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Planejamento de safra é
sinônimo de bons resultados!
Assim como produzir, o planejamento da safra 22/23
é essencial para o sucesso na atividade. O que e em
que momento precisarei comprar insumos para suportar minha produção? Quando e como venderei minha
produção? Quais investimentos e fontes de recursos
serão necessários? Como será meu fluxo de caixa e
qual o resultado financeiro esperado? O time da Coopercitrus está em franco desenvolvimento para auxiliar
o cooperado no seu planejamento.
Não existe bola de cristal, mas as previsões auxiliam
o agricultor nas decisões críticas do seu negócio. Os
consultores da Coopercitrus podem passar informações
estratégicas para o cooperado, auxiliar na elaboração do
planejamento, mas quem deve tomar a decisão mais
assertiva para o seu negócio, é o próprio agricultor.
A definição dos momentos ideais para de compra de insumos é crítica. Câmbio, preços internacionais, disponibilidade, condições de pagamento variam muito ao longo
do ano e impactam diretamente a compra de fertilizantes,
defensivos, sementes e outras tecnologias. Parcerias consistentes com fabricantes e mercado financeiro permitem
à Coopercitrus a estruturação de campanhas comerciais
em momentos estratégicos
para aquisição de insumos.
A venda da safra também exige
atenção especial para o produtor. A Coopercitrus disponibiliza diversas alternativas, como
depósito da produção nos armazéns da cooperativa para
fixação futura, operações de “barter” com travamento do
custo dos insumos, compra spot, ou seja, mercado físico,
entre outras. Cabe ao cooperado entender a rentabilidade
esperada e a exposição ao risco desejada para definir a
estratégia de comercialização. Lembre-se, é praticamente
impossível vender toda a safra sempre no pico de preço!

Editorial
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Com o planejamento da compra de insumos e venda da
produção definido, o produtor terá mais condições de
avaliar o nível de investimento necessário, ou que cabe
no resultado no negócio. Investimentos trazem resultados efetivos no longo prazo, assim as opções de captação de recursos também devem ser específicas para
está finalidade. A Coopercitrus oferta diversas opções de
financiamento para custeio e investimento na produção.
Como resultado, o planejamento permite que o produtor
entenda seu fluxo de caixa, ou seja, quanto entra e sai de
recursos da sua conta, e se terá resultado efetivo. Consegue avaliar, se em determinados momentos, o saldo ficará
negativo, o que forçará a ajustar seu planejamento. Poderá
trabalhar com as opções de financiamento para aquisição
de insumos e/ou com as modalidades de comercialização
para equacionar déficits no fluxo de caixa. Os insumos estão em um patamar de preço acima das safras anteriores o
que exigirá atenção redobrada para o fluxo de caixa.
O objetivo da Coopercitrus é ajudar o cooperado a obter resultados efetivos no seu negócio, assim disponibiliza um leque de opções que suporta, e efetiva, o
planejamento da produção.

“As previsões auxiliam o agricultor nas
decisões críticas do seu negócio”.

Matheus Kfouri Marino
Vice-presidente do Conselho de
Administração da Coopercitrus
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Alternativas eficazes
para correção de solo:
Óxidos e Cobertura Vegetal

O

clima tropical e subequatorial, predominante no território brasileiro, é um acelerador para a formação dos solos como
conhecemos hoje. As chuvas intensas e
ambientes mais quentes promovem o intemperismo
químico e físico, além disso, criam um cenário propício para a ação de microrganismos na transformação
do solo. O conjunto desses fatores ao longo do tempo desenvolveu os solos bastante intemperizados
como conhecemos hoje no Brasil, com a acidez alta,
teores elevados de alumínio, com predominância de
minerais cauliníticos e óxidos de ferro e alumínio,
e consequentemente com CTC e fertilidade baixa,
além da alta fixação de fósforo.
Cenários como esses vistos no Brasil exigem atividades corretivas a fim de elevar esse pH, retirar o
alumínio tóxico às plantas, fornecer um piso (quantidades mínimas) em nutrientes para as plantas, e
assim criar ambientes mais favoráveis ao desenvolvimento de lavouras, com destaque para a formação
de raízes.
O uso da calagem, bastante estudado e utilizado em
todo o país, promove a elevação do pH do solo pela
neutralização do H+, complexação do Al3+ e fornecimento de bases essenciais para o desenvolvimento da planta: Ca2+ e Mg2+. No entanto, a ação do
calcário é lenta, com aproximadamente 20 a 50%
da dose aplicada, sendo disponibilizada entre 90 a
180 dias, precisando ser muito bem planejada com

bastante antecedência. Juntamente com a calagem,
outro processo corretivo comumente feito é a gessagem, a qual promove a complexação do Al3+, fornece Ca2+ e S para a planta e, diferentemente do
anterior, é capaz de agir em profundidades maiores,
abaixo de 20cm, carregando alguns cátions e melhorando o ambiente para o desenvolvimento radicular.
A fosfatagem, por sua vez, consiste na aplicação de
fontes de fósforo – geralmente fontes de baixa solubilidade com o objetivo de saturar os sítios de adsorção de fósforo, melhorando a ação da adubação
fosfatada. Dessa maneira, o adubo é aplicado a lanço
e incorporado no solo.
Com o avanço das pesquisas têm-se descoberto
alternativas para a correção dos nossos solos e se
olhado para outros indicadores além do ambiente
químico, mas também o biológico.

Óxidos de cálcio e magnésio
Os óxidos de cálcio e magnésio, também conhecidos como cal virgem, são produzidos industrialmente a partir da queima/calcinação do calcário, transformando o calcário (CaCO3) em CaO, que, ao reagir
com água no solo forma Ca(OH)2, adquire uma solubilidade e poder de reatividade extremamente elevados. Podemos observar que, ao passo que o calcário
tem entre 60 a 90% de PRNT, os óxidos chegam a
ter entre 160 a 170% de PRNT.
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Abaixo, acompanhe as reações que os óxidos de cálcio possuem no solo, complexando o H+ e liberando Ca2+,
tudo em um intervalo de tempo reduzido comparado ao calcário – o mesmo vale para o óxido de magnésio.

CaO + H2O Z Ca(OH)2 Z Ca2+ + OH OH - + H+→Z H2O
OH - + Al3+→ Z Al(OH)3

A janela de oportunidade para o uso dos óxidos na agricultura existe pelo fato da reação do calcário ser bastante lenta – entre 90 e 180 dias, como já mencionado,
ao passo que os óxidos reagem em poucas semanas,
elevando o pH, complexando Al3+ e promovendo melhor disponibilidade dos outros nutrientes. Portanto, a
viabilidade da sua utilização ocorre em situações que se
necessita de uma correção mais acelerada, tais como
plantio de cana, lavouras de soja após reforma de canaviais; em uma sucessão de cultura com 2 a 3 safras;
áreas arrendadas, pastagens onde se perdeu a janela de
aplicação do calcário no período seco, entre outros.

Correção biológica do solo
O olhar sobre a fração biológica do solo nunca obteve tanta atenção como nos últimos anos. Ao passo
que tempos atrás, ao enviar uma amostra de solo
para o laboratório e as análises obtidas eram apenas
acerca da fração química e física, hoje com a nova
tecnologia da Embrapa, a BioAS, é possível obtermos uma diagnose da saúde biológica do solo.
A partir da quantificação de duas enzimas presentes
nos ciclos do enxofre e do carbono, a arilsulfatase
e a beta-glicosidase, respectivamente, o produtor
é capaz de avaliar como está a microbiota do seu
solo, o que muitas vezes explica ótimos níveis de
fertilidade e uma produtividade aquém da desejada,
precisando “corrigir” a biologia do seu solo.

Mas vem a pergunta, como melhorar a saúde
biológica do solo?
A resposta para tal pergunta passa pelas mesmas
técnicas corretivas já conhecidas, como a calagem,
a gessagem e outros. No entanto, adicionalmente, a
esses fatores está a cobertura vegetal. Estabelecer
plantas de cobertura no período seco, promover uma
integração lavoura-pecuária e o sistema de plantio
direto são o caminho para melhorar a atividade dos
microrganismos do solo e então, observamos melhoras nesses índices. Além disso, inocular o solo
com microrganismos benéficos já conhecidos em
solos com cobertura vegetal tende a otimizar mais
ainda o sistema.
Cabe relembrar que o maior aporte de matéria orgânica melhora a atividade dos microrganismos no
solo, que por sua vez aumentam a mineralização,
maior estruturação do solo, retenção de água etc.,
promovendo melhor desenvolvimento das lavouras.
A Coopercitrus possui uma gama de sementes para
formação de cobertura vegetal, desde espécies isoladas, como braquiárias, mas também mix de sementes, como girassol, nabo, crotalárias, além de
ampla linha de biológicos que podem fazer o controle
de pragas e doenças auxiliando o controle químico.
Eng. Agr. Cesário Aparecido Doná – Especialista Agropecuário
Eng. Agr. Guilherme Caus – Assistente técnico
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PLANEJAMENTO
de uso de corretivos,
condicionadores e
fertilizantes para
compras antecipadas

Calcário estocado na fazenda (Fonte: foto Cristiano José do Amaral)

O

uso de fertilizantes nas quantidades adequadas nos garante um bom rendimento,
mantendo, assim, altas produtividades.
Sabemos ainda que o uso de fertilizantes,
sejam eles orgânicos ou minerais, auxilia de maneira
imprescindível para garantirmos produtividades desejáveis com rentabilidade. Quando falta nutrientes,
a produtividade da cultura fica limitada ao nutriente
presente em menor quantidade no solo. Isso vai ter
como consequência a redução da produtividade.
Vamos então a algumas dicas de como otimizar o uso
de fertilizantes com planejamento estratégico para
compra dos principais insumos para sua lavoura.

1 - Fertilizantes
A entrega dos fertilizantes sempre foi um grande
problema a partir do mês de setembro, devido ao
volume, capacidade fabril e portuária e logística de
transporte. Nesta época, realiza-se a adubação em
cana-de-açúcar, assim como o início do plantio de cereais, com alta demanda em curto espaço de tempo.
Um grande percentual do fertilizante de cereais foi negociado entre abril a junho, coincidindo diretamente
com o nutriente potássio, que é altamente utilizado
nas soqueiras de cana.
Para um melhor planejamento, recomenda-se a compra antecipada nos meses de janeiro e fevereiro para
a colheita de início de safra. Para colheita de meio
e final de safra, podemos antecipar a negociação no
início do ano ou negociar as compras nos meses de
abril a julho. Outro fator estratégico é dividir a compra
da base nitrogenada para soqueira entre nitrato, ureia
(cultivo enterrado para evitar perdas de volatilização)

Gesso e calcário estocado na fazenda (Fonte: Foto Marcos Zeneratto)

e fertilizantes com tecnologia contra volatilização
(nitrogênio protegido).
Por que adotar essa estratégia? Sabemos que
o nitrato com muito tempo de armazenamento
sofre o empedramento, dificultando e complicando a aplicabilidade do produto. As formulações
com nitrogênio protegido, na sua maioria, pode
ser armazenada sem que haja empedramento do
mesmo.
Quando olhamos para fertilizantes, precisamos
ter a percepção de utilizar no momento adequado
da cultura, para isso necessitamos ter uma quantidade mínima de estoque na propriedade.

2 - Corretivos
O produto mais utilizado é o calcário, que visa
a correção de solo e o fornecimento de cálcio e
magnésio à cultura. Para sua correta recomendação, o primeiro passo é fazer uma análise de
solo, de preferência utilizando coletas de pontos
georreferenciados, que chamamos de agricultura

de precisão, onde geramos mapas de aplicação de
acordo com a necessidade de cada ponto.
Para colheitas até o mês de junho, temos tempo hábil para fazer essa análise de solo e realizar
as devidas correções. A partir do mês de julho, o
tempo entre coleta de amostra de solo, análise do
laboratório, interpretação das análises, definição
do corretivo e dose a ser utilizada para depois realizarmos a compra do calcário passa a ser curto,
não tendo tempo hábil para realizar todos esses
procedimentos.
Outro fator negativo é a alta demanda de transporte nesta época do ano, que encarece o preço
do frete e muitas empresas acabam atrasando as
entregas, podendo correr o risco de não termos
tempo de aplicar o calcário, impactando negativamente na produtividade. Uma alternativa para colheitas após mês de julho é realizar análise de solo
com um ano de antecedência para termos planejamento e tempo hábil de executar o planejado da
compra de insumos e realizar a aplicação no momento adequado.

3 - Gesso
O gesso é um importante condicionador de solo para
fornecimento de cálcio em profundidade e também de
enxofre para a cultura da cana. O planejamento de uso
é semelhante ao do calcário, lembrando que a melhor
época de transporte é de abril até setembro/outubro,
período seco e de fácil manuseio para aplicação do
mesmo. Este material pode ser estocado no campo,
porque não perde suas características químicas, sendo
que o ideal é transportar e estocar o gesso na propriedade no primeiro semestre.
O gesso é comercializado entre 18 e 20% de umidade
e o cálculo da dose a ser utilizada por hectare é baseada nesta umidade. Caso ocorra alguma chuva e aumente a umidade do gesso estocado a campo, temos de
calcular quanto de água o gesso absorveu para poder
refazer o cálculo da dose a ser aplicada.
Exemplo: Queremos aplicar 1000Kg/ha, se com a chuva a umidade do gesso subiu para 30%, temos de aumentar em 10% a dose a ser aplicada, ou seja, temos
de aplicar 1100 kg/ha desse material mais úmido.
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Caso o gesso aumente muito a umidade, sua aplicação na lavoura se torna muito difícil, sendo recomendado colocar uma lona por cima, para minimizar
esse problema.

4 - Óxido
O planejamento de óxido é um pouco mais fácil,
visto que é usado para fertilização de Cálcio (Ca) e
principalmente Magnésio (Mg) na cultura da cana-de-açúcar, podendo ser utilizado na soqueira ou na
cana planta. Sua utilização no plantio traz um grande
benefício, visto que ele é aplicado no fundo do sulco,
onde, na maioria das vezes, o preparo de solo não
consegue incorporar o calcário a essa profundidade.
O preço do óxido não varia muito, podendo ser negociado ao decorrer do ano, tendo cuidado de sair da
janela de agosto e setembro, quando o frete encarece o produto.
Temos de ter cuidado ao estocar óxidos na fazenda,
uma vez que eles reagem com água, liberando calor.
Deve-se sempre armazenar no barracão, em cima de
paletes, para evitar esse problema.
A compra de insumos agrícolas é um passo funda-

mental na gestão de fertilidade de uma lavoura. Os
custos com insumos são considerados verdadeiros
vilões do planejamento para o produtor, pois, caso
não sejam pensados anteriormente, com base em
um planejamento da safra como um todo, podem
sair mais salgados do que o necessário e comprometer o caixa da fazenda.
Para maiores informações, consulte sua unidade
mais próxima e procure o Consultor Técnico da Coopercitrus de sua região.
Time Consultores Especialista de cana
Cristiano José do Amaral
Adriano Veronez da Silva
Fabiana Aparecida Fernandes
Marcos Antonio Zeneratto

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

20% menos desgaste de peças

Extraia o máximo potencial
do seu canavial com Curavial®.

Flexibilidade na hora de aplicar e de colher
para ampliar o potencial do seu cultivo.
Maior flexibilidade
no planejamento da
colheita

Maior entrega de
açúcar por hectare
Flexibilidade na
aplicação

Maior ganho e
consistência de ATR
em menos tempo
Melhor qualidade de
matéria-prima

0800 772 2492 | saiba mais: corteva.com.br
TM ®

Marcas registradas da Corteva Agriscience e suas companhias afiliadas. © 2022 Corteva.
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Economicidade
da adubação
dos pomares de citros em tempo
de alta dos preços fertilizantes

A

citricultura é movida pela capacidade de inovação e pela
inteligência de produção, que
vê nesse binômio a oportunidade para estabelecer pomares produtivos, com qualidade e sustentabilidade.
Ganhos de produtividade têm sido alcançados com o uso eficiente de corretivos
e fertilizantes, entre outras práticas de
defesa e manejo, dado conhecimento
dos porta-enxertos nas respostas dos citros ao suprimento e disponibilidade de
nutrientes no solo, do estado nutricional
das plantas e do potencial de produção
dos pomares. Por exemplo, a produtividade média de laranjas de 350 caixas/ha
no final da década de 1980 cresceu linearmente e chegou ao expressivo número
de 1000 caixas/ha nas safras 2017-18 e
2019-20.
Mais recentemente, seca prolongada e
temperaturas elevadas do ar na primavera e verão causaram prejuízos que trouxeram a produtividade média para aproximadamente 750 caixas/ha em 2020-21, que
deverá ser repetida, considerando uma
pequena alternância positiva para 202122. Daí, é importante destacar a necessidade do investimento assertivo no uso
dos fertilizantes com base na exportação
de nutrientes nos pomares adultos, que
é cerca de 1,5 a 2,0 kg de nitrogênio (N)
ou potássio (K) por tonelada de frutos colhidos.
Junto à maior demanda de nutrientes em
pomares produtivos, os índices de preços dos fertilizantes bateram recordes
históricos no ano passado, pressionando

investimentos no campo. Esses preços
dobraram ou até triplicaram em alguns
casos. Dados do mercado internacional
mostram que a tonelada do insumo saltou
de US $400 em janeiro para US $1000 no
final de novembro de 2021, cujos valores
atingiram níveis que não se viam desde
a crise financeira global em 2008. O alto
custo de energia, associado à maior demanda do gás natural na Europa e na Ásia
criou uma situação crítica para a indústria
fertilizante. China e Rússia restringiram
exportações de nutrientes para garantir
suprimentos internos. A Índia interferiu
no mercado, também reduzindo exportações, preocupada com a segurança
alimentar local. Toda essa situação ainda
mexeu com os mercados de Marrocos e
outros países. Assim, indústrias que atendiam nosso País reduziram a produção e a
oferta do NPK.
Além da escassez de matéria-prima, o setor foi pressionado pelo câmbio, aumento do frete e questões políticas internacionais, causando a “tempestade” que
impactou os custos de produção agrícola
atual, uma vez que o Brasil importa cerca
de 80% dos fertilizantes que usa. Ainda, a
pandemia do coronavírus trouxe desajustes e incertezas ao mercado.
Enfim, como a citricultura busca economicidade no uso dos fertilizantes nesse
clima de nuvens pesadas? A resposta
está na observação das fases de desenvolvimento dos pomares, uma vez que
as recomendações da adubação visam o
fornecimento adequado de nutrientes no
plantio, formação e produção, com base

em históricos de análises químicas de
solo e planta, e expectativa de produção
de frutos. Essas doses são otimizadas
para grupos de variedades de laranjas,
tangerinas, lima ácida e limão, bem como
variedades de porta-enxertos.
Os investimentos no plantio dos pomares,
mesmo nessa época de preços altos dos
fertilizantes, não podem ser limitados.
A baixa disponibilidade de fósforo (P)
compromete o crescimento das raízes
das plantas. Assim, o benefício da aplicação do P para novos pomares favorece
o crescimento e, consequentemente, a
formação de pomares com maior capacidade de absorção de água e nutrientes
pelas raízes. A pesquisa já demonstrou
vantagens da adubação localizada e em
profundidade no sulco de plantio após a
calagem. Daí, o citricultor deve dar preferência por fontes de fosfatos solúveis
em água em doses até 160-180 kg/ha de
P2O5, e, se possível, com zinco na sua
composição. Obviamente, a implantação
do pomar de citros ainda requer planejamento para a descompactação e correção
da acidez do solo, e manejo de culturas
intercalares e/ou da vegetação nativa para
garantir o retorno do investimento.
Durante a formação do pomar, até o quarto ano após o plantio, são recomendadas
doses de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), que aumentam com a idade
das plantas, observados os resultados da
análise de solo para P e K. Nessa fase,
os investimentos em adubos devem ser
também mantidos, com relação ao uso
do P em superfície, principalmente em
pomares de laranja Pera enxertados em
tangerinas Cleópatra e Sunki. A economia
no uso de N e K pode ser realizada na ordem de até 20% das doses recomendadas pelo IAC, justificada pela necessidade

de controle de finanças na propriedade
nesse momento de preços elevados dos
fertilizantes. Nesse caso, deve-se observar a idade do pomar com relação ao crescimento inicial das plantas e a formação
da primeira safra, buscando a economia
de N em pomares vigorosos, normalmente muito adensados, e de K apenas nos
anos iniciais após o plantio.
Na fase de produção, as recomendações
do IAC para a adubação N, P e K podem
ser mais bem ajustadas para a economia
neste ano de dificuldades. Assim, ao contrário do plantio e formação, reduzir aplicações de P tem menor impacto na produção de frutos numa primeira safra. O
agricultor que fez o dever de casa e adotou um programa de adubação adequado,
evitando deixar o solo acidificar e a fertilidade cair para teores baixos de nutrientes, de acordo com as tabelas de interpretação de resultados de análises, pode
fazer uso de sua poupança de nutrientes
no sistema solo-planta e reduzir as adubações temporariamente, com pouca ou nenhuma perda de produtividade. A reserva
do nutriente no solo e na biomassa da
planta em pomar bem manejado, é grande e pode ser remobilizada para o crescimento vegetativo e reprodutivo. Assim,
é possível utilizar fórmulas com baixo ou
sem nenhum P. Além disso, considerando que as doses foram estabelecidas para
máximo lucro por área, nesse momento é
preferível usar doses para máximo lucro
por capital investido, que em média são
20% menores. É necessário observar que
as características químicas do solo e N na
planta, com base nos históricos de dados,
não venham demonstrando tendências
significativas para caírem abaixo das faixas de teores médios (Tabela 1).
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Tabela 1. Interpretação de resultados de análise de solo e de planta para tomada de decisões para ajustes de adubação em tempos de crise.

Características

Teores baixos Teores médios Teores altos

Saturação por bases (V), %

<50

51–70

>70

P resina, mg dm-3

<16

16–40

>40

K, mmolc dm-3

<1,6

1,6–3,0

>3,0

N foliar, g kg-1

<25

25–30

>30

Nessa fase, ao se aplicar doses crescentes de um nutriente, o maior incremento
da produção de frutos é obtido com as doses mais baixas que aquela ótima. Com
aplicações sucessivas do nutriente, os incrementos de produção são cada vez menores – lei dos incrementos decrescentes. Assim, é possível que se economize
na conta do fertilizante sem maiores prejuízos no pomar. Fato que, doses abaixo
daquelas requeridas para a manutenção
de boas produtividades, ao longo de anos,
causarão esgotamento das reservas das
árvores e prejuízos ao citricultor. Não se
recomenda reduzir as doses de corretivos da acidez do solo, pelo baixo custo
do calcário, relativo aos fertilizantes, cujo
insumo favorece a disponibilidade e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Ainda, deve-se manter um bom programa de
uso de micronutrientes.
Com a alta exagerada de preços dos fertilizantes tradicionais, o mercado ampliou
a oferta de fertilizantes de eficiência aumentada, como a ureia protegida. O uso
desses fertilizantes especiais deve ser
apoiado por informações técnicas, que
possam indicar limites de reduções de
doses que justifiquem sua viabilidade
econômica nos pomares. Também trou-

Com implementos JAN
não existe obstáculos
na sua lavoura!
w w w . j a n . c o m . b r

xe fontes não convencionais ou menos
utilizadas na citricultura, como resíduos
e/ou estercos orgânicos, fosfatos pouco
solúveis e pós de rocha. Neste último
caso, são vários os fatores de eficiência
de uso nos pomares que necessitam de
recomendações específicas com base
em estudos de longa duração. Ainda, o
agricultor deve evitar, neste período de
crises, se deixar levar por modismos e
usar produtos sobre os quais não tenha
conhecimento prévio.

Quem protege com o fungicida líder
colhe os melhores resultados.
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os bicos
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foliar

Melhor
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Tonifica
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Dirceu Mattos Jr(1)
Rodrigo Marcelli Boaretto(1)
José Antonio Quaggio(2)
Heitor Cantarella(2)
Eng. Agrônomo, Dr., Pesquisador Científico
(1) Centro de Citricultura Sylvio Moreira,
Cordeirópolis - SP
(2) Centro de Solos e Recursos Ambientais,
Campinas - SP
INSTITUTO AGRONÔMICO (IAC)

ATENÇÃO

PRODUTO PERIGOSO, DE
USO AGRÍCOLA; CONSULTE
SEMPRE UM AGRÔNOMO; VENDA SOB RECEITUÁRIO
AGRONÔMICO; E LEIA O RÓTULO E A BULA.

Seja um Recopeiro
você também
@albaughbrasil
albaughbrasil.com.br/
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VOCÊ DESEJA AUMENTAR A

SEGURANÇA

Exploração industrial em
estabelecimento agrário

Agricultura

de sua operação agrícola?

Aquicultura

S

e sua resposta é SIM, então aprofundar seu
conhecimento e pôr em prática as diretrizes
da nova NR-31 é parte da solução para casar produtividade, saúde e segurança para
todos que atuam diretamente no meio rural.
O Brasil é uma potência agrícola. Nos últimos
anos apresentou ganhos significativos de produtividade, consequência da adoção de novas práticas
agrícolas e tecnologias que permitiram o crescimento mais que proporcional da produção agrícola
em relação à área agricultável. Na publicação Projeções do Agronegócio Brasil 2019/20 a 2029/30,
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) indica a manutenção deste padrão
de crescimento de produção e produtividade. Sem
dúvida o agronegócio no Brasil é e continuará sendo uma referência no agronegócio mundial, referência esta indissociável do respeito ao meio ambiente e das questões sociais.
Dados do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT) do Ministério do Trabalho e Previdência, apontam que estes ganhos de produtividade
estiveram associados à redução de acidentes. De
2007 a 2019 houve redução de 37% do número
absoluto de acidentes de trabalho vinculados ao

campo. Apesar do bom desempenho, em 2019,
dos vinte e seis CNAEs (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas) associados ao agronegócio, vinte apresentaram taxa de mortalidade e letalidade superior à média nacional. Esse resultado
indica que ainda é necessário avançarmos com as
condições de saúde e segurança no meio rural. A
Norma Regulamentadora 31 (NR-31), aplicável a
todas as atividades rurais que possuam empregados regidos pela CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho), é uma aliada do produtor e do trabalhador rural nesta direção.
Pautada na Lei n° 5889/1973, a nova NR-31, revisada em 2020 e em vigor desde 22 de outubro de
2021, apresenta um conjunto de diretrizes para as
áreas de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Tem o propósito de
simplificar e desburocratizar o processo produtivo,
sem gerar impactos na manutenção da saúde e
segurança do trabalhador. A norma estabelece os
preceitos a serem observados na organização e no
ambiente de trabalho rural, de forma a tornar compatível as atividades do setor com a prevenção de
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho rural, além dos cuidados com o meio ambiente.

Exploração florestal

Pecuária

Silvicultura
Ilustração da Aplicabilidade da NR-31

Desta forma, a norma define para a atividade rural os
documentos obrigatórios de saúde e segurança, a frequência e atestados de saúde ocupacional necessários
para execução das atividades, as avaliações de segurança obrigatórias, os treinamentos e capacitações
obrigatórios e indicações como ergonomia, trabalho
em altura, moradia, alimentação, uso e armazenamento de agroquímicos, uso de máquinas; entre outras.
Cabe ao empreendedor rural cumprir e fazer cumprir
as disposições legais e regulamentares da NR-31 de
forma a garantir condições de trabalho, higiene e conforto relacionadas ao trabalho, bem como adotar medidas de prevenção e proteção para que todas as atividades a serem desempenhadas pelos trabalhadores
sejam seguras.
Assim como o trabalhador tem direitos, ele também
tem responsabilidades frente ao empregador. O trabalhador deve cumprir as determinações de segurança
do empreendimento, como por exemplo, adotar as
medidas de segurança e prevenção de acidentes des-

critas para cada atividade, submeter-se aos exames
médicos previstos, não danificar as estruturas e cumprir as orientações relativas ao descarte de materiais.
Com a nova NR-31, espera-se reduzir os custos e as
autuações para o empreendedor rural, promover a saúde e segurança do trabalhador e impulsionar a saúde
do próprio empreendimento rural. Um ambiente de trabalho seguro é condição imprescindível para um processo produtivo mais eficiente. A conformidade com
as questões legais, a manutenção da saúde e a prevenção de acidentes pavimentam o caminho para uma
produção lucrativa e sustentável para todos.
Avançar com as condições de saúde e segurança no
meio rural também é avançar com a agenda Social e
de Governança do negócio. Vinculadas às práticas ESG
(Ambiental, Social e Governança, em inglês) estas reduzem os riscos para o negócio, favorecem a análise
de crédito e a avaliação de investidores mais atentos
a ativos sustentáveis, resultando na valorização do negócio.
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DESTAQUES DA NOVA NR-31
• Somente a NR-31 e a remissão expressa nesta NR
a outras NR serão cabíveis às propriedades rurais.
Atualmente são referenciadas na NR-31 as NR: 1, 3,
4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 20 e 28.

• Estabelece as diretrizes para a constituição da CIPATR para empreendimentos rurais que tenham a
partir de 20 empregados contratados por prazo indeterminado.

• Estabelecimento do Programa de Gerenciamento
de Risco no Trabalho Rural – PGRTR, com previsão
de ferramenta gratuita disponibilizada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a estabelecimento rural com até 50 empregados, para criação
do PGRTR.

• Previsão de treinamento e capacitação na modalidade EAD e semipresencial desde que atendida as
condições da NR-31 e do o Anexo II da NR-01.

• Revisão a cada três anos do PGRTR, salvo quando
ocorrem inovações ou modificações referentes ao
trabalho ou insuficiência na avaliação ou medidas de
prevenção dos perigos.
• Estabelece as diretrizes para a formação da SESTR,
destacando-se o registro e carga horária mínima por profissional, a divisão em duas modalidades, individual ou
coletiva e seu dimensionamento por estabelecimento
rural, considerando-se o número de empregados.

• É vedado o uso de roupas pessoais quando da aplicação de agrotóxicos e a obrigatoriedade do banho
após finalizada todas as atividades envolvendo o preparo e/ou aplicação de agrotóxicos.
• Armazenamento de defensivos, com redução da
distância e possibilidade de utilização de armários.
• Instalações sanitárias e locais para refeição e descanso não são mais exigidos para as atividades itinerantes, desde que seja garantido ao trabalhador, por
qualquer meio de deslocamento, o acesso a instalações sanitárias e locais para refeição.

“Com a NR-31 aprendemos sobre saúde e segurança, como
mexer com defensivos, como fazer as dosagens certas, como
regular o pulverizador para que não haja desperdício, usar os
EPI’s de maneira correta, respeitar o meio ambiente e estar
atento ao que não prejudica a nossa saúde, descarte correto de
embalagens (forma e local adequado: lavar bem e secar). Participar de treinamentos como os que a Coperfam oferece é muito
importante porque ajuda a evitar muita coisa no trabalho. O impacto é muito produtivo, quando o produtor tem conhecimento
das regras evita desperdício e protege não só a sua propriedade
mas também o meio ambiente no qual ele vive”.

Aparecido Donizete, citricultor e cooperado da Coperfam

Bóris Alessandro Wiazowski
Consultor de Sustentabilidade na Coopercitrus.

Prezado Cooperado Coopercitrus,
novo plano com abrangência nacional
Unimed Bebedouro/Coopercitrus.
Maiores informações procure a ﬁlial
da Coopercitrus mais próxima.
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OPINIÃO
Estratégias para aumentar a
rentabilidade da cana-de-açúcar

O produtor deve buscar ferramentas
e conduzir investimentos no sentido
de buscar uma produtividade economicamente sustentável. Não é
obter as maiores produtividades em
si. Mas sim, buscar produções que paguem a conta e gerem margem à atividade. A depender do ambiente de produção, buscar
os famosos “três dígitos” pode ser um troféu do
ponto de vista técnico, mas também, uma ilusão

Para sobrevivência, manutenção e crescimento em
nosso setor produtivo temos que realizar uma boa
gestão do nosso negócio. Nessa gestão, podemos
destacar dois pontos importantíssimos, que são a
produtividade e o custo de produção. Esses dois
pontos devem caminhar em equilíbrio para que
possamos ter um bom custo na aquisição dos insumos, sem deixar de fazer as operações necessárias para cada fase de desenvolvimento da cultura.
Na aquisição, devemos empregar árduos esforços
para pesquisar e realizar a aquisição dos insumos
na melhor condição possível, ficando assim o custo de produção menor. Importante realizar constantes cotações durante o ano para avaliar a flutuação dos preços e realizar a compra dos insumos
quando esses valores atingirem o menor valor.

sob o aspecto econômico. Não devemos confundir
produtividade com “produtivaidade". Muitas vezes
um arroz com feijão bem feito é o caminho para o
sucesso da atividade. É investir com racionalidade.
E com gestão, controlando indicadores e custos de
produção. Em geral, os produtores sabem conduzir
muito bem parte técnica da atividade, mas acabam
por descuidar da gestão.
João Rosa (Botão), Diretor do Pecege Projetos

Para termos boas produtividades, é importante
que realizar todo um planejamento agrícola contendo nele todas as operações que devemos realizar,
insumos e quando realizar. Muito importante, além
de utilizar insumos que possuem alta tecnologia, é
realizar a aplicação no momento correto. Para isso
devemos olhar a cultura de forma a enxergar a necessidade dela deixando de lado o que seria mais
conveniente para nós.
A produtividade de uma cultura é a melhor maneira que temos para diminuir
o custo de produção.

Wiliam Semensato, engenheiro e esponsável
pela produção agrícola no Grupo Familiar
Semensato.

Opinião
As estratégias que podem garantir altas produtividades em
cana-de-açúcar estão relacionados a conhecer o comportamento das variedades na área onde serão implantadas,
conhecer o tipo de solo que está sendo cultivado e suas limitações de fertilidade e capacidade de armazenamento de
água, que estão associadas ao ambiente de produção. Tais
fatores são importantes devido à grande especificidade entre as
variedades e o ambiente de produção, a alocação correta permite que os
materiais desempenham o máximo de seu potencial.
Outro ponto importante é a correção do perfil de solo em profundidade
na implantação do canavial, a fim de que o sistema radicular explore um
volume maior de solo e consiga se desenvolver mesmo em condições de
estresse hídrico. Essa correção (calcário, gesso e óxido) deve ocorrer anualmente para que as plantas possam aproveitar o máximo dos nutrientes
aplicados e sirvam de fonte cálcio, magnésio e enxofre. Importante também se preocupar com os micronutrientes importantes para os processos
metabólicos na planta.
Enfim, os detalhes são cada vez mais importantes para aumentar a produtividade e diminuir os problemas climáticos relacionados a quebra de
produção.
Fabiana Aparecida Fernandes, consultora especialista em
cana-de-açúcar e café na Coopercitrus
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Um grão repleto de oportunidades

A versatilidade do

amendoim

Com mercado interno e externo em expansão, o grão promete ser cada vez mais competitivo.
O setor está empenhado em alçar novos voos.

O

cultivo do amendoim vem ganhando cada vez mais espaço entre os produtores rurais, motivados pelos bons preços, perspectiva de crescimento no mercado nacional
e internacional, além de ser uma excelente opção para
diversificação e para a rotação com a cana-de-açúcar.
No Brasil, a cultura teve grande evolução na última década em termos de
produção, industrialização e exportação. A produção agrícola do grão mais
que dobrou de tamanho entre 2011 e 2020, saindo de 331 para 684 mil
toneladas. As exportações dos produtos derivados do amendoim ficaram
quatro vezes maiores em volume e três vezes mais em valor, atendendo
100 países, segundo dados do estudo Agronegócio do Amendoim: Produção, Transformação e Oportunidades, do Departamento do Agronegócio
(Deagro) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O bom desempenho da cultura foi incentivado pela
sinergia entre os agentes da cadeia produtiva, o investimento realizado em pesquisa e na mecanização, além da especialização do produtor e a inovação na indústria. O setor está empenhado em alçar
novos voos e a cultura promete ser cada vez mais
competitiva.
Sempre pronta a oferecer suporte aos cooperados,
a Coopercitrus oferece um completo pacote de insumos, máquinas, serviços e tecnologias para o produtor atingir os melhores resultados. A especialista
em amendoim da Coopercitrus, Fabiana Fernandes,
ressalta que 2021 foi um ano muito favorável para
a cultura e destaca a quebra de produção de grãos,
devido à seca nas principais regiões produtoras no
Brasil, mais a alta de outras commodities, o que impulsionou o interesse pelo grão: “O aumento ocorreu em função da margem deixada pela cultura, bem
maior que outras normalmente usadas em rotação a
cana-de-açúcar, e pelo rápido retorno do ciclo entre
130-150 dia”, explica.
Segundo o sócio-diretor da BM Equipamentos, Marco Antonio Martins, a valorização do preço motivou
o produtor rural: “Na safra anterior, a rentabilidade
do hectare de amendoim foi superior ao da soja. Já
o preço da saca de amendoim de 25 quilos, em algumas regiões, chegou aos incríveis R$120, sendo que
a média histórica atingia no máximo R$60. Para esta
safra, esperamos que os preços estejam bons, em
que pese o grande aumento no custo de produção.

Em parceria com a Coopercitrus estamos colocando
no mercado um grande número de novos equipamentos”, aponta.
O cultivo do amendoim exige que o solo esteja muito bem preparado. Para o plantio direto em áreas de
rotação de cultivo com a cana, é necessário o uso de
preparo localizado e semeadoras específicas que garantam um plantio uniforme. A amostragem do solo
para análise química e física é uma etapa fundamental para realizar a calagem e adubação. Por se tratar
de uma leguminosa com capacidade de se associar
à fixação biológica de nitrogênio, a cultura dispensa
aplicação de nitrogênio.
A qualidade das sementes é fator essencial para o
bom estabelecimento e produtividade da cultura.
Antes da semeadura, o tratamento das sementes
de amendoim com fungicidas é imprescindível, pela
vulnerabilidade da cultura a fungos de solo na germinação e emergência.
“Trata-se de uma cultura com alta exigência de cálcio e enxofre para a boa formação de vagens, sendo
necessária uma aplicação de gesso para auxiliar nesse processo. Outro cuidado importante é no manejo
de plantas daninhas, pois são poucos os produtos
registrados para a cultura, alguns proibidos para exportação para o mercado europeu e ausência de produtos para controle de folhas largas em pós tardia”,
explica a especialista Fernandes.
O bom manejo de tripes é muito importante para
evitar a transmissão de virose e a entrada de doen-
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"A diversificação de culturas
diminui os riscos e o amendoim
veio dar mais opções para os
agricultores"
Raphael de Queiroz

Raphael incentiva seu filho, Adalberto, a inteirar da produção e prosseguir com a tradição no campo.

ças como a verrugose. “O controle de doenças cercoporioses (mancha marrom e pinta preta) também
é fundamental para garantir o bom enfolhamento de
plantas para boa granação dos frutos e para garantir
um bom arranquio”, completa.
A colheita é toda mecanizada e realizada em duas
etapas. Primeiro o arranquio, arrancador invertedor
chacoalha e inverte as leiras deixando as vagens expostas ao sol para secagem por cerca de 3 a 5 dias.
Depois é a vez do recolhimento, realizado com uma
colhedora trilhadora. Por ter características tão peculiares, um dos principais desafios para o cultivo da
cultura são os maquinários específicos.
Entre as vantagens para o seu cultivo, destaca-se a
resistência ao estresse hídrico maior que outras culturas na fase inicial de desenvolvimento sem comprometer tanto a produtividade. “Além disso, tem
um ciclo rápido, podendo ser utilizada na rotação com
a cana-de-açúcar, não é hospedeira de nematoides,
remunera bem o produtor”, informa a especialista.

Rotação com amendoim ajuda canavial
O uso contínuo do solo no ciclo de produção de cana-de-açúcar provoca degradação física, química e
biológica do substrato, ocasionando queda de produtividade e propiciando a infestação de doenças, pragas e plantas daninhas. A reforma do canavial tem
custo relativamente alto, mas pode ser substituída
por alternativa mais econômica, como a rotação com
outras culturas.
O cultivo de amendoim em áreas de renovação da
cana-de-açúcar possibilita uma série de benefícios
agronômicos para o setor sucroalcooleiro, como controle de pragas, elevando a produtividade dos canaviais.

A experiência de quem cultiva
Para se manter na agricultura e melhorar a rentabilidade da lavoura, o cooperado César de Antônio, de

Ibitinga, SP, investiu no cultivo de
amendoim há 10 anos. “Sempre trabalhei com a agricultura com o meu
pai. Temos uma propriedade pequena
onde plantávamos algodão, milho, laranja, cana-de-açúcar e pecuária leiteira, mas
começamos a ter dificuldades, foi então que
enxergamos uma boa oportunidade no cultivo de
amendoim”, relembra o cooperado.
A aposta foi certeira e, atualmente, a cultura é considerada o carro-chefe do negócio familiar, 920 hectares
de área plantada, com produção de 200 sacas por hectare. “Na época tínhamos facilidade de arredamento
de cana e o amendoim foi uma alternativa de rotação
com a cultura que nos propiciou uma melhor renda.
Ao longo das safras, fomos conhecendo o manejo,
investimos na variedade tipo Runner, que resultou
numa boa produtividade e adaptação ao solo. Para
se ter um amendoim de qualidade, tudo começa por
uma boa semente e o manejo agrícola correto”, con-

ta o cooperado.
O agricultor ressalta a necessidade de boas parcerias para o
sucesso da lavoura: “É preciso
ter parceiros e ajuda de bons profissionais na orientação do cultivo”.
Nessa empreitada, ele conta com a
expertise da Coopercitrus: “A cooperativa
trabalha com uma linha de fertilizantes de alta qualidade que nos oferece segurança. Trata-se de uma boa
parceria e ainda contamos com os especialistas que
estão sempre dispostos a nos ajudar. O amendoim
é uma cultura que ganhou espaço e quem decidir investir com amor, carinho e conhecimento técnico terá
sucesso”.
O cultivo do amendoim também despertou a atenção do Grupo Queiroz de Queiroz, de Frutal, MG, cuja
tradição é na pecuária de corte. Mas desde 2006, o
grupo passou a empreender também no setor sucroalcooleiro, com o cultivo de 10 mil hectares de cana-
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-de-açúcar e na agricultura irrigada de soja, milho e feijão. “A diversificação de culturas diminui os riscos e o
amendoim veio dar mais opções para os agricultores”,
ressalta Raphael de Queiroz, diretor agrícola do Grupo.
Em 2020, o grupo decidiu experimentar o cultivo do
amendoim na rotação de cana-de-açúcar, com plantação de 3.600 hectares. O resultado foi surpreendente:
“Em nossa primeira safra e tivemos bastante sucesso
com a cultura, com produtividade acima de 200 sacas
por hectare. É uma boa média a nível nacional, mas
podemos potencializar mais”, ressalta Raphael.
O produtor destaca que, para alcançar alta produtividade e lucratividade, é necessário investir na agricultura
de precisão e conhecimento técnico: “Embora a produção do amendoim seja mais rústica, os equipamentos
não são compatíveis com outras culturas, então exige
um investimento inicial. Outro ponto é a pulverização.
Na soja, por exemplo, realizamos em média quatro pulverizações, enquanto no amendoim são de sete a dez.
Além disso, o risco da colheita do amendoim é maior,
porque acontece em duas etapas”.
Mesmo frente aos desafios, o produtor afirma que a
cultura traz um retorno interessante. Os resultados do
primeiro ano motivaram o grupo a expandir a produção
e para a safra 2022/23, o grupo irá investir no cultivo de
4.600 hectares de amendoim.
“Não deixaremos de produzir soja, mas o amendoim é
uma cultura que veio para somar. Toda atividade que
gera uma rentabilidade financeira maior, gera riscos
maiores. A soja é mais fácil no manejo, porém tem
perdas maiores. Já o amendoim tem rentabilidade melhor, porém é necessário investir na mecanização. É
interessante manter as duas culturas porque equalizamos esses riscos e a diversificação proporciona esse
equilíbrio. Além disso, na cultura do amendoim, temos
um mercado interno a ser aquecido e o externo a ser
potencializado”, projeta Raphael.
De olho nesse mercado, Queiroz investe em tecnologias para tornar a atividade agrícola mais eficiente. “Investimos na amostragem georreferenciada, depois é
feito uma triagem dessas análises para gerar um mapa
de fertilidade. Com base nesse mapa, criamos a aplicação de taxa variável, com a quantidade exata a ser
aplicada no solo. Enquanto uma área pode demandar
quatro toneladas de calcário, em outra, pode ser metade disso. Com isso, corrigimos os pontos necessários,
com economia e mais eficiência”, comenta o produtor.
Além disso, a utilização de GPS no plantio da cultura é
fundamental para facilitar no momento do arranquio.
A produção do Grupo Queiroz de Queiroz é comandada por Raphael, junto ao pai, Adalberto José Queiroz
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e os irmãos, Thiago e Florêncio. Já de olho no futuro,
Raphael incentiva seu filho, Adalberto Neto, de apenas 10 anos, a se inteirar da produção e prosseguir
com a tradição.
E por falar em tradição, a Coopercitrus está ao lado do
grupo fornecendo os insumos necessários para suas
atividades agropecuárias. “A Coopercitrus é a nossa
parceria desde a época da pecuária, tanto na parte
de fornecimento de insumos, máquinas e irrigação.
A cooperativa sempre traz novidades e formas de gerenciar as culturas para aumentar a produtividade”,
ressalta Raphael.

GARANTIA
DE 10 ANOS

O suporte que o produtor precisa
Na Coopercitrus, o produtor de amendoim encontra
uma completa linha de insumos, tratores, maquinários, serviços de agricultura de precisão, além da equipe técnicos e especialistas preparados para oferecer
suporte e orientações para melhorar produtividade e
rentabilidade.

PHP:Series™

Maior resistência
e tratividade

TM95™

Versatilidade e
alta durabilidade

FR:01™

O máximo em
desempenho

FR88™

Referência em
economia e
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ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA E RENTABILIDADE:

UM ESFORÇO QUE VALE À PENA.

A

importância da organização financeira no sucesso
dos empreendimentos, nas mais variadas áreas de
atuação, não é uma novidade, sejam eles rurais ou
urbanos. De fato, trata-se de um tema relativamente
conhecido, debatido em livros, artigos acadêmicos,
palestras e mesmo no jornalismo cotidiano, nos jornais e nas mídias
sociais. Mesmo que se alegue algum grau de desconhecimento das
práticas específicas ou técnicas de organização das finanças - o que
pode ser verdade – a maior parte dos empresários sabe que é importante organizar-se financeiramente. A pergunta que fica, então, é
a seguinte: se é reconhecida essa importância, por que é tão difícil
organizar-se? Por que encontramos, ainda, tantos empresários, de
diferentes portes, com variados perfis pessoais e com clara capacidade técnica tendo tantas dificuldades de organizar-se na perspectiva da gestão (como um todo) e das finanças (em particular)? Essas
são perguntas objetivas, mas que têm respostas e causas complexas e variadas. Hoje, vamos conversar apenas sobre algumas delas.
De início, é preciso reconhecer que, em nosso país, ainda carecemos
de uma cultura de gestão financeira e organizacional. Desde crianças,
independentemente de nossos futuros profissionais, no conjunto das
práticas educacionais somos estimulados a algumas condutas e ao desenvolvimento de algumas habilidades sociais, mas poucos têm, de
fato, uma boa educação financeira. Na realidade, seria importante que
junto aos conteúdos programáticos tradicionais escolares houvesse a
inserção de temas transversais importantes ao desenvolvimento de capacidades humanas, entre elas a educação financeira. Educar-se financeiramente é muito importante; é como aprender um idioma novo que
nos permite compreender adequadamente conceitos, procedimentos
e um tipo de comunicação específica, fundamental aos dias atuais.
Além disso, empreendimentos são geridos por pessoas, cujos aspectos racionais e emocionais convivem na hora de uma tomada de decisão. Sem treinamento adequado ou reflexão, essas decisões podem
ser bastante equivocadas. Quando se trata de questões pessoais, por
exemplo, e predominam, na decisão individual, a impulsividade e, ou,
o consumismo, tão típicos de nossos dias, um resultado conhecido
é o endividamento, ou mesmo a inadimplência. Quando se trata de
decisões empresariais, entretanto, os riscos se ampliam.

SEQUEIRO

GOTEJAMENTO

NÃO FIQUE REFÉM DA SECA!
SEJA VOCÊ TAMBÉM
ORGULHOSAMENTE
IRRIGANTE COM A

Se, por um lado, é preciso reconhecer que os tomadores
de decisão podem, ou não, valorizar atributos gerenciais
e financeiros, por outro é preciso que tenha consciência dos desdobramentos de sua conduta. Muitas vezes,
o próprio desconhecimento do peso da organização na
saúde financeira e na rentabilidade, ou mesmo a incapacidade de lidar adequadamente com tais questões, faz
com que o empresário diminua mentalmente essa importância – o que não implica em que isso de fato aconteça. As consequências desse comportamento podem
ir desde a redução do potencial de rentabilidade do negócio (efeito comum), até a perda do controle financeiro
da empresa ou mesmo a incapacidade de sua sobrevida.
Para aqueles de nós que não estão acostumados à organização financeira, mudar pode ser desafiador. Na
verdade, pode ser um processo até mesmo doloroso,
já que expõe, eventualmente, situações complicadas
de lidar. E, sim, organizar e manter organizado é trabalhoso, às vezes muito trabalhoso. Isso vale para tudo
em nossas vidas: armários e gavetas, vida pessoal,
finanças, empreendimentos. Mas defendo veementemente que organizar vale à pena!
Quando organizamos é possível identificar erros e
acertos, enxergar mais claramente os problemas, os

pontos frágeis, onde podemos melhorar. Além disso,
a organização evita retrabalho e impede gastos desnecessários; em síntese: facilita enxergar a realidade
(sempre o primeiro passo) e favorece a capacidade de
planejamento. No caso da organização financeira, ela
é essencial para compreender os fluxos financeiros,
analisar as escolhas potenciais, criar objetivos realistas e metas de gastos, com impactos positivos na rentabilidade da empresa e na saúde global da mesma.
Por isso mesmo, fica aqui o convite à reflexão de cada
um dos leitores desse breve artigo: estamos nos dedicando à organização financeira de nossas empresas?
Temos tido o zelo e o cuidado necessários à escolha
das melhores formas de preservação e, ou, investimento? Tratamos os aspectos gerenciais da empresa
com o mesmo cuidado e compromisso que dedicamos ao conhecimento técnico? Se sim, parabéns! Se
não, que tal abrir espaço mental para esse movimento? Ele pode te surpreender, e muito.
Viviani Silva Lirio
Professora Titular do Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa (DER/UFV)
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada
(PPGEA/UFV)
Pesquisadora do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento
Sustentável (IPPDS/UFV)

31

32

Pecuária

Pecuária

PREÇO DO LEITE AO PRODUTOR

em dezembro de 2021 e expectativas para 2022

A

remuneração ao produtor varia de acordo
com a produção e a necessidade dos laticínios pela matéria-prima.
A produção de leite apresenta uma curva
de sazonalidade ao longo do ano, considerando a média nacional. A partir de março, a produção começa a
cair e volta a subir em julho, com pico de produção em
dezembro, a depender das condições climáticas que
influenciam na disponibilidade de capim e na produtividade das lavouras de soja e milho, principais alimentos
consumidos na pecuária leiteira.
Assim, os preços em janeiro, que remuneram a produção de dezembro, quando ocorre o pico de produção,
tendem a ser menores. Veja na figura 1, as médias
mensais dos últimos seis anos (2016-2021) do Índice
de Captação de Leite da Scot Consultoria, considerando a média nacional, e os preços médios mensais do
leite pago ao produtor no mesmo período.

Remuneração em dezembro
No pagamento realizado em dezembro, que remunera
a produção entregue em novembro, o preço do leite
pago ao produtor caiu, mas a intensidade da queda foi
menor que a registrada em novembro.
Considerando a média nacional ponderada dos dezoito
estados monitorados pela Scot Consultoria, a queda foi
de 0,6% na comparação feita mês a mês. Entretanto,
na comparação anual, o valor pago está 7,3% maior.

Figura 2.
Cotação média ponderada nacional do leite ao produtor
- em R$/litro, sem o frete, valores nominais.

que não registrou o incremento esperado para o período.
A alta nos custos de produção esteve ligada principalmente à alimentação concentrada, aos fertilizantes e
aos defensivos.
O milho teve as cotações sustentadas ao longo de dezembro devido às preocupações com a produção na
região Sul, maior produtora de milho de primeira safra.
Os fertilizantes e defensivos agrícolas estão procurados e, com a baixa oferta no mercado internacional e
com câmbio influenciando os preços, as cotações desses produtos subiram.
De acordo com o Índice de Custos de Produção da
Scot Consultoria, comparando dezembro/21 com o
mesmo período do ano anterior, os custos da atividade
leiteira estão 10,2% maiores.

expectativa de alta nos preços do leite.
Para o pagamento a ser realizado em fevereiro/22 (produção entregue em janeiro/22), a expectativa é de aumento menos intenso na produção, o que pode pressionar os preços.
Cabe atenção ao consumo, que pode ser ainda mais
impactado caso as medidas de contenção da pandemia de covid-19 sejam acirradas.
Jéssica Olivier, engenheira agrônoma, Scot Consultoria

Expectativas
Para o pagamento a ser realizado em janeiro/22, referente à produção entregue em dezembro/21, a maioria
das indústrias estimam de queda à estabilidade nos
preços do leite pago ao produtor, em função do aumento na produção e da queda no consumo, que normalmente acontece na virada de ano.
No Sul do país, no entanto, a estiagem severa gera

Figura 1.
Curva de sazonalidade de produção ao longo do ano
(azul; eixo esquerdo) e cotação do leite – em R$/litro
(vermelho; eixo direito).

MARISPAN É
Fonte: Scot Consultoria

Fonte: Scot Consultoria • Março de 2011 = base 100

Em dezembro/21, segundo dados parciais, o volume de
leite captado (média nacional) subiu 0,2% em relação a
novembro, quando o volume caíra 0,4% em relação a outubro, puxado pelos estados da região Sul, castigados pela
forte estiagem.
Os custos de produção subindo e as chuvas atrapalhando a produção, seja pela escassez, seja pelo excesso, o
que dificulta a logística da cadeia, afetaram a produção,

essencial
para você
A Marispan é essencial para você porque possui uma vasta variedade de produtos e acessórios

PROTEGER O PRESENTE E PLANEJAR O FUTURO.
Imprevistos acontecem, mas seus cooperados podem estar preparados.
A MAG Seguros oferece soluções completas em seguros de vida e previdência
para o segmento cooperativista.
Fale com a Coopercitrus Corretora de Seguros e saiba mais.
mag.com.br

para auxiliar no rendimento e solidificação do seu negócio. Independente de qual seja a sua
necessidade, a Marispan tem a solução para você. Solicite seu orçamento 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
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ORIGINALIDADE
É TER QUALIDADE
E SEGURANÇA DE FÁBRICA.
monitoramento

amostragem

Monitorar ou inspecionar o pomar?
Relembrando a diferença

S

e formos ao “tio Google” vocês vão ver que
monitorar ou inspecionar significam a mesma
coisa no sentido geral. Mas quando estamos
lidando com um pomar comercial de citros ao
nível do agronegócio, precisamos separar as duas palavras no dia-dia. Isso porque o pomar é um agroecossistema onde muitos insumos e técnicas entram nele
como investimentos na produtividade, dentre eles os
fertilizantes e uma grande parte entra como protetores, que são os defensivos, biodefensivos, feromônios, hormônios etc. É que na proteção da produção
existem as pragas compostas por insetos e ácaros. Os
insetos, na grande maioria, têm uma forma alada, ou
seja, têm asas, portanto fortemente migratórias. São
elas o Psilídeo do Greening, o Bicho Furão e as Moscas das Frutas, principalmente.

Monitoramento
Monitorar uma praga, devido a sua grande importância
para a produção, significa dispor de ferramenta específica, desenvolvida pela tecnologia entomológica, para vigilância sobre ela no sentido de perceber a sua entrada
no pomar ou no talhão. Com isso, se prevenir, evitando
assim os danos que teriam na planta e em frutas. Em citros, os exemplos notadamente são o Bicho Furão, cuja
forma alada é a mariposa para qual temos o feromônio

de atração do macho em armadilha colocada na periferia
para captar a entrada dela em voo migratório. É um alerta para tomadas de decisões de controle imediato ou
futuro, pois a captura é parcial. O outro monitoramento
em uso é o das Moscas das Frutas. É feito por atração
de ambas em armadilhas com substâncias nutritivas
como melaço ou proteína hidrolisada, ou com feromônio para Ceratitis. O terceiro monitoramento, mais importante atualmente, é o de armadilhas amarelas adesivas para captura do Psilídeo Diaforina, que é um alerta
para tomada de decisão de controle e evitar a infecção
primária do greening na periferia do pomar.

Com as peças genuínas AGCO Parts, você tem mais disponibilidade e agilidade
na entrega das peças de reposição para a sua máquina de trabalho VALTRA.
As peças contam com a qualidade original de fábrica, 12 meses de garantia*
e suporte especializado em todas as concessionárias do Brasil. Além disso,
a cada compra das peças genuínas AGCO Parts, você acumula pontos que
podem ser trocados por benefícios no Portal do Valtreiro. Essa é aquela
força que você precisa para manter o seu VALTRA produzindo! Visite a
concessionária da sua região.
CADA $1 REAL EM PEÇAS AGCO
VALE 1 PONTO NO PORTAL DO VALTREIRO.

Inspeção ou amostragem
A inspeção ou amostragem de pragas, em manejo, ao
contrário de monitorar, é a contagem das pragas de
forma sistemática em planilhas para informar ao manejador de pragas (gerente ou consultor), a situação
espacial de cada praga no talhão para tomada de decisão de controle. Para isso existem os níveis de ação,
e quando possível, de não-ação (MEP), levando-se em
conta que hoje em dia temos que adotar os dois manejos: Manejo do Psilídeo/Greening e Manejo Ecológico/
Ecofisiológico de Pragas (Outras Pragas).
Prof. Santin Gravena (GCONCI, MERCON e CONPLANT)

*Garantia de 12 meses somente para peças genuínas aplicadas nas oficinas das concessionárias.
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O Que Acompanhar em

FEVEREIRO

NO AGRO?

I

niciamos a nossa coluna
mensal com um fato preocupante! Isso porque, novamente, o clima parece ser o
principal desafio dos produtores
brasileiros. De um lado, o alto índice de chuvas em regiões do
MATOPIBA, especialmente nos
estados de Tocantins e da Bahia,
tem prejudicado as lavouras por
conta do excesso de umidade.
De outro, no Mato Grosso do Sul
e em outros estados do Sul do
Brasil, a estiagem dura semanas
e joga pra baixo as estimativas de
produção – ambos efeitos opostos
do fenômeno La Niña. No Paraná,
o governo do estado já indica uma
produção de grãos 40% menor
nesta safra verão por conta das
secas; enquanto que no vale do
São Francisco, onde o volume de
chuvas em dezembro foi equivalente ao esperado para o ano todo,
os prejuízos calculados já somam
R$ 45 milhões aos produtores de

uva e manga. Mais do que nunca,
é hora de acompanhar estes eventos e entender como será o comportamento do mercado!
Nas cadeias da pecuária, a carne
bovina encerrou 2021 com queda
de 7,0% nos volumes exportados
e alta de 9,0% nas receitas; total
de 1,867 milhão de toneladas e
US$ 9,236 bilhões. A queda nos
volumes é resultado das restrições impostas pela China, fato
que citamos em nossa coluna nos
meses anteriores. Já a alta nas
receitas se deu por conta da valorização da proteína bovina no mercado internacional, especialmente
devido a demanda elevada. No
ano passado, os EUA se tornaram o 2° principal importador da
carne bovina brasileira, apenas
atrás da China. No total, 104 países ampliaram a compra da proteína brasileira, enquanto que outros 68 reduziram a importação,
segundo a Abrafrigo (Associação

Brasileira de Frigoríficos).
Já o índice de preços de alimentos da Agência das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação
(FAO) acumulou alta de 28,1% no
ano de 2021, atingindo 133,7 pontos no final do mês de dezembro.
O aumento foi generalizado considerando-se o intervalo de 12 meses: cereais aumentaram 27,2%;
óleos bateram alta histórica de
65,8%; o açúcar subiu 29,8% alcançando o maior patamar desde
2016; já carnes e produtos lácteos
tiveram os menores crescimentos,
12,7% e 16,9% respectivamente.
Somando as variáveis dos preços
dos insumos, pandemia global e
condições climáticas instáveis,
devemos carregar o problema da
inflação dos alimentos por mais
um ano.
No segundo semestre do ano passado (julho a dezembro), os produtores rurais brasileiros contrataram R$ 159,7 bilhões em crédito

rural, volume 30% maior que o
registrado no mesmo período de
2020. Os maiores saltos se deram
nas seguintes categorias: “apoio
à comercialização” com 65% (R$
17,3 bilhões); “custeio” com 29%
(R$ 86,6 bilhões); “investimentos”
com alta de 24% (R$ 46,7 bilhões);
e industrialização, que foi 23%
maior (R$ 8,8 bilhões). Vale ressaltar, no entanto, que apesar do
crescimento no volume financeiro,
o número de contratos foi 7,0%
menor no período.
O Sistema TempoCampo da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq /USP) revelou suas
primeiras estimativas para o ciclo
2022/23 de cana-de-açúcar para
a Região Centro-sul. Segundo a
ferramenta, a produção deve se
recuperar em comparação ao ciclo anterior, estando entre 530 e
578 milhões de t nos respectivos
cenários pessimista e otimista. As
previsões consideram um cenário
climático mais favorável a atual

temporada, com chuvas bem distribuídas e em maiores volumes
frente à anterior.
Por fim, ainda dentro da esfera da
sustentabilidade, as distribuidoras
de combustível não conseguiram
cumprir a meta de aquisição de
24,86 milhões de Créditos de Carbono (CBIOs) prevista pelo Reno-

vaBio para 2021. Segundo dados
da B3, faltaram 800 mil títulos, o
equivalente a 3% do objetivo. As
distribuidoras que não concluíram
a meta podem multadas e ainda são obrigadas a compensar a
compra no ano seguinte. A meta
para 2022 é de 35,98 milhões de
CBIOs.

Os cinco fatos do agro para acompanhar em fevereiro são:
1. Continuar acompanhando os impactos do clima

3. Com maior impacto do clima, a gestão nos custos

na produção do agro brasileiro. Destaques para a estiagem no Mato Grosso do Sul e estados da região
Sul; e no excesso de chuvas na Bahia, Tocantins e
estados do Sudeste. Seguimos na torcida também
para que não haja nenhum novo desastre!

e as decisões de compra/venda tornam-se cada vez
mais importantes para os resultados do negócio rural.
É essencial seguir acompanhando a situação da crise
energética na Ásia, os novos casos de coronavírus na
Europa e também no Brasil, além da oferta, disponibilidade e preços de insumos (químicos e fertilizantes).

2. A colheita da safra brasileira de grãos, que já
está sendo iniciada em algumas regiões. Vale
lembrar que no ano passado, o excesso de chuvas no período de colheita atrasou o plantio da 2ª
safra, o que prejudicou fortemente os índices de
produtividade.

4.

Revisão nas estimativas de produção da safra
2021/22 e os grandes números do agro em 2021.

5. Continuar acompanhando o quadro político e econômico no Brasil e as consequências no câmbio.

Prof. Dr. Marcos Fava Neves
Vitor Nardini Marques
Vinícius Cambaúva
Marcos Fava Neves é Professor Titular (em tempo parcial) das Faculdades de Administração da USP
em Ribeirão Preto e da EAESP/FGV em São Paulo, especialista em planejamento estratégico do
agronegócio. Vitor Nardini Marques é 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.
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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
ANUNCIE

AQUI!
(17) 3344-3228
(17) 3344-3060

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

(16) 3322-6488

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

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

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

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

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

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

