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O ano de 2020 chega ao fim, cheio de altos e baixos,
incertezas no ar, pandemia, mas que no aspecto econômico foi um ano de realizações, boas safras, bons preços
e de investimentos no agronegócio.
O mesmo não se pode prever para o ano que está chegando, muito mais para as culturas permanentes como
citros e café, semipermanente como cana-de-açúcar,
bem como as demais lavouras, afetadas pelo clima de
poucas chuvas e calor intenso neste segundo semestre.
A cooperativa é o reflexo de seus associados, quando o
produtor vai bem, via de regra a cooperativa também.
A Coopercitrus terá mais um ano de crescimento expressivo, acima de 25%, devendo nosso faturamento chegar
próximo de R$ 6 bilhões. Da mesma forma a prestação
de serviços aos cooperados alcançará mais de 280 mil
atendimentos, com foco especial na agricultura de precisão. Os produtores rurais na área onde atuamos mudaram de patamar.
Da porteira para dentro estamos nos estruturando para ser
uma empresa eficiente atendendo melhor, aperfeiçoamos
a governança, definindo mais claramente as funções do
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, concluímos a implantação do sistema de informática SAP, de
maior capacidade e maior segurança, relançamos o Código de Ética, que é um manual de conduta dos funcionários
e diretores, evoluímos no canal de denúncias, que é anônimo, permitindo denúncias de irregularidades.
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Foi um ano muito importante também para a Fundação
Coopercitrus Credicitrus com início da construção da escola que abrigará a Etec e Fatec, cursos ligados ao agronegócio e importantes para aprimoramento dos produtores, seus filhos e funcionários. Já iniciados os trabalhos de
pesquisa e demonstração de novos produtos nas áreas
cedidas a fornecedores de insumos, escolas e Embrapa.
Como difusão de tecnologias, novos cultivares, e também
tomou força dois projetos importantes: o “Olho D’Água”,
para recuperação de nascentes e o “Coopersemear”,
para regularização de áreas de preservação ambiental.
A Coopercitrus está ciente do seu compromisso de focar
também na questão educacional, ambiental e de pesquisa, forma diferente, mas correta de cuidar do social e da
sustentabilidade.
Em 2020 só temos a agradecer, primeiro aos nossos colegas funcionários e diretores, aos fornecedores e instituições financeiras, capítulo especial cabe à Credicitrus,
e aos nossos cooperados, razão da existência da Coopercitrus, que acreditaram e apoiaram sua cooperativa,
dando ânimo a nossa equipe.
A todos os funcionários, diretores, fornecedores, instituições financeiras e cooperados desejamos um Feliz Ano
Novo, que em 2021 possamos realizar ainda mais.
José Vicente da Silva
Presidente do Conselho de
Administração Coopercitrus
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É preciso coragem e conhecimento
para a continuidade dos negócios em família

M

uito se fala sobre a importância de se planejar e organizar a sucessão familiar mas, de
outro lado, pouco tem sido feito para a continuidade dos negócios em família. O que
será que falta? Por que é tão comum que as famílias fiquem
esperando uma solução que “caia do céu”? Por que será
que muitas famílias focam tanto em como pagar menos impostos na sucessão sendo que o mais importante que é o
entendimento em família, entre gerações, os bons acordos
e as boas conversas deixam de ser feitas?
É preciso coragem e conhecimento para fazer acontecer
em família. O mais fácil é deixar para depois, alguns até
dizem: “depois que eu for, quem ficar que se vire” ou ainda
mais: “o mais difícil que foi conquistar as terras eu já fiz, os
meus filhos agora precisam fazer o mais fácil que é tocar”.
A realidade mostra que não é bem assim. Todos conhecem as histórias vividas na própria família ou que os amigos
contam sobre brigas e problemas de uma sucessão não
organizada. O que é preciso fazer?
A geração atual precisa cuidar dos 3 “Cs” da continuidade: comando, combinado e competência.
• O comando significa que é preciso ter uma liderança clara,
pode ser a do fundador(a)-monarca que deixa a regra bem
clara: “manda quem pode, obedece quem tem juízo”, ou
pode ser a de sócios que praticam o ditado: “quem tem
sócio tem patrão” o que significa prestar contas, dividir informações e decisões. Tudo isto para evitar o problema da
anarquia que é a falta de uma governança ou de uma clareza sobre a liderança.
• O combinado é resultado de acordos em família, na sociedade empresarial e/ou com os funcionários. Na família é
importante combinar o quanto é a família que serve ao negócio ou o negócio que serve à família - colocado de outra
forma, a família vai sacrificar a viagem de férias para finan-

ciar o crescimento e desenvolvimento dos negócios? Ou
vamos deixar de comprar terras para aproveitar de maior
conforto? Estes combinados também são importantes para
a divisão de responsabilidades entre sócios, entre patrão e
empregado, além das questões de remuneração.
• A competência diz respeito ao conjunto de conhecimentos, experiências e habilidades em fazer os negócios prosperarem. Se o mundo muda, é preciso ter competência
para guiar as boas escolhas, para separar o que é “moda”
daquilo que “veio para ficar”. Sem dúvidas, é a competência que direciona o equilíbrio entre tradição e inovação.
A nova geração também tem os seus próprios 3 “Cs”: conectada, curiosa e comprometida.
• A conexão da nova geração é digital, rápida e capilarizada.
A nova geração nasceu em um ambiente de informação
amplamente disponível nas mídias e nas redes sociais. Isto
contrasta com um passado de escassez de conhecimento
e quem o tinha era o “rei”. Além disto, a conexão de hoje
ultrapassa fronteiras e o acesso a outras realidades, culturas e perspectivas se ampliou muito.
• A nova geração é curiosa e ao mesmo tempo muito assediada. É curiosa pelo novo, pelo diferente e se permite
encantar por frases curtas em um Tweet desde que haja
movimento em torno dele. Nem sempre a base analítica
e o racional que era valorizado no passado se aplica a esta
geração.
• É uma geração comprometida a encontrar o seu propósito neste mundo. Isto significa experimentar coisas diferentes, mudar por completo e, por vezes, se transformar. No
passado estes comportamentos seriam entendidos justamente ao contrário, como falta de compromisso com um
objetivo e, em alguma medida, está certo – o comprometimento da nova geração tem sido menos com um objetivo
e mais com a realização pessoal.

Como fazer os 3 “Cs” da continuidade e os 3 “Cs” da nova
geração se conversarem? Esta é a chave para a continuidade dos negócios. Quando se pergunta com “o que” a
nova geração é conectada e curiosa e “como” ela está
comprometida, isso depende muito da proximidade com
os negócios da sua família. Há quem diga que “não é possível amar aquilo que você não conhece” em referência aos
filhos que, uma vez que se sentem parte dos negócios da
família, poderão mobilizar os seus 3 “Cs” para desenvolver
algo novo e que crie oportunidades.
Mas provocar a nova geração para os negócios não seria
ao mesmo tempo criar problemas para a família? Afinal,
os filhos que voltam estudados tendem a ser mais questionadores! Sim, ao engajar os filhos, as famílias terão que
lidar com divergência de ideias e opiniões, justamente o
que é preciso para tomar melhores decisões. Neste sentido, o trabalho conjunto da geração atual e da nova geração
é um ativo, é algo positivo em prol da continuidade dos
negócios.
Caso contrário, quando a nova geração não está engajada
com os negócios, os seus 3 “Cs” poderão levar a caminhos
de confrontação, em sentido de anular os esforços da geração atual. Como exemplo desta dinâmica ruim, tem sido comum observar famílias de muito sucesso na pecuária com
filhos que querem encerrar esta atividade por acreditar que
seja danosa para o meio ambiente. Se houvesse uma conexão entre as gerações, o resultado poderia ser completamente outro em que também observamos bons exemplos:
família tradicionais com filhos que modernizaram a sua gestão, que desenvolveram os sistemas de Integração Lavoura Pecuária (ILP) ou a Integração Lavoura Pecuária Floresta
(ILPF) e até que passaram a fazer a pecuária neutra.
O agro tem histórico de forte adoção de tecnologia, foi assim com o plantio direto, a correção química, física e biológica do solo, em genética e fisiologia, entre tantas outras. O
que acontece de diferente na adoção de tecnologia digital
é o excesso de ofertas e de informação em tão pouco tempo. A adoção de tecnologia digital se apresenta como uma
oportunidade para o trabalho conjunto das gerações.
• O comando favorece a inovação? Quem empreende sabe
que é preciso tomar decisões sem ter todas as informações, mas em um misto de racional e intuição, faz as suas
escolhas. Aqui é uma grande oportunidade para a geração
atual transmitir este legado para a nova geração. Por sua
vez, a nova geração pode se valer de desenvoltura no digital
para prospectar e organizar as novas iniciativas, para tornar
o incerto mais ordenado a ponto de permitir boas conversas com a geração atual.
• O combinado permite empreender? Ter o apoio dos
familiares é fundamental para empreender. Isto não significa um “cheque em branco” mas justamente o contrário,
quem empreende em família sabe que vai ser perguntado

no café da manhã, questionado no almoço e perguntado
novamente no jantar. É uma escola bastante intensiva que
precisa da retaguarda dos bons acordos e das boas conversas para tornar claro que os questionamentos surgem
para melhorar a decisão e não para “dar recado” ou para
compensar algo que aconteceu no churrasco do final de
semana.
• Quais são as competências necessárias? O que trouxe
o sucesso até aqui certamente não levará ao sucesso futuro. Ainda mais quando se trata de tecnologia que se renova
rapidamente, que tem o potencial de revolucionar e transformar. Novamente, aqui é uma grande oportunidade de
aprendizado conjunto em que a nova geração poderá contribuir prospectando o novo, o incerto e, ao mesmo tempo,
aprendendo mais sobre o que já se tentou no passado e o
que de fato funcionou. Reconhecer e valorizar o mérito dos
profissionais pode ser a chave para que a nova geração se
comprometa com a continuidade dos negócios da família.
Considerando os 3 “Cs” da continuidade e da nova geração, como estão organizados e planejados no seu negócio? Não deixe para depois! Se este assunto não está
urgente, ou seja, se ninguém veio a faltar, se não há brigas na família, certamente este é o melhor momento para
organizar e planejar a continuidade dos negócios. Infelizmente, muitas famílias deixam esta oportunidade passar
e acabam tendo que lidar com a fase mais penosa da transição de gerações.
É preciso conhecimento para sensibilizar as pessoas da
família sobre a importância do planejamento e da organização. Importante deixar claro que planejar a sucessão
não significa fazer a sucessão. Não há perda de poder da
geração atual ao iniciar o processo de organização e planejamento. O foco maior está em aproveitar a oportunidade
de aprendizado e trabalho conjunto entre gerações. Para
isto, novamente, é recomendado que se tenha um método para apoiar a condução das conversas, para facilitar o
entendimento dos diferentes pontos de vista e para que
se tenha um fio condutor dentro de um processo claro e
seguro.
É preciso coragem para mobilizar as pessoas em um caminho de descobertas. Sem dúvida que deixar do jeito
que está e ficar na zona de conforto parece ser uma boa
alternativa. Mas já deve ter ficado claro que não fazer nada
é perder diversas oportunidades. A oportunidade de fazer
uma transição de gerações em que se aproveite todo o conhecimento dos líderes atuais com as iniciativas dos novos,
de organizar um processo em que a família participe ativamente das dúvidas e também das soluções propostas, de
adotar novas práticas e tecnologias que tenham o suporte
de competências atuais e futuras.
Fabio Matuoka Mizumoto, especialista em desenvolvimento de empresas familiares e professor de MBA’s do Agronegócio na Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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Café

Nematoides
no cafeeiro: conhecendo
o inimigo invisível

O

s nematoides são vermes microscópicos que podem limitar o cultivo do cafeeiro, principalmente em
condições de solos arenosos, de baixa fertilidade e
estresse hídrico, isto por que, essa praga parasita e
algumas espécies destroem o sistema radicular das plantas, limitando a absorção de água e nutrientes e, consequentemente,
reduzindo a produção e desenvolvimento da cultura.
As espécies de nematoides que mais causam danos ao cafeeiro são dos gêneros Meloidogyne e Pratylenchus , para o Brasil
estima-se que a perda de produtividade associada a presença
desta praga é cerca de 20%.
As principais espécies que causam danos à cultura e suas características estão descritas na tabela abaixo:
Formadores de galhas

Formadores de lesões

Meloidogyne exigua

Pratylenchus brachyurus

Meloidogyne incognita

Pratylenchus coffea

Meloidogyne paranaensis

Pratylenchus jaehi

Meloidogyne coffeicola
Tabela 1 - Principais espécies de nematoides que atacam o cafeeiro.
O gênero Meloidogyne caracteriza pelo seu hábito sedentário
e endoparasitas (vivem dentro da planta), já o gênero Pratylenchus são endoparasitas migradores e todas as suas fases de
desenvolvimento pós-emergente são consideradas infestantes.
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Danos causados

1. Dividir a área em talhões homogêneos;

Disseminação da praga

1. Queda na absorção e translocação de nutrientes;

Figura 2. Formas de disseminação da praga.

2. Desenvolvimento insatisfatório do sistema radicular
e sistema radicular reduzido;

Espécies de nematoides de
galhas

Apoatã IAC
2258

M. exigua, M. incognita e M.
paranaensis

Catiguá MG -3

M. exigua

Catimor

M. exigua

Catuaí 785/15

M. exigua

5. A população de nematoides varia ao longo do
ano, em função da umidade e temperatura, época
ideal de coleta verão.

IAPAR - 59

M. exigua

Icatu

M. exigua

Obs.: no caso de engrossamento e rachaduras de
raízes coletar também raízes grossas.

Icatu Vermelho
IAC 925

M. paranaensis

Essa praga embora em baixa população, pode ao
longo do tempo tonar-se um problema para a área
devido ao ciclo curto e capacidade de crescimento
populacional, em função do café ser uma cultura
perene, sempre haverá aumento da população que
em algum momento se tornará um problema.

IPR 100

M. paranaensis

IPR 106

M. incognita e M. paranaensis

Kouilou

M. incognita e M. paranaensis

Robusta

M. exigua

Robusta IAC
C2291

M. incognita e M. paranaensis

Sachimor

M. exigua

Timor

M. exigua

3. 10 sub-amostras na projeção da copa, cada
amostra composta deve ter 500 g de solo e 80 g
de raízes;
4. As amostras devem ser acondicionadas em sacos plásticos e armazenar na sombra até encaminhar ao laboratório;

3. Plantas amareladas e com perdas de vigor em reboleiras;
4. Parte área com sintomas de “pescoçado”;
5. Queda do rendimento de benefício e tamanho da
peneira;

Cultivares
Resistentes

2. Coletar pontos de fora para dentro das reboleiras;

1 - Mudas

2 - Enxurrada

6. Morte de plantas em reboleiras;
7. Plantas totalmente definhadas;
8. Redução na produção: 20 a 25% nematoides-das-galhas.
Figura 1. Radicelas com engrossamento em função
do ataque de M. exígua.

3 - Máquinas agrícolas

4 - Água de irrigação

Amostragem
É a base do manejo, permite conhecer a magnitude
do problema e elaboração de estratégias de manejo.

Fatores que afetam a população de nematoides:
- Plantas hospedeiras (daninhas);
- Micro-organismos antagonistas (fungos, bactérias, protozoários, nematoides);
- Matéria orgânica do solo;
- Umidade do solo;
- Textura do solo;
- Temperatura do solo (ideal 25-30° C).

Manejo para instalação da cultura
Antes da instalação da cultura o ideal é realizar um
levantamento para identificação das espécies predominantes na área e a população. A partir dessas
informações, deve-se realizar a escolha de cultivares de café resistentes à principal espécie existente, de acordo com a tabela ao lado.

Caminhamento na área para
amostragem de nematoides

Adaptado Oliveira; Rosa (2018)

Tabela 2. Cultivares de café resistentes ao nematoides de galhas no Brasil.
Além disso é importante comprar mudas de viveiros
certificados que apresentem as análises de nematoides (controle de água e substrato apropriado), evitando
dessa maneira plantar nematoides na área. A limpeza
de implementos com água antes da entrada na área,
retirando o solo aderido à superfíce e o manejo da água
da chuva dentro da propriedade, também auxiliam no
controle da entrada ou avanço do nematoide em uma
área.
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Figura 3 - Outras formas de controle da praga.

1 - Limpeza de equipamentos

Manejo com a cultura já instalada
Após saber qual a população e as principais espécies predominantes deve-se manter a área livre
de plantas daninhas que podem ser hospedeiras
da praga, manter na entrelinha da cultura plantas
antagônicas (crototária, mucunas: preta, anã e cinza), utilização de material orgânico que auxilia no
desenvolvimento radicular (torta de mamona, palha
de café e estercos de uma forma geral).
O controle químico da praga é recomendado em
altas infestações, mas nunca isolado, em função do
baixo residual e da pequena quantidade de produtos registrados. A associação de produtos biológicos como bactérias do gênero Pochonia e fungos
do gênero Bacillus tem aumentado a eficiência das
moléculas nematicidas e atuam em mais de uma
fase da praga.

Conclusão

2 - Manejo de enxurradas

A melhor forma de lutar contra esse inimigo silencioso que depaupera as lavouras é conhecendo a
realidade de cada área para escolha do manejo adequado e nunca se esquecer que tudo que favorece
o desenvolvimento radicular, auxilia na redução das
perdas causadas pelos nematoides.

Referências bibliográficas
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Fabiana Aparecida Fernandes
Consultora especialista de café e cana-de-açúcar
da Coopercitrus

O resultado é feito das
escolhas que você faz.
Chegou Revolux®. Canavial rentável e melhor controle da broca desde
a primeira aplicação.
Agora você tem escolha. Revolux® traz dois novos ativos de alta eficiência que, além de proteger a qualidade da sua cana, facilitam o
manejo integrado, evitando a resistência da broca e a perda de produtividade. Isso é olhar para o futuro. Isso é Corteva Agriscience™.
Dois novos modos
de ação

Rapidez no
controle

Prêmio Química
Verde

Seletivo aos
inimigos naturais
da broca

Baixa dosagem
por hectare

Longo período
de controle

Bula para duas
aplicações

Ação ovicida

3 – Mudas enxertadas

ATENÇÃO

ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO
AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO;
INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS
DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
*Rentabilidade e produtividade observadas em campos de teste, com dosagens e aplicações corretas do produto, e sujeitas a variações de
clima, solo, manejo e mercado, entre outras.

Visite-nos em corteva.com.br | 0800 772 2492
, Marcas registradas da Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer e de suas companhias
afiliadas ou de seus respectivos proprietários. ©2020 CORTEVA
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Como a seca ocorrida nas regiões cafeeiras do Sul e
Cerrado Mineiro, Mogiana e Alta Paulista está
afetando as safras 2021/22

O

cafeeiro é uma planta altamente dependente de fatores climáticos, isso porque
as lavouras, na maior parte das áreas, são
cultivadas em sistema de sequeiro, em
ambiente aberto e expostas as adversidades. Assim,
o aumento de temperatura e mudanças no regime
pluviométrico (chuvas) pode afetar diretamente o desenvolvimento vegetativo, a produção e a produtividade.
A safra 2020/21 apresenta bienalidade negativa, ou seja,
um ano com baixa produção de café e que poderá ser ainda mais acentuada devido à ocorrência de temperaturas
elevadas e à falta de chuvas que ocorreram nos últimos
meses, principalmente em agosto, setembro e outubro,

que são responsáveis pela diferenciação floral, abertura
das flores, pegamento e aumento de reservas de água
no solo.
Como podemos observar na tabela abaixo, as precipi
tações nos anos de 2014 (1.398 mm) e 2017 (1.281
mm), são as menores nos últimos seis anos, mas a
distribuição das chuvas nestes anos foram razoáveis,
diferente de 2020 que, de março até 31 de outubro, só
tivemos 266 mm, com chuvas um pouco maiores em
março e em outubro.
As temperaturas de 2020 foram superiores à média
dos seis últimos anos em quase todos os meses, com
exceção de março, abril e junho, chegando, em alguns
meses, a 2°C a mais.

DADOS SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG

Tabela 1 - Médias de precipitações pluviométricas e temperatura na cidade de São Sebastião do Paraíso, MG, nos
último seis anos.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

MESES

MÉDIA 6 ANOS

2020

85,20

125,00

318,60

351,00

317,40

178,00

JAN.

229,20

146,60

113,18

230,80

235,00

162,80

188,20

234,20

FEV.

194,03

358,20

74,80

285,20

209,40

165,60

139,60

277,40

MAR.

192,00

122,20

341,20

189,80

17,80

107,80

57,40

139,00

ABR.

142,17

11,00

8,40

99,00

64,20

98,60

30,80

50,40

MAI.

58,57

24,80

5,20

24,90

99,40

36,60

23,00

9,40

JUN.

33,08

2,00

70,20

16,60

0,00

3,60

0,60

13,80

JUL.

17,47

0,20

0,20

1,50

46,40

22,60

67,80

40,80

AGO.

29,88

6,80

55,40

124,40

10,00

21,20

58,80

68,00

SET.

56,30

4,40

55,60

72,80

146,80

40,80

279,20

121,60

OUT.

119,47

94,80

300,40

237,40

208,00

40,60

242,80

311,80

NOV.

223,50

0,00

288,60

418,40

155,60

230,60

176,00

197,80

DEZ.

MÉDIA MENSAL DE TEMPERATURA ºC

SOMATÓRIA

244,50

0,00

1540,16

771,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

MESES

MÉDIA 6 ANOS

2020

23,10

24,00

23,91

23,69

23,55

24,58

JAN.

23,81

24,35

23,20

22,10

24,34

23,60

23,36

23,73

FEV.

23,39

23,51

22,60

21,20

23,60

23,58

24,11

23,38

MAR.

23,08

22,89

20,90

20,70

22,41

22,25

21,53

22,83

ABR.

21,77

21,25

18,20

18,30

19,80

20,46

19,26

20,81

MAI.

19,47

18,08

17,90

17,60

17,60

18,30

19,70

18,43

JUN.

18,26

19,78

17,20

18,10

18,49

16,04

18,30

17,55

JUL.

17,61

19,39

19,40

18,90

20,01

20,97

19,67

20,02

AGO.

19,73

20,07

21,80

22,74

22,34

22,08

22,10

24,02

SET.

22,51

24,13

23,40

25,52

23,47

25,16

29,89

24,67

OUT.

24,35

24,95

22,40

24,06

22,94

23,84

22,77

23,97

NOV.

23,33

0,00

22,30

24,36

23,84

23,79

24,11

23,98

DEZ.

23,74

0,00

MÉDIA

FONTE: Dados da estação do INMET/EPAMIG Campo Experimental de São Sebastião do Paraíso, MG.
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As lavouras
O déficit hídrico e altas temperaturas que ocorreram
no campo a partir dos meses de junho e agosto, provocaram uma queda intensa das folhas, que se acentuou ainda mais após a colheita e varrição, nos meses
de setembro e outubro, como podemos observar nas
figuras abaixo. Nesse período os ramos não desenvolveram e muitos secaram em função da intensidade do
estresse.

Figura 4 - Lavoura de 5 anos, cultivar Catuaí, na cidade Cassia dos Coqueiros, no mês de setembro de 2020, apresentando seca intensa de folhas e
ramos em função da seca e alta temperatura. Fonte: ALMEIDA, 2020

Florada

Figura 1 e 2 - Lavoura de 3 anos, cultivar Catuaí, na cidade de São. Sebastião. Paraiso, no mês de junho de 2020, apresentando desfolhamento intenso em função da seca na região. Fonte: ALMEIDA, 2020

Figura 3 - Lavoura de 3 anos, cultivar Catuaí, na cidade Cassia dos Coqueiros, no mês de setembro de 2020, apresentando seca intensa de folhas e
ramos em função da seca e alta temperatura. Fonte: ALMEIDA, 2020

A florada do cafeeiro ocorre geralmente entre os meses
de setembro a novembro, após um período com pouca
chuva e temperaturas mais amenas, seguida por chuvas ou irrigação abundante, que irá favorecer o desenvolvimento dos botões florais dando origem ao florescimento e posterior pegamento dos chumbinhos.
O processo de florescimento do cafeeiro envolve duas
etapas, na primeira, as gemas seriadas localizadas nos
ramos plagiotrópicos (horizontais) são induzidas para
produção de gemas florais, pelo estímulo da diminuição do comprimento do dia, e entram em dormência
devido ao estresse hídrico que coincide com o estímulo de dias curtos, essa fase ocorre entre os meses de
março e maio. A segunda fase ocorre quando a estação da seca termina e o balanço hídrico da planta volta
as condições normais, e as gemas antes adormecidas
retomam o crescimento e ocorre a florada (SAKIYAMA
et al., 2015).

a atual realidade é: ‘’Lavouras cafeeiras suportam a
seca, o que não aguentam é pouca água”.
Até agora foi possível observar pequenos eventos de
chuvas no final de agosto, setembro e em meados de
outubro. Entretanto, ao que tudo indica, estas chuvas
não foram suficientes para garantir a reposição de
água no solo e muito menos a manutenção das lavouras enfolhadas para proporcionar uma boa abertura e o
pegamento das floradas, o que explica o caótico cenário observado nas lavouras do café arábica.
De um modo geral, as floradas abriram nessa situação
de déficit hídrico severo e altas temperaturas, como
consequência, houve intensa queima de botões florais e baixo pegamento das flores. Entretanto, não é
necessário aguardar mais nada, haja vista que as três
principais floradas das lavouras cafeeiras já ocorreram
e, em sua grande maioria, sob situação de estresse
hídrico acentuado. O que tem que ser mensurado de
agora em diante é a quantificação das perdas. Sabe-se
que em algumas regiões as perdas foram maiores e
em outras menores, porém, no quadro geral, a produção de 2021, será naturalmente menor devida a bienalidade negativa e a situação atual das lavouras.

Como será a safra 2021/22?

Figura 5 - Baixo pegamento de botões florais em função das condições climáticas em novembro de 2020. Fonte: ALMEIDA, 2020.

Figura 6 – Redução na expansão de ramos na primavera de 2020. Fonte:
ALMEIDA, 2020.

De acordo com a tabela 02, já sabemos que este
ano, se comparado ao mesmo período de 2019, da
segunda quinzena de março até a segunda quinzena
de outubro, as baixas precipitações e altas temperaturas já comprometeram severamente a safra de
2020/21, causando uma grande perda de folhas e
frutos.
Agora temos observado que está havendo um grande prejuízo no crescimento das plantas, pois bem
sabemos que nos anos normais, com início das
chuvas em setembro e outubro, há uma grande absorção de nutrientes pelo cafeeiro e, consequentemente, um crescimento dos novos internódios e
ramos, que serão os responsáveis pela safra futura.
Em anos normais, este crescimento geralmente é
de 10 a 16 internódios no período. Neste ano, devido
às condições de seca, isto não está ocorrendo e já
perdemos pelo menos quatro internódios, conforme
fotos a seguir.

Uniformidade da florada
A uniformidade ou não no florescimento, implicando
em maior ou menor número números de floradas e
uma maturação uniforme dependem da distribuição e
volume das chuvas, tendo por consequência frutos de
maturação desuniforme, prejudicando a qualidade do
produto final e exigindo aumento nos custos de produção, com repasses na colheita.
Em várias regiões produtoras já ocorreram duas floradas em situações de déficit hídrico muito elevado e
temperaturas muito acima da média histórica da época
e é possível observar a ocorrência da terceira florada
das lavouras cafeeiras da mesma forma que as anteriores.
Uma frase muito usada na cafeicultura e que reflete
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Tabela 2 - Baixas precipitações e temperaturas na cidade de São Sebastião do Paraíso, MG.

DADOS SÃO SEBASTIÃO
DO PARAISO M.G

*

MÉDIA MENSAL
DE TEMPERATURA °C
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*

2014

2015

2016

*

*

2017

2018

2019

Meses

Media 6 Anos

2020

74,80

285,20

209,40

165,60

139,60

277,40

MAR.

192,00

122,20

341,20

189,80

17,80

107,80

57,40

139,00

ABR.

142,17

11,00

8,40

99,00

64,20

98,60

30,80

50,40

MAI.

58,57

24,80

5,20

24,90

99,40

36,60

23,00

9,40

JUN.

33,08

2,00

70,20

16,60

0,00

3,60

0,60

13,80

JUL.

17,47

0,20

0,20

1,50

46,40

22,60

67,80

40,80

AGO.

29,88

6,80

55,40

124,40

10,00

21,20

58,80

68,00

SET.

56,30

4,40

55,60

72,80

146,80

40,80

279,20

121,60

OUT.

119,47

94,80

611,00

814,20

594,00

496,80

657,20

720,40

648,93

266,20

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Meses

Média 6 anos

2020

22,60

21,20

23,60

23,58

24,11

23,38

MAR.

23,08

22,89

20,90

20,70

22,41

22,25

21,53

22,83

ABR.

21,77

21,25

18,20

18,30

19,80

20,46

19,26

20,81

MAI.

19,47

18,08

17,90

17,60

17,60

18,30

19,70

18,43

JUN.

18,26

19,78

17,20

18,10

18,49

16,04

18,30

17,55

JUL.

17,61

19,39

19,40

18,90

20,01

20,37

19,67

20,02

AGO.

19,73

20,07

21,80

22,74

22,34

22,08

22,10

24,02

SET.

22,51

24,13

23,40

25,52

23,47

25,16

23,89

24,67

OUT.

24,35

24,95

Fonte: Dados da estação do INMET/EPAMIG Campo Experimental de São Sebastião do Paraíso, MG.

Conclusão
Diante dos fatos observados, teremos uma redução na safra 2021 nas principais regiões produtoras
de São Paulo e Minas, em funções dos problemas
climáticos enfrentados após a colheita.
Os valores de quebra de produtividade só serão
mensurados em janeiro, pois as plantas ainda es-

tão em fase de pegamento de frutos. Para a safra
22 teremos que acompanhar se as condições climáticas estarão favoráveis ao desenvolvimento de
ramos, que até o presente momento encontram-se
em atraso.
Marcelo de Moura Almeida
Consultor especialista de café da Coopercitrus

VOCÊ JÁ SUPEROU TODOS OS
DESAFIOS DE SUA LAVOURA?
Com o manejo Fisiológico Soja Forte, você supera suas
produtividades, obtêm mais vagens e grãos por planta e
grãos mais pesados. Fale com um Especialista Stoller.

+500
CAMPOS COM
RESULTADOS
POSITIVOS

SAFRAS 17/18 | 18/19 | 19/20
NO BRASIL E PARAGUAI

MÉDIA DE
INCREMENTO

+4,2
sc/ha

RODAPÉ

Acesse stoller.com.br/sojaforte e saiba mais como superar todos os desafios de sua lavoura.

/CampoOn
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Impactada pela seca e altas temperaturas,
safra de laranja 2020/21 deve ter a maior
quebra dos últimos 30 anos
Fundecitrus reestima produção em 269,36 milhões de caixas, diminuição de
30,36% em relação a temporada anterior

A

safra de laranja 2020/21 do cinturão citrícola de
São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro, principal região produtora de laranja do mundo, foi reestimada pelo Fundecitrus em 269,36 milhões de
caixas. A redução é de 18,4 milhões de caixas em relação a
estimativa inicial, feita em maio, e, se confirmada após o fim
da colheita, representará uma diminuição de 30,36% em comparação a temporada anterior e será a maior quebra de safra
desde 1988.
“Em função das condições climáticas extremamente adversas, com altas temperaturas, baixa precipitação e má distribuição das chuvas, esse é um dos anos mais difíceis que a
citricultura já enfrentou”, diz o gerente geral do Fundecitrus,
Juliano Ayres.
Um cenário desfavorável para a ocorrência de chuvas já era
esperado devido a possibilidade de formação do evento climático La Niña, que foi confirmado em setembro. Mas outros
fenômenos atuaram simultaneamente, e o La Niña foi muito
pior do que o último, ocorrido em 2017: além de deixar o clima mais quente e mais seco, entrou em atividade mais cedo,
quando apenas 30% da produção de laranja tinha sido colhida.
A medida que o La Niña se intensificou, a chuva foi diminuindo em relação a média histórica. De maio a agosto, o volume
acumulado estava 14% menor e chegou a menos 41% no
acumulado de setembro a novembro. Em todo o período, a
precipitação média no cinturão foi de 337 milímetros, cerca de
150 milímetros a menos que o normal e 32% inferior a média
histórica, de acordo com dados da Somar Meteorologia.
Apenas em três das 12 regiões do cinturão a alteração do
padrão de chuva foi menos acentuada, porém apesar de superarem a média do parque citrícola, também ficaram abaixo da
média histórica. São elas Itapetininga (612 milímetros), Avaré
(493 milímetros) e Duartina (447 milímetros).
Nas demais regiões, foram observadas condições extremamente severas de seca, com chuvas pontuais, que, muitas
vezes, ocorreram em locais isolados dentro de um mesmo
município. No Norte, foram cerca de 145 dias sem chuva significativa, período bem maior do que no Sudoeste, que teve
55 dias. Um dos munícipios mais secos foi Matão, que ficou

Citros
praticamente seis meses sem chuvas significativas. Com a diminuição das chuvas, as temperaturas máximas ficaram quase o ano todo acima da média histórica.

Reflexo do clima desfavorável nas diferentes regiões
Os danos provocados variaram de região para região, inclusive
entre os talhões de uma mesma fazenda. Nas regiões mais
secas, foram observadas com maior frequência árvores com
sintomas de estresse hídrico, como intenso desfolhamento,
secagem de ramos e frutos pequenos, murchos e com pouca
quantidade de suco. Também foram observados frutos com
rachaduras de casca que resultaram em queda prematura.
De acordo com o coordenador da Pesquisa de Estimativa de
Safra do Fundecitrus, Vinícius Trombin, em muitos pomares,
plantas espalhadas pelo talhão não resistiram e morreram.
“Vimos os casos mais drásticos principalmente nos setores
Norte, Noroeste e Centro, onde alguns talhões de sequeiro
perderam todas ou quase todas as árvores”, comenta.
Esse período mais crítico de seca começou a mudar em novembro, quando o volume de chuvas melhorou em quase
todo o cinturão citrícola, o que possibilitou uma pequena recuperação do peso dos frutos. A quebra de safra só não foi
maior porque 60% das laranjeiras produtivas ficaram menos
exposta à seca: parte das variedades precoces, colhidas antes da pior fase da estiagem; laranjas Pera Rio e variedades
tardias de pomares irrigados; e essas mesmas variedades nas
regiões de Itapetininga e Avaré, onde as condições climáticas
foram um pouco melhores.
As condições climáticas desfavoráveis, somadas a maior concentração de frutos de segunda florada, diminuíram também o
ritmo da colheita, que em novembro alcançou 58% da produção contra 74% no mesmo período no ano passado.

Peso dos frutos e taxa de queda
O peso médio dos frutos foi revisado para 156 gramas, ante
as 159 gramas estimadas em maio, 8% menor do que a média
das últimas cinco safras.
A projeção da taxa de queda de frutos subiu de 17,30% para
21,10% na média entre todas as variedades, atingindo o maior
patamar desde quando a pesquisa foi iniciada, em 2015.
O trabalho de Pesquisa de Estimativa de Safra é feito pelo
Fundecitrus em cooperação com a Markestrat, FEA-RP/USP e
FCAV/Unesp. O relatório completo sobre a reestimativa está
disponível em: www.fundecitrus.com.br.

Próximas divulgações:
Terceira reestimativa: 10 de fevereiro de 2021.
Fechamento da safra: 12 de abril de 2021.

Comunicação Fundecitrus
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Fatores relacionados

A

às diferenças regionais da incidência
de HLB no cinturão citrícola

incidência de laranjeiras com sintomas de
Huanglongbing (HLB) varia entre as regiões do cinturão citrícola de São Paulo e
Triângulo/Sudoeste Mineiro. Há um gradiente decrescente da doença dos setores Centro
(regiões de Brotas, Matão e Duartina) e Sul (regiões
de Limeira e Porto Ferreira) para os setores Sudoeste (regiões de Avaré e Itapetininga), Norte (regiões
de Bebedouro, Altinópolis e Triângulo Mineiro) e Noroeste (regiões de São José do Rio Preto e Votuporanga). Estas diferenças são explicadas por fatores
relacionados a disseminação e ao estabelecimento
da doença.
Regiões com maiores incidências de HLB são aquelas que também apresentam maiores populações
de psilídeos, como Brotas e Limeira, com média
histórica ≥ 0,39 psilídeos capturados por armadilha adesiva amarela por quinzena (paq). Regi-

ões com menor incidência da doença, como
Votuporanga, São José do Rio Preto, Triângulo Mineiro e Itapetininga, têm média ≤
0,05 paq.
O primeiro fator que afeta a população
de psilídeo na região é o clima. A
temperatura e o regime pluviométrico influenciam o psilídeo
e, também, o citros e a bactéria do

HLB. No parque citrícola há um gradiente decrescente de chuvas e crescente de temperatura do setor
Sudoeste para os setores Norte e Noroeste. No Sudoeste, as chuvas são mais intensas e bem distribuídas, tornando as brotações mais frequentes, porém,
as baixas temperaturas (15 °C) reduzem a reprodução e o desenvolvimento do psilídeo, que atinge populações menores nos meses mais frios. No Norte
e Noroeste, por causa do maior déficit hídrico e de
temperaturas mais elevadas (>32 °C), as brotações
são menos frequentes, com picos mais bem definidos e amadurecem mais rápido. Esta temperatura
alta também prejudica o psilídeo e reduz a multiplicação da bactéria nas brotações das plantas doentes.
Nos setores Centro e Sul, o clima é intermediário
entre o do Norte/Noroeste e Sudoeste, favorecendo
as brotações, o inseto e a bactéria e, consequentemente, a disseminação da doença ocorre com maior
frequência.
O controle do psilídeo e das plantas doentes é outro
fator que interfere na população do psilídeo e na incidência de HLB na região. A eficiência do controle
do HLB está diretamente relacionada ao rigor das
medidas de controle praticadas dentro da propriedade e, também à redução das fontes externas de
psilídeos responsáveis pelas infecções primárias.
Quanto maior a densidade de propriedades de citros
da região (número propriedades por ha) e maior a
densidade de citros da região (ha de citros por ha
da região), mais próximas estão as plantas de citros
e mais fácil é a disseminação dos psilídeos infectivos entre as propriedades, sendo maior a influência
do controle praticado nestes pomares sobre os
pomares vizinhos. Além disso, quanto mais de
propriedades de citros houver na região, mais
difícil é a organização dos citricultores para
as ações de manejo regional do HLB, que
exige aplicações coordenadas e simultâneas de inseticidas pelo Alerta Fitossanitário e ações em parceria de redução
externa de inóculo. Outro fator que
interfere na eficiência de controle do HLB é o tamanho das
propriedades. Propriedades menores apresentam
maior
porcentagem
de área

de borda em relação a área total da propriedade. Nos
primeiros 100 a 200 m da divisa da propriedade ocorre a maioria das infecções primárias, que são mais
difíceis de se prevenir com o controle do psilídeo
realizado dentro da propriedade.
As regiões de Limeira e Porto Ferreira, com alta
incidência de HLB, além do clima favorável às infecções, apresentam mais de 65% das laranjeiras
em propriedades pequenas e médias (< 200 mil árvores) e uma maior proximidade entre pomares e
densidade de citros em relação às demais regiões.
A região de Votuporanga, embora tenha apenas
15% das árvores em propriedades grandes e uma
maior proximidade entre propriedades, apresenta
um clima menos favorável às infecções. As regiões
de São José do Rio Preto, Bebedouro, Altinópolis,
Duartina e Brotas têm uma distribuição mais uniforme das árvores entre propriedades grandes, médias e pequenas, sendo as duas primeiras regiões
de clima menos favorável às infecções que as duas
últimas. As regiões de Itapetininga, Matão, Avaré
e Triângulo Mineiro, apresentam mais de 65% das
laranjeiras em propriedades grandes. No Triângulo
Mineiro e Itapetininga, as densidades de propriedades e de citros são baixas, o que também ajuda
a explicar as incidências mais baixas nestas duas
regiões. Em Avaré, a densidade de propriedades
também é baixa, mas a densidade de citros é alta,
enquanto que em Matão, tanto a densidade de propriedades, como a densidade de citros são altas, o
que em parte explica a incidência de intermediária
de HLB nas regiões de Avaré e Matão.
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Citros
Figura 1 - Porcentagem de laranjeiras com sintomas de HLB nas diferentes regiões do cinturão citrícola do estado de São Paulo e Triângulo/Sudoeste de Minas Gerias, em 2020 (Fonte: Fundecitrus).

Apesar do clima, perfil de propriedades, densidade
de propriedades e densidade de citros favoráveis ao
aumento da doença, a incidência do HLB tem estabilizado e reduzido progressivamente nas regiões de
Matão e Duartina. Estas regiões apresentam a maior
participação dos citricultores de controle da doença,
principalmente nas ações de eliminação e substituição de plantas de citros e murta ao redor das propriedades comerciais. Em Matão e Duartina, 77% e
52% da área comercial de citros, respectivamente,
participam das ações externas de manejo do HLB
em parceria com o Fundecitrus. Por outro lado, nas
regiões de Limeira, Brotas e Porto Ferreira, a participação nas ações externas de manejo do HLB é, respectivamente, de apenas 4%, 12% e 11% da área
comercial de citros. Nas regiões com clima menos
favorável ao HLB, e, portanto, com incidência baixa
ou intermediária da doença, a participação dos citricultores nas ações externas de manejo ainda é baixa
(< 25%), com exceção da região de São José do Rio
Preto com 43% de participação nas ações externas.
Por fim, a incidência de HLB na região é afetada diretamente pelas taxas de erradicação de plantas e
pomares doentes e de plantio com mudas sadias. As
maiores taxas de erradicação de pomares em 2019
ocorreram nas regiões de Votuporanga, Limeira e Duartina, enquanto que as regiões com menores taxas

de erradicação foram Brotas, São José do Rio Preto
e Altinópolis. As maiores taxas de plantio ocorreram
nas regiões de Itapetininga, Porto Ferreira e Duartina
e as menores taxas de plantio nas regiões do Triângulo Mineiro, Altinópolis, Matão e Limeira.
Com base nesse conhecimento, o plantio de novos
pomares deveria ser feito em regiões com condições
climáticas menos favoráveis ao HLB ou onde o perfil
da citricultura facilite o manejo regional da doença.
Sendo a propriedade localizada em uma região de clima favorável ao HLB, o citricultor necessariamente
deve fortalecer as medidas de controle da doença
dentro da propriedade, mas também deve participar
das ações de controle coordenado do psilídeo e incentivar a participação de mais produtores nas parcerias
para as ações de externas de redução de inóculo em
sua região, esta sim, uma medida essencial e com
alta relação benefício/custo para o controle do HLB.

+ 5,8 sc/ha*
Conheça o Programa Nutricional da Yara com os fertilizantes premium
mais indicados para cada etapa do ciclo do milho safrinha. O MaisMays reúne
os melhores nutrientes para aumentar sua produtividade e rentabilidade.

Manejo do Nitrogênio

Equilíbrio Nutricional

Uniformidade e vigor

Eficiência Operacional

Quer saber mais?
Renato Beozzo Bassanezi
Depto. de Pesquisa e Desenvolvimento/Fundecitrus
Marcelo Pedreira de Miranda
Depto. de Pesquisa e Desenvolvimento/Fundecitrus
Sílvio Aparecido Lopes
Depto. de Pesquisa e Desenvolvimento/Fundecitrus
Ivaldo Sala
Depto. de Transferência de Tecnologia/Fundecitrus
Vinícius Gustavo Trombin
Markestrat
Antonio Juliano Ayres
Gerência do Fundecitrus

Procure um consultor ou representante Yara.

yarabrasil.com.br

* Média de lavouras demonstrativas realizadas em 2019.

22

24

Opinião

Opinião

OPINIÃO
Impactos das eleições nos EUA
para o agronegócio nacional
Dentre as políticas de Joe
Biden, a que mais deve impactar o Brasil é uma nova
postura dos EUA em relação ao tema da mudança do
clima, radicalmente diferente da linha seguida por Trump.
Meio ambiente, mudança do clima,
promoção de fontes renováveis de energia
e taxação de carbono estarão no centro da
agenda de Biden. Os EUA vão retornar ao
Acordo de Paris, colocando o tema da mudança do clima no centro da sua política externa, comercial e de segurança nacional, o
que certamente incluirá uma forte pressão
para reduzir o desmatamento no Brasil.
Muitos dirão que essa é uma agenda negativa para o Brasil. Eu prefiro acreditar que, na
toada das pressões comerciais que o agro
já vem sofrendo na região Norte, a eleição
de Biden apenas reforça a necessidade de
completarmos a “lição de casa” que estamos devendo para o mundo há décadas.
A pecuária de corte será o setor mais pressionado pela eleição de Biden, pelo fato de
que a cria de bezerros é a primeira ocupação
agropecuária em áreas recém desmatadas
do bioma Amazônico. Mas os biocombustíveis brasileiros, como o etanol de cana-de-açúcar e o biodiesel de oleaginosas, podem

ganhar bastante espaço na agenda internacional com a adesão dos EUA ao Acordo de
Paris e a renovada pressão pela substituição de energias fósseis por energias renováveis, tema amplamente vocalizado por Biden durante a campanha. Vale lembrar que
73% das emissões de gases de efeito estufa responsáveis pela mudança do clima vem
do setor de energia e transportes, e menos
de 7% de desmatamentos e mudanças no
uso da terra.
Em suma, creio que a eleição de Biden levará o governo brasileiro a abrir novos canais
de interlocução com o governo americano.
Deveria, também, buscar uma equidistância mais prudente da sua política comercial
com os EUA e com a China, fortalecendo as
nossas duas maiores parcerias estratégias.
Apesar de os EUA serem os nossos principais concorrentes no agronegócio global,
há muito espaço para ampliar a cooperação
com aquele país em temas como segurança
alimentar global, inovação, bioenergia e no
reforço da coordenação multilateral.

Marcos Sawaya Jank
Professor de Agronegócio Global do Insper.

As relações internacionais
e as agendas comerciais,
ambiental e agrícola do
governo americano ganharão novos contornos sob
a administração de Biden,
com prováveis implicações ao
agronegócio brasileiro. A rivalidade
com a China, na disputa pela liderança
econômica, política e tecnológica global, continuará a se aprofundar nos próximos anos, entretanto, espera-se um
intercâmbio mais diplomático entre os
países, o que pode contribuir para reduzir as tensões geopolíticas alimentadas

pela retórica incisiva de Trump e a volatilidade nos mercados de commodities e
moedas. A reaproximação da Casa Branca com aliados históricos, como a União
Europeia, e o reingresso ao Acordo de
Paris, devem reforçar a prioridade ao
combate às mudanças climáticas e ao
comércio baseado em critérios de sustentabilidade.

A troca do partido republicano pelo partido democrata traz algumas implicações
para o agro brasileiro.
Normalmente, os democratas defendem
o produtor rural e isso poderá dificultar o
acesso ao mercado norte-americano dos
produtos agrícolas brasileiros.
Com relação aos chineses, se espera
uma distensão e se isso acontecer, os
produtores de grãos enfrentarão um
novo cenário, mas não imediatamente.
Com relação à carne bovina e ao leite,
nada muda.
O Brasil é notoriamente importador de
leite em pó e com a eleição de Biden,

os mercados acalmaram-se,
e o dólar em relação ao real
desvalorizou-se, favorecendo a importação.
Com relação a carne bovina,
também nada deverá mudar.
Embora China e Hong-Kong representem mais de 60% do mercado externo, os norte-americanos não devem
fazer frente à carne brasileira.

Vitor Andrioli
Coordenador de Inteligência de Mercado da StoneX

Alcides Torres
Diretor-Fundador da Scot Consultoria
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Agricultura 5.0
já é realidade na Coopercitrus
Cultivando hábitos de inovação, a Coopercitrus segue
comprometida em desembarcar tecnologia no campo.
Com novas soluções em seu portfólio, coloca seus
cooperados na era da agricultura 5.0, contribuindo para
desenvolver uma agricultura moderna, eficiente e sustentável.

O

ano de 2020 certamente será lembrado como o mais desafiador do
século para nossa sociedade, em
decorrência da pandemia que impôs mudanças drásticas em nossas vidas. Por
outro lado, os desafios desse ano não foram
páreos para abalar o setor mais forte de nosso

país. O agronegócio não parou e a Coopercitrus
reafirmou seu propósito de entregar valor aos
seus cooperados, praticando uma cultura de inovação, com olhar atento para as necessidades
do produtor rural, contribuindo para que mantivessem suas atividades e produzindo cada vez
mais e melhor.
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A Coopercitrus promoveu campanhas especiais
para amparar o produtor nesse período tomado por
incertezas, manteve foco em prestar atendimento
especializado em canais digitais, realizou eventos
em formato inédito para promover acesso a informações e novas tecnologias. Também agregou novas
soluções em seu portfólio, levando seus cooperados
para a era da Agricultura 5.0, com tecnologias que
agregam alta precisão e conexão com internet, combinando informações para melhorar a performance
durante todos os estágios de produção.
Com investimentos em tecnologia, fortalecimento
dos processos e uma equipe completa no campo, a
Coopercitrus se tornou referência em inovação para
o setor agropecuário e ganhou destaque na mídia,
com menções em mais de 500 veículos brasileiros,
incluindo reportagem no Globo Rural.
Segundo o CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi,
as mudanças impostas pela pandemia tornaram ainda mais notáveis o propósito e a seriedade da Coopercitrus em oferecer suporte ao produtor rural. Para
alcançar esse resultado, a cooperativa se baseou em
três pilares: tecnologia, oferecendo soluções inovadoras acessíveis aos cooperados, sistemas, considerando estrutura de informações e um ambiente que
favorecesse a emissão de pedidos e atendimento
de qualidade, e pessoas, com uma equipe preparada
que pôde assimilar rapidamente as mudanças de cenário e respondesse prontamente à nova realidade.
“Quando fechamos nosso planejamento em novembro de 2019, não tínhamos uma pandemia no radar,
mas entendemos a dinâmica do mercado e sabemos
que as mudanças estão cada vez mais constantes,
acelerando o futuro em diversos aspectos. O segredo foi que tínhamos nossos objetivos muito claros,
e focamos na execução, preparados para atender o
cooperado, de modo que agregasse valor a sua produção”, salienta Degobbi.
Para garantir o pleno atendimento de todos os cooperados, a cooperativa manteve 100% do quadro de
colaboradores, ampliou a equipe de técnicos agropecuários e reestruturou os atendimentos remotos
e presenciais, permanecendo à disposição do produtor rural em todos os momentos da produção.
A tecnologia de informação implantada na cooperativa foi essencial para manter a qualidade dos atendimentos. Ao longo do ano foram emitidos 100 mil
pedidos via sistema CRM, realizados cerca de 320
mil atendimentos, totalizando mais de 29 mil produtores cooperados atendidos.
Além do fornecimento de produtos essenciais para
o manejo agropecuário, como insumos, fertilizantes,

Capa

Entregando mais valor ao cooperado

sementes, máquinas e implementos, também foram
ampliadas as frentes de serviço da cooperativa, com
mais de 100 profissionais do Departamento de Tecnologia Agrícola em campo para oferecer suporte
técnico e o que há de mais moderno em agricultura
de precisão.

O campo é digital
Se a transformação digital já era uma tendência no
campo, as medidas de isolamento social intensificaram a digitalização do setor. As telas de celulares e
computadores, afinal, foram uma das maneiras de
nos mantermos informados durante este ano. E foi
esse ambiente, totalmente digital e intuitivo, que
motivou as principais inovações da cooperativa, que
migraram do ambiente físico, para plataformas de
alta tecnologia.
O aplicativo Campo Digital foi relançado em 2020,
colocando as novas tecnologias agrícolas da Coopercitrus ainda mais próximas do produtor rural.
Com ele o cooperado pode solicitar os serviços de

tecnologia de precisão para sua fazenda. Entre os
serviços que podem ser solicitados via aplicativo
estão a análise de solo georreferenciada, com Geofert, o mapeamento de área georreferenciado, com
Geocoopercitrus Vant, as análises de satélite e aplicação de corretivos. O Coopercitrus Campo Digital
é grátis e pode ser acessado pelo celular, tablet ou
computador.
O Departamento de Tecnologia Agrícola trouxe novidades no portfólio de serviços, entre elas o Precision Planting, que faz a distribuição das sementes
para um plantio com alta precisão, o Pulverize Certo, que faz a aferição dos bicos pulverizadores para
garantir uma pulverização uniforme, e a Telemetria,
que fornece um painel de controle completo para o
produtor acompanhar à distância, todos os dados
das operações que acontecem em campo.
Ainda com foco na agricultura digital, a Coopercitrus
mantém parceria com diversas startups do agro e
empresas especializadas em agricultura de precisão,
participando da validação e disseminação de novas
soluções para a produção agropecuária.

Logo após a chegada da pandemia no Brasil, com o
clima de incertezas que se instaurou no mercado,
a Coopercitrus saiu em amparo aos cooperados e
realizou, em abril, a campanha Mais Oportunidades,
oferecendo condições exclusivas para os produtores anteciparem a compra de produtos, fazerem
a previsão de Barter - troca da produção futura de
grãos, aproveitarem ofertas especiais e linhas de financiamento exclusivas para garantir o manejo da
safra toda. Nas mais de 60 unidades de negócios da
cooperativa, uma equipe de vendedores se dedicou
a levar as melhores condições a cada cooperado, de
maneira remota ou com reuniões especializadas, resultando em mais de 11 mil atendimentos.
O portfólio de produtos, serviços e soluções da Coopercitrus se tornou ainda mais robusto em 2020, colocando mais inovação e oportunidades à disposição
dos agricultores. Já sendo uma concessionária das
principais marcas de máquinas e implementos agrícolas Valtra, New Holland, Jacto e JCB, a Coopercitrus tornou-se concessionária Massey Ferguson, levando mais uma gama de tecnologias reconhecidas
internacionalmente para seus cooperados.
Para os produtores de grãos, a oportunidade foi a
oferta de Barter, quando o produtor rural troca a sua
produção por créditos antecipados para a compra de
insumos e materiais importantes para o manejo. Ainda
manteve o atendimento ininterrupto durante a pandemia, se comprometendo com o sucesso das safras de
soja, milho e café de seus cooperados, levando um
trabalho sério para o campo e propondo novos protocolos de segurança para o recebimento e classificação
da produção em suas estações de armazenamento.

DESTAQUES DA COOPERCITRUS EM 2020

1
5
1
1

1ª em inovação no agro e 2ª em visão
de futuro pela Época Negócios
5ª lugar na categoria Agronegócio no
Anuário Valor Inovação Brasil

A melhor na categoria Cooperativismo
do 18º Prêmio Visão Agro
A melhor na categoria Agronegócio
do Prêmio Líderes Regionais Noroeste
Paulista 2020
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Na pecuária, o destaque foi para o Programa Mais
Pasto, que disponibiliza ao pecuarista informação
de qualidade e a assistência necessária para apoiar
o desenvolvimento da produtividade na fazenda. O
programa conta com a parceria da Embrapa Pecuária
Sudeste, baseando suas estratégias nos alicerces
do produtor, centros de pesquisa, empresas fornecedoras de insumo e a cooperativa.

Um novo conceito em eventos
Dentro dessa nova realidade, agora virtual, foi realizada, em julho, a Coopercitrus Expo Digital, que se

Conexão digital – Atendimentos remotos foram uma maneira
de continuarmos próximos da realidade do cooperado.

consagrou a mais inovadora feira digital do agro, tendo seu espaço físico transformado em uma plataforma virtual. “Enquanto vimos vários eventos sendo
cancelados, decidimos manter a nossa tradicional
feira sob o padrão de experiência virtual. Investimos
mais do que em uma feira física, dedicamos mais de
60 dias de trabalho duro para entregar um evento
que está servindo de inspiração e modelo para ou-

tros eventos digitais”, explica o CEO da cooperativa.
Com acesso gratuito e totalmente amigável, a Coopercitrus Expo Digital possibilitou aos visitantes a
experiência de visitar uma feira de verdade, conhecendo estandes das 140 marcas mais importantes
do setor, consumindo conteúdos técnicos e palestras, consultando especialistas e acompanhando
demonstrações de tecnologia direto no campo. O
evento teve mais de 100 mil visitas, incluindo a participação de visitantes de mais de 30 países e repercussão em mais de 500 veículos da mídia nacional.
Em outubro, a Coopercitrus inovou mais uma vez
e promoveu outro evento on-line: a Semana Digital
de Tecnologia e Inovação, com mais de 100 horas
de conteúdos exclusivos com acesso gratuito a produtores rurais e interessados sobre as culturas de
grãos, citros, hortifrúti, café, pecuária e cana-de-açúcar. Com convidados especiais e especialistas
renomados, foram apresentadas diversas palestras,
debates técnicos e cases de sucesso. “Aprendemos
que, embora voltemos com os modelos de eventos
presenciais após a pandemia, vamos continuar propondo iniciativas digitais, para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos”, reflete Degobbi.
Depois de um ano de tanto trabalho, os resultados
não poderiam ser diferentes. A Coopercitrus tem
seu crescimento consolidado, demonstrando que
soluções integradas são o segredo para os resultados sustentáveis. Continuando sua missão de entregar resultados sustentáveis aos seus cooperados, a
Coopercitrus já começa seu plano para 2021 repleta
de aprendizados e pronta para todos os desafios que
vierem pela frente.

COM5 Comunicação

Entenda a evolução e a definição da nova agricultura
Início
Cultivo manual ou
com tração animal,
marcou o início da
sociedade e durou
4 mil anos.

Agricultura
1.0

Anos 1990
Análises por satélite e
uso de sementes
geneticamente
modificadas.

Agricultura
2.0
Século XX
Motor à combustão
e uso de adubos
químicos e defensivos.

Agricultura
3.0

Hoje
Máquinas autônomas,
conectividade, agrupamento
de dados e a internet
das coisas.

Agricultura
4.0
Anos 2000
Imagens em alta
resolução, coordenadas
georreferenciadas
e uso de GPS.

Agricultura
5.0
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NOVIDADE!
Inovadora

Plataforma SAFRAS
O primeiro Big Data
do Agronegócio Brasileiro
Agora está muito fácil acompanhar
os mercados agropecuários em tempo real.

São conteúdos em formato de textos, cotações, gráficos, vídeos, podcasts, mapas e tabelas
que vão facilitar o seu acompanhamento e entendimento dos movimentos dos mercados
agropecuários.

Commodities disponíveis
Soja e
Soybeans

Arroz

Milho e Corn

Feijão

Boi e Meat

Frango e Meat

Café e Coffee

Suíno e Meat

Algodão

Açúcar &
Etanol e Sugar

Bioenergia

Trigo

O tempo pelo Brasil

A

primeira metade de novembro de 2020
voltou a ser marcado por condições bastante adversas para a agricultura brasileira,
especialmente no centro-sul do país. As
temperaturas que já vinham sendo elevadas, voltaram
a ficar acima do valor normal, especialmente para as
temperaturas máximas, enquanto para as mínimas a
tendência foi se manter dentro da normalidade na parte central e sul do país e ligeiramente acima no norte
do país. No caso da temperatura máxima, a condição
de valores maiores do que o normal foi mais evidente
nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, no noroeste do
RS, no oeste do PR e no TO, enquanto nas demais
áreas os valores ficaram dentro da normalidade (Figura
1 – Esquerda). Para a temperatura mínima (Figura 1
– Centro), as anomalias não foram tão evidentes, porém, havendo valores abaixo do normal em algumas
áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para
as chuvas (Figura 1 – Direita), este foi mais um período de anomalias negativas em grande parte do país. A
situação foi mais crítica voltou a ser nas regiões Sul,
Sudeste e Centro Oeste, mas também atingindo parte
da região Norte, especialmente RO, AC, boa parte do
AM, sudoeste do PA e sul do TO. Somente na região
Nordeste e na parte norte da região Norte as chuvas
oscilaram entre o normal e acima do normal, condição
típica dos eventos de La Niña. Nas áreas de atuação
da Coopercitrus, que engloba os estados de SP e MG

(Triângulo Mineiro e Sul de Minas), as temperaturas
máximas permaneceram acima do normal, as mínimas
dentro do normal e as chuvas abaixo do normal, o que
manteve o quadro de baixa disponibilidade de água no
solo nessas áreas, como mostra a Figura 2. Apenas
em alguns pouco pontos da Alta Mogiana e na região
de Frutal, as chuvas isoladas promoveram uma recuperação da disponibilidade hídrica dos solos, tornando
a situação um pouco menos crítica, respectivamente,
para as culturas do café e da cana. Nas demais áreas
como em Bebedouro e Araçatuba, os armazenamentos hídricos dos solos permaneceram muito baixos,
como mostram os balanços hídricos da Figura 3, para
esta época do ano, mesmo considerando-se os anos
ruins já observados nessas áreas. Para o dia 15/11 de
2019 em Bebedouro, o armazenamento de água no
solo se encontrava com 75 mm, enquanto nesta mesma data deste ano o valor ainda é de 25 mm. Situação
semelhante se observa em Araçatuba. Esse como um
todo vem caracterizando a seca de 2020 como uma
das mais intensas dos últimos 40 anos nos estados de
SP e MG, o que tem prejudicado sobremaneira as culturas anuais e perenes nesses estados. Com isso, as
produtividades das culturas para a próxima safra, especialmente da cana-de-açúcar e do café, serão drasticamente afetadas, com perdas bastante expressivas,
reduzindo a oferta e tendo impactos nos preços.

Latam

Acesse: www.safras.com.br/plataforma
e solicite sua DEMONSTRAÇÃO GRATUITA

Figura 1 – Anomalias das temperaturas médias das máximas (Tmax, Esquerda) e das mínimas (Tmin, Centro) e da chuva acumulada (P, Direita) até o dia 15 de
novembro de 2020 no Brasil. Fonte: CPTEC/INPE.
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na região Sul e em algumas outras poucas áreas espalhadas pelo Brasil. Nas demais áreas do país, a
previsão climática indica chuvas dentro da normalidade ao longo dos próximos três trimestres móveis (DJF, JFM e FMA), com exceção apenas para
o extremo norte do país onde devem predominar as
chuvas acima do normal (Figura 5). Com base nisso,
a expectativa para as áreas de atuação da Coopercitrus é de que uma vez estabelecida, as chuvas se

regularizem em toda a região. Isso irá melhorar as
condições para as culturas perenes e semi-perenes,
porém não eliminará os problemas decorrentes da
seca ocorrida ao longo de 2020. Por outro lado, para
as culturas anuais, especialmente para a soja e o
amendoim cultivados nas áreas de reforma dos canaviais, a expectativa é de que as produtividades sejam boas, desde que se respeite as semeaduras na
hora certa, com boa disponibilidade de água no solo.

Figura 2 – Armazenamento de água no solo na região Centro-Sul do Brasil para uma capacidade de água disponível (CAD) de 75 mm,
no dia 15/11/2020. Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).

Figura 4 – Evolução da anomalia da temperatura da superfície do Pacífico Equatorial (Esquerda) e probabilidade de ocorrência dos fenômenos El Niño, La Niña e de condição Neutra (Direita), de acordo com o IRI, para diferentes trimestres (OND
= outubro-novembro-dezembro/2020 a JJA = junho-julho-agosto/2021).
Fonte: IRI (http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso-iri_plume).

Figura 3 – Armazenamento de água no solo para as regiões de Bebedouro, SP (esquerda), e Araçatuba, SP (direita), durante os anos
de 2019 (linha vermelha) e 2020 (linha azul), para uma capacidade de água disponível (CAD) de 75 mm. Fonte: Sistema AGRYMAX
(www.agrymet.com.br/agrymax).

Previsão climática para os próximos trimestres
– A Figura 4 apresenta o prognóstico probabilístico
do El Niño Oscilação Sul (ENOS) para os próximos
trimestres móveis. Por meio desse prognóstico,
observa-se que as condições de temperatura da superfície do mar (TSM) do oceano Pacífico equatorial
continuam indicando uma intensa anomalia negativa, mantendo o prognóstico de maior probabilidade
de ocorrência de uma La Niña ao longo dos próximos
meses, acima de 90% até o trimestre móvel JFM,

mas permanecendo como o evento de maior probabilidade ainda durante os trimestre FMA e MAM.
Posteriormente, a previsão indica uma maior tendência de condições de neutralidade, o que deverá
persistir até o trimestre JJA/2021. Considerando-se
a ocorrência da La Niña como praticamente certa,
a previsão climática do International Research Institute for Climate and Society (IRI) para os próximos
trimestres (DJF, JFM e FMA), apresentada na Figura
5, indica predominância de chuvas abaixo do normal

Figura 5 – Previsão climática para os trimestres dezembro-janeiro-fevereiro de 2020/21 a fevereiro-março-abril de 2021, de
acordo com o IRI. Fonte: IRI (https://iri.columbia.edu/our-expertise/ climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/).
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PERFORMANCE QUE
SÓ O MAIS RESPEITADO
LÍDER EM NUTRIÇÃO
DE SAFRAS DO MUNDO
PODE OFERECER.

MÉTRICAS E GESTÃO

G
3,4
sc/ha*

RESULTADOS COMPROVADOS.
SE É MOSAIC FERTILIZANTES,
FAZ TODA A DIFERENÇA:

MAIS DE 10 ANOS DE
PESQUISA E VALIDAÇÃO

SAIBA MAIS EM WWW.MICROESSENTIALS.COM.BR

QUALIDADE
FÍSICA

/NUTRICAODESAFRAS

MAIOR EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

/NUTRISAFRAS

CONHEÇA OS OUTROS
PRODUTOS DE PERFORMANCE
DA MOSAIC FERTILIZANTES

*MÉDIA DE INCREMENTO DE PRODUTIVIDADE NA CULTURA DA SOJA OBTIDA COM A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO MICROESSENTIALS® NO BRASIL, NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS (2017/2018/2019).

NA FAZENDA PECUÁRIA

estão é uma sequência de medidas que
buscam dirigir, administrar e empreender. Considera-se que o conceito clássico
compreende uma série de funções que
buscam o LUCRO como objetivo final, ou seja, gerir
o processo pelo custo com maior benefício para obter
o melhor resultado. O grande especialista Vicente Falcon, simplifica esta definição, defende que gestão é o
processo de estabelecer metas e trabalhar para que
sejam conquistadas.
A pecuária tem sofrido grande alteração nas últimas
quatro décadas. Partindo dos anos 80, momento quando o valor de um boi gordo chegava comprar até cinco bezerros e um hectare de terra valia o mesmo que
uma vaca descarte. Tempos de elevado índice de inflação que tornavam o boi no pasto um elemento de
segurança financeira desincentivando a pecuária de
ciclo curto. Estas características sustentaram um pensamento comum entre os agropecuaristas: “o melhor
negócio é a pecuária de corte bem gerenciada, seguido pela pecuária de corte medianamente gerenciada e
pela pecuária de corte mal gerenciada”.

A realidade dos anos oitenta mudou e teve como ponto
central a estabilização da moeda em 1994 (plano real).
Neste momento o boi ficar no pasto não apresentava
toda a vantagem como em tempos de inflação. Os números passaram a ser mais facilmente visualizados, os
resultados financeiros da atividade puderam ser acompanhados na moeda brasileira, fato que em tempos
anteriores eram possíveis na moeda americana. Neste
período a frase de ordem foi: “Fazenda tem que ser
empresa”. Controle, produtividade, tecnologia foram
as pautas centrais.
Os anos 2000 foram marcados por momentos difíceis.
A aftosa de 2005 trouxe um olhar crítico para a atividade, aquele mesmo pecuarista estava vendendo a
arroba do seu boi por um terço do valor equivalente ao
praticado nos anos 80. Deste momento até os dias de
hoje, boas e más fases foram alternadas, o segmento
passou ser mais dependente dos processos internos
que mercadológicos, o que disparou uma crescente
demanda por gestão. Sua prática tem definido quem
permanece e quem deixa a atividade.
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O MÉTODO GERENCIAL
Em termos práticos, a aplicação da gestão deve ser
efetuada em três grandes etapas: Aonde estamos?
(Diagnóstico), aonde queremos chegar e como? (Planejamento) e o que devemos medir para certificarmos
que estamos no caminho certo? (Controle). Todas estas etapas submetidas ao processo de execução com
excelência
AONDE
ESTAMOS?

1 – Produção de arroba/hectare/ano: mede a produção em kg de carcaça convertido em @ por hectare
de pasto. Tem íntima relação com o faturamento da
empresa. É o indicador produtivo que mais merece
atenção por sofrer influência da lotação do ganho diário, das taxas reprodutivas e mortalidade.
2 - Lotação: esta mede a carga animal que a fazenda
manteve por unidade de área durante o ano. A lotação
deve ser avaliada em cabeças e UA’s (450 kg de PV).
Além de um indicador de amplitude, é um dos componentes centrais da produção de arrobas por hectare.
3 – Ganho médio diário global (GMDG): é a capacidade que todo o rebanho teve de obter ganho de
peso. Cada 39 gramas de ganho adicional de peso
podem representar um aumento no resultado de
R$200/ha/ano;

O QUE
DEVEMOS
MEDIR?

AONDE
QUEREMOS
CHEGAR E
COMO?

Figura 1 - Ciclo da gestão

AS MÉTRICAS
Informações como: “morre pouquinho”, “abatemos
bastante este ano”, “a reprodução está boa”, entre outras, nem sempre apresentam as informações
de uma forma que nos sirva à tomada de decisões.
Para que haja uma correta tradução dos números da
fazenda, necessitamos conhecer os ÍNDICES ZOOTÉCNICOS.
As métricas zootécnicas são informações produtivas referentes aos segmentos da exploração. Eles refletem
em forma numérica (relação entre dados) o desempenho dos diversos parâmetros da exploração pecuária.
A interpretação dos índices deve ser feita de forma
conjunta com as características de produção empregadas na propriedade.
Diversas formas e nomenclaturas são encontradas,
sendo assim, devemos nos atentar quanto à metodologia de cálculo do índice em discussão.
Dentre os inúmeros indicadores zootécnicos, destacamos sete que devem ser levantados e acompanhados
sistematicamente:

4 – Quilo de bezerro desmamado por vaca: o índice
representa a quantidade de quilos desmamados por
matriz que entrou em monta. Ele sofre influência da
fertilidade, perda pré-parto, mortalidade de bezerros e
peso ao desmame.
5 – Mortalidade: é o índice que mede o percentual de
mortes nas diferentes categorias.
6 – Taxa de desfrute: a taxa de desfrute mede a
capacidade que o rebanho teve para gerar excedente, ou seja, representa a produção (em @, kg, ou
cabeças) que teve em um ano em relação ao rebanho inicial. A taxa de desfrute é obtida através da
relação entre a produção do rebanho e o estoque
inicial.
7 – Ganho de Carcaça Liquida/dia (Confinamento):
para as fazendas que utilizam confinamento no seu sistema de produção o ganho de carcaça é fundamental
ser acompanhado. Ele impacta diretamente o custo da
arroba produzida.
Abaixo seguem as referências dos Instituo Inttegra
para fazendas de ciclo completo. É descrito o resultado dos indicadores distribuídos em quartis ( 25%
piores fazendas, 25% a 50%, 50% a 75% e melhores
75%). Também é apresentado o resultado das mais
rentáveis (top) e o potencial dos indicadores (Pot).

Tabela 1- Métricas zootécnicas distribuídas pelo grau de mortalidade, top rentáveis e potencial.
Unid.

Piores
25%

25% a 50%

50% a 75%

Melh.
25%

Top1

Pot2

Mortalidade animais adultos

%

> 1.7

1.24 - 1.7

0.89 - 1.24

< 0.89

1.2

0.29

Mortalidade animais jovens

%

> 1.72

1.19 - 1.72

0.85 - 1.19

< 0.85

1.04

0.23

Mortalidade bezerros

%

> 4.85

3.36 - 4.85

2.53 - 3.36

< 2.53

3.81

1.03

Mortalidade geral

%

> 2.3

1.68 - 2.3

1.23 - 1.68

< 1.23

1.56

0.49

Desfrute (%)

%

< 33.5

33.5 - 40.3

40.3 - 48.3

> 48.3

48.7

63.3

Gmd global (kg)

KG

< 0.301 0.301 - 0.358

0.358 - 0.421

> 0.421

0.417

0.561

Gmd pasto (kg)

KG

< 0.28

0.28 - 0.328

0.328 - 0.388

> 0.388

0.388

0.472

Lotação global UA/ha

UA

< 0.8

0.8 - 1.1

1.1 - 1.5

> 1.5

1.5

1.9

Lotação pasto UA/ha

UA

< 0.8

0.8 - 1.1

1.1 - 1.4

> 1.4

1.4

1.8

Produção global de @ por cabeça

@

< 3.7

3.7 - 4.5

4.5 - 5.3

> 5.3

5.3

6.8

Produção global de @ por ha

@

< 4.4

4.4 - 6.8

6.8 - 9.7

> 9.7

11.2

14.2

Produção pasto de @ por ha

@

<4

4-6

6 - 8.2

> 8.2

9.3

11.7

Kg desmamado por vaca exposta

KG

< 125

125 - 144.2

144.2 - 164.7

> 164.7

153.5

182.2

Ganho de carcaça líquida (kg/
dia)*

KG

1.036 - 1.118

> 1.118

1.012

1.225

INDICADOR

< 0.892 0.892 - 1.036

1- Resultados dos top 30% rentáveis 2 - Potencial do indicador * Fazendas de Recria/Terminação
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Os produtores devem sempre estabelecer metas desafiadoras. A tabela acima na coluna TOP
e POT são ótimas referências para orientar o plano técnico.

8. Quais são os riscos oferecidos por estas estratégias e quais as respostas para mitigá-los?

Como todo negócio, a pecuária deve ter seu
alvo econômico estabelecido. Registramos que
as melhores fazendas superam 4% e 15% de
resultado sobre o valor da propriedade e do rebanho, respectivamente. Para isto, as seguintes
perguntas devem ser respondidas pelo gestor:

10. Quais habilidades a equipe devem apresentar para que o planejamento seja colocado em
prática com maiores chances de sucesso?

1. Qual é a expectativa de resultado financeiro
por ano?
2. Qual deve ser o faturamento e a margem para
que o resultado seja obtido?
3. Qual modelo de operação proporciona este faturamento e margem?
4. No modelo definido quantos animais serão
abatidos por ano?

9. Quais etapas a fazenda deve passar para conquistar estes objetivos?

11. Quem serão os responsáveis de cada frente
e como serão medidos?
A base para o gerenciamento de sucesso está
em se conhecer os resultados atuais da fazenda,
se estabelecer aonde ela deve chegar, elaborar
uma estratégia exequível que respeite as condições técnicas e financeiras, treinar e motivar a
equipe para que a execução ocorra conforme o
planejado. Sabemos que com foco, estratégia e
disciplina, a conquista dos resultados objetivados são apenas uma questão de tempo, afinal,
nada resiste ao trabalho!

5. Qual será o rebanho médio?
6. Qual será a lotação, o ganho médio diário e a
taxa de desmame da fazenda?
7. Quais procedimentos de manejo e estratégias
atendem os índices acima descrito?

Os carregadores frontais da Marispan
são essenciais! Com eles você tem mais
versatilidade, segurança e produtividade
para o seu trabalho. Escolha entre concha,
guincho ou plaina. São várias opções de
acessórios para ajudar na sua propriedade.

MSc Antonio Chaker El-Memari Neto
Instituto Inttegra antonio@inttegra.com

marispan.com.br

/marispan

/marispanoficial

Acesse o QRCode ao
lado com a câmera do
seu celular e encontre a
revenda mais próxima
de você:
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apresenta potencial de crescimento nesse2018
setor. 2019

C

om a redução do plantel suíno devido à
peste suína africana desde o segundo
semestre de 2018, os chineses intensificaram a importação de proteínas de
outros países, principalmente carne suína e bovina.
O Brasil foi ben eficiado com isso e em 2019, 57%
das exportações de carne suína in natura e 52%
das exportações de carne bovina in natura , em faturamento, foram obtidas com vendas para a China
(Comex4).

Ago

Set

dólares (Comex4). Em média, o faturamento cresceu
12,9% por ano desde 2017.
Figura 2. Faturamento, em bilhões de dólares, de
2017 a 2019 e projeções para 2020 e 2021.
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Figura1. Exportações de carne bovina em mil toneladas em 2018, 2019 e 2020, de janeiro a setembro.
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Projeção para 2021
O Brasil exportou, de janeiro a setembro, 1,25 milhão
de toneladas de carne bovina, faturando 5,4 bilhões de
8,5
8,0

8,3

Se considerarmos esse desempenho de crescimento
anual, sustentado pela valorização do dólar frente ao
real, oferta restrita de boiadas em médio prazo e à
contínua participação da China nas exportações,
podemos chegar a arrecadar 8,3 bilhões
de dólares no próximo ano, ou
seja, variação positiva de
27,7% em comparação com
2019.
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Números de exportação de carne bovina in natura
Tabela 1. Principais países importadores de carne bovina in natura em participação, valor e quantidade exportada de
janeiro a setembro de 2019 e 2020.

Países

Participação (%) em
receita 2020

Receita
(US$) 2019

Receita
(US$) 2020

Variação

Quantidade
exportada
(em mil
toneladas)
2019

Quantidade
exportada
(em mil
toneladas)
2020

Variação

China

52

1,3 bilhões

2,8 bilhões

115,4%

260,5

600,1

130,4%

Hong Kong

11

556 milhões

615 milhões

10,6%

169,7

161,6

-4,8%

Egito

5,9

396 milhões

319 milhões

-19,4%

130,6

94,9

-27,4%

Chile

4,6

333 milhões

248 milhões

-25,5%

86,6

59,8

-31,0%

Rússia

2,7

165 milhões

145 milhões

-12,1%

49,5

41,8

-15,7%

Arábia
Saudita

2,4

102 milhões

128 milhões

25,5%

30,3

32,0

5,8%

Emirados
Arábes
Unidos

2,1

224 milhões

112 milhões

-50,0%

62,1

28,3

-54,4%

Itália

1,9

117 milhões

102 milhões

-12,8%

20,8

15,4

-26,0%

Filipinas

1,8

71 milhões

98,6 milhões

38,9%

23,6

29,4

24,5%

Israel

1,7

100 milhões

91,4 milhões

-8,6%

20,8

18,7

-9,9%

Fonte: Comex/elaborado Scot Consultoria

A receita proporcionada pela China mais que dobrou. De janeiro a setembro de 2019 o país contribuiu com US$1,3 bilhão e foram exportadas 260,5
mil toneladas. No mesmo período de 2020, o país
atingiu a marca de US$2,8 bilhões e 600,1 mil toneladas exportadas. Alta de 115,4% e 130,4%, respectivamente.
Conclusão
De 2010 a 2019 o Brasil exportava 18,2% da produção de carne bovina, neste ano, espera-se uma
participação de 30,3% das exportações em relação
à produção nacional (USDA²).
Para os países do mundo árabe, além da pandemia
de COVID-19, a crise do petróleo também contribuiu para queda tanto em receita como em
quantidade exportada. Já para os demais países, podemos considerar a pandemia como o
principal fator para
tal retração.

Bibliografia consultada
Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Comercio Exterior - Comex
Scot Consultoria
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2021 promete muitas emoções

A

ABPA estima que as ceias de final de ano ficarão mais caras em 2020. Os produtos postos à mesa nas comemorações devem apresentar aumentos de preço na ordem de 10 a
20%, a depender da capacidade das indústrias em repassar seus custos de produção aos consumidores finais.
De acordo com o boletim da Conab de novembro sobre a safra 2020/21, o país deve produzir 268,9 milhões
de toneladas de grãos, 4,6% a mais que no ciclo passado, totalizando 67,1 milhões de hectares cultivados
(+1,8%). Para soja, a expectativa é de que o Brasil atinja
a liderança mundial na produção, colhendo 135 milhões
de toneladas (+8,1%), nos 38,3 milhões de hectares
utilizados. No milho, a soma de área plantada das três
safras deve totalizar 18,4 milhões de hectares, os quais
devem produzir 105 milhões de toneladas. Com redução de 5,8% na área cultivada de algodão, a produção
de pluma deve ser 8,8% inferior, chegando a 2,74 milhões de toneladas. Já para o arroz, a expectativa é de
crescimento de 3,2% na área, atingindo 1,72 milhões
de hectares (+3,2%) e produzindo quase 11 milhões
de toneladas (-2,0%). Muitos relatos de produtores nos
fazem começar a questionar este volume, devido à influência negativa do clima em locais da nossa produção.
Mas o Brasil conseguiu reverter o cenário de atraso no
cultivo da soja na maioria dos estados. Atingimos, em 6
de novembro, 55,5% da área cultivada da oleaginosa, sendo que no ano passado estávamos em 56,1%. No MT,
principal estado produtor, ainda estamos atrás, visto que
cultivamos 79,1% das áreas contra 92% do ano anterior.
Enquanto isso, no milho o cenário continua favorável, com
53,7% da área já cultivada versus 42,2% em 2019.
A produção de rações no país deve fechar em alta de
4,5% em 2020, projetando recorde de 81 milhões de

toneladas, de acordo com o Sindirações. No primeiro
semestre já houve crescimento de 5,2%. Apesar do
aumento do custo de produção, visto aumento dos
preços de soja e milho, as exportações e o Auxílio
Emergencial estão sustentando a demanda por rações.
Os preços da arroba do boi gordo atingiram o patamar
de R$ 300 no mercado doméstico. A demanda chinesa
continua elevada, havendo disputa entre os frigoríficos, em consequência da oferta limitada de animais, o
que justifica as altas no preço.
As exportações do agronegócio no mês de outubro
totalizaram US$ 8,18 bilhões, queda de 6,2% frente
ao mesmo período de 2019, segundo estatísticas do
MAPA. O segmento de carnes foi o que mais exportou no mês, com US$ 1,62 bilhão (-9,7%), superando até mesmo o complexo soja, tradicional líder no
ranking, o qual vendeu apenas US$ 1,44 bilhão, com
recuo significativo de 39%. Dentre as carnes, apenas
a suína cresceu suas vendas em 24,7%, atingindo recorde para o mês de US$ 198,25 milhões, enquanto
carne de bovina e de frango recuaram 7,9% e 21,7%,
respectivamente. Em terceiro lugar aparece o setor
sucroenergético com US$ 1,38 bilhão, com destaque
para vendas de açúcar que representaram 87% desse
total. O setor de produtos florestais ficou em quarto,
exportando US$ 1,03 bilhão (+8,0%); e em quinto aparecem os cereais, farinhas e preparações, totalizando
US$ 931,75 (-10,2%). Já as importações do setor somaram US$ 1,2 bilhão (-0,2%), deixando um superávit
na balança comercial do agro de 6,98 bilhões (-6,2%).
O MAPA divulgou a estimativa para o Valor Bruto da
Produção (VPB) para o ano de 2021. O montante deve
ser de R$ 949,2 bilhões, 11,9% superior que o projetado para este ano (R$ 848,6 bilhões), sendo impul-

sionado pelas boas expectativas para culturas de soja,
milho, arroz e as carnes.
Teremos muitas emoções em 2021. O que esperar
do câmbio, da economia, dos mercados e preços, das
questões políticas globais e locais, do clima, entre
outros? Difícil dizer, porém uma coisa é certa. Terão
grande variação. Mas creio em um bom ano.
Acompanhe na página DoutorAgro.com, no canal do Youtube (com meu
nome) e no MarketClub Credicitrus, a quem agradeço ao apoio, os víde-

os de agro que coloco semanalmente e no LinkedIn as notícias diárias.
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Vitor Nardini Marques
Vinícius Cambaúva
Marcos Fava Neves é Professor Titular (em tempo parcial) das Faculdades de Administração da USP em Ribeirão Preto e da EAESP/FGV em
São Paulo, especialista em planejamento estratégico do agronegócio.
Vitor Nardini Marques é consultor associado na Markestrat Group com
formação em Engenharia Agronômica pela ESALQ/USP.
Vinícius Cambaúva é consultor na Markestrat Group, formado em Engenharia Agronômica pela FCAV/UNESP.
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Mep

A IMPORTÂNCIA DA VEGETAÇÃO NATURAL
PRESERVADA NA CITRICULTURA BRASILEIRA
PARA A SUSTENTABILIDADE

N

um levantamento feito recentemente pelo
Fundecitrus em todo o cinturão citrícola que
abrange o Estado de São Paulo inteiro, Triângulo Mineiro e Sul de Minas Gerais, descobriu-se que entremeados na área ocupada pelas plantações de
citros, 459.058 hectares, estão preservadas uma área de
vegetação natural de nada mais nada menos que 181.750
hectares, ou seja, para cada 2,5 hectares plantados de citros há 1 hectare preservado de florestas nativas, matas
ciliares, capoeiras ou campos naturais. Estes servem para
abrigar não só animais silvestres e abelhas melíferas, mas
também inimigos naturais das pragas dos citros, inclusive do psilídeo Diaphorina citri, vetor do Greening (HLB).
Se agacharmos perante uma planta sob calendário de pulverização visando tolerância zero ao vetor do greening e
revolvermos os detritos de folhas, matéria orgânica superficial, etc, a procura de formigas e aranhas predadoras,
nada encontramos. Isto é um indicador de que o efeito
colateral é inevitável, embora inevitável seja também tal
procedimento no momento para preservar a produtividade
superior de nossa citricultura como agronegócio de exportação, infelizmente. Por outro lado, a constatação de que
a citricultura, ela própria sendo considerada uma floresta,
ainda que artificial, mantém também ao seu redor, entremeada, 40% de área de vegetação natural, não só atende
os anseios da sociedade em preservação ambiental como

é uma fonte permanente e inesgotável de inimigos naturais que imigrarão para as áreas citrícolas próximas. Em
princípio, quando visitamos pomares sob calendários de
pulverizações não devíamos encontrar insetos e ácaros
nas copas das árvores e aparentemente é o que ocorre na
maioria das vezes. Entretanto, surtos severos de pragas
como o ácaro da leprose, cochonilha branca, moscas brancas e negra, ácaros brancos e ferrugem, tetraniquideos,
etc eventualmente ocorrem, por conta do fenômeno da
resistência e desequilíbrios. Tais populações aparecem inicialmente sem inimigos naturais, mas depois que causam
problemas ao citricultor e “dor de cabeça” aos consultores, aparece isolado um predador, um parasitóide e fungos
benéficos naturais. Grande parte imigra dessas áreas naturais. Quando encontramos uma bicho lixeiro adulto isolado
como o da foto de topo o consideramos “migratório” que
deixa seus ovos e eventualmente suas larvas sobreviventes em curto espaço de tempo. Eles podem realizar excelente serviço de predação de uma praga que também migrou voando ou pelo vento e estava iniciando uma colônia
como no canto direito inferior da foto de topo predando
ácaro mexicano. O mesmo ocorre com os parasitóides.
Portanto, seja bem-vinda essa área de preservação magnífica e que se mantenha para todo o sempre.
Prof. Santin Gravena - GCONCI
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SAFRAS reduz produção
da safra verão
2020/21 para 22,851 mi de toneladas

A

produção de milho da
safra de verão 2020/21
deverá ficar em 22,851
milhões de toneladas,
segundo a nova estimativa de SAFRAS & Mercado. O volume fica
abaixo das 23,995 milhões de toneladas previstas no levantamento anterior, de setembro. A produção deve
ser inferior também frente às 23,161
milhões de toneladas colhidas na safra de verão 2019/20.
Segundo o analista de SAFRAS &
Mercado, Paulo Molinari, a redução
leva em conta as dificuldades climáticas registradas nas regiões produtoras pela falta de chuvas, prejudicando
tanto o plantio quanto o desenvolvimento das lavouras do cereal.
Mesmo com os atrasos verificados
no cultivo do cereal, SAFRAS manteve a previsão da área cultivada
em 3,854 milhões de hectares no
Centro-Sul do Brasil, com um recuo
de 5% frente aos 4,056 milhões de
hectares plantados na safra verão
2019/20. Já a produtividade média
deverá alcançar 5.928 quilos por hectare, superando os 5.709 quilos por
hectare registrados na safra de verão
2019/20.
Molinari destaca que os preços histó-

ricos registrados para a saca de milho
em todo o país têm elevado o interesse dos produtores no cultivo da
segunda safra, popularmente chamada de safrinha. Por conta disso, SAFRAS está indicando uma elevação
de 6,0% na área a ser plantada com
a safrinha 2021, que tende a ser recorde, ocupando 14,069 milhões de
hectares, ante os 13,270 milhões de
hectares cultivados na segunda safra
deste ano. Em setembro, a área havia sido estimada em 13,712 milhões
de hectares.
Segundo o analista, com a produtividade média passando de 5.537
quilos por hectare para 5.943 quilos
por hectare, a produção da segunda
safra 2021 poderá chegar a 83,616
milhões de toneladas, contra as
73,479 milhões de toneladas registradas neste ano. Na estimativa de
setembro a produção da safrinha do
próximo ano havia sido indicada em
82,078 milhões de toneladas.
As regiões Norte e Nordeste deverão
cultivar uma área de 2,098 milhões
de hectares na safra 2020/21, com
um declínio de 2,3% frente aos 2,148
milhões de hectares plantados na
temporada 2019/20. A produtividade
média deverá subir levemente, de

4.745 quilos por hectare para 4.746
quilos por hectare. “A produção nas
regiões Norte/Nordeste deverá atingir 9,958 milhões de toneladas de milho, volume acima das 9,451 milhões
de toneladas projetadas em setembro, mas ainda abaixo das 10,193 milhões de toneladas colhidas na temporada 2019/20”, comenta.
Conforme Molinari, a área total de
milho do Brasil deverá ocupar 20,022
milhões de hectares em 2020/21,
com avanço de 2,8% frente aos
19,475 milhões de hectares cultivados em 2019/20, superando também
os 19,576 milhões de hectares indicados em setembro.
O rendimento médio das lavouras
para a temporada 2020/21 deverá
ficar em 5.815 quilos por hectare,
superando os 5.486 quilos esperados para a safra 2019/20. “Por conta
dos ajustes realizados, SAFRAS está
elevando o indicativo de produção da
safra 2020/21 para 116,427 milhões
de toneladas de milho, acima das
115,523 milhões de toneladas apontadas em setembro e bem à frente
das 106,833 milhões de toneladas
colhidas na safra 2019/20”, conclui.
Safras & Mercado
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Imóveis

Classificados

URBANOS

IMÓVEIS
À VENDA

RURAL

Urbanos
Bebedouro/SP
Um lote de terreno, localizado na
expansão comercial e industrial,
situado com frente para a Avenida
Raul Furquim, com área de 6.183
m², em Bebedouro, divido em duas
matriculas sendo uma com área de
2.508,38 m2, objeto da matricula
imobiliária nº 40.814 e outro com
área de 3.655,00 m2, objeto da matricula imobiliária nº 40.813 ambas
do Cartório de Registro de Imóveis
de Bebedouro/SP.

Valor para comercialização:
R$ 300,00 (trezentos reais) m2.
Jaboticabal/SP

Um terreno denominado 3-I B, desdobrado do terreno denominado de
área 1, localizado à Rua Quintino
Bocaiuva, com área de 1.179,86
m², objeto da matrícula imobiliária
nº 30.849 do Cartório de Registro
de Imóveis de Jaboticabal/SP.

Valor para comercialização:
R$ 200.000,00
Ribeirão Preto/SP

Um apartamento nº 101, 10º andar,
Edifício Florença, Jardim Botânico,
localizado na Rua Siró Káku, nº 100,
com área privativa 119,869 m2,
área comum 50,16 m2 e área de
garagem 20,77 m2, objeto da matricula sob nº 170.414 do 2º CRI de
Ribeirão Preto.

Valor para comercialização:
R$ 565.000,00
Ribeirão Preto/SP

Um apartamento nº 11, 1º andar,
Edifício Laplace, Jardim Irajá, localizado na Rua do Professor, nº 333,

com área privativa de 77,370m2 e
com área de garagem, objeto da
matricula sob nº 177.040 do 2º CRI
de Ribeirão Preto/SP.

Valor para comercialização:
R$ 450.000,00
Ribeirão Preto/SP

Um apartamento nº 23, 2º andar,
Edificio Jardim das Oliveiras, localizado na Rua Odair de Oliveira, nº
85, bairro Nova Aliança, com área
privativa de 68,815 m2, com uma
vaga de garagem, objeto da matricula sob nº 145.987 do CRI de Ribeirão Preto/SP.

Valor para comercialização:
R$ 400.000,00
Pirangi/SP

Um imóvel residencial, situado a
Doutor Rodrigues Alves, nº 662,
com área total de 550 m2, sendo
302 m2 de área privativa, objeto
da matricula imobiliária nº 706 do
Cartório de Registro de Imóveis de
Monte Alto/SP.

Valor para comercialização:
R$ 500.000,00
Leme/SP

Um imóvel residencial, situado a
Avenida Albino da Cruz, nº 151, com
área total de 470,00 m2, no município de Leme/SP, objeto da matricula
imobiliária nº 37.479 do Cartório de
Registro de Imóveis de Leme/SP.

Valor para comercialização:
R$ 450.000,00

Uberaba/MG – Apartamento
com box de garagem
Um apartamento designado pelo nº

604, localizado no 7º andar, no Condomínio Edifício Residencial Monica
Shopping, localizado na Rua Vigário
Silva, nº 745, com área privativa de
125,30 m2, área comum de 48,29
m2 com área total de 173,49m2,
objeto da matricula sob nº 29.351
do 2º CRI de Uberaba/MG.
Matricula nº 27.323 do 2º CRI de
Uberaba/MG - constituído de um
box de garagem designado pelo nº
39, com área util de 15,00 m2, area
comum de 12,33 m2, totalizando a
área de 27,33 m2.

Valor para comercialização:
R$ 435.000,00
Rurais
Ibaté/SP

Um imóvel rural denominado Fazenda Palmeiras, com aproximadamente 200,00 alqueires de área de
reserva, localizado no município de
Ibaté, objeto da matricula imobiliária nº 37.063 do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos/SP.

Brotas/SP
Área de reserva legal num montante de aproximadamente 250 alqueires, nas Fazendas denominadas
Bom Retiro e Paineiras e Campinas, localizadas em Brotas, objetos
das matriculas nº 20.786/20.787 e
2399 do CRI de Brotas/SP.

Mais informações podem
ser obtidas pelo site da
Coopercitrus
(Imóveis à Venda) ou pelos
telefones: (17) 3344-3029 e
(17) 9 9739-1577.

* Estamos abertos à propostas em todos os imóveis descritos acima. *

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS
Vende-se
02 Haste de Subsolador marca
Tatu 400.
(16) 9.9799-0890 ou (16) 36673322 / Lair Ribeiro / Ribeirão Preto,
SP

Vende-se
01 Conjunto de fenação composto
de enfardadeira Nogueira modelo
AP-41N
Segadeira de tambor Nogueira modelo SN-165 seminova
01 Ancinho Ray-Bob
01 Carretão de 4 rodas para 250
fardos de feno
01 Pulverizador de barras marca
Jacto de 400 lts.
(19) 9.9613-7156 / José Carlos Momesso / Itapira, SP

Vende-se
01 Tornado 1300 joga adubo, sementes, calcário a lanço de fluxo
de óleo do trator tomada de força,
conservado.
01 Cultivador tríplice operação
usado somente em duas safras,
modelo SACMT fluxo de óleo do
trator.
(16) 9.9782-6790 / Ricardo Consoni Bonaccorsi /Ribeirão Preto, SP

(16) 9.9724-1806 / Ciro Roberto
Torres de Arruda / Borborema, SP

Vende-se
01 Roçadeira Jumil, ano 2004,
1,80mm Superlateral
01 Adubadeira Vicon BR
01 Máquina de Beneficiar arroz,
marca Zacarias, modelo Z50, capacidade 60 sacas em 10 hrs
01 Toldo de trator 4275
14 esteios de aroeira 4 mts.
(16) 3385-1251 / Antonio Aparecido Rosalino ou Lurdes / Itápolis, SP

Vende-se
01 Bim com 2 repartições com capacidade de 25 ton cada uma.
(16) 3262-2727 / Dr Guido / Itápolis, SP

Vende-se
01 Tratorito motorizado para cortar
grama.
(16) 9.8214-4882 ou (19) 32625160 / Inês Teodolinda Curioni /
Itápolis, SP

Vende-se

01 Colhedora de Milho 02 linhas,
marca Jumil, ano 2005, modelo
JM 380.
(16) 9.9737-5410/Jair / (14) 9.97375480 Izaura / Itápolis, SP

01 Ordenha canalizada, com 4 conjuntos para 08 vacas, marca Westfalia.
10 Cabeças de Gado, sendo 05
Bois e 05 Novilhas Girolandia.
01 Roçadeira Kamaq largura 3,10,
com 2 Jogos de Facão reformada.
(16) 9.9607-3349 e (16) 3262-1757
/ Valentim Urias da Cunha / Itápolis, SP

Vende-se

Vende-se

Vende-se

01 Roçadeira lateral.

01 Podador Elétrico cerca viva,

marca Stihl HSE 61.
01 Roçadeira Elétrica, marca Stihl
FSE-65.
(16) 9.9764-8622 / Marcelo / Itápolis, SP

Vende-se
Madeiras de Sarrafo de 2.500mts
Lineares, com 3x6 de espessura e
6 mts de comprimento.
15 Mil telhas Francesas.
01 Moinho para moer milho com
motor elétrico 5HP, marca Cremasco.
01 Máquina de Beneficiar Arroz
pequena com motor de 5HP, marca Cremasco nova.
(16) 9.9770-2720 / Eduardo / Ibitinga, SP

Vende-se
Monocanal com 02 Rádios transmissores de telefone, completo
com antena.
(16) 9.8214-4882 / Ines T Curioni /
Itápolis, SP

Vende-se
01 Tanque para agua 3.000 litros
conservado.
01 Roçadeira com redutor duplo
com 2 Conjuntos de Facas (Samurai MAC 300 HD).
(11) 9.8472-0403 / Antonio / Itápolis, SP

Vende-se
30 Alqueires com 03 Pivôs, Sítio
localizado em Itobi / SP.
(11) 9.4272-1001 / Cleide /Casa
Branca, SP
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PRODUTOS E SERVIÇOS
Anuncie na

Coopercitrus
Revista Agropecuária,
um insumo de

alto valor.

(17)

3344 3228 / 3344 3060
•

•

MUDAS DE EUCALIPTOS
P
Mudas Clonais,
P
Mudas E. citriodora,
P
Orientação Técnica.
Renasem - SP 01835/2008

(16) 3322-6488

Rod. W. Luiz, km 273 – Araraquara – SP
www.agriflora.com.br
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Muneo BioKit
Planeje o futuro
do seu canavial.
®

Com Muneo® BioKit, o futuro do seu canavial começa com mais proteção e potencial,
trazendo os melhores resultados para sua lavoura com mais sustentabilidade.

Benefícios:
• Maior arranque, brotação,
perfilhamento e enraizamento,
principalmente durante o
desenvolvimento inicial do canavial.
• Proteção contra as principais
pragas e doenças.
• Promove uma melhor absorção
de nutrientes.
• Permite que a planta expresse
todo o seu potencial produtivo.

0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as
doses recomendadas. Descarte corretamente as
embalagens e os restos de produtos. Incluir outros
métodos de controle dentro do programa de Manejo
Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e
apropriados. Registro MAPA: Muneo® nº 35118.

