16/09/16 Pesquisa e Desenvolvimento

Marcos David fala sobre colheita no evento mais importante da citricultura
no mundo
O pesquisador Marcos David Ferreira participa, em Foz do Iguaçu, a partir de domingo (18), do
"13º Congresso Internacional de Citricultura" (ICC 2016), o mais importante evento de citricultura
no mundo. A programação é baseada no tema "Citricultura sustentável: o papel do conhecimento
aplicado" e são esperados 1200 participantes de mais de 20 países.
Marcos vai abordar a "Colheita de citros no Brasil: desafios e perspectivas", destacando as
dificuldades e oportunidades em muitos países para mercado fresco e indústria.
Ele vai apresentar as pesquisas que a Embrapa Instrumentação vem realizando com análises de
impactos físicos em diferentes modalidades de colheita, plataformas móveis de auxílio à colheita,
bem como a utilização de Ressonância Magnética Nuclear para análises não invasivas dos frutos.
A colheita é um grande desafio para a citricultura, devido ao uso intensivo de mão de obra e custo
elevado. Alternativas têm sido estudadas para melhoria da eficiência do sistema.
O convite para participação nesse fórum estratégico foi articulado pela Embrapa Mandioca e
Fruticultura (Cruz das Almas – BA), que também estará com representantes entre os apresentadores
do evento e pelo Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus); Marcos David também apresentará
um pôster.
O Congresso Internacional de Citricultura (ICC 2016) é um evento da Sociedade Internacional de
Citricultura (SIC). A organização desta edição será feita por duas instituições tradicionais de
pesquisas em agricultura, ciência e tecnologia no Brasil: o Instituto Agronômico (IAC), a partir do
Centro de Citricultura Sylvio Moreira e pelo Instituto do Agronômico do Paraná (IAPAR).
Estão previstas para a semana do congresso (termina dia 23) uma série de palestras, mesas redondas
e sessões plenárias com assuntos atuais definidos pelo interesse dos participantes dos últimos
eventos. Além disso, eventos paralelos e excursões técnicas também estão sendo organizados. O
evento volta ao Brasil depois de 32 anos, a quinta edição foi realizada em 1984, em São Paulo.
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Marcos David vai apresentar a plataforma móvel de auxílio a colheita no Congresso de Citricultura

