. Ela apresenta distribuição 
geográfica cosmopolita. Na raiva dos 
herbívoros a fonte de infecção mais 
importante é o morcego hematófago 
da espécie Desmodus rotundos.

SINTOMAS DA RAIVA HERBIVOROS 

- Andar cambaleante 

- Paralisia das patas traseiras

- Movimento de peladar

- Fezes ressecadas

- Salivação

- Isolamento

-Prostração e morte (geralmente en-
tre o terceiro e sexto dia após o apa-
recimento dos primeiros sintomas).

JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA

- A raiva causa prejuízo aos produto-
res pela morte dos animais, além da 
espoliação pelo morcego hematófa-
go transmissor.  

- Para o Estado, os prejuízos decor-
rem dos gastos com diagnósticos, 
vacinas e pessoal que atuam na pre-
venção da doença.

- Para a comunidade internacional a 
doença é um fator de depreciação 
do nosso produto.

- Sendo uma zoonose, apresenta sé-
rios riscos á saúde pública.

A CAPTURA 

A captura de morcegos hematófa-
gos pode ser feita de dois modos 
distintos: em abrigos diurnos (ocos 
de arvores, fendas de rochas, furnas, 
bueiros e etc..), ou em currais usando 

redes. Em ambos os modos descri-
tos, após a captura, cada Desmodus 
rotundos recebe no dorso aproxima-
damente 1,5g de pomada anticoagu-
lante e são soltos para retornar ao 
abrigo, onde os demais morcegos 
têm a hábito de lamber o recém-
chegado para fazer a higiene. Cada 
morcego tratado pode levar á morte 
cerca de 20 morcegos.

Programa Nacional e Controle de 
Raiva dos Herbívoros e outras Ence-
falopatias 

COMO EVITAR 

- Vacine seus animais anualmente 
contra raiva.

- Adquira sua vacina somente em 
casas agropecuárias credenciadas e 
armazene entre 2° e 8°C.

- A vacina só deve ser aplicada em 
animais acima de três meses de idade.

- Quando o animal for vacinado pela 
primeira vez deve tomar o reforço da 
vacina após trinta dias.

- Comunique a ADERR a existência 
de abrigo de morcegos (cavernas, 
bueiros, ocos de pau, casas abando-
nadas) e a concorrência de ataques 
aos animais.

 IMPORTANTE!

O principal transmissor da raiva para 
os herbívoros é o Desmodus rotun-
dos, com uma enorme capacidade de 
adaptação. É um dos poucos animais 
a se beneficiar com o desequilíbrio 
provocado pelo homem, que man-
tem os abrigos e destrói a mata para 
a formação de pastagens, introduzin-
do bovinos, disponibilizando a esse 

morcego farta fonte de alimentação. 
Com alimento e abrigo a população 
desse transmissor aumenta desor-
denadamente, dessa forma, faz-se 
necessário o controle populacional 
desse mamífero, com a utilização de 
métodos seletivos (controla apenas 
o Desmodus rotundos), pois outras 
espécies devem ser preservadas 
tais como aqueles que se alimentam 
de frutas, insetos, néctar, roedores, 
peixes e etc. O controle do morce-
go hematófago (que se alimenta de 
sangue) só poderá ser feito pelos 
órgãos oficiais – ADERR. Não toque 
nos animais doentes e comunique a 
ADERR a existência ou a morte de 
animais com suspeita de raiva.

ATENÇÃO
EVITE:

Perturbar animais quando estive-
rem comendo, bebendo ou dor-
mindo.

Separar animais que estejam bri-
gando.

Entrar em grutas ou furnas e to-
car em qualquer tipo de morcego 
(vivo ou morto).

QUANDO FOR AGREDIDO POR 
ANIMAL VOCÊ DEVE: 

Lavar imediatamente o ferimento 
com água e sabão.

Procurar com urgência o serviço 
de saúde mais próximo.

Não matar o animal e sim dei-
xa-lo em observação durante 10 
dias, para que se possa identificar 
qualquer sinal indicativo de Raiva.
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