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Editorial

FERTILIZANTE
O FÓSFORO EM SUA PLENITUDE

A escalada dos custos
Ao longo dos anos as cooperativas tiveram entre suas
atividades a missão de ser um parâmetro para os preços dos insumos e máquinas para a agropecuária.
A Coopercitrus tem conseguido muito mais que
isso, por meio de suas feiras e eventos oferecemos
as melhores condições
comerciais,
orientação
aos cooperados sobre
o melhor momento de
fechar as negociações,
para prontamente atender
suas necessidades.
É uma tarefa difícil e de
muita responsabilidade,
embora os insumos usados no segundo semestre, quase sempre tem
melhores condições no
primeiro semestre, essa
regra pode eventualmente ser alterada pelo mercado. Nossa equipe está
preparada para orientar o produtor, apresentar várias
possibilidades, mas deixamos a cargo do associado
a decisão do melhor momento para fechar o negócio.
Este ano não foi diferente, nos eventos comerciais:
Balcão, Mais Oportunidades e CoopercitrusExpo,
praticamente fornecemos 80% do total das neces-

sidades dos produtores, e a média de preço foi surpreendentemente menor que as cotações atuais,
mérito dos produtores e competência da cooperativa. Somente em fertilizantes o fornecimento será
70% maior que 2020, a um preço médio um pouco
superior ao ano passado.
Além dos preços estarem
em patamares muito elevados, consideramos também
a falta de várias matérias-primas, diversos produtos para
este final de ano e início do
próximo.
A Coopercitrus tem o
dever de antever situações e prevenir possíveis
desabastecimentos, estamos com estoques reguladores, principalmente de defensivos, mas o
produtor precisa fazer a sua parte também: garantir
pelo menos parte dos insumos que utilizará até junho 2022. Existe risco de desabastecimento.

“Nossa equipe está
preparada para orientar o
produtor, apresentar várias
possibilidades, mas deixamos a cargo do associado
a decisão do melhor momento para fechar o
negócio”
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Coopercitrus é a primeira empresa a exigir
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para comercialização de Adjuvantes
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Reunião no IAC - Eduardo Alvarez, Gestor de Agricultura, Abastecimento e Turismo de Jundiai; Marcos Landell, diretor do IAC;
André Rossi, Gerente de Tec. Agrícola Coopercitrus e Hamilton Ramos, Diretor do Centro de Eng. e Automação.

esde 2017 o Ministério da Agricultura deixou de exigir registro para os
adjuvantes utilizados nas pulverizações. Com isso, o mercado passou
a não ter um padrão de adjuvantes
e muitos produtos passaram a ser oferecidos, mas
com registro técnico de fertilizante foliar. Que garantia de eficiência temos com esses produtos?
Pensando em levar as melhores soluções a nossos
cooperados, o Departamento de Tecnologia Agrícola da Coopercitrus apoiou o Centro de Engenharia e
Automação do IAC (Instituto Agronômico de Campinas) no projeto de desenvolvimento do Programa
de Adjuvantes do IAC.
No dia 07 de outubro, em Jundiaí, no Centro de Automação do IAC, foi realizada a cerimônia de lançamento do Selo de Adjuvantes, onde cada produto,
após submetido a diversas análises de funcionalidades, independente do seu registro, caso ele tenha
alguma propriedade típica de um adjuvante, ganhará o selo e um laudo de autenticidade de eficiência.
Para um produto ser considerado um adjuvante,
deve possuir ao menos uma das características
básicas, como surfatantes, espalhante, umectante,
detergentes, dispersantes e aderentes, entre outros, com finalidade de melhorar as pulverizações
agrícolas.
O diretor do IAC, Marcos Landell, comentou do
marco histórico que é esse Selo para nossa agricul-

tura, regulamentando um mercado até então bem
difuso, e enfatizou a importância do Centro de Automação para a agricultura brasileira, que é o responsável por diversas tecnologias aplicadas como
QUEPIA – (Programa IAC de Qualidade de Equipamentos de Proteção Individual na Agricultura), um
sistema de certificação de qualidade dos EPIs utilizados na agricultura.
O DTA - Departamento de Tecnologia Agrícola, com
o time de consultores especialistas agronômicos,
preocupado com as melhores condições de tecnologia de aplicação de defensivos, esteve presente
na cerimônia com a presença do gerente técnico
agropecuário Andre Rossi e Celso Silva, consultor
especialista em citros. Em seu discurso na cerimônia de lançamento do Selo, Rossi comentou da importância dessa ferramenta que permite uma adequação dos adjuvantes e possibilita a Coopercitrus
comercializar somente produtos que de fato funcionam e levam benefícios aos nossos cooperados, a
orientação agora com nossos fornecedores é que
façam as análises laboratoriais no Centro de Automação do IAC e busquem o Selo para comercializar
um adjuvante na Coopercitrus.
Esse é um divisor de águas na agricultura brasileira
e a Coopercitrus dá um importante passo técnico
sendo a primeira empresa brasileira a exigir o selo
de certificação de adjuvantes para comercialização
de insumos.
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Coopercitrus premia alunos
que se destacam no concurso
Campo Limpo

Projeto de sensibilização e conscientização ambiental, em parceria com as secretarias de
Educação de Bebedouro e Catanduva, atingiu mais de 1,7 mil crianças.

A

Coopercitrus,
em
parceria com as escolas municipais das
cidades de Bebedouro e Catanduva, realizou, em 30 de setembro, premiação aos alunos que se destacaram
no concurso de desenho e redação
em ação referente ao ‘Dia Nacional
do Campo Limpo’, que trabalha a
conscientização e a importância de
preservar o meio ambiente.
Em Bebedouro, o concurso recebeu
a inscrição de 726 alunos da 4ª e 5ª
série de Bebedouro, que desenvolveram o tema ‘Vivendo num planeta
mais sustentável com a economia circular’. O aluno da Emeb Coronel Conrado Caldeira, João Lucas Rodrigues,
conquistou o 1º lugar, foi premiado
com uma bicicleta.
Em Catanduva, a ação recebeu a
inscrição de 978 desenhos de estudantes da 4ª serie que trabalharam
o tema ‘Agricultura no dia a dia das
famílias brasileiras’. O desenho de
Vivian Cristina Reis de Oliveira, da
escola Maria Aparecida Colturato
Fernandes, foi o vencedor e a estudante ganhou uma bicicleta.
O coordenador ambiental da Coopercitrus, Álvaro de Azevedo, ressalta
que ter consciência ambiental é com-

preender o meio ambiente e as consequências que certas ações podem
causar nos recursos naturais. “Se jogarmos uma embalagem com agrotóxico no meio ambiente, é preciso
saber o que irá acontecer no solo, na
água, no ar. Antes de pensarmos em
mudar o mundo, precisamos ser um
agente transformador dentro da nossa casa, do nosso bairro e da nossa
cidade. Mais do que jogar o lixo no lugar certo é necessário respeitar o lugar onde vivemos e amar nosso país,
cuidando dele. Tive a oportunidade
de ler todas as redações e os alunos souberam expressar de maneira bem simples a preocupação em
relação ao meio ambiente e o amor

que sentem pela cidade. Parabéns a
todos que participaram”.
Em comemoração ao Dia Nacional
do Campo Limpo, programa gerenciado pelo inpEV (Instituto Nacional
de Processamento de Embalagens
Vazias), a Coopercitrus juntamente
com a Fundação Coopercitrus Credicitrus, doou 156 cestas básicas
aos Fundos Sociais de Solidariedade dos municípios de Bebedouro
e Catanduva, em 18 de agosto. As
ações de solidariedade realizadas
nas 96 unidades de recebimento
de todo o país resultaram na arrecadação de mais de 13 mil cestas básicas, o equivalente a mais de 220
toneladas de alimentos.
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#Conectividade #Simplicidade #Integração #EKOS

Chegou o momento de ter o
controle integrado da gestão
de suas operações agrícolas.

Coopercitrus Campo Digital:
Informações práticas e atualizadas para melhorar
seus resultados dentro da porteira
Plataforma digital reúne o maior acervo digital do agro, com milhares de conteúdos sobre as
principais atividades agropecuárias.

Conheça o EKOS, o software de gestão
de operações agrícolas multimarcas
da Jacto Next. Integre informações de
telemetria e máquinas em uma única
plataforma, de um jeito prático e inovador.

O futuro da agricultura
para sua gestão!

jacto.com

Escaneie o QR Code para falar
com um especialista e descobrir
mais sobre essa solução!

A

pós o sucesso da Coopercitrus Expo 2021,
que levou para o ar a maior coletânea de
conteúdos técnicos e informativos do agronegócio nacional, a Coopercitrus inovou
mais uma vez e relançou a plataforma Coopercitrus Campo Digital. O portal reúne mais de cinco
mil vídeos e documentos com informações atuais sobre
manejo agropecuário, orientações sobre boas práticas e
demonstrações de tecnologias para melhorar a produção
em campo.
O objetivo é contribuir para que produtores rurais e profissionais do agronegócio possam atualizar seus conhecimentos e entender como solucionar problemas sobre
diversas culturas, desde o planejamento do plantio até a
colheita.
O Campo Digital está disponível no endereço eletrônico
https://www.campodigitalcoopercitrus.com.br/login,
com tecnologia 3D, experiência 360 graus e acesso grátis
para todos.
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Jornadas do Agro
Ao acessar o Campo Digital, o visitante encontra
os conteúdos organizados em jornadas temáticas
sobre diversas culturas, como amendoim, batata,
café, cana-de-açúcar, citros, milho, soja, tomate e
pecuária. Os conteúdos são apresentados pelos
técnicos especialistas da Coopercitrus na linguagem do produtor rural, de forma prática e objetiva.
Há também jornadas especiais, que apresentam
as novas tecnologias de mecanização agrícola e os
projetos desenvolvidos pela Coopercitrus e pela
Fundação Coopercitrus Credicitrus. O visitante
ainda pode acompanhar as inovações de mais de
140 empresas líderes no fornecimento de tratores,
máquinas, implementos, insumos, fertilizantes,
defensivos, serviços e soluções de agricultura de
precisão.
Com essa nova plataforma on-line, a Coopercitrus
reforça seu compromisso de disseminar conhecimentos e contribuir para que seus cooperados
cresçam como um todo.
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Café

Chegou Graduate A+®
O fungicida que adiciona
valor à sua fruticultura.
+ QUALIDADE
Dois modos de ação com controle superior no
amplo espectro de patógenos, no pós-colheita.

+ TEMPO DE PRATELEIRA
Prolonga o tempo e a duração das frutas.

+ RENTABILIDADE
Proteção da qualidade da colheita
ao consumidor.

CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS NA
CULTURA DO CAFÉ COM PRODUTOS BIOLÓGICOS,

O QUE DEVO SABER?

C

om o avanço das tecnologias, temos
um mundo muito conectado e ativo. A
divulgação de um evento ou comentário,
em questão de segundos já atinge grande parte da população. Desta forma, na
agricultura moderna, temos muitos relatos da ação de
novas pragas e doenças nos principais cultivos comerciais, onde o uso dos defensivos está se tornando cada
vez mais restrito, seja devido ao modo de ação das
moléculas, seletividade aos inimigos naturais ou eficiência prejudicada pelo manejo de forma inadequada.
O controle biológico busca utilizar organismos vivos
“inimigos naturais” envolvendo insumos agrícolas desenvolvidos a partir de um ingrediente ativo natural,
considerado “ativo biológico”, visando o manejo de
pragas e doenças na agricultura.
A adoção desse nicho de produtos está estimada em
20% das áreas agrícolas brasileiras e no ano de 2021
deve crescer 33%, segundo a revista FORBES, 2021.
Apesar de antigo, datando de 1919, o termo envolve 3
formas de combate:
- Controle Clássico (importação): inimigo natural é
uma praga introduzida na esperança de combater outra

Graduate A+®. Proteção da fazenda ao ponto de venda.

- Controle indutivo (aumento): adição de alta população de inimigos naturais para controle
- Controle inoculativo (conservação): manutenção
dos inimigos naturais para restabelecer o equilíbrio

©Syngenta, 2021.

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.

A utilização de manejos alternativos para o controle de
doenças e pragas é cada vez mais importante diante
da grande pressão exercida pelas extensas áreas de
plantio e pelo clima cada vez mais extremo. O lançamento de moléculas de novos produtos ocorre de forma lenta frente a capacidade de adaptação das pragas
que destroem as lavouras, diante disso, o uso de pro-

dutos biológicos tem se mostrado como excelente
alternativa para aliviar a pressão sobre as moléculas
antigas de produtos ou para a falta de opções de produtos que tragam um resultado satisfatório.
Os maiores entraves ao uso de biológicos estão relacionados a sua qualidade e eficiência, características
que vem tendo grandes avanços nos últimos anos,
como: garantia da espécie/linhagem do agente; aumento no tempo de prateleira (viabilidade), formulações adequadas, armazenagem, entre outros.
Os produtos disponíveis aos produtores, apesar de
utilizados na agricultura orgânica, têm como principal
mercado o convencional, visando o manejo integrado
de pragas (MIP) e podem ser divididos em:
- Inseticidas:
microbiológicos (fungos, bactérias, vírus e nematoides)
macro biológicos (parasitoides e predadores);
- Fungicidas: fungos e bactérias
- Nematicidas: fungos e bactérias
- Herbicidas: não disponíveis
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Foto: Produtos biológicos e formas de atuação

O controle Biológico
Natural & Produtos
Bioquímicos

Macrobiológico

Microbiológico

Semioquímicos

Predadores, parasitóides &
nematóides

Vírus, bactérias & fungos
patogênicos

Feromônio

Substância de origem
animal ou vegetal

Ferramentas de comunicação
encontradas na natureza sem
efeito de “matar”

Produto de origem natural

Organismos vivos que proteEncontrado naturalmente no
gem naturalmente as culturas solo, usado na agricultura e na
alimentação

Fonte: ABCBio

No final dos anos 50, surgiu o conceito do Manejo Integrado de Pragas (MIP), que tem como base o uso de
várias estratégias de controle, como plantas resistentes, inseticidas seletivos aos inimigos naturais, medidas culturais, uso de parasitoides e predadores, além
do uso de entomopatógenos, (causadores de doenças
em insetos).
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CONTROLE BIOLÓGICO

O controle Biológico terá seu espaço cada vez mais
crescente na agricultura. Atualmente, o fator mais limitante, além dos citados acima, está na forma de aplicação, pois temos que trabalhar com um operacional qualificado e o momento de aplicação na lavoura de café.

Destaca-se ainda a importância do monitoramento das
pragas e doenças para que o manejo ocorra de forma
preventiva, ou na fase inicial de infecção, o momento
de aplicação: alguns produtos são degradados pela luz
e necessitam de aplicações noturnas e umidade relativa
do ar mais alta, além da questão das misturas e tempo
dos produtos no tanque, que podem comprometer a eficiência do produto biológico utilizado.
Nesse cenário, a utilização de macrobiológicos para o
manejo de pragas está crescendo, com menos restrições de horários de aplicação, porém há a necessidade
de mais de uma aplicação para que o resultado de controle seja efetivo. Um exemplo é a utilização de Crisopídeos para controle de ácaros e bicho mineiro em café.
Outros pontos importantes a serem citados referem-se aos equipamentos que devem estar limpos, sem
agente contaminante, reforçando que o controle biológico tem como base ativos vivos e a necessidade de
respeitar a carência dos produtos que podem matar o
agente biológico, em especial fungicidas, cobre para
bactérias e inseticidas para os macrobiológicos.

Abaixo citaremos alguns controles utilizados na
cultura do café
Os produtos biológicos utilizados para controle de pragas e doenças necessitam de condições especiais para
manifestar seu maior potencial, temperaturas mais amenas entre 25 e 30°C, umidade acima de 65%, preferencialmente dias nublados ou aplicações em final de tarde,
sempre respeitar 3 dias após a aplicação de produtos
cúpricos ou fungicidas, cuidar para algumas misturas de
tanque com foliares que podem inviabilizar ou diminuir a
eficácia dos biológicos.

Controle de insetos
Broca- do-cafeeiro
Importante praga do cafeeiro, relacionada a qualidade
final do produto para comercialização, seu controle se
tornou complicado com a banalização do uso da molécula do endosulfan. Um dos manejos é possível com o
uso de Bouveria bassiana em momentos específicos,
desde a florada até as revoadas da praga no enchimento
de frutos.
Bicho mineiro
Praga importante no cerrado e em regiões de baixa altitude, tem sua infestação descontrolada em momentos
de clima quente e seco, onde seu ciclo é reduzido. O
uso dos fungos Bouveria bassiana e Metharizium anisopliae em aplicações sequenciais e associação ou intercalado com inseticidas químicos tem permitido a convivência com essa praga em regiões com alta pressão. A
utilização do crisopídeo tem apresentando bons resultados, mas com necessidade de aplicações mensais ou
quinzenais.

Agricultura Sustentável
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Ácaros
O controle dos ácaros (vermelho e da mancha anular)
que atacam a cultura do café pode ser realizado com a
utilização do Crisopídeo, com não são específicos, predam qualquer tipo de ácaro na fase larval.
Nematoides
Praga importante em algumas regiões cafeeiras do país,
o seu manejo pode ser realizado com a implantação de
cultivares resistentes ou enxertados. Em locais onde a
cultura já está instalada e é detectado o problema, além
do uso de produtos químicos a opção de utilização de
alguns fungos e bactérias para seu controle, entre eles
fungos - Thicoderma galoi (supressão), Pochonia chlamydosporia e bactérias: Bacillus subtilis, B. amyloliquefaciens, B. licheniformis.
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Café

Grãos

Controle de doenças foliares
A utilização de estirpes específicas de Bacillus subtilis
para manejo de doenças como antracnose, phoma e

ferrugem preventivamente intercalada com fungicidas
químicos tem permitido a melhora no controle proporcionado por esses produtos.

Produtos biológicos
Biofertilizantes

Bioestimulantes

Microbiológicos

Manejo abiótico de estresse

Fixadores de N

Aminoácidos

Bioquímicos

Microrganismos

Solubilizadores P2O5

Microrganismos

Semioquímicos

Bactérias

Mobilizadores de K

Extratos de planta

Extratos de plantas

Fungos

Minerais

Protozoários

Promotores cresc.vegetal (PCV)

Vírus

Ácidos orgânicos

Outras leveduras

Os extratos de plantas formam o
maior segmento desse grupo;

Nematoides *

Outros

Ácidos orgânicos

Bioagentes
Bioinseticidas, biofungicidas , bioherbicida

Algas

Microrganismos usados
Extratos de algas é o que predopara aumentar a absorção mina nesse grupo;
de nutrientes do solo;
Ácidos orgânicos são os ácidos
As bactérias fixadoras
húmicos e fúlvicos usados como
de nitrogênio dominam o alteradores de solo, formados
grupo;
pela degradação microbiana da
matéria vegetal;
Inclui ainda mobilizadores de nutrientes espeMicrorganismos, principalmente
cíficos (Zn, S) e fungos
bactérias, muito usados no tramicorrízicos;
tamento de sementes ou solo
para auxiliar na assimilação de
Regulamentação estadual. nutrientes;

Os semioquímicos (feromônios)
tem o maior número de produtos;
O maior desafio para extratos
de plantas é a fabricação e
qualidade consistente no(s)
ingrediente(s) ativo(s).

A definição e a regulamentação
está ainda em desenvolvimento
no mundo.

É importante alertar que para a utilização do controle biológico se faz necessária a capacitação da equipe de campo, o monitoramento dos patógenos, a
adequação das estruturas para armazenamento dos
ativos vivos, o planejamento do alvo a ser trabalhado, o planejamento do controle a ser aplicado, os
equipamentos devidamente limpos para a utilização dos biológicos, além de ajustes nos turnos de
trabalho para boa eficiência. Por tudo isso, é importante buscar orientação técnica com profissionais
capacitados nesta linha de trabalho.

Macrorganismos
Insetos
Ácaros
Os insetos são
líderes;
É o único grupo onde
ovos, larvas, pupas e
adultos são usados;

As bactérias seguidas O maior desafio é a
pelos fungos formam o logística de uso e
maior grupo comercial transporte;
(>90%);
Normalmente não é
Os microrganismos classificado como
Bioinseticida, mas
forma o principal
como produtos de
mercado de b
controle biológico.
ioinseticidas
(R$ 4,2 bi ano-1)
Os principais desafios estão ligados à
formulação:
(a) tempo de prateleira;
(b) estabilidade;
(c) melhoria da
performance.

Bioinseticidas • São
derivados de materiais
naturais (plantas, bactériase até minerais).
Têm alvos específicos
e são muito menos
tóxicos do que inseticidas sintéticos

Em síntese, antes de iniciar o controle biológico, se faz
necessário um bom estudo da situação que a propriedade se encontra para realizar com sucesso o controle
das principais moléstias na cultura do café.
Material Consultado
Mais Café: Produtos biológicos, por José Otavio Menten. Disponível hein:
https://revistacafeicultura.com.br/?mat=63924
Mercado de defensivos biológicos deve avançar 33% no Brasil em 2021.
Disponível em: https://forbes.com.br/forbesagro/2021/04/mercado-de-defensivos-biologicos-deve-avancar-33-no-brasil-em-2021-diz-croplife/
Fabiana Aparecida Fernandes
Consultora especialista em café da Coopercitrus
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Grãos

Substituição de Moléculas
diante da falta de insumos

A

agricultura brasileira
é a grande alavanca que move o PIB
do país e garante a
balança
comercial
mesmo em tempos de crise, porém um fato bastante preocupante é a dependência de insumos
externos, sejam fertilizantes que
precisam vir de minas de fósforo
e potássio em diversas partes do
mundo a princípios ativos presente
nos defensivos que são sintetizados em grande maioria na China.
Com a pandemia do Covid-19 o
mercado mundial mudou, insumos
passaram a ficar escassos, quarentenas em portos e recebimento dificultado, frete marítimo com custo
aumentado, falta de embalagens,
fábricas fechadas, diversos problemas simultâneos afetaram diretamente o mercado de insumos.
Todos esses fatores, além das
commodities em alta, os insumos
também subiram, que são os principais componentes do custo de pro-

dução agrícola. Mas não é o preço o
nosso verdadeiro problema, e sim a
escassez! Você já imaginou, depois
desses quase 20 anos de cultivo de
soja RR em grande escala no Brasil
um produtor não conseguir comprar
glifosato para controlar daninhas
em suas lavouras? Como fazemos
para ter alternativas? O sistema
atual mantém a produtividade com
a falta das moléculas chaves? Muito bem, chegou a hora de diferenciarmos os técnicos que realmente
fazem a diferença no campo.
A Coopercitrus, preocupada com o
cenário atual, tem um volume de
estoque de diversas moléculas que
auxiliam os produtores nessa difícil
passagem de falta de insumos e
nosso time técnico está disposto a
auxiliar na escolha e combinações
para buscar o melhor insumo acessível a produção de nosso cooperado.
O mercado de insumos muitas
vezes é tendencioso a escolher
alguns produtos chave, um mesmo fungicida pode chegar em uma

safra a fazer 20% a 30% da área
aplicada no Brasil e outros similares
por menor marketing muitas vezes
são deixados de lado e tem menor
uso e o produtor deve ficar atento.
Melhor do que pedir determinado
produto, é buscar por quais soluções o engenheiro agrônomo pode
te indicar. Ferramentas antes aposentadas terão de ser reativadas,
uso de pré-emergentes em soja e
de herbicidas com foco específico
entram como ferramentas de uso
quase que obrigatório com a falta
de algumas moléculas no mercado.
O cooperado deve ficar atento às
realidades do mercado, antecipar
suas compras. Ter o produto disponível é o melhor dos mundos, mas,
caso fique algo para trás, busque
apoio técnico para sair do usual de
maneira mais assertiva.

Andre Ricardo Rossi
Gerente de Tecnologia Agrícola Coopercitrus
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Sustentabilidade

Educação no

Agronegócio

O

agronegócio não para. Com tração desde
2020, o setor, considerado um dos mais
importantes para a economia brasileira, enfrentou grandes desafios durante o ano de
2021 e vem se valorizando cada vez mais.
Em 2020, mesmo diante das dificuldades enfrentadas na
pandemia, o agronegócio foi o único das três grandes áreas
da economia — agro, serviços e indústria— a crescer. Este
crescimento pequeno impulsionado pela alta de preços e
safras recordes, o agronegócio teve um aumento histórico
e continuou no ano de 2021.
A tendência é que o setor continue crescendo ano após ano
e existem diversos fatores que comprovam os avanços no
segmento. São exemplos:
• O crescimento populacional;
• A alta demanda por alimentos e fibras;
• Transformação digital, que tem ficado
cada vez mais rápida;
• Alto investimento em inovação no campo com
máquinas, ferramentas de automação e alta tecnologia, pontos que já são característicos do setor.
Com o crescimento acelerado e a alta na pressão externa por produtos com responsabilidade ambiental e social, as demandas de trabalho acompanham essa evolução
e o mercado cada vez mais exige profissionais com qualificações especificas, mas a oferta de mão-de-obra especializada ainda é baixa.
O Censo Agropecuário de 2017 do IBGE aponta que mais
de 80% dos produtores rurais não recebem assistência técnica, fato que limita o acesso às novas tecnologias. Mais de
60% dos produtores rurais têm mais de 45 anos de idade e
quase 80% não foram além do ensino fundamental.
A FGV Agro aponta que, em 2012, eram mais de dez milhões trabalhadores no agronegócio brasileiro. Em 2017, o
número de pessoas ocupadas na agropecuária caiu para 8,5
milhões. Por outro lado, os profissionais foram valorizados:
os rendimentos nesse setor aumentaram 5% no período,
contra 1% na soma dos demais setores da economia.
Ou seja, quem pensa em investir nessa carreira tem tudo
para se dar bem.
O desenvolvimento do campo, da tecnologia e a necessidade de comprovação de gestão adequada, fizeram com
que os produtores e trabalhadores rurais buscassem no-
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vas competências e habilitações técnicas – seja em grandes
negócios ou mesmo na agricultura familiar – para estarem
preparados às novidades do setor voltadas a tecnologia de
precisão, responsabilidade socioambiental, alta produtividade e redução de custos.
Embora a cada ano o número de pessoas empregadas no
campo no Brasil diminua em consequência da mecanização e
do uso de novas tecnologias, os profissionais que optam por
permanecerem conseguem cargos e salários mais atrativos
por meio da qualificação. Diante dessa constatação, é natural
que a performance do setor e na economia reflitam também
na educação.
A demanda em potencial revela uma série de oportunidades
para instituições de ensino superior e de educação profissional. A Fundação Coopercitrus Credicitrus, com a inauguração
do Prédio Educacional, aposta no crescimento da oferta de
educação para o agronegócio, de forma gratuita apoiando o
crescimento da oferta de profissionais qualificados ao setor.
Com capacidade para 600 alunos, a estrutura se destaca pela
arquitetura nos moldes do Centro Paula Souza. São mais de
1.500 m² de área construída, com 10 salas de aulas e laboratórios de informática e biblioteca. Além da estrutura física, o
projeto conta com área de campos experimentais para que o
aluno receba o conteúdo teórico em sala de aula e a prática
no campo.
O prédio abriga cursos técnicos durante a noite e, durante
o dia, é utilizado para treinamentos operacionais voltados às
necessidades do produtor, como de tratorista, mecânicos,
tecnologia na aplicação de insumos e outros.
Atualmente os cursos técnicos oferecidos são:
• Etec com a oferta de curso Técnico em Agronegócio
• Fatec com a oferta de curso superior em Tecnólogo em
BigData em Agronegócio
No curso de Técnico em Agronegócio, o aluno tem a
oportunidade de participar de aulas presenciais ou à
distância, aprendendo técnicas de gestão e de comercialização, avaliação de custos de produção e
aspectos econômicos para a introdução de novos
produtos e serviços, e idealiza ações de marketing. Após a conclusão do curso, o aluno terá a
capacidade de execução de atividades de gestão
do negócio rural, inclusive empreendimentos da
agricultura familiar. Poderá participar de sistemas de gestão ambiental e social e do desenvolvimento tecnológico, visando a qualidade e
a sustentabilidade do negócio. Além de sair
preparado para orientar produtores e trabalhadores rurais na organização de associações e
cooperativas.
No curso superior em Tecnólogo em BigData em Agronegócio,
o estudante aprende tanto a manipular e instalar equipamentos
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pra captação e geração de dados quanto a programar sistemas de análise de grande de dados. Após a conclusão
do curso, tem capacidade para desenvolver softwares
voltados para o agronegócio, instalar e gerenciar dispositivos de internet das coisas em ambientes agrícolas para
geração de dados, projetar e configurar redes de sensores e de transmissão de dados do campo e analisar dados
coletados pelos aparelhos e produzir relatórios para a tomada de decisão de gestores de agronegócios.
Os dois cursos são gratuitos e oferecidos a todo Brasil
no prédio educacional da Fundação Coopercitrus Credicitrus. Em 2021, a Fatec de Bebedouro obteve uma demanda de 3 candidatos por vaga no Curso de BigData

no Agronegócio. E a Etec Bebedouro apresentou, no 1º
semestre de 2021, uma demanda de 2,40 candidatos
por vaga no curso Técnico em Agronegócio.
Para mais informações sobre vestibular 2022, acesse o
site da fundação (http://fndcoopercitruscredicitrus.
org.br/).
Cooperado, aproveite e venha fazer parte desse desenvolvimento, seja um aluno da Fundação Coopercitrus
Credicitrus!
Karoline Castro O. Francisco
Especialista de sustentabilidade

A visão de quem faz
“O curso é incrível. Estamos desenvolvendo muitas aulas práticas. A didática
do curso é complexa e muito profissional. Os professores são muito bons e
as aulas são sempre muito explicativas.
Ganhamos um espaço no campo da
Fundação para pesquisa e experimentação agrícola e estamos produzindo um plantio de
milho, desde o preparo de solo. Acredito que o curso
vá abrir muitas portas no mercado de trabalho. Atualmente, os conteúdos aplicados em um curso técnico
estão muito próximos dos conteúdos aplicados em
graduações. Apesar do período do curso técnico ser
mais curto, a formação oferece foco em áreas específicas. Estamos nos tornando pessoas muito capacitadas para desenvolver nossas habilidades no mercado
de trabalho dentro da nossa área. A modernização
está cada vez mais encantadora. O tempo de espera
diminui, a produção e a qualidade aumentam. A tecnologia permite maior desenvolvimento e rendimento
no processo produtivo. Além da crescente participação das empresas multinacionais, com interesses em
manter a modernização como forma de aumento de
produtividade e lucratividade e, assim, em constante
desenvolvimento econômico”.
Aline Vidal,
aluna do curso Técnico em Agronegócio.

Sua máquina Valtra com

PLANOS QUE
CABEM NO SEU
ORÇAMENTO
/CONSORCIOVALTRA

“Temos dois cenários muito distintos: os grandes produtores contam com o que existe de melhor em tecnologia, insumos, big data no campo,
internet das coisas, sensoriamento remoto. Do
outro lado, temos os pequenos produtores, que
têm acesso a aplicativos que ajudam a acompanhar remotamente o seu rebanho ou lavoura,
mas a disponibilidade de internet ainda é deficiente, o que poderá ser resolvido com o acesso
ao 5G e os serviços de baixo custo, mas com
alta tecnologia embarcada. A gente costuma dizer que não existe crise na área da Tecnologia
da Informação, e o Brasil possui um déficit de
profissionais dessa área. A demanda deveria ser
de 70 mil profissionais formados por ano, mas
só temos condições de formar 45 mil. Somado
a isso, temos o setor da agricultura que está
sempre em alta. O Superior em BigData reuniu o
melhor desses dois mundos e eu
creio que isso será bastante positivo para minha carreira”.

Lucindo Tomiosso Junior,
aluno do Superior em BigData da Fatec

LANÇAMENTO
IMPERDÍVEL!
Grupo 5033

Opção de até
36 PARCELAS
REDUZIDAS *

Até 10 ANOS*
para pagar

SEM JUROS
e sem taxa de
ADESÃO!

WWW.CONSORCIOVALTRA.COM.BR
*De acordo com o funcionamento do grupo 5033. Para mais informações, consulte o representante da sua região. Imagem ilustrativa.
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SOLUÇÕES DE
IRRIGAÇÃO
LOCALIZADA

PRODUZA O
ANO TODO

NUTRA SEU CULTIVO
A CADA IRRIGAÇÃO

OTIMIZE O USO
DE INSUMOS

NEUTRALIZE OS
EFEITOS DO CLIMA

DISTRIBUIDOR PARCEIRO

VALORIZE A SUA
PROPRIEDADE
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Como reduzir o impacto da falta de insumos na
produção agropecuária?

“Focando na safrinha de milho
a ser plantada no início de 2022,
a próxima grande necessidade
de aplicação de fertilizantes no
país, a resposta para essa questão é: compre o mais rápido possível. Contudo, se pensarmos na safra verão 2022/23, a ser plantada a partir de setembro
de 2022, a resposta é: possivelmente a melhor
janela de compras será entre março e junho de
2022. Para outras culturas, com aplicações de
fertilizantes entre os 2 extremos mencionados,
o gerenciamento de suprimento deverá ser definido em função das necessidades específicas
caso a caso, bem como dos desenvolvimentos
internacionais.
Fertilizantes representam cerca de 30% do
custo de plantio das principais culturas agrícolas, têm alta volatilidade de preços, mas pouca
transparência de mercado, pois normalmente
as informações não estão disponíveis a cada
momento, de maneira fácil, nos meios de comunicação ou na web. Ademais, o preço deste insumo é definido no exterior, já que o Brasil importa mais de 80% de seu consumo de
fertilizantes. Desta maneira, compreender os
movimentos passados de mercado e, principalmente, as tendências futuras de preços em um
mercado que vai se ajustando a cada momento,
não é um tarefa simples.
A boa notícia é que a gestão de preços de fertilizantes está totalmente sob o controle do produtor rural e pode ter grande impacto em sua
rentabilidade. Isso é diferente de outros fato-

res, como por exemplo o clima, que também
tem impacto relevante na rentabilidade do produtor rural, mas que estão fora de seu controle
específico.
Comprar no momento adequado é fator crítico
de sucesso. Portanto, é essencial que o produtor rural tenha uma estratégia proativa de gestão de preços de fertilizantes, que lhe indique
os momentos mais adequados para efetuar sua
compra, pois isto não é aleatório e também tem
se provado nos últimos anos não ser sazonal.
Em meados de 2020, os preços do NPK internacionalmente começaram a subir vigorosamente,
puxados pelos rallies de 90% e 150% respectivamente nas cotações da soja e milho em CBOT
entre Jul/2020 e Abr/2021. Rallies semelhantes,
mas talvez não tão intensos, também ocorreram
em açúcar, café, suco de laranja, algodão e trigo. O rally de petróleo e os problemas logísticos
marítimos que já têm sido abordados pela grande mídia, também contribuíram para aumentar
os preços de fertilizantes. Mas desde Jun/2021
estamos vivenciando uma sucessão de crises
internacionais específicas impactando o NPK.
Primeiro as sanções econômicas sendo impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos
à Bielorrússia, país que responde por cerca de
20% da produção mundial de cloreto de potássio
(KCl). Caso as sanções norte americanas, que
passarão a vigorar a partir de início de Dez/2021,
venham a interromper uma grande parcela das
exportações do país, teremos um cenário de desabastecimento global de KCl.
Já a aceleração da crise mundial de gás natural,

cujos preços subiram mais de 60% nos Estados Unidos e Europa apenas em Set/2021, atingiram em cheio os nitrogenados com grandes
cortes de produção de amônia na Europa. Como
consequência direta desta crise, que tende a
se aprofundar com o início do inverno no hemisfério norte, tivemos um aumento do preço
colocado no Brasil para ureia de 60% ou 300
US$/ton, apenas entre início de Set e meados
de Out/2021. Também os preços de nitrato e
sulfato de amônia (NAM e SAM) são os maiores
de muitos anos.
Mas, a crise de gás natural ocorre em paralelo à
outras crises energéticas globais mais amplas,
que extrapolam a escassez momentânea de petróleo e impactam vários países, entre eles China e Brasil. A crise energética chinesa se associa a uma tentativa recorrente desde Mai/2021
para reduzir fortemente suas exportações de
fosfatados e de ureia. Note que em fosfatados a
China responde por 25% das exportações mundiais, enquanto em ureia também tem participação relevante, mas não tão expressiva.
O fato é que a combinação de todos os pontos
citados fez com que os preços CFR Brasil subissem desde o início de 2021 cerca de 215%
ou 530 US$/ton para KCl; 160% ou 470 US$/ton
para ureia; e 80% ou 330 US$/ton para MAP, o
fosfatado de alto teor mais consumido no Brasil.
Tais aumentos fizeram com que as Relações de
Troca medidas em volume de cada commodity agrícola específica, necessário para adquirir
uma tonelada de KCl, ureia e/ou MAP tenham
se deteriorado fortemente, se situando atual-

mente nos piores patamares desde 2008. Esta
situação tende a repercutir em uma destruição
da demanda mundial de fertilizantes em breve, assim que o produtor agrícola do hemisfério norte tiver que efetuar sua compra para o
plantio de primavera que ocorrerá entre Março
e Mai/2022. Evidentemente, uma significativa redução de demanda poderia repercutir em
quedas de preços mundiais de fertilizantes. Ao
mesmo tempo, a destruição de demanda tenderia a dar novo impulso às cotações de grãos
em CBOT, que passam por severa correção desde Mai/2021. Os dois fatores juntos, quedas de
preços de fertilizantes e aumentos de cotações
de grãos em CBOT, tenderiam a ajustar as RTs
abrindo uma janela de compras/ barter trade
muito mais adequada que a atual.
Apesar deste ponto ter sido amplamente discutido no segmento e, inclusive, ter sido mencionado pelo próprio Presidente da República em
live no início de Out/2021, minha visão é que
a chance de que um desabastecimento, efetivo
e continuado, venha a ocorrer é muito pequena e, por ordem decrescente, nos potássicos,
seguido dos fosfatados e depois de nitrogenados. Não me refiro a um desabastecimento
pontual e regional que ocorre com certa regularidade, principalmente logo antes dos períodos
de maior aplicação de fertilizantes como agora
dado o plantio de nossa safra verão 2021/22”.

Marcelo Mello,
diretor da mesa de fertilizantes da StoneX.
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“Estamos passando por um dos momentos mais desafiadores para o campo.
Todo novo status de economia e mercado criado pela pandemia vai exigir
muito do produtor rural. Entender e estar ligado 24 horas nas notícias sobre a
crise energética gerada pelo crescimento
mundial pós-pandemia será uma das exigências do agro. Não será apenas receber de um vendedor a
notícia que está faltando fertilizantes ou defensivos, ou que
tudo está muito mais caro, entender o porquê disso ou até
quando esta situação prevalecerá. Pelo que vejo, não se regularizará em pouco tempo, ou seja, a safra 2022/23 teremos
o mesmo cenário.
Inflação rondando todo o mundo, necessidade de aumento
de juros, crescimento represado, forçará aumento de petróleo e outros produtos como carvão, e isso fará com que
tenhamos duas variáveis que vão impactar muito nosso negócio: a diminuição da produção e aumento do custo de produção dos insumos.
Como minimizar ou criar estratégias para transpor esse enorme
problema? Alguns poderiam pensar: ora, compro antecipado.
Mas a grande pergunta é: a que preço? Ou seja não podemos
desgarrar da nossa margem de lucro, aí entra a estratégia de
proteção de preços. Contratos de opções, hedge, contratos a
termo, são mecanismos que vão nos proteger dos aumentos
absurdos do custo de produção. Portanto, ter a estratégia de
antecipar com no mínimo 6 meses a necessidade dos insumos
dentro da fazenda e não se arriscar no mercado futuro.
O produtor rural também deve estar atento com o uso racional dos insumos, agora não é hora de desperdício ou fazer
poupança de nutrientes no solo. Especialmente em relação
aos fertilizantes, que são responsáveis por cerca de 30% do
nosso custo de produção, é hora de racionalizar o uso. Não
podemos entrar no jogo de KCl a 5 mil a tonelada e manter a
correção para 5% de K na CTC, é hora de se preocupar apenas com o que a cultura vai produzir em quilo por hectare e
assim sabermos o que está sendo extraído do solo. E seguir
o mesmo raciocínio com o P. Ou seja, podemos até comprar
KCl a 5 mil e MAP a 4,5 mil, mas vamos antecipar as compras para garantir o plantio e vamos diminuir a dose destes
produtos.
Assim, se com base nas informações de mercado e de macroeconomia, a entenderemos que a situação não vai melhorar, devemos estar com as estratégias afiadas para comprar
mais cedo e comprar apenas o necessário. Com o custo de
produção subindo muito é hora de travar os preços e não
arriscar nossa margem. Com certeza são práticas que todo
produtor deve utilizar e estar sempre atento, em alerta constante, porque a hora é de sobrevivência”.
Guilherme Pontieri, produtor rural.

“A atual crise de insumos no agro
é reflexo de uma tempestade perfeita que desafia toda a cadeia. O
fornecimento de defensivos foi
afetado pela pandemia, seja pela
restrição de matéria prima causada
pela redução do ritmo de produção
na China, ou pela elevação de custo de fretes internacionais. Para
se ter uma ideia, de julho de 2020
a julho de 2021, o frete marítimo
China-Brasil subiu mais de 600%.
Além disso, a China anunciou que
irá reduzir emissões de CO2, fechando usinas termoelétricas, com
impacto em menor ritmo de produção. Assim, o efeito sentido na
safra 2021/22, poderá se estender
para a safra 2022/23.
Para o produtor, a principal preocupação se tornou disponibilidade
de produto e a busca por produtos
alternativos (troca de glifosato por
glifusinato) e técnicas de manejo
integrado devem ser fortalecidas
neste cenário. Além disso, planejamento e fechamento de pacotes
antecipados devem permitir maior
organização dos canais de vendas
e indústrias para buscar atender à
demanda. Para a indústria, a lição
de casa está em repensar a atual
dependência do suprimento em um
único país”.

Fernando Kolya,
sócio da consultoria Markestrat e
Agrolytics.

A pandemia do coronavírus felizmente parece arrefecer. Com o avanço da imunização, importantes economias, como a dos EUA e de países da
Europa, deram seus primeiros sinais de recuperação. Essa retomada trouxe desafios relacionados
aos gargalos logísticos, que provocam, por exemplo, no setor automotivo, atraso na chegada de
peças e insumos.
No Brasil, inserido nessa economia globalizada,
fatores internos somam-se aos problemas do comércio internacional. Por aqui, o segmento segue
lidando com a escassez de matérias-primas, como
aço, borracha, plástico, já que a indústria ainda não
retomou por completo sua capacidade produtiva.
Esses cenários, externo e interno, provocam um
desequilíbrio na cadeia de produção mundial, na
qual a infraestrutura pré-existente não é suficiente
para atender o crescimento da demanda.
Para amenizar as consequências e manter o alto
nível de produção no campo, o setor de máquinas

agrícolas precisou se adaptar. Uma
das estratégias da Valtra, especialista na concepção e fabricação de
máquinas e implementos agrícolas e pertencente à multinacional
AGCO, foi a de foi trabalhar junto
ao desenvolvimento de novos fornecedores nacionais, e, com isso, diminuir a
dependência de peças vindas do exterior, estabelecendo um equilíbrio entre o fornecimento local
e global.
Diante de todos esses gargalos, o segmento de
máquinas agrícolas precisou se recalibrar, revisitando seus planos, reformulando suas estratégias
comerciais e estabelecendo um diálogo transparente com concessionários e clientes, fatores que
permitem manter a expectativa de crescimento
de dois dígitos para 2021.
Alexandre Vinicius Assis,
diretor de vendas da Valtra.
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Ração Coopercitrus

garante resultados significativos no cocho e no bolso
O cuidado com o animal inicia-se com a escolha da nutrição adequada, melhorando o
desempenho do gado, garantindo aumento da produtividade.

A

nutrição animal é fator decisivo para o
desempenho do rebanho e a rentabilidade ao produtor. A escolha de uma
ração de qualidade faz toda a diferença
no resultado do rebanho. Sempre disposta a atender às necessidades de seus cooperados,
a Coopercitrus vem aprimorado sua linha de nutrição
animal e oferece um portfólio completo de rações e
suplementos minerais proteicos para bovinos, ovinos,
caprinos, bubalinos, equinos, suínos e aves.
As rações Coopercitrus são preparadas e balanceadas
para atender cada fase do desenvolvimento do animal.
O processo de produção segue os mais rigorosos crité-

rios em todas as etapas, desde a seleção e compra da
matéria-prima, passando pela industrialização, armazenamento e transporte. Para complementar o sucesso
da nutrição animal, a Coopercitrus conta com um time
de veterinários e técnicos especialistas para dar suporte e fazer as recomendações aos cooperados. Tudo
para garantir os melhores resultados no cocho e os
melhores rendimentos no bolso.
A Coopercitrus possui quatro fábricas nas cidades de Araçatuba e Votuporanga, SP; e Araxá e Cássia, MG; que garantem uma produção eficiente e o mais alto padrão de
qualidade. Juntas, as fábricas têm capacidade para produzir aproximadamente 13 mil toneladas de ração por mês.

Capa

De olho na qualidade
Para garantir a qualidade do começo ao fim da produção,
foi desenvolvido o programa D’OLHO (Descarte, Organização, Limpeza, Higiene e Ordem), que visa aperfeiçoar
aspectos imprescindíveis para produção da ração animal.
Para assegurar esse padrão, a cooperativa adotou um sistema rigoroso para a formulação e finalização da ração.
“Esse sistema é um grande diferencial, porque leva em
consideração todos os detalhes. Além de seguir todas as
boas práticas na produção da ração, desde a formulação
até a finalização, especificando com precisão todos os nutrientes em seu rótulo, o método de análise da matéria-prima é realizado cinco vezes por mês, quatro a mais do
que exigido pelo Ministério da Agricultura, resultando em
um produto de excelente qualidade”, enfatiza o gerente
de Fábricas da Coopercitrus, Edmar Soares.
Ele explica que a cooperativa trabalha com linha de adsorvente de micotoxinas, com intuito de impedir o risco de
transmissão de doenças. “Esse trabalho de prevenção é
essencial, porque focamos nos possíveis problemas que
podem ocorrer no campo e queremos evitá-lo. Às vezes,
o produtor faz uma silagem que pode gerar uma cadeia de
fungos. Então, os adsorventes que inserimos na composição da ração sequestra a toxina causada por fungo presente na dieta de má qualidade. E, para completar este
protocolo, trabalhamos com aditivos e programa de rastreabilidade”.
Dentro do processo de produção adotado pela cooperativa, os cuidados vão do recebimento da matéria-prima até
a fase de transporte e entrega do produto final: “Nesta primeira triagem, averiguamos uma série de fatores que têm
impacto diretamente com a qualidade do produto final.
Por exemplo, se recebermos material com infestação de
sementes tóxicas e grãos ardidos ou avariados, o recusamos, por entendermos a necessidade de seguir o padrão
de qualidade. O trabalho realizado é minucioso, com pré-limpeza, secagem, limpeza, armazenamento, controle de
temperatura e aeração automatizadas”, explica o coordenador operacional de Silos e Grãos da cooperativa, Vitório
Cusinato.
Além disso, todos resíduos são descartados de forma
correta, seguindo todas as regras do Ministério do Meio
Ambiente, e todos os fornecedores são certificados, em
cumprimento das exigências do Ministério da Agricultura.
Estruturas da Coopercitrus para recebimento de grãos,
além de disponibilizar ao produtor rural silo para estocagem de sua produção, a Coopercitrus também compra a
produção dos cooperados. “O milho é o principal componente para produção da ração e o foco é receber essa produção do cooperado. Além de comprar, trabalhamos com
o Barter, nossa moeda de troca de insumos e tecnologias,
pela produção dos cooperados”, completa.

Preparada para prestar todo o tipo de suporte aos seus
cooperados e atenta à logística de distribuição, as fábricas de ração da Coopercitrus estão próximas a silos
da cooperativa, facilitando a logística da matéria-prima
para as fábricas. Juntos, os quatro silos têm capacidade armazenar 150 mil toneladas de milho, cerca de
90% do total é destinado para a fabricação de ração.
O gerente do Departamento de Grãos da Coopercitrus, Hermeto Ferreira, explica que a armazenagem de
grãos em silos é um dos métodos mais eficazes para
preservar as qualidades do produto e garantir a possibilidade de comercializá-lo fora de sua sazonalidade. “Todas as decisões são tomadas em momentos estratégicos, analisamos a oferta e a demanda para garantir aos
cooperados ração o ano inteiro, com um preço justo,
mesmo na entressafra, quando não tem a oferta dos
produtos e os preços seguem patamares elevados. Se
não tivéssemos essa capacidade de armazenamento,
o cooperado sentiria o impacto diretamente nos seus
custos de produção”, enfatiza.

Ração Coopercitrus é o segredo da boa produtividade pecuária.

Formulações atendem às diversas necessidades de
ruminantes e monogástricos.
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Sistema de armazenagem proporciona matéria-prima o ano todo.

E as novidades não param por aí. A cooperativa está
construindo uma nova fábrica, localizada em Colina,
SP. Com um projeto moderno, 100% automatizado
a nova unidade deve ser inaugurada em fevereiro de
2022, com alta capacidade de produção.
O sucesso da atividade pecuária depende de uma série de fatores que devem ser seguidos rigorosamente durante todo o processo de produção. Para melhor
atender seus cooperados, a Coopercitrus está se aprimorando ano a ano, para oferecer produtos, serviços
e tecnologias que garantem ganho e produtividade de
forma sustentável.

Suporte técnico que faz a diferença
A cooperativa investe ainda em suporte técnico que
auxilia o produtor no manejo diário dos rebanhos e
com grande foco nutricional. “A opinião do produtor
rural é essencial para melhorarmos e mantermos a
qualidade do nosso material. Para se ter uma ideia, o
nosso índice de insatisfação é baixíssimo comparado a
quantidade de ração que é vendida por mês”, informa
Soares.
A dedicação da equipe do Departamento de Tecnologia Agrícola da Coopercitrus – composta por veterinários, agrônomos e zootecnistas – no aperfeiçoamento
de soluções técnicas e práticas, associado a matéria
prima de qualidade garante uma receita de sucesso.
“Quando trabalhamos com matéria-prima de boa qualidade, os resultados aparecem no campo. Um bom
exemplo é no gado de leite, que quando se altera a
dieta, em apenas 1 dia, o animal mostra "no balde" a
diferença da dieta na sua produção. São vários fato-

res que influenciam na produtividade e a ração de alta
performance é uma delas. Mas, é importante salientar
que ração não é tudo igual. Elas se diferem pelo seu
processo de produção e pela qualidade da matéria-prima. Quanto mais se investe em qualidade na nutrição
animal associada ao manejo correto de fornecimento
de comida e água aos animais, melhores são os resultados no campo”, enfatiza o gerente de Pecuária
Leonardo Bitencourt.
A fazenda Cabanha Guarantan, de Botucatu, interior
de São Paulo, do cooperado Fernando Fioravanti, tem
registrado bons resultados na comercialização de ovinos. O gerente da fazenda, Márcio Saratt, reconhece
que investir em matéria-prima de boa qualidade tem
surtido bons resultados na padronização da criação, na
produtividade e na qualidade do produto final.
“A demanda por carne de cordeiro cresceu nos últimos anos e a perspectiva é que cresça ainda mais. No
início, da produção, em 2018, nós trabalhávamos com
500 cordeiros e, hoje, aumentamos a capacidade, com
volume de 2.604 cabeças. A fazenda trabalha com o
cordeiro para engorda, comprados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Atualmente, a
fazenda comercializa aproximadamente 800 cordeiros
gordos por mês para frigoríficos de Goiás, São Paulo e
Paraná”.
“A nossa produção de matriz é tecnificada. Para manter o rebanho saudável, seguimos todos os protocolos de qualidade. Recebemos o cordeiro magro, com
cerca de 28 quilos e, no período de 60 dias, com o
trabalho nutricional ele passa a pesar entre 42 quilos
a 48 quilos”.

A alimentação é complementada por silagem de milho e ração da Coopercitrus, que garante o potencial
energético para o ganho de peso. Cuidados no manejo
também garantem uma carne ultramacia e de sabor
suave, a começar pelo ambiente tranquilo e silencioso: “Mantemos a qualidade do cordeiro o ano inteiro e
para manter esse resultado precisamos cuidar do bem-estar do animal. Trabalhamos com um cordeiro para
cada dois metros quadrados de área, respeitando o espaço entre os animais. Com isso, além de bem-estar,
prevenimos doenças”.
Saratt trabalha com a ração da Coopercitrus há dois
anos e está satisfeito com a dieta nutricional do rebanho: “Manter o padrão de qualidade da ração é muito
importante para no sabor do produto final. Hoje, produzimos uma carne com sabor único que já fidelizou o
cliente. Por isso, não trabalhamos com subprodutos,
mesmo com alta dos custos é necessário investir e
manter a matéria-prima de qualidade”.
O investimento em qualidade tem garantido um bom
retorno na pesagem do cordeiro gordo, com crescimento de 41%: “As rações são feitas para se ter um
ganho diário de 280 gramas, mas temos atingindo 396
gramas/dia, com a ração da Coopercitrus, crescimen-

Com a palavra,

o pecuarista
“Não é só a ração, mas o manejo
também é levado em consideração”
“Temos cerca de 1.800 cabeças de gado de corte e
utilizamos a ração Coopercitrus desde sempre. Compramos pela qualidade e já observamos aumento no
peso de cada boi, que antes pesava 20 arrobas e,
depois da ração, chega a 26,6 arrobas. E não é só a
qualidade da ração, mas é um conjunto de ações. A
Coopercitrus nos orienta em relação ao manejo correto, nas recomendações de quantos quilos de ração
devem ser destinados ao gado. Quando surge alguma
dúvida, o boiadeiro nem me liga mais, procura direto a
assistência da Coopercitrus. Quando o manejo é feito
da maneira certa, atingimos nossos resultados. Contamos com a parceria da Coopercitrus em outros setores
de produção, na compra de defensivos agrícolas, insumos, sementes, cereais e implementos agrícolas”.
Ricardo Marques, cooperado de Aguaí, SP.

to interessante”, comemora Saratt, projetando ganhos
ainda maiores: “A ração tem composição de 18% de
proteína e esperamos um ganho de peso de 400 gramas
diárias. Com a engorda mais rápida, iremos diminuir o
tempo de confinamento, melhorando a lucratividade do
negócio”.
“A Coopercitrus é a nossa parceira e tem nos ajudado
a solucionar os problemas com produtos de qualidade e
assistência técnica que sempre nos atende prontamente, visitando a fazenda e propondo soluções que tem
garantido resultados significados na produção”, finaliza
Saratt.

Excelência em qualidade é o diferencial das fábrica de
ração da cooperativa.

“A Coopercitrus mostra preocupação
com o produtor”
“Eu produzo leite há 25 anos, e hoje conto com a ajuda da minha esposa Angélica e da minha filha Vitória,
que faz questão de aprender e acompanhar o trabalho.
A propriedade tem 25 hectares e 20 cabeças de gado
leiteiro, toda a produção é destinada para a indústria
de laticínios, com quem temos parceria desde o início.
Seguimos todas as normas para entregar leite de qualidade. Enquanto produtores, garantimos a qualidade do
produto. Se serve para a minha filha serve para todos
que consomem leite. A ordenha é mecanizada e hoje
produzimos em média 200 litros, com 12 animais lactantes. Pela estrutura que temos, considero uma média satisfatória. Só uso ração Coopercitrus. Observamos uma
melhora na produção de leite e, além disso, o custo é
menor do que a que nós comprávamos antes. Mesmo
com a alta dos insumos, conseguimos garantir qualidade do leite e a rentabilidade. A Coopercitrus mostra preocupação com o produtor, tratando da mesma forma o
produtor que produz 20 litros de leite com o que produz
10 mil litros. Só temos a agradecer a cooperativa”.
Edivino Miguel de Souza,
cooperado de São Sebastião do Paraíso, MG.
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Fábricas de
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MG

• Araçatuba, SP
• Votuporanga, SP
• Araxá, MG
• Cássia, MG

Resultado aliado à tecnologia

SP
Silos com 150 mil toneladas de matéria-prima
13 mil toneladas de ração produzidas/mês

COMPLETA LINHA DE RAÇÕES E SUPLEMENTOS MINERAIS PROTEICOS

RUMINANTES

MONOGÁSTRICOS

Suplementos mineral, proteinados proteico e energético

Cria, recria e engorda

• Bovinos
• Ovinos
• Caprinos
• Bubalinos

• Equinos
• Suínos
• Aves
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Estratégias de

Manejo nutricional
do Rebanho com
a entrada das
chuvas

D

evido às grandes disponibilidades de
solo, água e energia solar, é inquestionável que o Brasil apresenta condições
favoráveis para a exploração de bovinos a pasto. A importância econômica das pastagens pode ser facilmente compreendida,
pois constitui a base dos sistemas de produção de bovinos. Além disso, os setores pecuários têm participação significativa na formação da renda bruta da agricultura Brasileira, na geração de empregos, consumo de
insumos, máquinas, equipamentos e serviços.
Os animais em sistema de pastejo se inserem em um
ciclo que se altera dinamicamente influenciado pelo
ambiente, mudanças nos requerimentos e suprimento
de forragens.
O tão esperado “período das chuvas” está chegando,
com isso os pastos ficam mais verdes, produtivos e
consequentemente ocorre o aumento do ganho de
peso dos bovinos. Apesar de ser uma época favorável,
será que estamos preparados para usufruir os ganhos
produtivos e econômicos que esse período pode proporcionar?
Os dados de exigências dos animais poderão ser usados para avaliar as pastagens e a necessidade de uma
possível suplementação. Isto acarreta atenção especial quanto ao manejo apropriado da pastagem para
maximizar sua oferta, com fatores que influenciam o
consumo de forragem, bem como a sua digestibilidade
e as diferenças dos animais em exigências. Desde que
a produção animal é determinada pelo nutriente mais
limitante, este deve ser corrigido. Alguns animais terão baixo e variado requerimento, enquanto outros irão
exigir um alto consumo de forragem de alta qualidade, dependendo se ele está somente em sistema de
pastejo ou está sendo suplementado com forragens
conservadas e concentrados / suplementos.
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De imediato, é necessário pensar na oferta e na capacidade de suporte das pastagens, para não ocorrer
excesso ou falta de alimento para os animais. Pode-se
adotar as estratégias abaixo para evitar esse “gargalo
na pecuária”:

QUEM ESCOLHE
PERFORMA PLUS COLHE
MAIS NA SAFRINHA.

1. Manipular a taxa de lotação;
2. Adubar as pastagens visando prolongar o período
de crescimento das mesmas;
3. Introduzir pastagens de maior potencial produtivo;
4. Evitar que as pastagens se tornem degradadas;
5. Fazer estoque de forragens, por exemplo silagem
e feno;
6. Suplementar estrategicamente os animais com
suplementos minerais, proteicos / energéticos e rações. Levando em consideração a categoria animal,
sexo, raça, idade e ganho de peso esperado.
O potencial de ganho de peso aumenta no período de
maior oferta de forragem; e ao contrário do que muitos
ainda pensam, os bovinos necessitam mais minerais
na época das chuvas do que na época seca. Sendo assim, quanto maior o potencial de produção, as exigências de minerais aumentam. A suplementação no período chuvoso é uma ferramenta que permite aumentar
o desempenho dos animais, ficando condicionada aos
objetivos do pecuarista atrelado ao custo x benefício
dessa ferramenta.
No entanto, nem sempre conseguimos adequar o consumo de suplementos para atingir as necessidades nutricionais dos bovinos, principalmente devido ao fato
de que nas maiorias das propriedades os cochos são
descobertos favorecendo a umidade do produto, onde
o mesmo poderá perder suas características organolépticas e nutricionais. Por isso é de extrema importância os investimentos em estruturas de cochos cobertos e de fácil acesso para os animais.
No período das águas, a disponibilidade de nitrogênio
para as bactérias ruminais normalmente não são limitantes que justifiquem uma suplementação proteica, e sim
a energia seria a prioridade da suplementação, já que as
forragens nesse período não são boas fontes de energia.

Dessa forma, o fornecimento de suplementos energéticos é interessante, desde que se leve em consideração
o balanço proteico / energético do rúmen, minimizando a
utilização de proteína como fonte de energia.
Quando temos pastagem à vontade para os bovinos e
recebem quantidade limitada de um determinado suplemento e ou concentrado, poderá ocorrer dois efeitos chamados de substitutivo e aditivo.
O efeito substitutivo (parte da forragem substituída pelo suplemento e ou concentrado) promove um
maior ganho por área, devido ao aumento da lotação; e
o efeito aditivo (consumo tanto da forragem quanto de
suplemento) promove maior ganho de peso.
A estratégia da suplementação fica acondicionada aos
objetivos do produtor, sempre levando em conta a viabilidade do negócio (ganho de peso diário, preço @, preço
bezerro).
A suplementação no período das águas é uma das técnicas mais simples para alcançar bons resultados, pois
possibilita abater e levar os animais ao primeiro parto
mais cedo, pois na maioria das vezes, somente com a
pastagem, os animais não expressam todo o seu potencial produtivo.
No entanto, é de extrema importância um apoio técnico para a definição do tipo de suplementação a ser
adotada na propriedade, levando em consideração a
espécie, disponibilidade e qualidade da forragem, bem
como a categoria animal, sexo e ganho esperado.

Brasilino Bassan Neto
Médico Veterinário - RT / Coordenador Fábricas Araçatuba e Votuporanga

Performa Plus é o fertilizante da Linha Performa que integra,
em uma só aplicação, nitrogênio amoniacal, fósforo altamente
solúvel, potássio e duas formas de enxofre e de boro, oferecendo:
•
•
•

CONTE COM UMA COBERTURA DIFERENCIADA
PARA CUIDAR DA SUA SAÚDE

Nutrição e disponibilidade durante todo o ciclo.
Lavoura homogênea, com excelente estabelecimento inicial.
Maior pegamento floral e enchimento de grãos.

Performa Plus é a combinação do melhor de MicroEssentials®
e Aspire® para o seu solo e a sua safrinha.

Com o seguro Doenças Graves, no caso de diagnóstico de alguma das doenças cobertas, você recebe
o valor contratado de uma única vez para auxiliar nos gastos com tratamento ou em outras despesas.
São até 28 diagnósticos, como câncer, AVC e Alzheimer.

Saiba mais com a Coopercitrus Corretora de Seguros.

mag.com.br

Saiba mais em nutricaodesafras.com.br/performamosaic e peça ao seu distribuidor.
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A importância do
manejo na pecuária

A

vacinação contra a
febre aftosa do mês
de novembro ainda é
obrigatória na maior
parte do país onde
serão vacinados animais com até
24 meses de idade.
Além deste manejo, é um momento oportuno para associarmos outros protocolos que garantirão uma
maior sanidade ao rebanho. O objetivo de associarmos outros manejos à vacinação é otimizarmos o
tempo e a mão de obra, realizando
a vacinação contra Raiva e as Clostridioses. Também é recomendado
os controles de endo e ectoparasitas, pesagem e identificação dos
animais.
O mês de novembro caracteriza
o fim da seca e início das chuvas,
quando haverá maior oferta de pastagem e é o período em que os animais terão o maior ganho de peso
no ano. Por isso, devemos garantir
que eles estejam em sua melhor
forma para desempenharem todo o
seu potencial produtivo.
Animais que são parasitados por

verminoses tendem a ingerir menos alimento, apresentam “síndrome da má absorção” que, conforme o próprio nome já sugere,
diminui a capacidade de absorção
de nutrientes dos animais que também ganham menos peso.
E os estados onde a vacina contra
febre aftosa não é obrigatória?
Mesmo assim as fazendas ainda
devem realizar manejos regulares.
O manejo também é uma ótima
oportunidade para realizarmos a
gestão da fazenda.
Segundo o professor Moacyr Corsi,
engenheiro agrônomo e professor
da ESALQ/USP, há uma correlação
positiva entre o número de pesagens com o GMD (ganho médio
diário) dos animais. Isso ocorre porque fazendas que manejam mais os
animais acabam também pesando
mais estes bovinos, o que aumenta os dados do rebanho e melhora
o nível de gestão da propriedade.
Além disso, cada manejo é uma
oportunidade de cuidar da sanidade
dos animais. E gado sadio é mais produtivo.

E para manter os animais sadios e
livres dos parasitas devemos utilizar produtos que são comprovadamente eficazes e que possuam
um ótimo retorno sobre o investimento. Animais livres de parasitas
serão animais que ganharão mais
peso, aumentando o lucro do produtor rural.
Dicas para contribuir para a eficácia
da vacinação:
• Comprar a vacina em lojas agropecuárias credenciadas.
• Conservar a vacina entre 2 a 8
graus, desde a revenda, transporte
e na fazenda.
• Utilizar o manejo racional, sem gritaria para evitar o estresse do gado.
• Vacinar na tábua do pescoço.
• Não vacinar animais doentes.

Departamento Técnico
Ourofino Saúde Animal
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O QUE HÁ DE NOVO PARA

PLANTAS INVASORAS?

O

processo de degradação da pastagem
está fortemente ligado à perda de produtividade e qualidade do pasto (falta
de correção e reposição de nutrientes
no solo), pragas, doenças e infestação
por plantas invasoras.
As plantas invasoras podem reduzir a eficiência de
colheita do pasto, pois dificultam o acesso ao capim
dependendo do seu porte e hábito de crescimento, ou
até mesmo por conterem espinhos em sua estrutura.
Ainda, podem competir por nutrientes com o capim
implantado, reduzir em até 70% a produção forrageira
da área devido ao sombreamento e também algumas
espécies são tóxicas aos animais.
O planejamento do controle químico de uma pastagem, incluindo o herbicida a ser utilizado, dose e forma
de aplicação, depende de alguns fatores, como:
• Identificação das invasoras e a susceptibilidade delas aos produtos químicos, permite indicar o herbicida
mais eficiente, econômico e seguro para cada caso;
• Herbicida apropriado para facilitar a absorção. Folhas
com cerosidade repelem água, sendo necessária a utilização de um espalhante adesivo;
• Invasoras com flores ou frutificadas são mais resistentes, havendo a necessidade de selecionar o princípio ativo ou aumentar a dose a ser aplicada;
• A qualidade da água é muito importante para aumentar a eficiência do produto!

O controle químico tem sido um dos mais eficazes na
erradicação de plantas invasoras em pastagem, e devemos estar atentos quanto a forma de aplicação e a
escolha do princípio ativo que irá combater nosso alvo!
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Quais são as formas de aplicação?
Aplicação foliar: é o tipo de aplicação mais utilizado,
podendo ser realizada em área total ou localizada (também chamada “dirigida” ou “em catação”). A aplicação em área total é usada para infestações superiores
a 40% em áreas extensas, com auxílio de pulverizador
acoplado ao trator como o de barra longa ou curta, ou
também o “jatão”. O volume de calda recomendado
é de 200 a 300 litros/hectare para as aplicações tratorizadas e cerca de 50 litros/hectare para as aplicações
com aeronaves. A aplicação dirigida é recomendada
para áreas pequenas ou que tenham baixo índice de
infestação, inferior a 40% e utiliza pulverizador costal
manual. A melhor época de tratamento é quando as
plantas estão em intensa atividade metabólica. Isso
ocorre, normalmente, no início da estação chuvosa,
quando apresentam área foliar suficiente para absorção e translocação do herbicida.

DICA
Para favorecer a absorção do
herbicida, recomendam-se aplicações foliares com temperaturas inferiores a 30°C e umidade
relativa do ar superior a 60%.
A ocorrência de chuvas até 4
horas após a aplicação do herbicida pode também influir na
absorção.
Aplicação no toco: é uma aplicação recomendada
para plantas resistentes às aplicações foliares ou
plantas que apresentem um porte muito elevado, o
que exigiria grande quantidade de calda para molhá-la. Para se obter sucesso nas aplicações via toco
recomenda-se roçar a planta daninha o mais rente
ao solo possível, rachando o toco sempre que possível. O corte dos tocos em plantas que já sofreram
roçadas anteriores deverá ser feito abaixo da nova
brotação e a aplicação deve ser feita até o ponto de
escorrimento. A operação deve ser feita em duplas,
com um trabalhador cortando a planta daninha e outro fazendo a aplicação. É recomendável o uso de
um corante adicionado à calda para marcar os tocos
aplicados. Já está disponível no mercado herbicida
específico para aplicações no toco que possui corante na sua formulação. As aplicações de herbicida
via toco podem ser feitas durante todo o ano, o que
permite o aproveitamento da mão-de-obra que fica
ociosa nas épocas mais secas do ano.

Aplicação no tronco (basal): É um método utilizado para
arbusto de grande porte ou resistente às aplicações foliares. O herbicida, nesse caso, pode ser aplicado nos caules, sem roçada, com pulverizador manual ou pincelamento basal, até 30 a 40 cm de altura. Geralmente, utiliza-se
soluções com óleo diesel. Em plantas muito resistentes,
os cortes são feitos manualmente ao redor do tronco ou
mesmo anelamento total precedendo a aplicação.

O que temos no mercado para combater as invasoras?
Para as chamadas “folhas largas”, como o “caruru”,
“guanxumas”, “fedegoso”, “corda de viola”, “assa-peixe”, “joá bravo”, entre outros, têm-se os princípios
ativos que são seletivos, ou seja, eliminam as invasoras sem prejudicar o pasto, podendo ser aplicados em
área total. Dentre eles, destacam-se o 2,4-D, PICLORAM, TRICLOPIR, AMINOPIRALIDE, FLUROXIPIR e
METSULFUROM.
Dependendo do tipo da planta (“mole” ou “arbustiva”)
e estádio de desenvolvimento, podemos associar os
princípios ativos acima relacionados na aplicação foliar.
Alguns produtos já possuem a associação de 2,4-D +
PICLORAM; FLUROXIPIR + PICLORAM; FLUROXIPIR
+ TRICLOPIR, por exemplo.
Para plantas “mais duras” tem-se utilizado soluções
com PICLORAM na aplicação no toco, e para a basal,
geralmente utiliza-se o TRICLOPIR.

ATENÇÃO
Para áreas de Integração Lavoura Pecuária não podemos utilizar
PICLORAM, AMINOPIRALIDE
e METSULFUROM (dependendo da dose) pois apresentam
elevado residual no solo, podendo afetar a cultura sequente.
Consulte sempre o técnico em
pastagem mais próximo para garantir o sucesso da aplicação, de
forma segura e eficiente!
Literatura consultada:
Salomão, Pedro Emílio Amador; Ferro, Antônio Max Souza; Ruas, Wilson
Ferreira. Herbicidas no Brasil: uma breve revisão. Research, Society and
Development, v. 9, n. 2, p. e32921990-e32921990, 2020.
Nunes, Saladino Gonçalves. Controle de plantas invasoras em pastagens cultivadas nos cerrados. Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2001., 2001.
Dr Luis Gustavo Rossi
Consultor Especialista em pastagem
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QUAIS ESTADOS TIVERAM

MAIOR IMPACTO COM A
SUSPENSÃO DAS EXPORTAÇÕES DE
CARNE BOVINA?

E

m 4 de setembro de 2021, o Ministério da
Agricultura confirmou dois casos atípicos
de encefalopatia espongiforme bovina, popularmente conhecida como a doença da
“vaca louca”, ocorridos em frigoríficos de
Minas Gerais e Mato Grosso.
Dessa forma, as exportações de carne bovina para a
China foram suspensas, conforme acordo bilateral
estabelecido entre ambos os países. O Brasil ainda
segue com o status sanitário de risco insignificativo
para a enfermidade declarado pela própria Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE), uma vez que se trata
de casos atípicos.
Apesar de todas essas regularidades, a autorização da
retomada das exportações por parte da China tem se
estendido “mais que o esperado”, uma vez que em episódio similar ocorrido em junho de 2019, a retomada
das exportações ocorreu 13 dias após o auto embargo.
Considerando que a China tem representado mais de
50% das exportações de carne bovina em 2021 e sem
considerar Hong Kong, a suspensão das exportações
tem impactado o mercado do boi gordo (tabela 1).

Tabela 1.
Preços do boi gordo antes do anúncio da suspensão das exportações de carne bovina (03/09/21) até
08/10/21 e sua variação.
*Preço
boi gordo
(R$/@)

03/09/2021

GO

294,00

260,50

-11,4

RO

293,50

262,00

-10,7

MS

303,17

271,70

-10,4

SP

303,50

274,00

-9,7

MT

289,75

263,30

-9,1

MG

299,50

273,50

-8,7

TO

290,50

267,50

-7,9

PA

288,83

267,33

-7,4

PR

301,50

282,50

-6,3

MA

287,50

272,00

-5,4

SC

325,00

310,50

-4,5

RS

309,00

295,50

-4,4

BA

291,50

279,00

-4,3

AC

279,50

274,00

-2,0

RJ

296,50

291,50

-1,7

ES

293,50

289,50

-1,4

AL

292,50

288,50

-1,4

08/10/2021

Variação
(%)

Média

-6,3
*Preço livre de Senar e Funrural e a vista.
Fonte: Scot Consultoria

Os estados que tiveram maiores reduções nas cotações do boi gordo foram: Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais.
Vale lembrar que o período de saída de boiadas confinadas também tem contribuído com essa pressão
baixista.

E por que esses estados foram os mais
impactados?
Ao analisarmos esses seis estados, podemos notar
características em comum: são estados que possuem
grandes rebanhos e que a produção intensiva é destaque (figura 1).

Figura 1.
Efetivo dos rebanhos de corte por estado, em milhões
de cabeças, em 2020.
Mato Grosso
Goiás
Pará
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Rondônia
Rio Grande do Sul
São Paulo
Bahia
Tocan�ns
Paraná
Maranhão
Santa Catarina
Acre
Rio de Janeiro
Ceará
Espírito Santo
Pernambuco
Amazonas
Piauí
Paraíba
Alagoas
Sergipe
Rio Grande do Norte
Roraima
Distrito Federal
Amapá

4,53
3,80
2,61
2,55
2,11
1,88
1,44
1,43
1,34
1,29
1,05
0,99
0,93
0,08
0,05
0,00

5,00

11,13
10,56
9,75
9,13
8,58
8,32

10,00

14,80

15,00

19,03

20,00

32,70

23,63
22,27
22,17

25,00

30,00

35,00

Fonte: IBGE / Elaborado por Scot Consultoria

Levando-se em conta que somente animais com até
30 meses podem ser exportados para a China, para a
produção desses bovinos é necessário o uso de alta
tecnologia, como o sistema intensivo de produção.
Dessa forma, essa oferta de animais que seria destinada à China resultou em uma maior disponibilidade para
o mercado doméstico e, consequentemente, queda
de preço. Por outro lado, estados que possuem menor
participação das exportações chinesas e que possuem
uma produção menos tecnológica, tiveram pouco ou
nenhum impacto desse ocorrido.

Considerações finais
Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato
Grosso e Minas Gerais foram os estados que tiveram
maiores reduções nas cotações do boi gordo, uma vez
que a produção intensiva se destaca nesses estados e
estão aptos a atender às exigências chinesas.
Referências
Compilado de dados da Scot Consultoria – www.scotconsultoria.com.br
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em:
https://www.ibge.gov.br/. Acesso em: 30 de setembro de 2021.
Organização Mundial de Saúde Animal – OIE. Disponível em: https://
www.oie.int/en/home/. Acesso em: 30 de setembro de 2021.

Dr. Rafael Massami Suzuki,
médico veterinário, Scot Consultoria.
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Após danos de raízes em milho,
vaquinhas causam prejuízos em
flores de citros

A

vaquinha da flor
dos citros tem
como nome científico Astylus variegatus. É mais
conhecida como praga do milho,
com o nome de “Larva Angorá”,
ataca também a soja e outras
culturas, mas nestas culturas
os danos primários são as sementes e as raízes. Nesta região, sob o solo, junto às raízes
e sementes prestes a germinar,
permanecem cerca de um ano.
Com as primeiras chuvas de primavera, que induzem as brotações na citricultura, ocorrem as
infestações nas flores abertas
para se alimentarem do pólen.
Neste processo, as vaquinhas
também ajudam na polinização.
Entretanto, a reclamação geral
é o estrago que ela faz quando
está dentro da flor tentando capturar o pólen. A “dança” que realiza sobre o ovário da flor, sobre
o “chumbinho” e sobre o fruto
já maiorzinho, do tamanho de
uma “azeitona”, acaba por causar estrias que, ao crescer, aparecem os danos e prejudicam
o valor comercial. Isso quando
não provocam a queda prematura dessas fases da frutificação.
Para reconhecimento, apresentamos a foto de topo onde
vemos os adultos migrados de
outras partes da copa em bus-

Foto: EMBRAPA

ca dessas flores. Esses adultos
medem cerca de 8 mm, portanto são pequenos, apresentando
asas amareladas com manchas
negras distribuídas conforme na
foto. As fêmeas botam os ovos
em grupo sobre o solo ou em
detritos orgânicos. O período de
incubação varia conforme o clima, sendo em média de 9 a 13
dias. As larvas, embora de hábitos subterrâneos, são cobertas
por pelos marrons, como se vê
na foto acima, que lhe dão o
nome comum de angorá. Quando completas, medem cerca de
14 milímetros. Ao perceberem o
ambiente de chuva de primavera, elas se transformam em pupas. O período pupal dura de 9
a 16 dias.
Durante este período, as plantas cítricas emitem brotações
nos ramos produtivos da safra
e os adultos emergem das pupas migrando para as flores por

voo ou caminhando dos ramos
inferiores para os superiores.
Geralmente, nos pomares que
têm setores onde ocorrem as invasões todos os anos, é porque
as vaquinhas são residentes, ou
seja, emergem de pupas já existentes sob as copas ou sob as
ervas das entrelinhas. Mas, podem vir também de plantações
de milho e soja das proximidades, se coincidentes as floradas. O manejo visando larvas no
pomar é difícil. Visando adultos,
deve-se lembrar que existem as
abelhas e as restrições por elas.
Portanto, a escolha de produtos
deve acontecer sob orientação
de um engenheiro agrônomo e
a prioridade se volta para biodefensivos visando preservar as
abelhas e os inimigos naturais
que são abundantes durante as
floradas.
Prof. Santin Gravena (GCONCI)

“Ser produtora é ter o sentimento de
gratidão, já que meu trabalho contribui
para diminuir a fome e impulsionar a
economia do nosso país.”

ISSO É PRODUTORA.
ISSO É GRATIDÃO.

ISSO É STOLLER.

Adriana Desidério
Querência/MT



Para saber mais e
prestigiar os produtores
protagonistas da
campanha, acesse:

50

Mercado Agro

Mercado Agro

O que acompanhar em

Novembro
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I

Agro

niciamos a nossa coluna mensal com o destaque para o novo recorde alcançado pelas
exportações brasileiras do agronegócio em
setembro; foram US$ 10,10 bilhões, sendo
21% superior à cifra do mesmo período de 2020, de
acordo com estatísticas do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Esse resultado é
atribuído especialmente ao aumento nos preços internacionais das commodities (+27,6%), já que que o
volume de produto caiu (-5,1%). Com isto, o setor já
exportou cerca de US$ 94 bilhões em 2021.
Líder na pauta de exportação, o complexo soja foi
responsável por vendas de US$ 3,19 bilhões (+50%),
com preços médios dos grãos superando os US$
500/tonelada. Já as carnes consolidaram novo recorde de embarques para o mês com US$ 2,21 bilhões
(+62,3%), sendo quase US$ 1,2 bilhão na carne bovina (+77,7%), resultado impressionante mesmo com a
suspensão temporária das exportações à China devido
a casos isolados de “vaca louca” atípica. Na terceira
colocação aparecem os produtos florestais, somando
US$ 1,15 bilhão (+23,8%), também com novo recorde
para o mês. Na sequência, o complexo sucroenergético vendeu US$ 965 milhões (-10,1%) ao mercado
externo, com o açúcar respondendo por 87% dessa
cifra. Por fim, o setor de cereais, farinhas e preparações comercializou US$ 624,19 milhões (-43,2%), reflexo da falta de disponibilidade de milho no mercado
doméstico com a quebra da safrinha 2020/21.
Já as importações do agronegócio totalizaram US$
1,25 bilhão, alta de 19,2%. Assim, o saldo da balança
comercial do setor alcançou US$ 8,85 bilhões em setembro, valor 16,3% maior que o de 2020.
No elo produtivo, a Companhia Nacional de Abaste-

cimento (Conab) divulgou seu primeiro boletim para
a safra de grãos 2021/22, onde projeta 288,61 milhões de t, aumento de 14,2% frente ao ciclo passado, em uma área cultivada total de 71,5 milhões
de ha (+3,6%). Na soja, é esperada uma produção
de 140,75 milhões de t (+2,5%), considerando uma
área semeada de quase 40 milhões de ha (+2,5%).
Por sua vez, no milho verão devemos produzir 28,33
milhões de t (+14,5%), somando 4,41 milhões de ha
(+1,6%). Já o volume esperado de pluma de algodão é de 2,68 milhões de t (+13,7%), fruto da área
plantada estimada em 1,51 milhão de ha (+10,2%).
O otimismo com relação aos preços segue sendo o
grande motivador do aumento da área cultivada.
No cenário internacional, o relatório de outubro do
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA), relativo à safra global 2021/22, estimou um
volume de milho 0,1% maior nos EUA este mês, de
381,5 milhões de t. A União Europeia também apresentou um acréscimo neste relatório, com uma produção prevista em 66,3 milhões de t (+1,2%). Para
o Brasil, a estimativa foi mantida em 118 milhões de
t, 37,2% maior que o ciclo passado. Já os estoques
globais do cereal foram ampliados para 301,7 milhões de t contra 297,6 milhões do relatório anterior,
e 289,9 milhões da safra 2020/21.
Na soja, o USDA ampliou a produção dos EUA em
1,7% neste mês, para 121,06 milhões de t. Os volumes foram mantidos para o Brasil em 144 milhões
de t, 5,1% maior que a produção de 2020/21. Já a
produção da Argentina foi reduzida em 1 milhão de
t, para 51 milhões de t neste mês (-1,9%). Com isso,
a produção global da oleaginosa deve ficar em 385,1
milhões (+5,4%). Por fim, os estoques foram estima-
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dos em 104,6 milhões de t; alta de
5,8% em comparação com o relatório passado e de 5,4% em relação
à safra 2020/21. Ou seja, já se observa reação na oferta, que pode ser
baixista aos preços, a depender do
comportamento do consumo.
Por fim, na cadeia da cana-de-açúcar, a moagem acumulada na safra 2021/22, até 01 de outubro, na
região Centro Sul está em 467,44
milhões de t, contra 501,88 milhões de t no mesmo período do
ciclo passado (-6,8%); dados são da
União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica). Já em relação aos principais produtos do setor, temos: no
acumulado da safra 2021/22, 29,19
milhões de t de açúcar foram produzidas (-7,0%); no etanol, o acumulado está em 22,79 bilhões de
litros de etanol (-3,3%), sendo que
1,65 bilhões de litros (7,2%) tiveram o milho como matéria-prima.

Os cinco fatos do agro para acompanhar agora são:
1. Outubro vem sendo bem melhor em termos de clima. Acompanhar
diariamente torcendo pela velocidade de plantio da primeira safra, visando principalmente ajudar a segunda para que esta saia mais do período de seca.
2. Os Impactos das restrições de exportação de carne bovina, que derrubaram a arroba, torcendo para a rápida abertura da China, que vem
dando trabalho;
3. A grave situação mundial de crise energética (escassez de carvão, preços do petróleo, do gás natural e outros). Acompanhar dia a dia o que acontece na China, Índia e em outros produtores de químicos e fertilizantes
para entendermos o que serão os próximos meses.
4. A atuação do Governo em relação ao câmbio;
5. A finalização da safra americana em outubro/novembro. Acompanhar
os números finais do USDA a serem divulgados e as expectativas de plantios e produtividades da safra do hemisfério sul, principalmente o Brasil. O
quanto que a escassez de produtos pode afetar a produtividade é a pergunta do mês, uma vez que área estimada deve ser quase toda plantada.

SÉRIE A4S
Seu trator de toda hora.

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 associado na Markestrat Group, formado em
Engenharia Agronômica pela FCAV/UNESP e mestrando na FEA-RP/USP.

fertinox é

essencial
para você

MAIOR DURABILIDADE
FERTINOX 2200
FERTINOX

laranja

A Fertinox 2200 é essencial para você porque é uma adubadeira desenvolvida
especialmente para cafeicultura e citricultura, garantindo o aumento da sua
produtividade.
Não perca mais tempo, solicite seu orçamento agora mesmo através do nosso whatsapp
(16) 99629-8662, ou acesse o QR Code ao lado com a câmera do seu celular.

marispan.com.br

/marispan

/marispanoficial

FERTINOX
café

Alcançe até 12% mais vida
útil com pouca manutenção

15% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL
Motor AGCO Power

MAIS OPERAÇÕES
E MAIS FACILIDADE

2 vezes mais velocidade com
o sistema Creeper e troca de
marchas sem uso de embreagem
com o botão HiShift
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IMÓVEIS À VENDA

Imóveis

Urbano e rural

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 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)

TERRENO URBANO
BEBEDOURO – SP
Denominação: Terreno lote 1 urbano
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 – LEME – SP
Denominação: Imóvel residencial 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.

PRODUTOS

E
SERVIÇOS

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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NOVO
INSETICIDA

Entigris

®

EFICÁCIA
QUE SE VÊ.
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.

