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ESG rende frutos
O termo “ESG”, sigla que significa um conjunto de
práticas ambientais, sociais e de governança, torna-se cada vez mais de grande importância para as
empresas.
Cuidar do meio ambiente, ter responsabilidade social e adotar boas práticas de governança, é hoje,
uma obrigação, como se fosse uma retribuição das
empresas, sejam elas cooperativas ou não, para
com a sociedade.
No caso da Coopercitrus a obrigação é maior ainda.
Somos um dos maiores fornecedores de insumos e
máquinas para a agropecuária. Não consideramos
suficiente o grande trabalho executado pelos nossos
especialistas junto aos produtores para uso da melhor tecnologia na utilização das sementes, defensivos, fertilizantes, irrigação e energia, para condução
racional de suas atividades, temos que fazer mais.
A criação da Fundação Coopercitrus Credicitrus tem
a finalidade de completar nossa missão.
A Fundação tem como objetivo formar pessoas para
o agronegócio, desenvolver pesquisas e tecnologias
e soluções de preservação ambiental. Mais de 20
empresas fabricantes de insumos e máquinas participam do projeto.
Nesse final de julho completamos os três pilares da Fundação (educação, meio ambiente e difusão de tecnologias), com a inauguração de
moderna escola para formação de mão de obra
para o agro. Prédio com 1.560 m2, 10 salas de

aula, laboratório de informática, biblioteca, enfim
o que há de mais moderno para o aprendizado.
Pela manhã e à tarde, cursos operacionais para
tratoristas, mecânicos e distribuição de insumos. À
noite, os cursos de técnico em agronegócio e o curso superior de Big Data (agricultura precisão). Tudo
oferecido gratuitamente aos cooperados, filhos, empregados e comunidade em geral.
Segundo estudos realizados, as empresas que têm
boas práticas nessas áreas apresentam resultados
melhores ao longo do tempo.
A Coopercitrus é uma prova disso: prestação de serviços em agricultura de precisão, mais os trabalhos
da Fundação, tem propiciado a nossa cooperativa
um crescimento consolidado ano após ano.
Em nossa 22ª Coopercitrus Expo, em seu 2º ano
digital, estamos colhendo os frutos de um trabalho
intenso para o cooperado mudar de patamar. Bons
negócios, informação cuidadosamente preparada e
sucesso mais uma vez.
Batemos todos os recordes no fornecimento de insumos e máquinas agrícolas, e um número de visitantes bem maior que as feiras anteriores.
Só temos a agradecer a confiança depositada na cooperativa pelos parceiros e cooperados.
Muito obrigado.
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Área de atuação

Minas recuperadas abastecem importantes corpos d’água da região.

Em seis meses,

Coopercitrus recuperou

52 minas assoreadas
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Na contramão da seca, projeto Olho D’Água, realizado
em parceria com a Nortox, recupera minas e dá vazão a
800 mil litros de água por dia.
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S

eja no campo ou na cidade, cada gota d’água é importante, principalmente nesse período em que a estiagem está impactando
a produtividade agrícola. Com objetivo de recuperar minas e nascentes de água em propriedades rurais, a Fundação Coopercitrus Credicitrus está avançando com o projeto Olho D’Água, realizado
em parceria com a Nortox, reforçando cada vez mais o seu compromisso com a preservação ambiental.
Nos primeiros seis meses de 2021, já foram recuperadas 52 nascentes
em 24 propriedades rurais de 20 cooperados, contribuindo com o aumento da disponibilidade de água e da biodiversidade, reduzindo o risco
de assoreamento e desertificação. Essas minas representam a vazão
de 814.172 mil litros de água por dia, suficiente para abastecer sete mil
pessoas, dentre ingestão e outros meios de consumo. Em 2020, a cooperativa restaurou 63 nascentes.
“A água é o principal insumo do agronegócio. No momento em que a
gente está vivendo, contar com uma maior disponibilidade de água é
contribuir com a preservação do meio ambiente, com a sanidade dos
animais e com a irrigação da lavoura. O projeto está deixando nossos
cooperados satisfeitos e está alinhado com nosso propósito”, avalia o
coordenador ambiental da Coopercitrus, Álvaro de Azevedo.

Baixo custo e mão de obra da própria fazenda
garantem o desassoreamento das minas.
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Combo sustentável

Cida Chimello e Junior estão satisfeitos com a recuperação das minas pelo projeto.

Álvaro explica que as minas são localizadas e restauradas, retirando os detritos que entopem ou escondem a
saída d’água. Com isso, a vazão aumenta e deságua em
corpos de água, como represas, lagos ou córregos para
abastecer a propriedade rural e as cidades no entorno.
Além do aumento da capacidade hídrica, o projeto abastece a esperança dos produtores rurais que sentem os
impactos negativos da seca. A pecuarista Vânia de Oliveira comemora a restauração de oito minas desassoreadas em abril deste ano em sua propriedade na região
de Avaí, SP. Satisfeita com a recuperação das minas, a
cooperada está determinada a tornar sua produção de
gado de corte autossustentável. Seu próximo projeto
é investir na instalação de energia fotovoltaica para a
alimentar um sistema de irrigação para a pastagem.
“Hoje em dia as pessoas só pensam em tirar e não
repor. Mas como na propriedade nós temos várias
nascentes, decidi investir e já obtive bons resultados.
Também pretendo fazer um projeto de reflorestamento nas áreas de preservação permanente”, antecipa a
cooperada.
Na Lian Citrus, localizada na região de Bebedouro, SP,
a recuperação de seis minas aumentou a capacidade
hídrica e propiciou uma irrigação mais eficiente dos pomares. O gerente de pesquisa e desenvolvimento da
empresa, Pedro Rosa, e o supervisor administrativo,
Cristiano Belini, contam que um manejo racional é uma

Baixo custo e mão de obra da própria fazenda
garantem o desassoreamento das minas.

das estratégias de sustentabilidade para a produção.
Há alguns anos a equipe tem investido em cuidados
para as áreas de preservação permanentes e a recuperação ambiental, plantando árvores nativas nas cinco
propriedades rurais da empresa. “Quando conhecemos
o Projeto Olho D’água, conseguimos dar um passo a
mais. A cada dia, precisamos preservar os recursos
para garantir a qualidade e a quantidade de alimentos
que a população mundial precisa”, pondera Pedro.
A cooperada pecuarista Maria Aparecida Chimello, e
seu filho, Antônio Carlos, conheceram o projeto Olho
D’Água através da revista Coopercitrus. De pronto, entraram em contato para recuperar as minas da fazenda.
“As minas estavam secando, a gente precisava dar um
jeito”, afirma dona Cida, que começou o projeto plantando 500 árvores na área rica em minas. Em seguida, a
equipe de recuperação das minas entrou em ação, que
desassoreou dois olhos d’água que já eram de conhecimento da família. A previsão é escavar outros pontos
que podem conter mais água.
“Isso trouxe mais vida para a nossa vida! Agora temos
água, frutas, os animais têm onde morar. Eu fiz isso de
coração, mas percebi como vai ser importante para o
nosso bem-estar agora e também para o futuro, quando
meus netos assumirem os negócios. Só tenho a agradecer a Coopercitrus por trazer essa oportunidade para
a gente”, afirma dona Cida.

Para proporcionar ainda mais sustentabilidade aos cooperados, junto ao projeto de recuperação de minas
a Fundação Coopercitrus Credicitrus agrega o projeto
CooperSemear, que presta apoio técnico para reflorestamento de áreas de reserva legal e Áreas de Preservação Permanentes (APPs) em 21 propriedades
rurais. Em breve, com o apoio de parceiros, o projeto
será ampliado, abrangendo mais cooperados.
O time ambiental da Fundação elabora projetos de
acordo com a necessidade de cada produtor, a partir de diagnóstico com base em documentação cadastral e visita presencial das áreas. As mudas são
disponibilizadas gratuitamente pelo viveiro da Fundação Coopercitrus Credicitrus e o cooperado fica
responsável pela mão de obra de plantio e eventuais adequações. “Quando recuperamos uma nascente, a vegetação no entorno é fundamental para
preservar a vazão de água e o cumprimento das
legislações ambientais”, saliente Álvaro.
Para saber como participar dos projetos Olho
D’Água e CooperSemear, basta entrar em contato
com a Coopercitrus mais próxima.
Com5 Comunicação

CURIOSIDADE
Em 6 meses,
52 minas foram recuperadas,
gerando 814.172 mil litros/dia.
Essa quantidade é suficiente para abastecer

7 mil pessoas,

ou para a irrigação de

15 ha
de cana

18 ha de
laranja

10 ha
soja / milho

33 ha
de café

SOLUÇÕES DE
IRRIGAÇÃO POR
GOTEJAMENTO
PARA CAFÉ.

CONHEÇA A NETAFIM:

Vânia acredita na sustentabilidade
para equilibrar o agro e o meio
ambiente.

Pedro e Cristiano afirmam que a recuperação das minas
melhorou a disponibilidade de água para irrigação.
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MERCADO FUTURO DE BARTER:
saiba como se proteger contra a volatilidade
do mercado

A

Cooperados comprovam as vantagens desses modelos de negociação,
que melhoram a gestão dos custos de produção.

s negociações via Mercado Futuro e Barter são ferramentas importantes para
proteger o produtor contra as oscilações
do mercado e permitir maior poder de
compra. Através dessas operações, os produtores
de café, soja ou milho antecipam as vendas de uma
parte da produção que irá colher na safra futura, travando os preços para se protegerem contra as variações dos preços das mercadorias. Com isso, eles
fogem dos riscos, garantem uma boa remuneração
e ainda têm a oportunidade de investir em insumos
e tecnologias sem a necessidade de desembolsar
dinheiro.
O mercado de commodities agrícolas vive em constante oscilação. A composição dos preços de produtos como café, soja e milho leva em conta uma série
de fatores, como a bolsa de valores, o câmbio do
dólar e o preço na praça onde os produtos são negociados.
Pode parecer complicado, mas com a Coopercitrus
isso fica mais simples e transparente.
A cooperativa conta com especialistas que auxiliam
os cooperados nas negociações, oferecem todas
as orientações, fazem as simulações e análises de
paridades para garantir as melhores condições aos
cooperados.

Como funciona?
Nas operações de Mercado Futuro o produtor
vende parte de sua produção para a Coopercitrus sob um contrato que define
o preço de venda, a quantidade negociada, a qualidade e o prazo
para a entrega da produção
de grãos ou de café.
O Barter também é
uma negociação da
produção futura.
A diferença é
que com
ela, o

cooperado pode adquirir produtos e serviços na Coopercitrus e pagar com a produção de café, soja ou
milho. O cooperado pode trocar parte da produção
por defensivos, fertilizantes, tratores, máquinas e
implementos agrícolas, projetos de irrigação e de
energia fotovoltaica. “Nós fazemos um cálculo com
o valor do produto que o cooperado deseja adquirir
e a quantidade de sacas que ele terá que trocar para
realizar essa aquisição”, explica o gerente comercial
de café da Coopercitrus, Marlon Petrus.
O superintendente do Departamento de Grãos da
Coopercitrus, Raul Dorti, enumera os benefícios aos
produtores: “O Mercado Futuro com Barter faz com
que o produtor tenha domínio sobre seu custo de
produção e saiba quantas sacas custam para ele produzir o café, ou a soja, ou o milho. Ele também tem
garantia de disponibilidade dos insumos e não precisa desembolsar dinheiro, já que sua moeda de troca
é a sua própria produção”, afirma Dorti, acrescentando que o produtor também não precisa captar crédito
na rede bancária.
Segundo a diretora financeira da Coopercitrus, Simonia Sabadin, essa negociação funciona como uma
proteção para o cooperado, caso algo não saia como
o planejado. “O mercado é uma variável que não
conseguimos controlar, por isso, o Mercado Futuro e
o Barter são muito importantes para o produtor rural.
Ele negocia antes, tem uma tranquilidade em relação
aos seus custos de produção e ainda garante uma
margem dos seus ganhos”, afirma.
A recomendação é que o produtor negocie parte de
sua produção em Barter e contrato futuro, em torno
de 50% a 60% do total. O restante da produção pode
ser comercializado no mercado spot, aproveitando as
condições do mercado.
“Essa opção é perfeita para o produtor, porque ele
reduz endividamento bancário, faz uma operação a
prazo, trava um custo e vende a produção ao mesmo
tempo. É a operação mais segura possível porque
ele vai travar a margem de ganho: a venda do produto e a compra do insumo”, ressalta Marlon. “É im-

portante salientar que a Coopercitrus atua como uma
ponte entre o cooperado e o mercado. Assim que é
assinado o contrato, nós negociamos essa produção
futura, no valor definido com o cooperado, para a bolsa ou para uma trading, e assim não ficamos expostos às variações do mercado. Então, ficamos em total
igualdade com o produtor”, reforça Marlon.

Quem usa, comprova
Cada vez mais cooperados têm enxergado as vantagens dessas negociações para investir em tecnologias e melhorar seus rendimentos.
O cafeicultor Luiz Sérgio Marques, da região de São
Sebastião do Paraíso, MG, considera a antecipação na
venda da produção uma excelente oportunidade. Marques utiliza 30% de sua produção para comprar os insumos, adubos e máquinas para toda a safra, por meio
do barter. “Essa é uma oportunidade a mais de adquirir um
bem. É importante que o produtor tenha visão e saiba analisar a viabilidade dessa opção para o seu caso, mensurando
os possíveis benefícios”, afirma.
Já o produtor de café Marcos Assis, da região de Santo
Antônio da Alegria, SP, acredita que o Barter é uma
ferramenta de precaução: “Eu pensava em Barter antes
mesmo de conhecer essa opção. Ficava me perguntando se
tinha como utilizar o meu café como moeda. Quando comecei a fazer, percebi que era uma oportunidade de adquirir os
insumos em uma boa campanha e ter tranquilidade no resto
da safra”, opina.
O cafeicultor José Luiz Tomazella, que cultiva café na região de Brodowski, aproveita o Barter para crescer em
tecnologia e produtividade em sua lavoura: “Hoje, 60% do
meu café é irrigado. O Barter me oferece facilidade e comodidade de uma maneira que não preciso envolver dinheiro.
A minha moeda de troca é o meu café”, afirma.

Ficou interessado?
Saiba como acessar os serviços de Mercado
Futuro e Barter
Para aproveitar as vantagens das negociações de
Mercado Futuro e Barter, procure uma das unidades
de negócios da Coopercitrus ou converse com o técnico responsável pelo seu atendimento.
Atenta às oportunidades de mercado, a Coopercitrus
também lança campanhas especiais de negociação
nos melhores momentos para seus cooperados investirem nessas modalidades, garantindo condições
vantajosas para ampliar sua rentabilidade.

O que o cooperado ganha com
Mercado Futuro com Barter?
• Tem domínio do custo de produção;
• Gerencia riscos dos preços das commodities;
• Não desembolsa dinheiro;
• Não precisa captar crédito;
• Garante a disponibilidade de insumos, serviços
e equipamentos na hora certa;
• Se protege contra a volatilidade do câmbio;
• Investe em melhorias que podem ser pagas em
até 3 safras de café.

Com5 Comunicação

PROTEÇÃO É O NOSSO PLANO PARA VOCÊ.
Seguros de vida e previdência para você, seu negócio e
seus colaboradores com condições especiais.
Saiba mais com a Coopercitrus Corretora de Seguros.
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Citricultor deve

aumentar produtividade

em 60%

através da irrigação por gotejamento
Em uma decisão certeira, família Ralston reduziu a incidência
de Morte Súbita dos Citrus e aumentou a produtividade.

S

Reservatório de 4.500 m³ alimenta o sistema de irrigação de 90% do pomar.

e a água é o insumo mais importante para
as lavouras, a irrigação por gotejo é uma das
formas mais inteligentes de fornecer água
às plantas, pois entrega a quantidade ideal,
no momento certo e diretamente na raiz. Quando o
produtor investe em um projeto de irrigação, ele rapidamente tem um aumento da produtividade, contorna os desafios nos períodos de estiagem e tem
mais flexibilidade no manejo da produção.
O citricultor Eduardo Ralston comprova esse fato.
Em setembro de 2020, ele investiu em um sistema
de irrigação por gotejamento que abrange 90% do
pomar de laranja, composto por aproximadamente
177 mil árvores, na Fazenda Santa Therezinha, em
Bebedouro, SP.
Em poucos meses, os resultados já surpreenderam, como a redução da morte súbita dos citros.
Além disso, mesmo com a forte estiagem, o cooperado espera que a produtividade dessa safra seja
60% maior do que um pomar não irrigado. Para as
próximas safras, o citricultor estima que a produtividade média aumente entre 10% a 15%.
“A decisão foi imediata para proteger nosso pomar. Optamos pelo gotejamento por ser mais versátil e flexível, já que irriga todo o pomar ao mesmo
tempo e possibilita a fertirrigação”, afirma Fábio
Ralston, filho de Eduardo, que atua na produção
citrícola da família.
O projeto de irrigação conta com um reservatório
central com capacidade de 4.500 m³. Também foram instalados dois reservatórios australianos. O
conjunto é conectado a três pontos para irrigar os
227 hectares de pomar. O produtor estuda a possibilidade de implantar uma usina de energia fotovoltaica para alimentar todo o sistema.
“O mais importante foi conseguir equalizar a produção para ter uma constância no fluxo de caixa.
Além disso, conseguimos antecipar a florada para

fugir do clima mais quente”, avalia Fábio, que colhe
em média 1.200 a 1.300 caixas de laranja por hectare.

Aliada da produtividade
Assim como a família Ralston, muitos cooperados
têm apostado na irrigação como aliada para melhorar
seus resultados, e encontram na Coopercitrus o suporte completo para o planejamento, a implantação e
a manutenção dos sistemas de irrigação.
Segundo o gerente de irrigação da Coopercitrus,
Rubens Mendes, as novas tecnologias de irrigação
estão cada vez mais acessíveis ao produtor rural e a
cooperativa vem se especializando para oferecer total suporte para os cooperados. Além de fornecer os
melhores produtos, a Coopercitrus elabora projetos
de irrigação personalizados para cada produtor, contando com estrutura e equipe para auxiliar os cooperados na tomada de decisão.
“Um sistema de irrigação é um investimento importante e complexo. Na Coopercitrus, o cooperado garante a tranquilidade que terá um serviço de qualidade”, reforça Mendes.
Com planejamento, a irrigação localizada favorece o uso
eficiente e consciente da água, gera economia de recursos para o cultivo e maximiza o rendimento.
“O principal em um projeto de irrigação é atender à demanda de água em toda a lavoura com menor custo.
Em culturas perenes com plantio mais espaçado, como
citrus e café, o gotejamento passa ser um sistema mais
viável, principalmente se for uma área quebrada, onde o
pivô não conseguiria fazer o ciclo de 360°, impactando
no custo. Deve ser feita uma análise técnica criteriosa
para definir o melhor sistema”, orienta.
Um dos primeiros passos, de acordo com Mendes, é
fazer um diagnóstico para verificar a disponibilidade de
água, considerando o volume disponível, a fonte de captação e a autorização legal, além da topografia do terreno
e a distância da lavoura das fontes de água e energia.
“Fazemos um estudo de demanda hídrica que a planta exige, como variedade do cultivo, evapotranspiração do local, tipo de solo. Com estes dados, definimos a lâmina de água que será aplicada para a planta
através do projeto de irrigação. Também analisamos
a disponibilidade que existe na fazenda, se é através
de rios, lagos, açudes ou poços artesianos. Para todos os casos é necessária a outorga de água emitida

Ao investir na irrigação, Fábio Ralston equalizou
sua produção de laranja.

pelo órgão ambiental vigente. Por fim, é feito um
projeto com todos os produtos necessários para garantir água na quantidade certa que a planta exige”,
explica o gerente.
Uma das vantagens desse método é a possibilidade de fazer a fertirrigação, aplicando os fertilizantes
nos tanques de água que alimentam o sistema para
fornecer nutrientes ao mesmo tempo em que irriga a planta. Há também a possibilidade de instalar
sistemas de automação que permitem programar
o funcionamento, definir e analisar a quantidade de
água aplicada e acompanhar todos os processos à
distância. Com isso, o produtor sabe exatamente a
demanda da sua produção e pode tomar decisões
mais rápidas no dia a dia.
Com suporte técnico, o fornecimento de projetos e
todas as peças para irrigação, a Coopercitrus oferece aos cooperados um pacote completo de soluções
para melhorar a produtividade através da irrigação.
“Não medimos esforços para investir em tecnologias. Este ano o setor de irrigação cresceu mais de
100% em faturamento, na entrega de projetos e
principalmente em equipe, garantindo qualidade nos
serviços prestados ao cooperado” finaliza o gerente.
Para saber mais sobre os sistemas de irrigação mais
interessantes para sua produção, entre em contato
com a Coopercitrus mais próxima.
Com5 Comunicação
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Quais os cuidados para uma

Plantio

maior rentabilidade no sistema de grãos?

E

m qualquer negócio que
empreendemos,
nós
buscamos o lucro e, para
que isso aconteça, é necessário conhecimento no assunto e planejamento. Trazendo esse
conceito para a nossa realidade,
com o objetivo de ter um sistema
de grãos rentável, abordaremos
assuntos relevantes sobre soja e
milho, elaborando um checklist de
cuidados importantes ao longo do
desenvolvimento da safra. Para facilitar, desmembramos o ciclo das
culturas em tópicos importantes e
seus pontos de atenção.

Planejamento
A maioria dos insumos utilizados

em grãos é indexada em dólar, assim como o seu preço no Brasil que
depende diretamente da flutuação
cambial. Uma forma de blindar prejuízos em caso de queda de preço e ter
um custo baseado na própria moeda
do produtor, que é a sua produção,
o Barter entra como ferramenta essencial para segurar esses custos de
produção e facilitar o crédito. Aliado
ao Barter, outra modalidade crescente entre os produtores é o seguro
agrícola, uma maneira de protegermos nossa lavoura de fatores que
não conseguimos controlar. Nossa
lavoura é uma indústria a céu aberto, o que nos expõe a riscos o tempo
todo, principalmente climático.
Ainda na etapa do planejamento,

faz-se necessário conhecer o nosso ambiente de produção, ou melhor, o solo. A amostragem georreferenciada permite identificar o
nível de fertilidade do solo e assim
realizarmos aplicação de corretivos
e fertilizantes para uniformizar nosso talhão. Recomenda-se amostragem de 0-20 cm e 20-40 cm para
resultados mais eficientes. Para
essa prática, a Coopercitrus possui
o Geofert, que gera mapas de nutrientes ao longo do perfil do solo
pela amostragem como vemos
pela Figura 1, o que permite mais
assertividade na escolha de uma
cultivar de soja ou híbrido de milho
que mais se adapte ao nosso ambiente de produção.

A etapa do plantio é a mais importante ao longo do ciclo e a boa
manutenção da nossa semeadora
é essencial. Com distribuição uniforme das sementes, evitamos
competição entre as plantas e garantimos igual desenvolvimento
inicial entre as plantas. A distribuição de fertilizantes na linha de
plantio também deve ser uniforme, a fim de garantir a dose ideal em toda a linha de semeadura.
Para isso, existem tecnologias de
ponta que auxiliam no processo
e controle de distribuição dos insumos e, claro, a regulagem para
cada terreno é essencial para obter o melhor resultado operacional. Capricho não custa caro e faz
muita diferença.
Para melhorar a distribuição de
sementes no campo, além de um
adequado sistema de plantio, outros cuidados nessa fase de são:
• Escolha de sementes de alto vigor e germinação para um melhor
arranque inicial;
• Uso de inoculantes nas doses
recomendadas pelo técnico, com
associação de Bradyrhizobium e
Azospirillum, prática conhecida
como co-inoculação, com ótimos
resultados e custo beneficio,
como exemplificamos na Figura 2;
• Adubação necessária à cultura,
de acordo com a produtividade esperada.

Figura1. Mapa de amostragem gerado pelo Geofert

Coinoculação com Azospirillum

Figura 2. Trabalho realizado na EMBRAPA apresentando resultados da co-inoculação
Wanderson Alves de Góis - Emater 2016
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Vegetativo e Reprodutivo
Na etapa do vegetativo do milho e
soja, nossa preocupação inicial é
com as plantas daninhas que competem por nutrientes e água com as
lavouras. O uso de pré-emergentes
tem sido uma estratégia muito interessante por proporcionar melhor
controle de invasoras, mas a dica é
identificar as principais plantas daninhas de cada talhão para a melhor
escolha do herbicida.
Ainda no vegetativo, pensando em
milho, o principal cuidado é com
a cigarrinha nos primeiros 40 dias
da cultura, pois seu dano é tardio
e tem causado sérios prejuízos aos
produtores. Utilizar sementes tratadas, rotacionar ativos, produtos
biológicos e aplicações de acordo
com monitoramento da lavoura são
soluções eficientes.
No caso da soja, no vegetativo e reprodutivo, a preocupação é com os
percevejos e com as DFC, ou doenças de final de ciclo. O controle
com os percevejos deve ser realizado de acordo com o levantamento
dessa praga na lavoura e, para as
DFC, o método mais recomendado é iniciar as aplicações desde o
vegetativo, rotacionando moléculas ao longo do ciclo e em interva-

Grãos

lo de 14 dias para garantirmos boa
sanidade desde o terço inferior da
planta, que auxiliará no controle de
outra doença muito importante, a
ferrugem asiática.
Nesse conceito de escolha de defensivos, precisamos refletir sobre
um assunto: Adianta utilizarmos produtos de primeira linha e não termos
uma boa qualidade de aplicação? A
calibração do nosso pulverizador
é um procedimento rápido e deve
ser realizado antes do início de cada
safra, mas não é uma prática muito adotada por produtores. Na Coopercitrus, você encontra o Fluxin,
equipamento que realiza a aferição
das pontas do pulverizador gerado
mapas de vazão de cada bico a fim
de corrigir possíveis erros.

Colheita
Esse é o momento mais gratificante para o produtor, mas também
exige alguns cuidados. Boa regulagem da colhedora, lavoura livre de
invasoras que prejudicam a colheita
e geram impurezas, cuidado com a
presença de plantas tóxicas e proibitivas, como mamona e fedegoso,
principalmente em soja, plantas
que, se forem identificadas na carga, tendem a gerar descontos ou

até rejeição de carga. Todos esses
detalhes que podem ser cruciais
em comprometer nosso lucro.

Comercialização
Com o grão no caminhão, é importante que nossa produção seja depositada ou comercializada em silos
que tenham transparência e segurança nas suas operações. As dicas
para essa etapa são: planejar com
antecedência sua venda, distribuir o
risco do preço e não deixar para vender seu grão de uma só vez.

Considerações finais
Com essas informações é possível
identificarmos os principais cuidados para obtermos lavouras mais
rentáveis e ter lucro. A Coopercitrus tem como lema crescer como
um todo, ajudando o cooperado
em todas as etapas do seu sistema produtivo. Para conhecer um
pouco mais sobre as soluções da
Coopercitrus procure a unidade de
negócio mais próxima e não deixe
de acessar a plataforma digital da
Coopercitrus Expo para conferir o
maior acervo técnico digital.
Francielli Biazi
Consultora especialista em grãos da
Coopercitrus
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Etapas e tratos culturais em

soqueira de cana-de-açúcar

herbicida, pois ele já estará no solo no momento em
que iniciarem as chuvas.
Condições para melhorar os resultados dos herbicidas:
• Conhecer a matologia da área;
• Produtos utilizados na seca precisam ter meia vida
mais longa para que estejam ativos até o fechamento
do canavial;
• Em regiões mais frias será necessário realizar aplicações sequenciais de herbicidas, porque o fechamento do canavial é mais lento;
• Não revolver o solo após a aplicação de herbicidas.
• Aplicação do herbicida em pré emergência da cultura e das plantas daninhas.

Corretivos de solo

A

lém de conhecer as pragas, doenças e
os melhores produtos para solucionar os
problemas na área, é necessário realizar
as aplicações no momento certo e atentar
para os cuidados e detalhes em cada processo para
otimizar a performance de cada insumo, resultando
em aumento de produtividade na lavoura.

Manejo de palha e corte de soqueira
Após a colheita da cana, muitas operações devem
ser realizadas visando preparar a soqueira para a próxima safra. A primeira operação a ser realizada é o
enleiramento (concentração da palha de duas linhas
em uma), ou aleiramento (retirada da palha da linha
da cana) de palha, essa retirada melhora a brotação
da soqueira em regiões mais frias e a eficiência no
controle de pragas importantes como cigarrinhas e
Sphenophorus, pois diminui a umidade e aumenta a
temperatura próxima a touceira.
A operação de corte de soqueira é de grande importância para o controle de Sphenophorus levis e pode
ser aproveitada para o controle de outras pragas, com
pão-de-galinha, cigarrinhas e nematoides. Essa aplicação deve ser realizada após ou aliada ao enleira-

mento de palha, o ideal nessa operação é trabalhar
com aplicador 70/30 e com volume de calda acima
de 300 litros/ha, pois esse interfere diretamente na
eficiência do controle do Sphenophorus. Além do
controle de pragas, essa operação visa incrementar
a aplicação de nutrientes e bioestimulantes que promovem a brotação rápida da soqueira e suprem a demanda, entre eles podemos destacar o boro, o zinco
e molibdênio, importantes para a cana-de-açúcar e
com muita restrição nos solos tropicais.

Herbicidas
A aplicação de herbicidas deve ser realizada o mais
rápido possível após o corte da cana, mesmo em
anos secos, isso porque haverá menor quantidade de
cana em pós emergência, diminuindo a fitotoxidez na
cultura e aumentando o leque de opções de produtos
que podem ser utilizados. O controle antecipado reduz
ou elimina a presença de pós emergência de plantas
daninhas, diminui a necessidade de pós emergentes,
tornando o controle de plantas daninhas mais barato.
A aplicação de herbicidas na seca proporciona a otimização no maquinário nas propriedades que durante
essa época do ano e torna mais efetivo resultado do

A correção do solo é imprescindível para o sucesso
da adubação, melhorando o pH do solo e, dessa forma, a disponibilidade de nutrientes para a cultura.
Em canaviais já instalados não é possível realizar o
revolvimento do solo para incorporação do calcário,
que tem baixa mobilidade e reatividade quando aplicado na superfície, em geral, leva mais de 4 anos
apara atingir profundidades superiores a 10 cm. O
ideal para que essa deficiência do corretivo não comprometa a longevidade da lavoura é fazer uma boa
base de perfil com sua incorporação em profundidade
no momento da instalação da cultura e, depois que
a cultura está instalada, realizar a manutenção com
aplicação de calcário e gesso para que o cálcio consiga distribuir-se mais facilmente no perfil do solo e
incrementar o desenvolvimento radicular. Em áreas
onde a lavoura já está instalada e/ou que apresente
problemas de baixa disponibilidade de cálcio e magnésio, uma opção é a aplicação de óxidos de cálcio
e magnésio em substituição ou complementação a
calagem e gessagem. Os óxidos são calcários calcinados em fornos a altas temperaturas e apresentam
uma reação mais rápida do que o mesmo no solo e
com menor quantidade de água para que a reação
ocorra, além de terem demonstrado maior capacidade de corrigir camadas mais profundas de solo em
relação ao calcário superficial.

Adubação
A cana-de-açúcar é extremamente exigente em potássio, altas produtividades aliadas a adubações deficientes têm promovido a diminuição desse nutriente
nos solos. O ideal é trabalhar em solos com níveis
baixos a médios de potássio com uma relação 0,8-1,0
kg/ha de N e 1,2- 1,5kg/ha de K2O por tonelada de
cana produzida.
Outro nutriente que também tem respondido em au-

mento de produtividade é o enxofre, muito exigido
pelas gramíneas como a cana e que faz parte do ciclo do nitrogênio dentro da planta. O fornecimento
de enxofre pode ser realizado através do gesso, que
não tem se mostrado a melhor fonte para a cana, por
descer no perfil do solo e não se concentrar onde há
a maior parte do sistema radicular da cultura, que é
mais superficial. Fontes com enxofre elementar conseguem liberar mais gradualmente o nutriente para
a cultura e melhorar a resposta em produtividade. O
boro pode ser fornecido via corte de soqueira, para
auxiliar no reestabelecimento da soqueira e o uso de
fonte de liberação mais lenta junto com a adubação
de solo auxiliará no suprimento do nutriente no final
de ciclo, devido a sua alta demanda nessa fase e baixa disponibilidade, por ser o elemento muito móvel
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no solo e acabar se perdendo por lixiviação.
A adubação realizada com a aplicação incorporada e revolvendo o solo na entrelinha deve ser realizada antes
da aplicação do herbicida, pois essa aplicação remove
o herbicida e promove o escape de plantas daninhas.
A nutrição realizada após a aplicação do herbicida só
deve ocorrer se a incorporação do adubo for localizada,
com movimentação de solo reduzida ou aplicação sem
incorporação, com a utilização de fontes de nitrogênio
à base de nitrato ou ureia protegida, reduzindo dessa
maneira as perdas por volatilização.

Pulverizações foliares
Após o desenvolvimento vegetativo da cultura, devemos realizar as aplicações de fungicidas, tendo como
objetivo melhorar a capacidade fotossintética da cultura, aliado a isso podem ser realizadas aplicações de
inseticidas, para o controle da broca, e foliares, que
irão acelerar a vegetação da cana.
Os melhores momentos para as aplicações de fungicidas são os períodos em que as condições climáticas
favorecem as doenças, são eles: chuvas e temperaturas mais altas, que em geral coincidem com os momentos de maior ataque da broca (novembro-janeiro)
e índice foliar satisfatório da cultura, que permitem
uma aplicação de foliares, porém, antes da pulverização de inseticidas, a praga deve ser monitorada
através de armadilhas para melhorar o resultado dos
produtos. Em relação ao controle de broca, sempre
recomendamos a aplicação de produtos químicos seguidos de controle biológico.
Com objetivo de reduzir o pisoteio da cultura e aumentar a eficiência das aplicações, normalmente são

Cana
realizadas operações conjuntas a fim de diminuir as
entradas na área e reduzir os custos da aplicação.

Maturadores e Inibidores de Florescimento
Os inibidores de florescimento devem ser utilizados
durante o período de indução do florescimento que,
para a região centro sul ocorre entre o final de fevereiro e começo do mês de março, em variedades que
florescem e também apresentam problemas de isoporização. Neste ano não tivemos florescimento, mas,
em canaviais onde foi realizada essa aplicação, houve
redução do chochamento, portanto, ganhos em TCH.
Os maturadores são utilizados no final do ciclo da cultura, aceleram a maturação da cana, incrementando
os ganhos de ATR, são mais comuns em canaviais
precoces, mas têm apresentando bons resultados
em canaviais médios e tardios em anos ou regiões
mais chuvosas.

Conclusões:
Os detalhes a cada ano têm demonstrado diferença
na manutenção da lavoura e ganhos em produtividade, principalmente quando as condições climáticas
não são favoráveis. Lavouras onde os fatores decisivos para manutenção da cultura têm sido levados em
conta têm menor quebra de produtividade e manutenção da longevidade.
Para auxiliar na tomada de decisão para o manejo do
seu canavial, procure a Coopercitrus mais próxima e
conte com o apoio técnico do nosso time.
Fabiana Aparecida Fernandes
Consultora especialista em cana-de-açúcar da Coopercitrus
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Ações em pesquisa e produtos
tecnológicos do Centro de
Citricultura Sylvio Moreira:

Praga/ agente biológico

Doença

Método de Diagnóstico

Phyllosticta citricarpa
(fungo)

Pinta Preta ou Mancha
Preta dos Citros

Indução de sintomas em frutos e detecção pela
técnica de qPCR

Xanthomonas citri (bactéria)

Cancro cítrico

Detecção da bactéria através da técnica de qPCR

Xylella fastidiosa (bactéria)

Amarelinho

Detecção da bactéria através da técnica de qPCR

diagnóstico de
fitopatógenos de citros

Candidatus Liberibacter sp.
(bactéria)

Greening ou HLB

Detecção da bactéria através da técnica de qPCR

Phytophthora nicotianae
(oomiceto)

Gomose

Uso de isca biológica atrativa e identificação por
microscopia de estruturas morfológicas específicas do patógeno

Nematóides

Danos ao sistema radicular

Enriquecimento da amostra por centrifugação e
identificação por microscopia de estruturas morfológicas específicas da praga

amplitude e diversidade do mundo microscópico obscuro aos nossos olhos é absurdamente incrível. É bem conhecido por
todos nós que as plantas hospedam um
vasto e rico número de microrganismos (bactérias,
fungos, vírus, e nematóides) e que, por sorte, apenas
uma fração muito pequena é patogênica. Identificar a
presença destes microrganismos patogênicos, e mais
importante, excluí-lo do sistema de produção, seja por
prevenção ou terapia, é uma tarefa fundamental para o
sucesso do empreendimento agrícola, tanto nas fases
de produção como de comercialização do produto. Em
culturas perenes tal tarefa é ainda mais homérica, face
a necessidade da longevidade do empreendimento.
Não diferentemente, o empreendimento para a produção de citros se adequa muito ao conceito de longevidade e qualidade da produção. Para isso sabemos
que a qualidade fitossanitária e genética do material
de propagação, aqui destacamos borbulhas e mudas,
é imprescindível. Desde o primeiro relato do “Amarelinho” ou CVC ocorrido por volta de 1990, doença esta
causada pela bactéria Xylella fastidiosa, o Centro de
Citricultura Sylvio Moreira (CCSM) do Instituto Agronômico (IAC) vem desenvolvendo pesquisas para diagnóstico de patógenos de citros. Tais pesquisas vêm sendo
transformadas em produtos tecnológicos aplicados na
Clínica Fitopatológica, um laboratório especificamente
estabelecido para as atividades de diagnóstico de patógenos de ocorrência em citros. As demandas vêm
principalmente do setor de mudas cítricas (viveiros),

atendendo as legislações vigentes da produção certificada de material de propagação de citros; de produtores interessados em saber ou confirmar a presença
de determinada doença ou agente causal; e de exportadores de frutas in natura, cumprindo as exigências
do mercado importador. Os testes são realizados em
ambientes controlados e em condições específicas para
cada patógeno, assim como as análises são realizadas
utilizando-se de equipamentos de última geração, como
por exemplo, o PCR quantitativo em tempo real (qPCR)
hoje muito divulgado na mídia em função dos testes
para o COVID-19. Importante mencionar que todos os
equipamentos hoje usados na Clínica Fitopatológica
paras as análises são calibrados na Rede Brasileira de
Calibração (RBC).
Atendendo ao programa do Ministério da Agricultura
(MAPA) por meio da Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial (CGAL) para credenciamento de laboratórios
de diagnóstico fitossanitário, a Clínica Fitopatológica
foi pioneira no estado de São Paulo na acreditação dos
métodos de diagnóstico seguindo a norma internacional de padronização e garantia na qualidade em análises laboratoriais ABNT NBR ISO/IEC 10725, auditada
frequentemente por técnicos da Coordenação Geral
de Acreditação, do Inmetro. Os métodos de diagnóstico acreditados estão listados no Quadro 1.
Quadro 1. Métodos usados na Clínica Fitopatológica
com acreditação na ABNT NBR ISO/IEC 10725:2017
para diagnóstico dos principais patógenos de citros.

Estes métodos de diagnóstico acreditados na ISO/IEC
10725:2017 sob o registro CRL 1143 (http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/) atendem as demandas da
legislação vigente para a produção de material propagativo de citros em conformidade fitossanitária (https://
www.defesa.agricultura.sp.gov.br/www/programas/?/
sanidade-vegetal/vigilancia-fitossanitaria-da-producao-de-materiais-de-propagacao-de-citros/&cod=56) e para
os testes necessários à exportação de frutas frescas,
quando a sanidade dos frutos para a presença do agente
causal da Pinta Preta (Phyllosticta citricarpa) e Cancro
cítrico (Xanthomonas citri). Além destes métodos acreditados na Clínica Fitopatológica, foram estabelecidos
protocolos para detecção do vírus da tristeza dos citros
(CTV) por meio de técnicas sorológicas com o uso de
anticorpos que reconhecem especificamente o vírus e
por meio de técnicas moleculares, baseados na PCR,
igualmente estabelecido para detecção de estirpes do
vírus da leprose dos citros (CiLV).
Em adição ao diagnóstico de patógenos, na Clínica Fitopatológica também são oferecidos métodos que permitem a identificação genética da maioria das variedades
de porta-enxertos, um processo conhecido como Certificação Genética. Com base no uso de marcadores de
DNA, as amostras são comparadas aos padrões de cada
variedade procurando-se marcas que permitam aferir a
identidade da amostra com os padrões, semelhante ao

processo de paternidade. Tais análises têm possibilitado
a identificação, com alto grau de assertividade, de porta-enxertos das variedades de Poncirus trifoliata e de seus
híbridos como os citrumelos e os citrandarins.

A Clínica Fitopatológica em números
Como mencionado, a CF do Centro de Citricultura vem
realizando diagnósticos de patógenos desde o início oficial do programa de produção de mudas certificadas, em
2003. Nestes 18 anos de trabalho, considerando-se somente os diagnósticos regulares e mandatórios dentro
do sistema de produção de mudas para as patógenos
X. fastidiosa (CVC) e Phytophthora nicotianae (gomose),
somando-se aos nematoides, foram realizados um total
280 mil análises. Deste total, 45% das análises referem-se a bactéria X. fastidiosa, seguindo-se pelos nematóides e Phytophthora praticamente em iguais proporções
(Figura 1). Ainda sobre estes números, se considerarmos que cada análise representa um universo amostral
de 2.000 mudas, segundo a Portaria CDA - 20, de 5-42018, e tomando-se como referência os diagnósticos
para a bactéria da CVC, neste período de 18 anos passaram pelas análises da Clínica Fitopatológica um total de
250 milhões de mudas. Estes números superam a totalidade de plantas de citros no parque citrícola paulista, estimado em 190 milhões de plantas (PES - Inventario de
árvores e Estimativa de Levantamento de Safra 2021-22
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/ https://www.fundecitrus.com.br/levantamentos; Dados da Citricultura Paulista / https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/). Ainda que o total de análises seja
um pouco superior aos números citados acima, refletem também as demandas de produtores de mudas
de citros de outros estados, como Paraná, Sergipe e
Bahia. Ao considerarmos a maioridade oficial do sistema de produção de mudas certificadas em São Paulo
(2003 - 2021), em adição as várias outras vantagens,
não podemos deixar de destacar a redução da CVC nos
pomares paulistas (Figura 1). Ao nosso ver, fruto de
uma somatória de ações como a mudança na forma de
produção de material de propagação de citros, seguida
do monitoramento constante da qualidade fitossanitária
por análises laboratoriais e do próprio manejo da doença
em campo. Outra ação positiva dos serviços da CF como

A
79747
124617
75479

X. fastidiosa

Phytophthora spp

Nematóides

B

Figura 1. Número de diagnósticos de patógenos em mudas de citros e incidências de CVC no campo.
A. Número total de análises realizadas por patógeno na Clínica Fitopatológica de Citricultura IAC de 2003 a 2020. Destacam-se as análises para a
porcentagem de plantas com CVC, representando 45% do total.
B. Incidência da CVC, porcentagem de plantas com sintomas, plantas de
laranja nos pomares de São Paulo e Sul do Triângulo Mineiro.

Figura 2. Número de rechaços pela Comunidade Européia de carregamento de citros in natura em decorrência da presença de frutos com
Pinta Preta de Citros (PPC) oriundos do Brasil. A Clínica Fitopatoógica
introduziu a técnica de qPCR (PCR quantitativo) para diagnóstico de
Phyllosteta citricarpa (agente causal da PPC) em 2016. Dados obtidos
em https://ec.europa.eu/food/plants/plant-health-and-biosecurity/europhyt/interceptions_en entre 2005 a Junho de 2021.

reflexo direto para o setor citrícola são os diagnósticos de
Pinta Preta dos Citros para exportação de frutos in natura.
Notoriamente, com este diagnóstico, após 2016 houve
um decréscimo significativo no número de rechaços de
carregamentos contendo frutos sintomáticos (Figura 2),
segundo dados obtidos (https://ec.europa.eu/food/plants/
plant-health-and-biosecurity/europhyt/interceptions_en).
Finalizando, a importância de atestar a sanidade do material de propagação vegetal é o primeiro passo para o
sucesso na implantação de um projeto e o de menor custo, a considerar que os diagnósticos de uma muda de
citros para três doenças de importância (CVC, gomose e
nematóides) totaliza R$ 0,0375. Por outro lado, o impacto econômico de um rechaço de carregamento de frutas
de citros no seu destino provavelmente é muito significativo. O Centro de Citricultura, através de seus pesquisadores, vem trabalhando nas diferentes frentes para
uma produção diversificada e mais sustentável de citros.
Acreditamos que a sanidade do material de propagação
assim como as das frutas in natura, estas visando novos
mercados, são fatores fundamentais para isso.
Helvecio Della Coletta Filho
Pesq. científico IAC / CCSM
Responsável técnico - Clínica Fitopatológica
Valdenice Moreira Novelli
Pesq. científica IAC / CCSM
Responsável técnico substituto - Clínica Fitopatológica
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Tripes: problema emergente

Monitoramento e amostragem
Os insetos podem ser identificados através sinais
de raspados bastante característicos nas folhas que
formam manchas esbranquiçadas ou de coloração
prateadas que, posteriormente, apresentam áreas
com necroses e podem secar completamente se
forem infectadas por outros patógenos. Para o monitoramento, pode-se verificar a presença de tripes
nos ponteiros ou também a instalação de armadilhas
adesivas de modo a auxiliar na tomada de decisão
de controle da praga. É importante ressaltar que as
armadilhas devem ser de coloração azul-royal. O
método de amostragem utilizado é a “batedura” do
ponteiro por planta sobre um recipiente plástico de
fundo branco para a qualificação de insetos. Para tomate tutorado, os níveis de controle para cultivo no
verão é de 0,5 tripes/ponteiro, na média das plantas
amostradas. Para o cultivo de inverno, a média é um
tripe por ponteiro, principalmente até 60 dias após o
transplante das mudas.

na cultura do tomate

A

produção de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) no Brasil se destaca como
importante atividade agrícola para pequenos e médios produtores. A cultura dispõe
de uma área plantada de aproximadamente 62mil ha,
com uma produção em torno de 4,2 milhões de toneladas, produzindo em média de 68 ton. ha-1. No
cenário nacional, o estado de São Paulo se destaca
como segundo maior produtor com uma produção em
torno de 930 mil toneladas, atrás somente do estado
de Goiás.
Devido a produção em larga escala, a cultura sofre
com a ocorrência de inúmeras pragas e doenças.
Dentre elas pode-se destacar um grupo de insetos
que aumentou a sua importância nos últimos anos,
os tripes. Em razão do seu tamanho diminuto, a identificação da sua ocorrência pelo produtor pode ser
demorada e com isso pode comprometer parte da
produção em função dos danos diretos e indiretos da
praga à cultura do tomateiro.

Ninfas em plantas Hospedeiras (Milho Tigueras)

Características gerais
De maneira geral, são insetos de tamanho reduzido,
com cerca de 1 a 3 milímetros de comprimento, aparelho bucal do tipo sugador. Seu ciclo biológico tem
duração de aproximadamente 15 dias (ovo è adulto)
com variação influenciada pela temperatura. A produção de ovos da fêmea varia de 20 a 100 ovos e a
oviposição ocorre nos tecidos mais jovens da planta,
a duração do período de ovos é de aproximadamente
quatro dias. A forma jovem, conhecida como ninfa,
não apresenta asas e é menor que o adulto. Uma
particularidade importante da praga é que além de
apresentar reprodução sexuada, também pode se
reproduzir por partenogênese. As principais espécies de ocorrência no tomate são Thrips palmi Karny,
1925, Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) e
Frankliniella schultzei (Trybom, 1910) (Thysanoptera:
Thripidae).
As injúrias causadas nas plantas envolvem a alimentação que se dá pela da sucção da seiva. Ao se
alimentarem, injetam toxinas através da saliva, por
esse motivo as folhas apresentam aspecto queimado ou prateado e pontuações escuras. Este sintoma
é um indicativo do ataque da praga que pode auxiliar
o produtor na identificação do inseto no início da infestação. O tripes se aloja principalmente em folhas,
brotos, flores e frutos, sendo as flores a sua parte da
planta de maior ocorrência.

Manejo

Figura 2 - Planta de tomate contaminada pelo tospovírus (Vira Cabeça)

Além de causar danos diretos na cultura do tomate,
os tripes representam enormes problemas relacionados aos danos indiretos, como a transmissão de
doenças viróticas, entre elas, doenças relacionadas
a diferentes espécies de tospovírus, que constituem
o complexo do vira-cabeça. Dentre as espécies de
tospovirus transmitidas por tripes estão: Groundnut
ringspot vírus (GRSV); Tomato chlorotic spot virus
(TCSV) e Tomato spotted wilt virus (TSWV). A infecção do vírus ocasiona problemas no desenvolvimento da planta e pode provocar a morte, além de
inviabilizar a produção de sementes. A infecção pode
também favorecer a colonização de fungos através
das lesões nas folhas. A combinação de todos esses
danos contribui de forma significativa para a redução
acentuada da produtividade da cultura.

Condições para ocorrência

Figura 1 – Ninfas e Adulto de tripes

A ocorrência de tripes na cultura do tomate acontece
em estações do ano onde o clima é mais quente e com
baixa pluviosidade e, também, em períodos de veranicos. As infecções nessas condições tornam-se mais sérias, e nesse cenário o controle ineficaz pode acarretar
perdas a produção de aproximadamente 50%.

O método mais utilizado de controle do tripes na cultura do tomate é químico, através do uso de inseticidas em aplicações sequenciais, com duas pulverizações, em média, por semana, com um máximo de
até quinze pulverizações por ciclo da cultura. Um dos
grupos químicos mais utilizados para o controle são
inseticidas neonicotinóides, pois apresentam rápida
absorção e translocação (ação sistêmica) pelas plantas, mesmo em baixas doses, sendo eficiente contra
os insetos sugadores das principais culturas. Outros
grupos químicos são recomendados para o controle
de tripes, dentre eles destacam-se inseticidas de amplo espectro de ação como piretróides, carbamatos e
organofosforados.
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No entanto, o uso do controle químico como única tática de controle promove a seleção de populações resistentes de tripes aos ingredientes ativos utilizados
de maneira demasiada. No Brasil, relatos de populações resistentes foram reportados para ingredientes
ativos do grupo das espinosinas. Todavia, em outros
países existem relatos de resistência a vários grupos
químicos, como organofosforado, piretróides, diamidas e reguladores de crescimento.
Diante dos problemas associados à utilização demasiada de uma única tática de controle, existe a
necessidade de se utilizar outros métodos, como o
controle biológico conservativo através de agentes
como crisopídeos (C. externa e C. cubana), percevejos (Geocoris, Nabis e Orius) e formigas predadoras.
Além disso, no Brasil é comercializado um percevejo predador (Orius insidiosus) e um ácaro predador
(Stratiolaelaps scimitus) para controle do tripes.

Figura 3 - Percevejo predador - Orius insidiosus Fonte: Koppert (2021)

Figura 4 - Ácaro predador (Stratiolaelaps scimitus) Fonte: Promip (2021)

Resultado aliado à tecnologia

Outras medidas podem ser tomadas para reduzir
a ocorrência da praga, como adubação de forma
adequada, visto que o uso excessivo de fertilizantes, principalmente nitrogenados, favorecem
o ataque do tripes. A irrigação também é importante para manejo da população de tripes, uma
vez que plantas que se encontram em condição
de estresse hídrico favorecem o ataque de tripes,
neste sentido a eliminação daninhas que possam
ser hospedeiros também se faz importante.
Diante do exposto, o tripes é uma praga de destaque na cultura do tomate, não por seu dano direto, advindo da alimentação, mas sim pela capacidade de transmitir viroses para a cultura, além da
dificuldade de identificação da praga em função
do seu tamanho diminuto. Com isso, monitorar
e realizar o controle com diversas ferramentas é
a maneira mais eficiente de controlar o tripes no
tomateiro.

Joacir do Nascimento, Doutorando em Agronomia, Unesp/FCAV
Campus de Jaboticabal.
Marcos Alan do Nascimento
Consultor especialista em HF da Coopercitrus
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Conectividade e digitalização na lavoura
O futuro já chegou e a Agricultura 4.0 é uma realidade. O
Brasil vive um processo de revolução digital no campo, com
integração e conectividade de
tecnologias e softwares para
tornar o produtor ainda mais competitivo a nível mundial, antecipando
tendências e desafios, além de otimizar os custos de
produção e aumento da produtividade.
Embora a internet das coisas já esteja presente em
diversas regiões do Brasil, ainda temos dificuldades

devido ao tamanho do nosso território, tornando a diversidade uma barreira complexa de ser compreendida, uma vez que cada região vive um processo distinto referente a integração das tecnologias disponíveis,
além da dificuldade ao acesso do sinal de internet.
A integração entre o mundo físico e digital tornam
indispensáveis as tecnologias de gerenciamento das
propriedades rurais, trazendo a melhoria continua dos
processos e tornando as tomadas de decisões mais
estratégicas e assertivas.

A cada dia a disponibilidade de dados disponíveis na
agricultura é maior, gerados pelo próprio maquinário
utilizado na fazenda ou por meio de obtenção remota, como imagens de satélites e drones. Tal conhecimento detalhado do que acontece em cada porção
da lavoura é valioso para auxiliar o agricultor na tomada de decisão, permitindo práticas mais rentáveis e
sustentáveis. Contudo, para o total aproveitamento
dos dados e informações geradas, por
meio da aprendizagem de máquina, big-data e internet das coisas, a conectividade no campo
é fundamental. Buscando viabilizar a internet de alta velocidade no campo, há propostas
públicas e privadas sendo aven-

tadas. No setor público, o MAPA recentemente divulgou estudo que mostra os gargalos e desafios para a
digitalização da agricultura brasileira. Vindo do setor
privado, há opção de internet via satélite, a qual ainda precisa se mostrar viável para nossas condições.
Grandes multinacionais provedoras de máquinas e
equipamentos agrícolas também começam a oferecer soluções. Ponto primordial é que todo agricultor
brasileiro tenha acesso à internet de boa qualidade,
independentemente de seu porte e nível tecnológico;
só assim será possível alavancar ainda mais a agricultura nacional e potencializar o retorno das tecnologias
digitais no campo.

Vitor Campanelli, cooperado, sócio-diretor da Tecnobeef e da Agro
Pastoril Paschoal Campanelli.

Dr. Lucas Rios do Amaral, engenheiro agrônomo, professor e
cientista na Universidade Estadual de Campinas
(FEAGRI/UNICAMP).

Opinião
A Agricultura 4.0 precisa da digitalização no campo
para ter maior agilidade, autonomia e integração nos
processos produtivos e de gestão. Isso porque o
desafio da agricultura atual é aumentar a produção
sem aumentar a área cultivada. Além disso, há a
exigência por alimentos seguros, rastreáveis e que
sejam produzidos de forma sustentável, respeitando
o meio ambiente.
Diante disso, a conectividade com a internet é fator essencial e sinônimo dessa melhor gestão, pois
permite unir quatro importantes pilares do ambiente
agrícola: o agricultor, o ecossistema de negócios, os
sistemas de informações e todas as coisas presen-

A evolução da agricultura é uma
realidade. Ano após ano, soluções e ferramentas são desenvolvidas com o objetivo de
aumentar a produtividade e racionalizar custos, isso de forma
sustentável. Para uma produção
que garanta a cadeia de alimentos,
aumente a renda líquida do agricultor e preserve o
meio-ambiente, a internet das coisas se colocou rapidamente como parceira do produtor.
Os maquinários Valtra contam com sistemas inteligentes para que o processo de coleta e armazenamento de dados durante a operação seja intuitivo e
automático. Muitos são os benefícios que as tecnologias embarcadas oferecem ao agricultor. No entanto,
todos podem ser potencializados se utilizados conjuntamente com tecnologias não embarcadas, também
conhecidas como off-board, geralmente localizadas
nos escritórios ou dispositivos móveis, sejam elas
instaladas no dispositivo ou com funcionamento em
nuvem.
Com recursos embarcados nas máquinas agrícolas,
cada vez mais tecnológicas, a captura e envio de informações que permitem tomada de decisões mais

tes na propriedade.
A adoção de novas práticas, métodos e tecnologias
na agricultura podem reduzir custos e a dependência de insumos sintetizados. A reconfiguração do
modelo de agricultura moderna foca nos processos
de produção, questões ambientais e
produtividade necessária para suprir
a demanda alimentar da crescente população mundial.
Felippe Antonelle F. Gonçalves, gerente
de negócios da Jacto Next.

assertivas e em tempo real para melhorar o cultivo ou
lidar com imprevistos já é uma realidade. No entanto,
o desafio é proporcionar ao produtor a estrutura de
conectividade necessária no campo para que essas
ferramentas possam trabalhar de maneira conectada,
mais automatizada e sincronizada.
É neste cenário que, desde 2019, atua o ConectarAgro, associação civil sem fins lucrativos que visa
fomentar a expansão do acesso à internet nas áreas
remotas do Brasil, viabilizando a internet das coisas
na agricultura. Além de AGCO (por meio das marcas
Massey Ferguson, Valtra e Fendt), outras empresas
do ramo agrícola e de telecomunicações também
integram a iniciativa, que já levou internet via banda
larga 4G de 700 MHz para 6 milhões de hectares de
áreas rurais (mais da metade das propriedades têm
até 100 hectares).
Olhando adiante, em meio à pandemia, a expansão
da conectividade serviu como estímulo à digitalização,
demonstrando ainda mais a importância de conectar
pessoas, máquinas e coisas, reforçando a importância do propósito de promover a conectividade rural.
Niumar Aurélio, supervisor de Marketing Produto Fuse AGCO
América do Sul.
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Há um enorme contraste entre a conectividade
presente no campo e na cidade. O acesso à
internet avança fortemente nos centros urbanos, onde a cobertura já chega a 98%. Por outro lado, apenas 11% das áreas rurais no Brasil
possuem cobertura com tecnologia adequada
para atender as necessidades agrícolas. Isso é
contrastante principalmente quando nos deparamos com o fato de o agronegócio representar
27% do PIB brasileiro. Portanto, o grande desafio é levar a conectividade para áreas remotas
e rurais com a mesma intensidade e qualidade
que ela chega nas cidades. A necessidade de
se conectar o campo se tornou uma das prioridades de diversas empresas de setores distintos. A CNH Industrial, por exemplo, lançou,
junto com outras 7 empresas, a Associação
ConectarAGRO, que busca mudar essa realidade, criando uma condição mais favorável para
que a conectividade consiga avançar de forma
expressiva no campo, beneficiando não apenas

Opinião

os setores agrícolas, mas
toda a comunidade que ali
habita.
As tecnologias que permitem o uso da internet das
coisas já existem e já estão
presentes nas máquinas e equipamentos agrícolas. O que precisa
acontecer é realmente o avanço da conectividade nas áreas rurais. Para isso, os interessados, sejam eles produtores ou não, precisam
se articular, se organizar, para que essa cobertura aconteça no campo. É preciso entender as
demandas de determinada região para que se
criem iniciativas, como a ConectarAGRO, que
buscam solucionar o problema de conectividade e atender à essas demandas.

Gregory Riordan, Diretor de Tecnologias Digitais da CNH
Industrial para a América do Sul.
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SEMENTE DE

QUALIDADE:
O PRINCÍPIO DA

PRODUTIVIDADE
Suporte da Coopercitrus faz produtor
decolar na produção de grãos.

O

produtor de grãos Delcio Sasseron é categórico
ao afirmar: seu principal investimento está na qualidade das sementes. Sua meta é alcançar uma
produtividade de três dígitos por hectare – e ele
está bem próximo disso.
Enquanto a média de produtividade nacional chega a 60 sacas
de soja por hectare, o cooperado Delcio Sasseron Junior, líder do
grupo Canguru Agro, de Alfenas, MG, rompe barreiras e busca
produzir três dígitos por hectare.
À frente de uma produção de 2.500 hectares, com três safras
por ano de milho, soja, feijão e trigo que se destaca pelo alto nível de tecnificação, o cooperado aposta na qualidade sementes
e investe em variedades mais modernas, que garantem melhor
germinação, vigor e produtividade. Para encontrar as opções mais
apropriadas, Delcio conta com o suporte da equipe da Coopercitrus. Atualmente, o produtor trabalha com cerca de 14 variedades
de soja, quatro delas com foco comercial e dez em fase de testes.
Para colher três safras ao ano, o cooperado tem um sistema bem
planejado. Atualmente 70% da área é irrigada. No verão, Delcio
cultiva milho e soja; na safrinha ele planta feijão e milho e a ter
ceira safra é de trigo. Para ele, errar no plantio faz todo o ciclo da
cultura resultar em prejuízos. Por isso, depois de algumas safras
mantendo as variedades mais tradicionais de sementes, ele decidiu diversificar.
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Delcio não tem medo de investir em boas sementes na sua lavoura

“Em 2019 começamos a testar algumas sacas de sementes que a Coopercitrus me forneceu e que foram
muito bem. Fizemos um dia de campo, foi bem atrativo para outros produtores”, relembra o cooperado. A
área experimental tinha cerca de 20 hectares irrigados
por pivô. Os bons resultados encorajaram o produtor a
expandir o projeto. Na safra seguinte, ele plantou 70%
da área com novos cultivares de sementes. Já para a
próxima safra, Delcio pretende plantar a área toda com
as novas variedades.
“Não é todo mundo que faz três safras, por conta disso, eu tenho que sair fora do padrão, visando errar menos. Os ensaios são muito significativos. Eu comparo
os resultados do meu centro de pesquisa, Terra Madre
Pesquisa Agronômica, com os da Coopercitrus. Acredito que já aumentamos 10% em produtividade, e ainda quero mais. Na busca por errar menos, na última safra, tivemos talhões com média de 92 sacas, mesmo
assim estamos descartando variedades, por localizar
defeitos no material, como abertura de vagem, suscetibilidade à chuva na colheita, dificuldade de padrão de
umidade na colheita”, planeja o produtor.

Os pilares da boa produtividade
O agrônomo e pesquisador Dr. Dirceu Gassen, referência em fisiologia das plantas, definiu cinco os pilares da boa semente: capricho, plantar na hora certa,
fazer bem feito, contar com a assistência técnica e ter
paixão. Delcio acrescenta mais dois itens: “a genética
é primordial nesse processo e também invisto em um
tratamento de sementes. Com esse combo, eu reduzo
a incidência de pragas e plantas daninhas e a colheita
também fica mais simples, já que reduzo o consumo
da máquina e consigo um produto mais limpo”, indica.
O cooperado seleciona os tipos de sementes de acordo com seu planejamento de safra, identificando, por
exemplo, as sementes que se comportam melhor no
momento hiperprecoce, as melhores variedades para
plantio antes da janela, ou o tipo de trigo que aceita
o clima mais quente, característico da região. O nível
técnico do produtor não aceita erros, mas está sempre
aberto para ajustes finos. O próximo passo é encontrar
a população ideal por área, para que não haja competição entre as sementes na germinação.

“Estou satisfeito, mas não vou deixar de investir em
novas variedades até achar opções melhores do que
as que tenho hoje. Minha meta é uma produtividade
de três dígitos por hectare em áreas irrigadas e pelo
menos 80 sacas por hectare na área de sequeiro.
Eu invisto em tecnologia, em tudo o que há de mais
moderno e não economizo em semente, ela é o alicerce da minha produção. O mercado está aquecido,
nosso produto está muito valorizado, então esse é
o momento de investir em melhorias, mesmo que
o manejo esteja mais caro. Não adianta estruturar a
produção na hora das vacas magras”, afirma.

“Em 2019 começamos a
testar algumas sacas de
sementes que a Coopercitrus
me forneceu e que foram
muito bem”.
Delcio Sasseron

Sementes de milho, feijão, trigo e outros
garantem melhor germinação e estante da cultura

35

36

37

Capa

“Nosso objetivo é
gerar uma lavoura bem
estabelecida, que seja
acompanhada em cada
fase e que, na colheita,
faça o cooperado produzir
mais e melhor”.
Técnico Lucas e gerente de sementes Paulo mantêm um suporte próximo ao cooperado.

ESSE É OUTRA
H I STÓRIA .

Paulo Officiati,
gerente comercial de
sementes Coopercitrus

Suporte que faz a diferença
Na Coopercitrus, o cooperado encontra uma completa
gama de sementes com garantia de procedência, vigor e
qualidade, e conta com o suporte dos técnicos e especialistas, que orientam em relação aos tipos e variedades mais
indicadas para cada região, período e tipo de produção.
“A Coopercitrus trabalha com as principais marcas do
mercado para desenhar, junto com o cooperado, o melhor protocolo de cultivo. Nosso objetivo é gerar uma
lavoura bem estabelecida, que seja acompanhada em
cada fase e que, na colheita, faça o cooperado produzir
mais e melhor”, informa o gerente de sementes, Paulo
Officiati.
Determinado a crescer em produtividade com sustentabilidade, Delcio está sempre atento às inovações
agrícolas e investe em um protocolo de manejo completo, com a análise de solo georreferenciada, correção
de solo, aplicações de fertilizantes e de defensivos de
qualidade. A irrigação é feita por pivô e a propriedade
possui uma usina fotovoltaica que supre uma parte da
demanda de energia elétrica.
“O Delcio é um formador de opinião para nossa região.
Ele está sempre buscando conhecimento e nunca fica
parado na zona de conforto. Tudo o que ele descobre, entre erros e acertos, serve como referência para
orientar outros produtores”, comenta o consultor técnico de campo da Coopercitrus, Lucas Garcia.
O sucesso de Delcio é resultado de muito trabalho e
da ousadia para investir em soluções diferenciadas no
trato de sua lavoura. Nesse contexto, a Coopercitrus
está sempre ao lado de seus cooperados, orientando,
incentivando as melhores práticas, oferecendo os melhores produtos, serviços e tecnologias para fazer a diferença e assim, elevar os patamares de produtividade.
Com5 Comunicação

TOTALMENTE
CONECTADO

NOVAS
TR ANSMISSÕES

U M N OVO T E M P O
NO CAMPO: MAIOR
P R O D U T I V I DA D E ,
MENOR CUSTO
O P E R AC I O N A L .

NOVAS VERSÕES
DE POTÊNCIA
380CV E 396CV

NOVA
CABINE COM
VISÃO 360º

NOVO EIXO
DIANTEIRO

PROCURE SEU CONCESSIONÁRIO
E CONHEÇA MAIS SOBRE O PRODUTO.

LOGO
DEALER

ENDEREÇO
TELEFONE

DESCUBR A MAIS EM NEWHOLLAND.COM.BR
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O tempo pelo Brasil

O

mês de junho de 2021 foi marcado,
mais uma vez, pela predominância de
temperaturas máximas acima do normal em grande parte do país (Figura 1
– Esquerda), com exceção apenas para
a região Centro-Sul, englobando os estados de RS, SC,
PR, MS e parte de SP. Algumas outras regiões também
apresentaram condições de anomalia negativa da temperatura máxima, como observado entre os estados de
RO e AC, no MA e entre os estados da BA, MG, GO e
TO. Para as temperaturas mínimas (Figura 1 – Centro),
a predominância também foi de anomalias positivas no
mês de junho, com algumas poucas exceções, como
em parte da região Sul, onde predominou temperaturas em torno da normal, e na divisa entre os estados
do MT e PA e em algumas partes da região Nordeste.
Para o mês de julho (Figura 2), as condições térmicas
se modificaram substancialmente. Para a temperatura
máxima (Figura 2 – Esquerda), as anomalias negativas
se manifestaram especialmente entre os estados da
BA, MG, GO e TO, assim como já havia sido observado para o mês de junho. Para a temperatura mínima
(Figura 2 – Centro), a predominância foi de anomalias
negativas em grande parte do país, o que se deveu à
atuação de uma massa de ar polar que avançou até
a região Norte, derrubando as temperaturas mínimas
para menos de 10ºC por vários dias consecutivos. Nas
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, essa massa de
ar polar provocou geadas generalizadas, apesar de na
média a temperatura mínima ter ficado acima da média no mês de julho no RS e oeste de SC. As geadas
observadas nas regiões mencionadas trouxeram transtornos ainda maiores aos agricultores já que houveram

danos expressivos (geada agronômica) nas lavouras de
milho safrinha, feijão, cana-de-açúcar, café e também
para as pastagens. Em muitos locais, inclusive mais
ao norte como GO, temperaturas mínimas chegaram
a atingir valores negativos, o que intensificou os danos em muitos casos. Para as regiões de atuação da
Coopercitrus, os danos mais expressivos das geadas
foram para a cultura da cana, dada a extensa área que
essa cultura ocupa e o dano imediato, tanto nas canas
em fase inicial de ciclo (recém-colhidas) como naquelas em fase mais avançada do ciclo. Além disso, a preocupação com as lavouras de café também é grande,
porém, os danos desse evento meteorológico adverso
somente serão sentidos mais adiante. Com relação às
chuvas (Figuras 1 e 2 – Direita), tanto o mês de junho
quanto a primeira quinzena do mês de julho foram marcadas por chuvas oscilando entre o normal e abaixo do
normal em grande parte do país. Apenas em algumas
partes da região Sul em junho e no extremo norte da
região Norte, nos dois meses, as chuvas ficaram acima
da média. Apesar de ser comum poucas chuvas nesta época do ano, especialmente nas regiões Sudeste,
Centro-Oeste e Norte-Nordeste, essas poucas chuvas
agravaram ainda mais a condição da seca que se prolonga por vários meses, mantendo as condições de
disponibilidade de água no solo desfavoráveis para o
crescimento das culturas (Figura 3). Na região Sul, o
quadro é muito distinto, com as condições hídricas do
solo estando bastante favoráveis para o crescimento
das lavouras de trigo e outros cereais de inverno. Situação semelhante se observa no extremos norte do
país, como se observa na Figura 3.

Figura 1 – Anomalias das temperaturas médias das máximas (Tmax, Esquerda) e das mínimas (Tmin, Centro) e
da chuva acumulada (P, Direita) no mês de junho de 2021 no Brasil. Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).

Figura 2 – Anomalias das temperaturas médias das máximas (Tmax, Esquerda) e das mínimas (Tmin, Centro) e
da chuva acumulada (P, Direita) nos primeiros 15 dias de julho de 2021 no Brasil. Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).

Figura 3 - Armazenamento relativo de água no solo para o Brasil, considerando-se uma capacidade de água disponível (CAD) de 75 mm, nas seguintes datas:
01/06 (Superior Esquerda), 15/06 (Superior Direita), 01/07 (Inferior Esquerda) e 15/07 de 2021 (Inferior Direita). Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).

Avaliando-se de forma mais específica as regiões de
atuação da Coopercitrus, representadas aqui por Bebedouro e Araçatuba (Figura 4), observa-se que a disponibilidade de água no solo no período analisado continuou
sendo baixa e muito irregular, em geral, pior do que observado em 2020, especialmente no oeste do estado
de SP. Essa situação não deverá se alterar ao longo dos

meses de julho e agosto, já que esses são normalmente
os meses mais secos do ano. |Assim, a disponibilidade
de água no solo deve permanecer em níveis críticos, impondo ainda mais estresses hídricos para os canaviais
e as pastagens dessas regiões. O retorno das chuvas
ainda é incerto, no entanto não deverá ocorrer de forma
expressiva antes de meados de setembro.

Figura 4 – Armazenamento de água no solo para as regiões de Bebedouro, SP (Acima), e Araçatuba, SP (Abaixo), durante os anos de 2020 (linha vermelha) e
2021 (linha azul), para uma capacidade de água disponível (CAD) de 75 mm. Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).
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Previsão climática para os próximos trimestres – A Figura
5 apresenta o prognóstico probabilístico do El Niño Oscilação Sul (ENOS) para os próximos trimestres móveis. O
gráfico da esquerda representa o prognóstico realizado
no meio de junho e o da direita o prognóstico do meio de
julho. Observa-se uma drástica alteração do cenário do

ENOS previsto para o próximo ano agrícola, que passou
de uma condição de neutralidade para a condição de uma
nova La Niña. Essas oscilações bruscas mostram de um
modo geral que os cenários para os próximos semestres
ainda são incertos exigindo muita atenção antes de qualquer decisão que envolva considerar as fases do ENOS.

Figura 5 – Probabilidade de ocorrência dos fenômenos El Niño, La Niña e de condição Neutra, de acordo com o IRI, para as análise de meio de junho (esquerda) e de começo de julho (direita), para diferentes trimestres móveis (JJA = junho-julho-agosto/2021 a FMA = fevereiro-março-abril/2022).
Fonte: IRI (http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso-iri_plume).

De acordo com a previsão climática do IRI, apresentada na Figura 6, nota-se que para o próximo trimestre (ASO) se mantém a expectativa de chuvas abaixo
do normal na região Sul, especialmente no RS, o que
preocupa os produtores de trigo, em pleno desenvolvimento, e de milho safra, que será implantado a partir
de agosto/setembro, já que isso deverá trazer restrição
hídrica para essas culturas. Situação semelhante deverá ocorrer numa ampla faixa que se estende do estado

de SP ao norte do MT. Para as demais regiões, as chuvas deverão oscilar entre o normal e ligeiramente acima do normal no trimestre ASO, como se observa na
Figura 6 (Esquerda). Para os demais trimestres (SON e
OND), a expectativa é de que se mantenha o quadro
de chuvas abaixo do normal no centro-sul do RS, enquanto nos demais estados as chuvas deverão oscilar
entre o normal e acima do normal, como apresentado
na Figura 6 (Centro e Direita).

Figura 6 – Previsão climática para os trimestres agosto-setembro-outubro a outubro-novembro-dezembro de 2021, de acordo com o IRI.
Fonte: IRI (https://iri.columbia.edu/our-expertise/ climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/).
Paulo Cesar Sentelhas - Professor Titular
Coordenador do Grupo de Pesquisas em Agrometeorologia
Departamento de Engenharia de Biossistemas - ESALQ/USP
Pesquisador do CNPq – Nível 1A
Editor-chefe da Revista Scientia Agrícola
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MERCADO E
PRODUÇÃO DE

RISCO

MILHO

A

produção nacional de grãos na safra de
2019/20 foi da ordem de 257 milhões
de toneladas, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o milho merece destaque. Em
2020, foram produzidas 100 milhões de toneladas, o
que garantiu ao Brasil a posição de terceiro produtor
mundial do grão, superado apenas pelos Estados Unidos e China.
Com relação às exportações, o volume embarcado em
2020 foi de 38 milhões de toneladas, que representou
um faturamento de US$ 6 bilhões. Com esse desempenho, o Brasil é o segundo exportador mundial de milho, atrás dos Estados Unidos.
O mercado do milho esteve aquecido no primeiro semestre. Segundo dados da Scot Consultoria, o preço
médio mensal da saca de 60 kg na região de Campinas/SP, que vinha com subindo desde dezembro/20,
fechou junho/21 em queda com relação a maio/21.
Veja na figura 1.
Figura 1.
Preços médios mensais da saca de milho (60 kg), sem
frete, na região de Campinas/SP.
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Fonte: Scot Consultoria.

A firme demanda e a oferta contida resultaram em preços recordes este ano. Em maio, as cotações chegaram à máxima de R$108,50/saca. Fatores como câmbio em patamar elevado, prejuízos ocasionados pela
seca e incertezas relacionadas à segunda safra colaboraram com a alta de preços nesse período. Comparan-

Capa

Garanta R$ 50,00 livre em cada @ produzida

do a cotação em junho/21 com a de junho/20, houve
um aumento expressivo de 92,4%.
No entanto, comparando-se o preço da saca em junho/21, a cotação caiu 10,2% em relação a maio/21.
Essa queda se deve principalmente ao início da colheita de segunda safra. Do lado das exportações, o recuo
do dólar frente ao real e as expectativas positivas da
safra norte-americana também contribuíram para esse
cenário de queda.
Segundo o relatório da Conab, as estimativas de área
cultivada e produção para a segunda safra de milho de
2021/20 é de 14.905,8 mil ha e 69.957,0 mil toneladas, respectivamente. Essas previsões representam
incremento de 8,3% em área e queda de 6,8% na produção em relação à safra passada (segunda safra de
2020/19).
Com previsão de maior área e menor produção, é esperada uma queda na produtividade, de 4.693 kg/ha
frente a 5.456 kg/ha obtida na segunda safra passada.
A previsão de redução de 14,0% em produtividade se
deve a problemas climáticos agravados com o atraso
da semeadura.
Para o curto prazo, a cotação pode cair com o avanço
da colheita, que deverá se intensificar até meados de
julho. A queda do dólar, se continuar, também é um
fator de baixa. Na contramão, a ocorrência de geadas
em algumas regiões do país também é um fator que
merece ser monitorado.
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Referências
Companhia Nacional de Abastecimento - Conab
https://www.conab.gov.br/
Compilado de dados da Scot Consultoria – www.scotconsultoria.com.br
Rafael Massami Suzuki, médico veterinário, dr., Scot Consultoria.
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Capa

PREDAÇÃO DOS ÁCAROS DESFOLHADORES DOS
CITROS POR ÁCAROS FITOSEÍDEOS

F

inalizando a série de artigos sobre a predação
exercida pelos ácaros
da família Phytoseiidae,
comumente
chamados por nós de ácaros “Pera” e
“Maçã”, segue o tema abordando
os ácaros desfolhadores.
Ultimamente tem sido observado
aumento da incidência desses ácaros, certamente tendo como um dos
fatores mais decisivos a consequência do uso frequente e regular de
inseticidas para controle do psilídeo
seguindo a “tolerância zero” ao vetor
do greening, devastador da citricultura brasileira e mundial. Em meio a
tudo isso tem os ácaros predadores
de ocorrência natural que ainda resistem em grande parte por não serem
alvo direto dos inseticidas direcionados ao inseto vetor do greening.
O desequilíbrio, em parte, então, é
devido aos efeitos dos inseticidas e
dos acaricidas utilizados no manejo
errático do ácaro da leprose, estes
sim com efeitos mais incisivos por
ser acaricida, uma vez que os fitoseídeos também são ácaros. São três
as espécies mais importantes que

podem estar ocorrendo nos seus pomares: o purpúreo (vermelho), o mexicano (vermelho) ou o texano (verde). São todos semelhantes entre si
nos danos causados, comportamento e na biologia. Só diferem um pouco na aparência, mas praticamente
convivem nas folhas, frutos e ramos,
dando preferência para as folhas, só
indo para frutos e ramos em altas infestações. Somente um produz teia
em abundância, o mexicano e o texano, não está associado a teia abundante. O purpúreo é facilmente identificado pelo Inspetor de Pragas por
não ter teia na colônia, todas as fases
imaturas são escuras como o adulto.
O ovo é fixo na superfície e no topo
tem um fio como uma antena que é
fixada em três outros fios em forma
“circo” presos ao lado do ovo para
dar firmeza até a eclosão das larvas.
Todas as três são tidas como de preferência desenvolver na seca, com
umidade entre 30 e 60%, mas é que
nessa umidade não ocorre o fungo
natural Neozygites floridana.
Outro comportamento interessante
é que o macho fica perto da fêmea
ainda na fase de deutoninfa resguar-

dando-a para acasalamento, como
ocorre com o ácaro branco que carrega a fêmea. Em 12 dias o ovo vira
adulto passando por três fases, as
quais são preferidas para os ácaros
predadores da família Phytoseiidae,
Euseius citrifolius e Iphyseiodes zuluagai. Os Níveis de Ação para manejo
podem variar conforme o administrador, entre 20 a 30% de folhas com
cinco ou mais ‘’ácaros, olhando 1%
de plantas, verificando 3 folhas quase madura e no mesmo ramo, três
folhas recém maduras tendo assim
duas unidades amostrais. Os níveis
de não-ação podem ser de dois tipos: se os níveis estiverem próximos
da ação e dos ácaros predadores
estiver ≥ 30%; ou se a contagem
estiver numa relação de um desfolhador para dois ou três predadores,
não pulverizar, esperar pela próxima
inspeção. Dar preferência para biodefensivos como Isaria fumosorosea,
Beauveria bassiana ou Metarhizium
anisopliae, e os acaricidas usados
para leprose.

Prof. Santin Gravena GCONCI e KOPPERT
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O que acompanhar
em agosto no agro

respondeu à soja em grão. As carnes também foram
protagonistas vendendo US$ 1,8 bilhão (+27%): na carne bovina foram exportados US$ 834 milhões (+13%),
mesmo com queda de 7% no volume (164.300 toneladas); na carne de frango o montante foi de US$ 636
milhões (+46%); e na suína, US$ 270 milhões (+36%).
Os produtos florestais também aumentaram os embarques em 24% para US$ 1,2 bilhão; o setor sucroenergético saltou 27%, chegando a US$ 1,1 bilhão; e o
café alcançou US$ 454 milhões em valor embarcado,

um incrível aumento de 40%. Por sua vez, as importações do agro cresceram para US$ 1,28 bilhão, deixando então um superávit de R$ 10,8 bilhões na balança
do setor.
Considerando o primeiro semestre de 2021, já vendemos US$ 61,5 bilhões, deixando um saldo de US$ 54
bilhões, o que representa um crescimento de quase
21% na comparação com o mesmo período de 2020. A
China foi nosso principal parceiro comercial, representando quase 40% de nossas vendas totais.

Os cinco fatos do agro para acompanhar agora são:

N

a atualização
mensal
sobre
oferta
e demanda global de
commodities
agrícolas do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) para o ciclo
2021/22, poucas novidades foram relatadas. A produção global de milho teve um reajuste de +5 milhões
de t, devendo alcançar agora 1,195 bilhão de t, 6,6% a
mais que no ciclo passado, enquanto que os estoques
foram para 291,18 milhões de t (+4,0%). No Brasil, a
colheita do cereal foi estimada em 118 milhões de t
(+26,9%), enquanto que Estados Unidos e Argentina
devem produzir, respectivamente, 385,21 milhões de
t (+6,9%) e 51 milhões de t (+5,2%). Por sua vez, na
soja, a produção global foi mantida em 385 milhões
de t (+ 6,0%) e os estoques em 94,49 milhões de t
(+3,3%). A liderança na produção contínua com o Brasil, com expectativa de colheita de 144 milhões de t
(+5,1%), seguido pelos Estados Unidos com 119,88
milhões de t (+6,5%), e pela Argentina, com 52 milhões de t (+11,8%).
Agora com relação à safra brasileira do ciclo 2020/21,
estimativas na Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) apontam para uma produção de grãos de
260,8 milhões de t, incremento de 1,5% em relação
à safra passada. Os dados finais ainda dependem das
culturas de segunda e terceira safra, além das de inverno. Para o milho safrinha, a produção está avaliada
em quase 67 milhões de t, redução de 10,8% frente

1. O acompanhamento da colheita do milho segunda

4. O câmbio e as perspectivas econômicas com a ace-

safra e o volume produzido, o avanço das exportações
de grãos do Brasil e o abastecimento interno;

leração da vacinação;

2. A evolução dos custos para o plantio da safra

lavouras de milho nos EUA melhoraram e chegaram a
65% de bom e ótimo com temperaturas mais amenas
e boas chuvas. Agora esperar o clima em julho/agosto,
que pode esquentar demais e ficar seco.

2021/22, as decisões de compra e venda;
ao ciclo passado e de
4,3% em relação ao
mês de junho. Assim, a
produção total do cereal deverá alcançar 93,4
milhões de t, queda de
9% em comparação ao
ciclo passado. No trigo
a produção deve chegar a 8,5 milhões de t (+36%),
colhidas em 2,63 milhões de hectares (+12,3%). Para
o algodão, que está em plena colheita, são esperadas
2,3 milhões de t de pluma (-22%) em uma área 1,37
milhão de hectare (-17,9%). Com dados praticamente
consolidadas, a produção de soja deve evidenciar recorde de 135,9 milhões de t (+8,9%) em 38,5 milhões
de hectares (+4,2%).
De acordo com expectativa do MAPA (Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento), o VBP
(Valor Bruto da Produção Agropecuária) de 2021
deve alcançar o incrível valor de R$ 1,099 trilhão,
sendo 10,5% superior àquele constatado em 2020
(R$ 955 bilhões). Dessa forma, as lavoras devem
faturar R$ 753,2 bilhões (+13,8%), enquanto que a
atividade pecuária deve arrecadar R$ 346,2 bilhões
(+3,8%).
E tivemos mais um mês de mercado favorável às exportações do agronegócio. Em junho, os embarques
do setor totalizaram US$ 12,1 bilhões, um crescimento
de 25% frente ao mesmo mês de 2020. Isso é explicado principalmente pelos melhores preços obtidos,
em média 30,4% maiores. O destaque desse mês
fica para o complexo soja, o qual exportou a US$ 6,2
bilhões (+24%), sendo que 85% desse montante cor-

3. A crise hídrica e as medidas a serem tomadas;

5. O andamento da safra americana. As condições das

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 mestrando na FEA-RP/USP com formação em Engenharia Agronômica pela ESALQ/USP.
Vinícius Cambaúva é consultor associado na Markestrat Group, formado em Engenharia Agronômica pela FCAV/UNESP.
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Imóveis

TRATOR
A144

Potência e economia
ampliadas no seu campo.
MAIOR RENDIMENTO
OPERACIONAL
10% mais hectares/hora

MAIS ECONOMIA
E POTÊNCIA

Motor AGCO Power 145 cv
8% mais econômico

RESISTÊNCIA
E DURABILIDADE

IMÓVEIS
À VENDA

URBANOS
SILO E LOJA – PEREIRA
BARRETO – SP
Denominação: Silo e loja
Município: Pereira Barreto
Matrícula: 13.543 e 20.518
C.R.I: Pereira Barreto, SP
Área: 17.662 m², 3.143 m²

TERRENO URBANO
BEBEDOURO – SP
Denominação: Terreno

área

construída

APARTAMENTO EDIFÍCIO LA
PLACE – RIBEIRÃO PRETO – SP
Denominação: Apto nº 11, 1º andar, Jardim Irajá, localizado na Rua
do Professor, nº 333.
Município: Ribeirão Preto
Matrícula: 177.040
C.R.I: Ribeirão Preto, SP
Área: 77 m² (2 vagas de garagem)

20% menos desgaste de peças

RURAL
CASA – LEME – SP
Denominação: Imóvel residencial

lote 1 ur-

bano na Av. Raul Furquim
Município: Bebedouro
Matrícula: 40.813
C.R.I: Bebedouro, SP
Área: 3.655 m²

LOTE – JABOTICABAL – SP
Denominação: Terreno lote Rua
Quintino Bocaiuva, Lote 3-I.B
Município: Jaboticabal
Matrícula: 30.849
C.R.I: Jaboticabal, SP
Área: 1.179 m²

- Casa

Município: Leme
Matrícula: 37.479
C.R.I: Leme, SP
Área: 470 m²
APARTAMENTO SHOPPING
MONICA – UBERABA – MG
Denominação: Apto nº 604,

7º
andar, Edifício Residencial Monica
Shopping, localizado na Rua Vigário
Silva, nº 745
Município: Uberaba
Matrícula: 29.351 e 27.323
C.R.I: Uberaba, MG
Área: 125 m²

Para maiores informações ou esclarecimentos, favor entrar em contato com o
departamento de ativos imobiliários no e-mail:
antonio.silva3@coopercitrus.com.br e telefones 017 3344-1111 ou 017 99677-6562.

Vende-se
10 tubos de 10” defofo pn80 Amanco com 6 metros
(NOVO)
08 tubos de 10” defofo pn60 Amanco com 6 metros
(NOVO)

(17) 99123-4407 ou (17) 99761-6298
Mário
Monte Azul Paulista, SP

PARA PARTICIPAR DOS CLASSIFICADOS,
PROCURE A GERÊNCIA DA LOJA DE SUA CIDADE.
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Classificados

PRODUTOS E SERVIÇOS

PREPARE-SE PARA CONHECER
A GERAÇÃO ON DA UPL.

Esteja você no
controle e proteja
a sua produção
com nossas estufas.

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

UMA SOLUÇÃO DIFERENCIADA,
INOVADORA E EXCLUSIVA PARA
SUA LAVOURA.

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. UTILIZE OS
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

52
NOVO
INSETICIDA

Entigris

®

E FIC ÁCIA
QUE SE V Ê.
Entigris chegou para levar o manejo
®

das cigarrinhas a outro nível.
Com a consistência e a credibilidade
BASF, agora você pode contar com um
inseticida que proporciona alta eficácia
de controle e manejo de resistência.
O resultado você pode ver e comprovar:
um canavial protegido e produtivo.

FORMULAÇÃO ÚNICA E INOVADORA
RAPIDEZ DE CONTROLE
MANEJO DE RESISTÊNCIA
RESIDUALIDADE SUPERIOR
MAIOR SOLUBILIDADE
E SISTEMICIDADE
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.

PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. USO AGRÍCOLA.
ATENÇÃO ESTE
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. UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA NO ESTADO
DO PARANÁ PARA ENTIGRIS® NA CULTURA DO AMENDOIM. REGISTRO MAPA: ENTIGRIS® Nº 22420.

