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Nesses dias tivemos a conclusão das obras e início 
de operação do trecho ferroviário “Tocantins à es-
trela d’oeste SP”, passando por Goiás e Pontal do 
Triângulo Mineiro. A grande obra, que é a ponte 
que transpõe o Rio Grande, foi concluída e liga 
esse trecho a outra importante linha, a que vai de 
Rondonópolis ao Porto de Santos.
Com a ligação de duas importantes regiões do 
Centro-Oeste produtoras de 
soja com o porto, serão bene-
ficiadas milhares de produtores, 
que terão um de seus maiores 
problemas resolvidos. A logís-
tica sempre foi o gargalo do 
agronegócio brasileiro, somos 
muito produtivos, muito técni-
cos, mas com um custo de frete 
enorme com o transporte rodo-
viário, pela distância, precarie-
dade das estradas e falta de opção. 
A notícia é extraordinária, mas infelizmente não 
deverá beneficiar no curto e médio prazo a área 
de ação da Coopercitrus. O trem passará por nos-
sa região, mas com exceção do açúcar, os produtos 
como carne, soja, milho, café, suco de laranja e 
insumos em geral, continuarão sendo transporta-
dos por caminhões.

As operadoras dessas linhas costumam dar pre-
ferência para as cargas mais rentáveis: trechos 
longos com altos volumes, que é o caso Rondonó-
polis/Santos e Tocantins/Santos, com soja, nossa 
commodity mais exportada em valor e volume. Por 
um tempo São Paulo e Pontal de Minas só verão 
o trem passar sem terem o benefício da ferrovia. 
Nossa grande esperança é que esse período seja 

curto e que vejamos nossa pro-
dução ir e voltar com fertilizan-
tes, diesel e outros insumos do 
Porto de Santos.
É o limiar de uma nova era, nós 
que já tivemos nossa região 
cortada por ferrovias sabemos a 
importância que é o trem para 
nosso progresso. Esperamos 
que as empresas que operam 
esses trechos enxerguem o po-

tencial agro do Sudeste e transportem por ferrovia, 
o mais cedo possível, o que produzimos. 
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O TREM ESTÁ VOLTANDO

José Vicente da Silva
Presidente do Conselho de 

Administração Coopercitrus

A notícia deste novo 
trecho ferroviário é 

extraordinária, mas in-
felizmente não deverá 
beneficiar no curto e 

médio prazo a área de 
ação da Coopercitrus.
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Campanha de Etanol da Coopercitrus teve
boa aceitação nos Estados de SP e MG

Vendas de etanol ultrapassam 70% do volume de combustíveis comercializados,
incentivando a produção regional.

A campanha “Use etanol, economize e 
ajude a região”, realizada nos postos 
de combustíveis da Coopercitrus foi 
um sucesso. O objetivo da campanha 

foi incentivar a utilização do etanol, produzido na 
nossa região, contribuindo desta forma para ma-
nutenção da atividade produtiva do setor. 
Os 17 postos da cooperativa participaram da cam-
panha nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. 
Com isso, a campanha atingiu o patamar de 78% 
de vendas de etanol do volume total de combus-
tíveis comercializados nos postos, demonstrando 
a aceitação e envolvimento dos clientes e con-
sumidores que elegem os postos Coopercitrus 
como seu ponto de abastecimento confiável, pri-

mando pela qualidade de seus produtos, serviços 
e atendimento personalizado. 
A cooperativa possui uma rede de postos com 
qualidade assegurada pelas constantes análises 
realizadas pelo Inmetro e laboratórios Ipiranga e 
Shell. Além do preço mais acessível na bomba 
de etanol, o cliente encontrou gasolina comum, 
gasolina aditivada, etanol, diesel S-1800 diesel 
S-10, lubrificantes, filtros, acessórios, troca de 
óleo completa, e a comodidade oferecida pelas 
lojas de conveniência.

 

Camilla Souza

Conheça mais sobre 
nossas soluções 

acessando o QRCode ao 
lado com a câmera do 

seu celular: marispan.com.br /marispan /marispanoficial

Marispan é ESSENCIAL! Os carregadores 

frontais da Linha Série M são sinônimo 

de força e desempenho. Otimize seu 

tempo e mão de obra com excelente 

custo-benefício! Simples para seu trator, 

essencial para seu negócio.
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Com logística bem estruturada, diesel 
de qualidade, na quantidade e no
momento que o produtor precisa

Entrega é feita no mesmo dia em locais próximos e
em até 48 horas para cidades mais distantes.

A Agripetro da Coopercitrus é um TRR – Transportador 
Revendedor Retalhista de diesel, que possui seis ba-
ses estrategicamente localizadas no interior do Esta-
do de São Paulo, Triângulo Mineiro e Sul de Minas, 

com abrangência em mais de 400 municípios, atendendo cerca 
de cinco mil cooperados e empresas. 
Com uma elaborada logística e uma frota própria de 56 cami-
nhões tanques, rastreados por satélites, a Agripetro se com-
promete com a agilidade, segurança e eficiência nas entregas, 
conforme as normas de segurança do trabalho, ambientais e le-
gislações vigentes. E, é por conta da logística bem estruturada 
que a cooperativa tem que é possível realizar as entregas nas 
propriedades rurais dos cooperados no mesmo dia em localida-
des próximas e de no máximo dois dias para cidades distantes, 
garantindo comodidade e confiabilidade para o produtor. 
O gerente de Logística e Estrutura, Fabrício Pereira Guidoti co-
menta sobre o processo, “no último ano a Coopercitrus prezan-
do pela excelência em atendimento aos cooperados, investiu na 
aquisição de mais de 20 caminhões com rastreamento de toda a 
frota, proporcionando ao TRR realizar a roteirização das entregas 
com os melhores prazos e otimização de custos oriundos das 
entregas. Os motoristas foram capacitados e treinados, aumen-
tando a eficiência no atendimento da demanda, garantindo total 
segurança e altos padrões de qualidade desde o transporte até a 
entrega na propriedade rural”.
O diesel fornecido pela cooperativa tem a qualidade assegurada 
pelas constantes análises realizadas por laboratórios e pela Agên-
cia Nacional de Petróleo. Além dos motoristas serem orientados 
para garantir a segurança no transporte e descarregamento do 
combustível, os cooperados também recebem informações so-
bre o armazenamento correto e forma segura de utilização do 
diesel. 
“Sabemos que o diesel é um dos insumos mais usados no pro-
cesso de produção agrícola e é muito importante assegurar qua-
lidade e entrega a um preço justo aos cooperados e produtores 
que estão na nossa área de atuação”, explica o CEO da Cooper-
citrus, Fernando Degobbi. 
A Agripetro da Coopercitrus está sempre pronta para atender em 
quaisquer circunstâncias com pontualidade e qualidade quem 
precisar. 

Camilla Souza
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Coopercitrus participa da ação de solidariedade
em comemoração ao Dia Nacional do Campo Limpo

Por conta da pandemia, o inpEV substituiu atividades presenciais por virtuais e ações solidárias.

D e acordo com o atual momento, fruto 
da pandemia, as comemorações pre-
senciais da 16º edição do Dia Nacional 
do Campo Limpo, realizadas pelo Ins-

tituto Nacional de Processamento de Embalagens 
Vazias (inpEV), este ano foram modificadas para 
atividades virtuais, preservando desta forma todos 
os envolvidos e as unidades de recebimento espa-
lhadas por todo o país. 
O evento comemorado anualmente tem como obje-
tivo mostrar a importância do comprometimento de 
todos no descarte correto de embalagens vazias. 
Este ano o tema foi “Celebrar conquistas e mul-
tiplicar solidariedade”, escolhido para comemorar 
os bons resultados do sistema, segundo o inpEV. 
O projeto é referência mundial e já destinou corre-
tamente mais de 575 mil toneladas de embalagens 
vazias de defensivos agrícolas nos últimos 18 anos. 
Só no ano passado, foram destinadas para recicla-
gem 94 de cada 100 embalagens recebidas, mos-
trando a importância do trabalho. 
A comemoração envolveu todas as unidades, mobi-
lizou a comunidade e instituições parceiras, o que 
resultou na doação de nove mil cestas básicas, 
equivalente a mais de 140 toneladas de alimentos, 
contribuindo com que necessita nesse momento. 
A Coopercitrus foi um desses parceiros e doou 110 
cestas básicas no munícipio de Bebedouro e mais 
84 cestas em Catanduva, SP, ao Fundo Social de 
Solidariedade. As entregas ficaram sobre a respon-
sabilidade do Departamento Ambiental da coope-
rativa, que foi até esses locais, respeitando todas 

as medidas de segurança. O coordenador do de-
partamento, Alvaro de Azevedo, comenta sobre o 
novo formato de comemoração desse ano. “Embo-
ra esse ano não tivemos o evento presencial do Dia 
do Campo Limpo em nossas centrais de Bebedouro 
e Catanduva, pudemos concentrar nossas energias 
e recursos nessa corrente do bem, por meio dos 
alimentos que poderão amenizar um pouco os re-
sultados da pandemia na vida das diversas famílias 
atendidas. Isso fortalece ainda mais o projeto Cam-
po Limpo, que não é só um projeto ambiental, mas 
também social e econômico, gerando uma cadeia 
de valor em todas as etapas da logística reversa de 
embalagens vazias, tais como conservação ambien-
tal, emprego e renda”, finaliza Alvaro.

 
Camilla Souza

Todas as 110 cestas básicas doadas ao Fundo 
Social de Solidariedade de Bebedouro, SP.
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P rezando por uma alimentação diversifi-
cada e saudável, sem abrir mão do sa-
bor, o consumo de frutas tem aumenta-
do no mundo todo. A Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO) indica que o consumo per capita de frutas, 
no Brasil e no mundo, deve continuar crescendo 
nos próximos anos. 
O Brasil, considerado o terceiro maior produtor 
de frutas do mundo, tem acompanhado essa ten-
dência com alto padrão de qualidade. De acordo 
com a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), o país conta com uma produção 
de 41.023.611 toneladas, ficando atrás apenas 
da China e da Índia. 
Com o gosto do consumidor cada vez mais apura-
do para as frutas frescas e alimentos provenien-
tes dela, como sucos e néctares, a fruticultura 
tem passado por uma verdadeira transformação. 
Cada cultura demanda cuidados específicos e 
os métodos de produção tornaram-se mais tec-
nificados, com melhorias no manejo tradicional, 
para que a qualidade chegue às mesas no Brasil 
e no mundo.
A Coopercitrus acompanha a evolução no setor 
e está preparada para oferecer uma completa 
estrutura de atendimento ao cooperado produ-
tor de frutas, fornecendo insumos, defensivos, 
máquinas, ferramentas, tecnologias e suporte 
especializado, para contribuir com uma produ-
ção de maior qualidade. Do cultivo diferenciado 
à exportação, conheça cooperados que vem se 
destacando nesse mercado.

Banana, uva, manga e melancia de alto 
padrão agradam paladares
nacionais e internacionais.

E manejo diferenciado eleva o padrão
dos pomares. Conheça!

A vez
das frutas
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Bananas perfeitas

Uma das frutas preferidas dos brasileiros, a 
banana é o foco da produção do agricultor Jair 
Pitton, que cultiva o fruto desde 1998 na re-
gião de Aparecida D’Oeste, SP.
“Cresci com minha família no cafezal, depois 
migramos para a citricultura e hoje, variamos 
entre cultivares de seringueira e citros em 
uma área total de 30 hectares, além da produ-
ção de banana, cultivada em uma área de 42 
hectares”.
Junto ao irmão Valter e com o auxílio de 13 
colaboradores, o cooperado cultiva as varieda-

des de banana Maçã, desde 1998, e a banana 
Nanica, introduzida em 2012, com um manejo 
tecnificado com fertirrigação, para garantir alta 
qualidade na colheita, que acontece no perío-
do de dez meses a um ano. 
“O clima aqui da região não é o mais adequado 
para a produção de banana, por conta das os-
cilações de temperatura e umidade. Por isso, 
adaptamos o manejo para manter o solo nu-
trido na medida certa, além de uma irrigação 
constante, por micro aspersão, para manter o 
microclima agradável para o desenvolvimento 
das plantas”, relata.
Além da orientação e acompanhamento cons-
tante da unidade de Jales e o fornecimento de 
insumos, a produção de Jair tornou-se ainda 
mais rentável com a instalação de uma usina 
fotovoltaica na propriedade, que alimenta toda 
a operação, especialmente no que diz respeito 
a irrigação.
Além de garantir as condições perfeitas para 
o desenvolvimento do pomar, Jair e a equipe 
investem em um controle adequado das plan-
tas, com podas, controle de mudas e o corte 
do coração da fruta. O resultado são cachos 
de banana pesando até 90 quilos cada, geran-
do uma média de três mil caixas colhidas por 
semana e 120 mil quilos de fruta por hectare, 
por ano.  
“Nós levamos em conta tudo o que é relacio-
nado ao custo de produção e ao retorno que 
teremos: uma colheita de alto valor e bananas 
perfeitas para agradar os públicos mais exi-
gentes. Há 3 anos sou atendido pela Cooper-
citrus e desde então eu só tenho melhorado”, 
avalia o produtor.

Uvas de alto padrão
Na região de Palmeira D’Oeste, SP, visitamos 
a produção de uvas da família Tenório de Albu-
querque, que está há mais de 30 anos na ati-
vidade. Em uma área de 3,3 ha, os irmãos Gil-
berto, Gilmar e Gilson, e o sobrinho Matheus, 
cultivam 2.200 pés de uva das variedades Be-
nitaka, Itália e Rubi. 
“A uva permite um cultivo de alta produtivi-
dade e ótima rentabilidade em um espaço 
pequeno. Além disso, é uma produção que 
fornece trabalho para muita gente e sustenta 
muitas famílias”, explica Gilberto.

CoopercitrusCoopercitrus

Alta produtividade – Cada cacho de 
banana chega a pesar até 90 quilos.

Detalhes – Jair Pitton pratica um 
manejo detalhado para entregar 
bananas perfeitas ao mercado.

Dedicação - Produção de bananas 
do agricultor que cultiva o fruto 

desde 1998.
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Tradição – Há mais de 30 anos 
Gilberto e a família cultivam uvas 

no interior de São Paulo. 

Variedades – São 60 quilos 
de uva produzidas por pé

na propriedade. 

Na propriedade, a presença da Coopercitrus 
também é destacada pela parceria e proxi-
midade. Mesmo com experiência no cultivo 
da fruta, o cooperado conta com o suporte e 
orientações da equipe técnica da cooperativa 
na orientação sobre produtos que garantem a 
maior produtividade, melhoramento de quali-
dade e rentabilidade.
O manejo é feito em parreiras protegidas com 
coberturas teladas e com um protocolo de in-
sumos, duas podas anuais para promover a 
formação da planta e a produção em si, além 
da irrigação, um dos passos mais importantes 
para equilibrar o ambiente em que as plantas 
se desenvolvem. 
“A irrigação é fundamental, por conta do clima 
da região. A uva é uma fruta de clima mais 
frio, e aqui conseguimos cultivar com muita 
qualidade em um ambiente quente, por conta 
das adaptações na irrigação. É uma produção 
delicada, que exige muito cuidado, mas que 
dá resultados”, afirma Gilberto, enumerando 
que cada pé produz em torno de 60 quilos de 
uva por ciclo.

Referência na produção de mangas
Na década de 1980, a família Pignatti decidiu 
diversificar suas atividades e iniciou a produ-
ção de manga na região de Monte Alto, SP. 
Tudo começou por iniciativa do Hermes, que 
assumiu o controle da propriedade rural da fa-
mília.
“Nós trabalhávamos com laranja, limão e goia-
ba, até que conhecemos a produção de man-
ga, por meio de um fornecedor de mudas, que 
nos mostrou as variedades através de um ál-
bum de fotografia. Decidimos plantar e, desde 
então, não paramos mais”, relembra Hermes. 
A família Pignatti foi a terceira produtora de 

Qualidade – Manga Palmer tem 
destino internacional, agradando 
paladares europeus e asiáticos.

Rei da manga – Hermes e seu 
filho Rodrigo são referência em 

produção da fruta.



10 CoopercitrusCoopercitrusCoopercitrus10

manga no Brasil, e, na área de 90 hectares, já 
cultivou as variedades Tommy Atkins e Keitt. 
De alguns anos para cá, se dedica ao plantio 
exclusivo da variedade de manga Palmer, com 
foco na exportação.
“Em 2007, decidimos direcionar a produção ao 
mercado externo, em que a manga brasileira é 
uma fruta muito valorizada. Enviamos nossa 
manga para países como Portugal, Espanha, 
Holanda, França, Alemanha e China”, explica 
o filho do Sr. Hermes, Rodrigo, que há 13 anos 
atua ao lado do pai na propriedade da família.
Rodrigo explica que o mercado de exportação 
é desafiador, porque os consumidores bus-
cam por frutas perfeitas, suculentas e com o 
aroma único que a manga proporciona. Para se 
adequar a essas exigências, a produção con-
ta com um manejo bastante específico, com 
muito controle e rigor, atendendo toda a legis-
lação internacional.
“Também contamos com agrônomo creden-
ciado para acompanhar a produção e as visi-
tas frequentes do Ministério da Agricultura, 
para atestar a qualidade dos nossos frutos. O 
transporte também é diferenciado: ao invés 
do navio, que demora semanas até chegar no 
destino, as mangas chegam aos países parcei-
ros de avião, em um prazo de até cinco dias, 
garantindo que estejam no ponto que eles exi-
gem”, afirma.
Outro detalhe da produção é em relação à pro-
teção contra as pragas, já que a manga é um 
fruto delicado. No pomar, também são minis-
tradas podas frequentes e o acompanhamen-
to do momento ideal da colheita, que logo é 
direcionada ao packing house da propriedade. 
O resultado desse manejo minucioso são os 
cerca de 200 quilos de manga colhidas por pé, 

que geram mais de um milhão de quilos por 
safra para agradar aos paladares mais exigen-
tes. Por toda a experiência, pelo alto padrão 
de qualidade e produtividade, os Pignatti são 
considerados referência entre os produtores 
de manga da região.

Tradição no cultivo de melancia 

Produzir melancia está na tradição da família 
Martinez, que produz a fruta há mais de 30 
anos na região de Avaí, SP, e no Estado do 
Tocantins. Igor Martinez é a terceira geração 
nos negócios da família e, desde que assumiu 
a administração da produção, vem trazendo 
inovação e tecnologia para perpetuar o legado 
da família. 
Nas áreas de aproximadamente 400 hectares 
são produzidas as variedades de melancia co-
mum e Pingo Doce. Entre cada pé é plantada 
uma variedade de melancia polinizadora, que 
não tem fins comerciais, mas promove o de-
senvolvimento mais consistente para as fru-
tas, que são comercializadas para supermerca-
dos e Ceasa. Outro diferencial é a rotação de 
área, que fica alguns anos sem receber mudas 
para garantir uma completa restauração do 
solo. 
Igor comenta que o cultivo demanda um ma-
nejo minucioso e conta com uma equipe de 

Referência – Família Martinez 
produz melancias de alta qualidade 

há três décadas.
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Opções -  Além da melancia comum, a 
produção do Igor oferece outras varieda-

des da fruta, como a Pingo Doce. 

CoopercitrusCoopercitrus

quase 40 colaboradores. “É uma cultura desa-
fiadora e muito rápida, os ciclos são de três-
meses. Por isso, precisamos de uma equipe 
comprometida, porque se errarmos no co-
meço, não temos tempo de corrigir e isso vai 
prejudicar a colheita”, afirma o produtor, que 
comanda o negócio com o apoio do pai Valmir, 
da mãe Vanda e dos tios Claudemir e Joseane
Dentre os processos de manejo, está a irriga-
ção por gotejo, para promover um clima ade-
quado para o desenvolvimento das plantas, 
além de proteção contra os raios solares, que 
varia entre produtos específicos para esse fim 
e cobertura das frutas com jornal. 
A cada safra são produzidas cerca de 60 to-
neladas de melancia Pingo Doce por alqueire 
e aproximadamente 40 toneladas da melancia 
comum.
“Nosso projeto é ampliar a produção para ter 

fruta o ano todo e oferecer ao mercado novas 
variedades de melancia, sempre com um ma-
nejo de alto padrão para surpreender o mer-
cado. Apesar dos desafios, a melancia é uma 
tradição que está no nosso sangue. Fazemos 
por amor e, por isso, é gratificante”, salienta. 
Nas culturas mais diversas e nas mais diferen-
tes regiões de atuação, a qualidade no manejo 
determina o resultado da produção de frutas. 
A presença da Coopercitrus tem como obje-
tivo oferecer o suporte necessário para os 
produtores melhorarem cada vez mais seus 
resultados. Com soluções integradas, unindo 
produtos de qualidade, tecnologias acessíveis 
e o acompanhamento de técnicos especializa-
dos, a cooperativa está sempre à disposição 
de seus cooperados, contribuindo para que se 
fortaleçam, elevem sua qualidade e se tornem 
referência em produtividade.

COM5 Comunicação
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Temos um elevado nível tecnológico nas princi-
pais regiões produtoras do cafeeiro, onde ocor-
re o cultivo de lavoura a pleno sol, bom manejo 
das lavouras, irrigação, podas e adubação. Utili-

zamos vários cultivares com as melhores características 
agronômicas e com os melhores potenciais produtivos. O 
parque cafeeiro brasileiro apresenta predominantemente 
os cultivares Mundo Novo e Catuaí (acima 80% da área 
plantada), que apresentam potenciais extremamente pro-
dutivos, aumentando a necessidade de realização de um 
bom manejo da lavoura com boas práticas agrícolas, con-
trole fitossanitário e a exigência de nutrição equilibrada.
Na primavera ocorre o período de retomada das chuvas na 
maioria das regiões, marcando o momento das necessi-
dades de cuidados nutricionais e estímulos à cultura para 

aliviar todo o estresse que a planta passou durante o perí-
odo de dormência ou paralisação das atividades metabóli-
cas. Durante o inverno é comum as plantas apresentarem 
sintomas de estresses hídricos, deficiências nutricionais e 
avanço de doenças e pragas.
Dentro do calendário agrícola da cultura do café, podemos 
considerar que uma nutrição equilibrada nas fases de pré-
-florada, pós-colheita e pós-florada, são essenciais para a 
obtenção de uma boa safra. Diante disto, temos que en-
tender algumas definições para melhor compreensão e 
tomada de decisão no tratamento preventivo das fases de 
produção do cafeeiro.
A fenologia pode ser definida como o estudo dos eventos, 
periódicos da vida da planta em função da sua reação às 
condições do ambiente. (Quadro 1). 

BENEFÍCIOS DE UMA NUTRIÇÃO FOLIAR
EQUILIBRADA NO CAFEEIRO

0 - Gema Dormente 1 - Gema Entumecida 2 - Abotoado 3 - Florada 4 - Pós-Florada 5 - Chumbinho 6 - Expansão dos Frutos

7 - Grão Verde 8 - Verde Cana 9 - Cereja 10 - Passa 11 - Seco

1ª. Fase - Período vegetativo e formação das gemas 
florais, com dias longos, que se estende de setembro 
a março, sete meses. Figura 0, 5,6,7,8 e 9.
2ª. Fase - Indução e maturação das gemas florais, com 
dias curtos, que se estende de abril a agosto, cinco me-
ses. Figura 1, 8, 9,10 e 11.
3ª. Fase - Florada, após o aumento do potencial hídrico 
das gemas, que se estende de setembro a dezembro, 

quatro meses. Figura 2, 3, 4 e 5.
4ª. Fase - Granação dos frutos. Período de janeiro a 
março, três meses. Figura 6, 7 e 8.
5ª. Fase - Maturação dos frutos. Período de abril a ju-
nho, três meses. Figura 7 a 9.
6ª. Fase - Repouso e senescência dos ramos terciários 
e quaternários, dois meses. Figura 10 e 11.

Considerando as principais regiões produtoras de café, a 
florada do cafeeiro ocorre nos meses de agosto a novem-
bro, sendo necessário antes ocorrer um acúmulo da eva-
potranspiração potencial de 350 mm. Após a ocorrência 
de uma ou mais precipitações de pelo menos 7 mm, em 
torno de sete a dez dias após ocorrer estas condições, te-
remos a aberturas dos botões florais (florada).
Diante destes fatores, por que devemos realizar uma nu-
trição foliar, bem equilibrada associada aos compostos or-
gânicos, bioativos e biorreguladores?
Para a manutenção da produção (carga pendente) e cres-
cimento de ramos é essencial o incremento da área foliar 
nas plantas:

- outubro – 55 cm² a 10 cm² por semana;
- janeiro – 27 cm² a 4,5 cm² por semana;
- junho – 9 cm² a 0,9 cm² por semana.

Vale lembrar que nas fases de pós-colheita, pré-florada e 
pós-florada, geralmente as plantas se encontram em pe-
ríodo de estresse e a umidade baixa (seco) existente no 
ambiente, favorece o desenvolvimento do complexo de 
doenças, mas não é suficiente para possibilidade de cres-
cimento de novos ramos.
Para tornar o texto um pouco lúdico ou descontraído, va-
mos relembrar nossa infância. Respeitando as crenças e 
costumes de cada local.

12
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Pelo menos em algum momento de nossa infância, nos-
sos avós, tios ou nossos pais, no deram para tomar alguns 
tônicos, como: Biotônico Fontoura, ovos de pato, sopa 
de saracura, creolina no miolo do pão, óleo de fígado de 
bacalhau, emulsão Scott, xarope de Guaco com mel, etc. 
Assim as nossas lembranças e imaginação vão longe.
De uma maneira geral, os produtos citados no parágrafo 
acima eram utilizados para melhorar o metabolismo e 
resistência (defesa) de nossa saúde. Desta forma, ire-
mos utilizar uma nomenclatura para o setor agronômi-
co, sendo: bioestimulantes, reguladores, anti-estresse, 
complexos de aminoácidos, biorreguladores, bioativos, 
etc. 
Precisamos entender a nomenclatura e sua funcionalidade 
e a importância no cafeeiro.

- Bioestimulantes: são um conjunto de compostos e deri-
vados de produtos naturais que, quando aplicados na plan-
ta ou à rizosfera, melhora a eficiência do uso de nutrientes 
e a tolerância a múltiplos estresses, resultando em me-
lhoria dos rendimentos das culturas ou de seus produtos, 
sendo seus maiores benefícios.

- Bioativos: são substâncias ou soluções químicas (nor-
malmente à base de cobre), que promovem a assepsia 
nas plantas sem causar danos como intoxicações e resis-
tência a doenças. Estes produtos podem estar associados 
com aminoácidos ou ácidos carboxílicos e outros.

- Biorreguladores: são definidos como substâncias sin-
téticas, similares aos grupos de hormônios vegetais, que 
podem ser aplicados diretamente nas plantas para alterar 
seus processos vitais e estruturais, com a finalidade de 
incrementar a produção, melhorar a qualidade e facilitar a 
colheita e incremento de produção.

- Complexo de aminoácidos: são necessários para a sín-
tese de proteína (animais e vegetais), tendo uma função 
importante para a complexação dos nutrientes, promover 
maior tolerância a estresses hídricos, altas temperaturas, 
ataque de pragas e doenças. Em alguns estudos estes 
compostos podem auxiliar na proteção das plantas e incre-
mentar a absorção dos nutrientes.
Após este esclarecimento, vamos entender quais os cui-

dados devemos realizar na fase de indução floral, pré e 
pós-florada.
- Iniciar o equilíbrio nutricional e utilização de Bioestimulan-
tes e outros, para auxiliar na recuperação do metabolismo 
da planta;
- Proteção de gemas florais;
- Redução de doenças responsáveis pela perda de flores, 
sendo os principais patógenos, Cercosporiose, Colletotri-
chum, Phoma, Bactéria, etc.;
- Controle preventivo com produtos sistêmicos específi-
cos e de contatos para proteção dos chumbinhos e novas 
brotações;
 - Pulverização preferencialmente após a queda das péta-
las, evitando assim, dano físico.

Os cuidados citados acima têm como principais objetivos:
- Atenuar efeitos de estresses climáticos;
- Melhorar desenvolvimento dos botões florais;
- Florescimento mais uniforme;
- Aumento do pegamento dos grãos de café;
- Menor queda de chumbinhos;
- Maior uniformização e frutificação dos grãos;
- Reduz aborto de frutos novos;
- Estimula o desenvolvimento de brotações;
- Incrementa número de internódios;
- Maior peso de grãos;
- Maior tolerância a algumas doenças;
- Incremento de produtividade;
- Melhora qualidade dos grãos;
- Plantas saudáveis e produtivas.        

Portanto, nas fases críticas da fenologia do cafeeiro de pré 
e pós-florada, torna-se essencial diminuirmos os estres-
ses fisiológicos, sendo abióticos e bióticos, aumentando 
a resistência da planta para que ela possa suportar todo 
processo de florada. Dessa forma, pode-se contribuir para 
que tenha uma boa demanda energética em todo ciclo e 
assim, deixar uma planta mais resistente e nutrida desde 
o início da florada até o próximo novo ciclo produtivo do 
cafeeiro.

Emerson Tinoco da Silveira - Consultor especialista de café da Coopercitrus

Fase de botões florais Fase de florada uniforme
Planta com estresse hídrico

necessário tratamento de recuperação

1313
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IMPACTOS E DANOS DA
FERRUGEM DO CAFEEIRO

A cafeicultura é uma 
atividade dinâmica, 
são diversas doen-
ças, pragas, intem-

péries climáticas que desafiam 
o cafeicultor a todo momento. 
Por isso, quanto maior o co-
nhecimento das condições do 

seu cafezal, maiores serão 
as chances de ter uma 

lavoura produtiva 
e rentável. Um 

grande de-
safio é o 

c o n -

trole da ferrugem do cafeeiro, 
doença que traz grandes preju-
ízos a essa cultura tão impor-
tante, que faz do Brasil o maior 
produtor mundial.
As pragas e doenças do ca-
feeiro são responsáveis pela 
redução do desenvolvimento 
vegetativo e perdas na produ-
tividade e, em condições extre-
mas, pode ocorrer até a morte 
da planta de café ou depaupe-
ramento da lavoura. As doen-
ças e pragas atacam todas as 
partes do cafeeiro, raiz, caule, 
ramos, folhas, flores e frutos, 
de forma específica a cada pra-

ga ou doença. 
Para que um patógeno, 

seja ele praga ou doença, afete 
qualquer espécie vegetal, seja 
ela destinada a fins comerciais 
ou não, é necessário haver a 
combinação entre o ambiente 
onde eles estão envolvidos, o 
hospedeiro – no caso, a planta 
de café e o patógeno, como o 
Hemileia vastatrix, fungo res-
ponsável pela queda de folhas 
na lavoura e causador de gran-
des prejuízos para o café.
O fungo Hemileia vastatrix, 
conhecido como ferrugem do 
cafeeiro, foi descoberto em 
1868 na Ilha do Ceilão, chegou 
ao Brasil pelo sul do estado da 
Bahia em 1970 e na América 
Central em 1976. Atualmente, 

14
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está distribuído na África, Ásia, 
América do Sul e América Cen-
tral, sendo reconhecida como a 
principal doença da cultura do 
café, seja arábica ou conilon, 
devido ao grande prejuízo eco-
nômico que causa na cultura. 
É um fungo parasita obriga-
tório, ou seja, precisa de uma 
planta hospedeira para sobrevi-
ver, e a infecção ocorre no ata-
que aos estômatos das folhas 
do cafeeiro. 

Danos

A queda de folhas causada pela 
ferrugem do cafeeiro acaba re-
duzindo a produtividade, prin-
cipalmente no ano seguinte. 
Se não controlada, os ataques 
intensos e sucessivos promo-
vem a seca dos ramos, causan-
do acinturamento e superbrota-
ção da planta, exigindo podas 
de recuperação, tornando a la-
voura menos produtiva e com 
menor rendimento econômico, 
diminuindo assim a longevida-
de. Os prejuízos diretos causa-
dos pelo fungo da ferrugem do 
cafeeiro são elevados, variando 
de 20 a 60% em função da re-
dução da área foliar, o que com-
promete a formação dos frutos, 
além da seca dos ramos. Indire-
tamente, também pode afetar 
a qualidade do café, pois com 
maior exposição do fruto ao sol 
devido à desfolha, acaba acele-
rando o processo de maturação 
e provocando a queda precoce 
dos frutos, aumentando assim 
a quantidade de café de varri-
ção, esse menos valorizado no 
mercado.

Fatores que favorecem a    
doença

A nutrição deficiente do cafeei-
ro, a carga pendente alta, plan-

tios mais adensados e plantios 
sombreados facilitam o ataque 
dessa doença. O inóculo do fun-
go inicial elevado, evidenciado 
pelas folhas infectadas de se-
tembro a outubro, associado à 
alta densidade foliar, são fato-
res que aceleram o aparecimen-
to da ferrugem e antecipam a 
época de se iniciar o controle. 
O fungo da ferrugem infecta o 
interior das folhas de café. Co-
meça pelas folhas do baixeiro 
da planta e, se não controlada, 
sobe para o terço mediano da 
planta. O fungo forma manchas 
amarelas alaranjadas cobertas 
por uma massa pulverulenta 
saliente, que são os uredospo-
ros. Essas manchas evoluem, 
ficando com o centro necrosa-
do, marrom escuro. Neste cen-
tro, pode ocorrer a presença 
do Verticilium hemilae, fungo 
esbranquiçado que se alimen-
ta do micélio da ferrugem. Os 
uredosporos são disseminados 
a curta distância pelas gotas 
das chuvas e a longas distân-
cias, principalmente pelo ven-
to. O fungo é favorecido e os 
uredosporos germinam na faixa 
térmica de 20 a 24º C, associa-
do a ambientes sombrios, sen-
do necessária água líquida sob 
as folhas, causada por orvalho 
ou pela ação das chuvas. De-
senvolve-se de novembro até 
junho nas regiões centro-sul, e 
de dezembro a julho na região 
central.
O ciclo da ferrugem do cafeeiro 
em condições climáticas favo-
ráveis é completo aos 20 dias. 
Em condições desfavoráveis, 
acaba se estendo por 40 dias. 
O ideal é que o produtor não 
espere o ciclo completar e faça 
as aplicações de controle, evi-
tando assim o ataque do fungo 
e, consequentemente, a desfo-
lha das plantas.

Formas de controle

O controle da ferrugem pode 
ser genético ou químico. O 
controle genético é o mais eco-
nômico e trata-se do plantio 
de variedades resistentes/to-
lerantes ao fungo da ferrugem 
do cafeeiro. São elas: Catucaí 
amarelo e vermelho, Sabiá, 
Acauã, Oeiras, Catiguá, Sacra-
mento, Araponga, Paraíso, Pau 
Brasil, Tupi, Obatã, IPRs. O 
controle químico pode ser de 
forma preventiva, preventiva/
curativa e curativa, essa última 
mais arriscada e, se o momen-
to do controle for tarde, o pre-
juízo pode ser inevitável.
Para fazer o controle químico, 
deve-se conhecer a evolução 
da doença, que normalmente 
vai de novembro/dezembro até 
maio/junho. Em regiões mais 
quentes pode começar mais 
tarde, em janeiro/fevereiro e 
estender até julho. O controle 
químico é imprescindível para 
variedades não resistentes ou 
tolerantes, por isso o produtor 
deve estar sempre atento ao 
início da incidência do fungo, 
tentando trabalhar preferen-
cialmente de forma preventiva, 
fazendo aplicações via folha e 
também via solo.
O controle preventivo pode 
ser com fungicidas cúpricos, 
como Óxido Cuproso, Oxiclo-
reto de Cobre, Hidróxido de 
Cobre e também com o Oxi-
cloreto Cuproso, que é pou-
co encontrado no mercado. O 
controle preventivo com fun-
gicidas cúpricos são de 3 a 5 
pulverizações por ano ou safra, 
dependendo da safra pendente 
da lavoura. Caso esteja com 
uma safra pendente bai-
xa, o número de apli-
cações pode ser 
inferior. Se 
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estiver com safra alta naquele 
determinado ano, com certeza 
o número de aplicações deverá 
ser maior para controlar o fun-
go. Alternar as aplicações dos 
fungicidas cúpricos com fungi-
cidas triazois sistêmicos ajuda 
de forma muito eficaz no con-
trole da ferrugem. Os triazois 
também são muito usados no 
controle curativo do fungo, por 
serem sistêmicos, esse grupo 
químico de fungicida age de 
forma rápida, impedindo o au-
mento significativo da doença e 
erradicando o inóculo do fungo, 
porém, se aplicado de forma 
tardia, após uma alta infestação 
não conseguirá impedir a que-
da de folhas, trazendo prejuízo 
ao cafeicultor.
A aplicação de misturas pron-
tas de fungicidas de grupos 
químicos distintos, triazol mais 
estrubilurinas, contribui com o 
controle da ferrugem e de ou-
tros fungos como também Cer-
cosporiose.
Fungicidas aplicados via solo 
também auxiliam no controle 
da ferrugem. Diversos fabri-

cantes disponibilizam esses 
produtos no mercado, seja ele 
fungicida puro ou em mistu-
ra pronta com inseticida para 
controle de pragas do sistema 
radicular, como Cigarra, e da 
parte aérea, como o Bicho Mi-
neiro. Atualmente os produtos 
utilizados via solo são aplicados 
na forma líquida, via barra de 
aplicação ou drench, via água 
de irrigação, por gotejamento, 
ou via pivô central tipo lepa. To-
dos esses produtos oferecidos 
no mercado possuem registro 
para controle dessa doença e 
algumas pragas do café, pro-
movendo também um efeito 
tônico às plantas, aumentando 
o sistema radicular e a parte 
aérea do cafeeiro, atendendo 
às exigências do Ministério da 
Agricultura e também das cer-
tificadoras. O uso do fungicida 
triazol de solo deve ser usado 
preferencialmente no mês de 
outubro, que é no início do pe-
ríodo chuvoso, seguido pelos 
fungicidas via folha preventiva-
mente, antes da infestação do 
fungo para não haver prejuízos 

com desfolha da lavoura de 
café.

Considerações finais

Com tantos prejuízos causados 
pela ferrugem do cafeeiro e 
sendo o café uma cultura exi-
gente em tratos culturais e al-
tamente rentável, não justifica 
o produtor ou consultor exten-
sionista não dar atenção a essa 
e demais doenças e pragas que 
atacam o cafeeiro. O conheci-
mento técnico da lavoura, as-
sim como o planejamento das 
ações, são importantíssimos 
para a rentabilidade do cafei-
cultor. O cooperado da Coo-
percitrus tem acesso a essas 
informações e tecnologias 
oferecidas por meio da equipe 
de Consultores Especialistas e 
Consultores Técnicos Comer-
ciais de cada unidade da coope-
rativa, todos capacitados para 
atender da melhor maneira 
possível.

Francisco Joaquim Correa Junior 
Consultor especialista de café da

Coopercitrus
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#NovosTempos #NovasSoluções

jacto.com
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Na nossa tradição de pioneirismo e inovação,
seguimos com a determinação e coragem que
nos guia há mais de 70 anos e nos motiva
rumo aos 100 anos.

TRILHAR NOVOS CAMINHOS
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PERTO DE VOCÊ, AGRICULTOR.

HOVER 500
Colhedora de cana
para duas linhas.

Colhe até o dobro de
cana por hora, com
redução de até 35%
de litros de combustível
por tonelada colhida.
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Manejo de doenças foliares na cana-de-açúcar
Folha limpa é um ponto chave para obter boas produtividades

De acordo com a estimativa da safra 2020/21, 
feita pela Conab (Companhia Nacional de 
Abastecimento), a expectativa é de que sejam 
colhidos 642,1 milhões de toneladas de cana-

-de-açúcar. Essa produção é influenciada diretamente pe-
las condições edafoclimáticas e pelos fatores biológicos. 
Dentre esses fatores, encontram-se as doenças que, em 
condições favoráveis, limitam o desenvolvimento da cultu-
ra e, consequentemente, a produtividade. 
Já foram listados no mundo 216 doenças que podem in-
fectar a cana-de-açúcar, causadas por diferentes patóge-
nos (fungos, bactérias, vírus, fitoplasmas, entre outros). 
Um total de 58 delas foram identificadas no Brasil e, ao 
menos 10 podem ser consideradas de grande importân-
cia econômica para a cultura segundo a Agência Embrapa 
de informação tecnológica. As doenças importantes são 
manejadas, principalmente, pela utilização de variedades 
resistentes, roguing (erradicação de plantas doentes no vi-
veiro de cana), mudas sadias e tratadas, escolha do clone 
mais adaptado ao local de plantio, etc. A incidência desses 
microrganismos patogênicos impedem a boa produtivida-
de do canavial.

A manutenção da área foliar sadia proporciona maior qua-
lidade na fotossíntese e, consequentemente, uma produ-
ção de mais toneladas de cana por hectare (TCH), acúmulo 
de fotoassimilados, brix, teor de sacarose e até o rendi-
mento industrial. 
Os programas de melhoramento de cana, além de bus-
car variedades mais produtivas, também têm como foco 
o desenvolvimento de materiais genéticos com resistên-
cia satisfatória aos agentes causais de doenças fúngicas 
(carvão e ferrugem marrom), viróticas (mosaico e ama-
relinho) e bacterianas (raquitismo e escaldadura). Dentre 
algumas dessas doenças destaca-se a ferrugem marrom 
(Puccinia melanocephala) verificada no Brasil na década 
de 1980 e, em 2009, o fungo Puccinia kuehnii, agente 
causal da ferrugem alaranjada. Recentemente tem se 
observado também a evolução da mancha anelar da 
cana (Leptosphaeria sacchari), a podridão vermelha ou 
antracnose (Colletotrichum falcatum), estria bacteriana e 
outras. 
Com o sistema de colheita mecanizada na cultura da 
cana-de-açúcar, o problema de doenças a cada dia cres-
cerá em função da quantidade de restos vegetais conta-
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minados por patógenos presentes nas áreas de cultivo. 
A disseminação dessas doenças pode ocorrer principal-
mente pelo vento e pela chuva, que transportam esporos 
dos fungos, por insetos vetores como pulgões e brocas, 
e através de maquinários agrícolas. Algumas doenças, 
como a estria vermelha (Acidovorax avenae subsp. ave-
nae), estão relacionadas a solos com alta fertilidade e de-
sequilíbrio nutricional.
A intensidade dos sintomas e as perdas, são variáveis. 
Ambas dependem da cultivar, da idade da touceira e das 
condições climáticas, como a seca. Além disso, outros 
aspectos também podem estar associados, como a in-
tensidade de estresses causados por herbicidas, ocor-
rência de outras doenças simultaneamente e tratos cul-
turais inapropriados.
É de suma importância manejar bem as principais doen-
ças que ocorrem na cultura, incluindo a tomada de decisão 
para uso de fungicidas no momento correto e na dose ade-
quada para cada situação. Existem fungicidas registrados 
e com boa eficiência no controle de doenças fúngicas na 
cultura, que tornam viável a sua utilização. As interações 
entre fungicidas e controle de doenças são múltiplas, des-
de as diferentes respostas de variedades/clones, efeitos 
fisiológicos e efeito na produtividade de cana.

Amostragem
A avaliação da doença é realizada in loco por técnicos, 
que percorrem o canavial e utiliza-se a folha +3 para 

diagnose foliar, dividindo a folha em três partes iguais 
e selecionando a porção média atribuindo uma deter-
minada “nota” (figura1). Esta nota indica quão suscetí-
vel é a variedade a ferrugem, de acordo com a percen-
tagem de concentração das pústulas na parte inferior 
da folha.

Figura 1. Escala diagramática de severidade de ferrugem alaranjada da 
cana-de-açúcar adaptada de Amorim et al., 1987.

Escalas similares a esta podem ser utilizadas para 
demais doenças foliares com critério para recomen-
dação de fungicidas, levando em consideração a 
susceptibilidade da variedade ou não a determinada 
doença.
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Principais doenças
Dentre as principais doenças observadas a nível de campo 
(tabela 1) algumas podem ser controladas com a utilização 

de produtos fitossanitários (fungicidas, bactericidas), o que 
viabiliza a utilização de algumas variedades de interesse 
agronômico e industrial.

Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Figura 6

Tabela 1 - Descrição de algumas doenças foliares que afetam a cana-de-açúcar encontradas a nível de campo.

Doença
Agente 
Causal

Formas de 
disseminação

Sintomas mais evidentes
Medidas de 

controle

Estria
vermelha 
(figura 2)

Bactéria 
(Acidovorax 

avenae subsp. 
Avenae)

Mudas e 
vento

Estrias finas avermelhadas e longas de 5 a 60 cm na 
folha. Podridão do topo da planta, podendo se estender 

para o colmo.

VR, aduba-
ção balance-
ada e uso de 
bactericida.

Carvão
(figura3)

Fungo (Ustila-
go scitaminea)

Mudas e 
vento

Chicote coberto com uma fuligem preta, semelhante à 
poeira de carvão

VR, trata-
mento térmi-
co, roguing.

Ferrugem 
marrom
(figura 4)

Fungo (Pucci-
nia melanoce-

phala)
Vento e chuva

Manchas alongadas amareladas a marrom-escuras. 
Formação de pústulas de 2 a 7 mm x 1 mm na face 

inferior das folhas, podendo agrupar-se, formando áreas 
necróticas no tecido foliar

VR e uso de 
fungicidas.

Ferrugem 
alaranjada

Fungo (Pucci-
nia kuehnii)

Vento e chuva

Mancha similar a ferrugem marrom, mas de coloração 
mais alaranjada e as pústulas são menores. A formação 
de necrose é mais intensa, principalmente nas bordas 

das folhas maduras.

VR e uso de 
fungicidas.

Mancha 
parda

Fungo 
(Cercospora 

longipes)
Vento e chuva

Machas foliares de coloração marrom-avermelhadas a 
marrom-escuro, de formato elíptico/oval a linear, sem-

pre paralela à nervura principal

VR e uso de 
fungicidas.

Mancha 
anelar

(figura 5)

Fungo (Lep-
tosphaeria 

sachari)
Vento e chuva

Manchas necróticas irregulares no limbo foliar, com 
bordas mais escuras de cor marrom e centro mais claro 

com cor palha.

VR e uso de 
fungicidas.

Podridão 
vermelha
(figura 6)

Fungo (Col-
letotrichum 
falcatum)

Broca e chuva

Podridão avermelhada da parte interna do colmo, riscas 
vermelhas transversais, muito associadas com o dano 
da broca Diatraea saccharalis. Na nervura central das 
folhas aparecem lesões vermelhas que mais tarde 

ficam com o centro mais claro. O tamanho das lesões 
é variável, mas em folhas velhas pode atingir toda a 
extensão da nervura. Em variedades suscetíveis, as 

lesões aprofundam-se na nervura.

VR e uso de 
fungicidas.
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Outras doenças também apresentam sua importân-
cia, tais como escaldadura das folhas, raquitismo 
das soqueiras, podridões de fusarium, mosaico, 
amarelinho, etc. Entretanto, com o uso de mudas 
sadias e/ou variedades resistentes, podemos ma-
nejá-las para que não sejam problemas nos nossos 
canaviais. 

Uso de fungicidas/bactericidas 
Embora a principal medida de manejo de doenças 
seja a resistência, existem variedades que permitem 
o desenvolvimento desta ferrugem. O uso de fungi-
cidas surge como alternativa importante, sendo que 
o uso deve se basear em critérios técnicos adequa-
dos, visando, maximizar seu potencial produtivo. 
Os produtos dos grupos químicos triazois e estrubi-
rulinas associados são os mais utilizados nas doen-
ças fúngicas foliares. Entretanto, para uma escolha 
assertiva deve-se atentar para um produto que te-
nha registro para a cultura da cana-de-açúcar, assim 
como recomendação para a doença a ser controla-
da. Isso vale para doenças bacterianas, em que se 
deve utilizar de produtos específicos.
A viabilidade da sua utilização de fungicidas ou bac-
tericidas estará ligada a susceptibilidade da varieda-
de as doenças presentes na área, para que se garan-
ta uma maior sanidade foliar e, consequentemente, 
maior área fotossintética para uma maior produção 
em toneladas de colmos por hectare (TCH). 
Segundo alguns estudos, as plantas apresentaram 
alterações fisiológicas, como folhas mais verdes, 
com mais clorofila e maior desenvolvimento após 
a aplicação de estrobilurina (BADISCHE ANILIN & 
SODA FABRIK - BASF, 2005), aumentando a fo-
tossíntese líquida, devido à redução da respiração, 
incremento a assimilação do nitrogênio por meio 
do aumento da atividade da enzima redutase do 
nitrato, provocando melhor balanço hormonal e di-
minuindo a produção de etileno (GLAAB; KAISER, 
1999; GROSSMANN; RETZLAFF, 1997; RODRI-
GUES, 2009; SOARES et al., 2011; VENANCIO et 
al., 2003; YPEMA; GOLD, 1999).
Segundo resultados apresentados de aplicação do 
fungicida piraclostrobina + epoxiconazol em Arês 
(RN), na variedade de cana RB92579, de segundo 
corte no ano de 2017, as plantas que receberam 

duas aplicações produziram, em média, 164,69 kg 
de ATR por tonelada, 7,96 kg acima das demais. 
Além disso, a produtividade agrícola na área não 
tratada foi de 66,49 t/h e, na área tratada com o 
produto, foi de 72,48 t/ha, um valor 9% superior, 
ou seja, um ganho este de 6,51 TCH. (Basf, 2017).
Um posicionamento adequado de produtos du-
rante as fases de desenvolvimento da cultura, as-
sim como o desenvolvimento de novos produtos 
comerciais e formulações de fungicidas cada vez 
mais avançadas, associadas a melhorias na tecno-
logia de aplicação, faz com que cada vez mais a 
utilização desses produtos se tornem fundamentais 
para que se tenham ganhos de produtividades na 
cana-de-açúcar.
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A tualmente a soja é uma das commodi-
ties de maior volume exportado, sendo 
o Brasil o absoluto produtor mundial. 
Apesar de apresentar elevados níveis 

de produção, a produtividade média do agricultor 
brasileiro ainda tem capacidade para crescimento, 
podendo tornar a produção desse grão ainda mais 
completo. Entretanto, para que isso de fato aconte-
ça no campo, algumas práticas agronômicas essen-
ciais precisam ser adotadas.
No Brasil existem vários sistemas de produção de 
soja. Em regiões tropicais ou com clima de transi-
ção – subtropical para tropical –, a soja vem sendo 
cultivada em sucessão com outras culturas de se-
gunda safra, sobretudo o milho, sorgo, feijão co-
mum, girassol ou algodão. Nessas regiões, a soja 
também pode ser cultivada em sistemas integrados 
com a pecuária, com o uso de pastagens anuais ou 
perenes, especialmente formadas com braquiárias, 
além do cultivo de milheto para cobertura do solo 
na entressafra da soja.
Uma das técnicas que vem crescendo entre os agri-
cultores, é a produção de soja em áreas de reforma 
de cana-de-açúcar para aproveitar uma janela entre 
a colheita da cana e a renovação do canavial. Como 
a janela é estreita, neste caso, utilizam-se as culti-
vares de soja consideradas de ciclo curto. Nesse 
sistema, cuidados especiais devem ser tomados. 
Apesar dos seus diferentes sistemas de produção 
já mencionados anteriormente, o plantio de soja en-
volve inúmeros fatores que requerem uma atenção 
redobrada. O primeiro deles é a preocupação com a 
qualidade do solo, onde deve-se realizar a coleta de 
amostras para a elaboração de análises químicas e 
físicas, que fornecerão as informações necessárias 
para possíveis correções a serem feitas garantindo 
assim que o solo esteja preparado para receber o 
plantio.
Outro ponto fundamental que o produtor deve co-
nhecer e levar em consideração no momento do 
plantio é o histórico da área que será utilizada, ou 
seja, ele precisa saber os tipos de herbicidas que 
foram usados na cultura anterior. Essa informação 
é de suma importância, pois resíduos de herbici-
das no solo podem afetar diretamente o desenvol-
vimento e o estabelecimento das plantas no local, 

causando inúmeros prejuízos. Conhecer o clima 
da região, como temperaturas médias, índices de 
precipitação, umidade do ar, também são ques-
tões que o produtor deve ter amplo conhecimen-
to na região em que o mesmo está inserido, pois 
irão influenciar diretamente a tomada de decisão 
no momento correto da semeadura. Sabe-se que 
os primeiros dias após a semeadura são cruciais 
para o bom desenvolvimento da lavoura ao longo 
de todo o seu ciclo, pois a formação concreta da 
cultura depende de uma semeadura bem feita, sen-
do também um reflexo do trabalho realizado ao lon-
go dos anos nessa mesma área. Atividades como 
descompactação do solo, construção dos níveis de 
fertilidade, manejo de plantas daninhas, estão di-
retamente ligados à produtividade final da cultura, 
sendo que a somatória desses pequenos detalhes, 
trarão a produtividade esperada pelo produtor.
No caso de preparo convencional, a semeadura deve 
ser executada sobre a área previamente dessecada 
ou gradeada. Deve-se atentar principalmente para a 
condição de umidade do solo, tanto para proporcio-

Boas práticas para o
plantio de soja
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nar um bom preparo do sulco de semeadura quanto 
para o suprimento de umidade necessária para a 
germinação. A situação ideal é semear sempre com 
umidade suficiente para garantir a germinação, sem 
depender de chuvas futuras. Deve-se ainda, evitar 
semear com o solo seco (semeadura no pó), pois as 
sementes acabam sendo expostas a elevadas tem-
peraturas, o que pode comprometer tanto aspectos 
fisiológicos quanto os aditivos biológicos que são 
incorporados à semente, como os inoculantes. A 
profundidade ideal para a cultura da soja é de 3 cm 
a 5 cm. Nessa profundidade, ocorrem as condições 
ideais de umidade, aeração e temperatura, facili-
tando a germinação e a emergência das plântulas. 
A uniformidade na profundidade de semeadura é o 
fator que mais afeta a emergência simultânea das 
plantas, desde que o solo esteja úmido no momen-
to da semeadura.
Quando pensamos em boas práticas agronômicas, 
temos que lembrar que a aquisição de sementes 
de alta qualidade é outra questão primordial para o 
sucesso da lavoura, pois influencia diretamente no 

desenvolvimento da cultura, sendo a semente res-
ponsável por armazenar o conteúdo genético que 
vai propiciar as altas produtividades. Assim, a es-
colha da cultivar deve ser feita de forma criteriosa 
e levando sempre em consideração fatores como, 
o zoneamento agroclimático, adaptação do cultivar 
às condições de solo e clima da região, o ciclo do 
cultivar relativo ao sistema de produção a ser em-
pregado, a tecnologia inserida, a estabilidade pro-
dutiva, a resistência as principais doenças e pragas, 
bem como o porte adequado a colheita mecanizada 
sem tendência de acamamento. Não podemos nos 
esquecer que temos ainda outras táticas de manejo 
a serem realizadas para o controle de plantas dani-
nhas em pré-plantio, de forma que se torna funda-
mental que estas estejam mortas, evitando a inter-
ferência no início do ciclo de desenvolvimento da 
cultura. Ressalta-se que este manejo não deve ser 
feito apenas no início da cultura e sim durante todo 
o ano, reduzindo assim o banco de sementes exis-
tentes na área e garantindo melhores condições de 
produtividade.
Além do controle eficaz de plantas daninhas, não 
podemos nos esquecer do controle de pragas e 
doenças. O Manejo Integrado de Pragas, mais co-
nhecido como MIP deve-se iniciar logo após a ger-
minação das sementes a fim de garantir um estan-
de ideal de plantas produtivas. O uso de sementes 
previamente tratadas é uma das técnicas de mane-
jo que auxiliam na proteção das sementes, garan-
tindo a emergência sadia das plântulas e evitando 
com isso o uso desnecessário de inseticidas, que 
poderiam causar um desequilíbrio do ecossistema 
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pela eliminação dos inimigos naturais. É 
importante considerar que o controle de 
pragas não deve consistir unicamente na 
aplicação de inseticidas químicos. Como 
o próprio nome diz, o MIP é um manejo 
que envolve diferentes métodos de con-
trole de forma integrada, como o contro-
le biológico, o uso de cultivares resisten-
tes a insetos, uso de inimigos naturais, 
manejo cultural, dentre outros, que ga-
rantirão de forma harmoniosa o amplo 
desenvolvimento da cultura e a proteção 
ao meio ambiente.
Destaca-se ainda a grande importância da 
FBN (Fixação Biológica de Nitrogênio) para 
a produção de soja, processo pelo qual o 
nitrogênio atmosférico (N2) é transformado 
em uma forma assimilável pelas plantas. 
A contribuição mais importante ocorre pela 
simbiose de bactérias benéficas chamadas 
de rizóbios, que se associam a várias es-
pécies de leguminosas e formam nódulos 
nas raízes, onde ocorre a quebra da forte 
ligação tripla covalente do N2 e a disponibi-
lização para a planta. A inoculação é o pro-
cesso por meio do qual bactérias fixadoras 
de N do gênero Bradyrhizobium seleciona-
das são adicionadas às sementes de soja 
antes da semeadura ou, ainda, no sulco no 
momento da semeadura, auxiliando assim 
as plantas na fixação desse nutriente tão 
fundamental para o seu desenvolvimento.
Assim, podemos concluir que a instala-
ção de uma lavoura de soja, apesar de 
parecer simples em um primeiro mo-
mento, requer inúmeros cuidados que 
vão desde um planejamento de plantio 
adequado da área a ser semeada, as téc-
nicas de plantio, correção do solo, en-
globando também um manejo adequado 
de plantas daninhas, pragas, doenças e 
nutrição. Quando o produtor tem pleno 
conhecimento dessas técnicas, as chan-
ces do alcance da produção desejada 
tornam-se muito maiores.

Pablo de Carvalho Lopes
Consultor especialista de grãos da Coopercitrus
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Supernutrição, superprodutividade.
SuperSoja é o Programa Nutricional 
da Yara que aumenta sua 
produtividade e rentabilidade,
além de deixar uma herança 
nutricional no seu solo, melhorando 
seus resultados até nas safras 
seguintes. Confira os benefícios
que o programa oferece.

Produtos
de alta 
qualidade.

Fertilizantes 
específicos
para cada fase 
do ciclo.

Ferramentas
e serviços dentro 
e fora do campo.

Conhecimento 
e tradição 
acumulados por 
uma empresa 
centenária.

Compromisso 
com você em 
todas as fases
de compra e uso.

Muito mais 
rentabilidade  
para você.
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A VERDADEIRA CONSTRUÇÃO DA 
FERTILIDADE DO SOLO

Visão integrada dos fatores físicos, químicos e biológicos

Imagine uma área onde a vegetação natural luta 
para não morrer nos dias quentes e secos, plan-
tas ficam pequenas e retorcidas, verdes no verão 
chuvoso e secas durante o inverno, solos profun-

dos e bem drenados, com alta presença de alumínio, 
argila com baixa atividade e escassez da maioria dos 
nutrientes necessários para uma boa produção agríco-
la, sim, essas são características típicas de um solo no 
cerrado brasileiro. E o avanço da agricultura para essas 
áreas passou por tecnologia genética, com cultivares 
mais apropriados para baixas latitudes, mas o efeito da 
correção de solo foi o principal fator para o sucesso da 
marcha ao cerrado.
Nesse contexto histórico de abertura de novas áre-
as e expansão da agricultura ao cerrado, a ciência de 
nutrição de plantas se desenvolveu e foi o calcário o 
principal ator do desenvolvimento da fertilidade quími-
ca nos solos de cerrados. Iniciava-se uma abertura de 
área com arroz, devido a sua rusticidade a solos mais 
ácidos e posteriormente entrava-se com a soja em um 
solo melhor corrigido.
A fertilidade do solo passou a ser um assunto muito 

comum nas regiões de expansão, muitas áreas de-
mandam 7 até 10 toneladas de calcário por hectare, 
taxas muitas vezes ainda não vista por muitos, porém 
muito responsivas para solos que necessitam dessa 
correção. Após o calcário, o gesso ganhou importância 
no cenário da correção de solos, por se tratar de um 
resíduo da indústria de fertilizantes fosfatados que era 
dado, e sua importância foi reconhecida, com o forne-
cimento de cálcio e enxofre ao solo, neutralizando o 
alumínio sem alterar o pH do solo, após os corretivos e 
condicionadores de solo, o uso de fosfatados e potás-
sio complementam a formação da fertilidade química 
do solo.
Essa é uma tabela compilada de diversos autores, ex-
pressando a quantidade de nutrientes exportada do 
sistema (vão embora com a produção) que a soja e 
milho tiram do sistema, e essa reposição tem que ser 
feita, seja por microrganismos como os presentes na 
FBN (Fixação Biológica de Nitrogênio) na cultura da 
soja ou adubações de base, cobertura e foliares para 
todos nutrientes.

Exportação da cultura Kg/ha para a produtividade esperada (Micros g/ha)

Sacas por ha N P2O5 K2O S CaO MgO B Cu Fe Mn Mo Zn

Soja 75 256 63 101 17 18 16 34 53 489 145 23 174

Milho 125 113 58 39 9 2 15 31 14 88 47 5 173

TOTAL  200 369 121 140 26 20 31 65 67 576 192 28 346
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Outras preocupações surgem no dia a dia da proprie-
dade, ao deparar com a realidade agrícola, solo expos-
to a chuva, molha e seca em curto espaço de tempo, 
altas taxas de mecanização com máquinas cada vez 
maiores, baixa presença de outras raízes no sistema 
produtivo, começa um problema: compactação. E é 
um tema abordado na revista no mês anterior, que 
interfere muito na porosidade do solo, diminuindo a 
aeração, armazenamento de água e crescimento das 
raízes. São esses os principais atributos de como a fí-
sica do solo pode inutilizar todas características quími-
cas do solo. Não existe fertilidade sem um todo bem 
distribuído.
Avançando um pouco mais no conceito de fertilidade 
de solo, temos a biológica, e BIO sempre nos remete 
a vida, quando mais vivo for meu solo, menor incidên-
cia de doenças teremos, menor será a incidência de 
nematoides, e são conceitos que temos que criar para 
deixar nosso sistema de produção mais complexo e 
equilibrado.
Atualmente, grande parte dos agricultores das regiões 
atendidas pela Coopercitrus, já tem a visão de que a 
fertilidade do solo está ligada aos aspectos químicos, 
físicos e biológicos do solo.
Associando-se aos conceitos modernos de qualidade 
do solo e sustentabilidade do ambiente e ou susten-
tabilidade agrícola, emerge um conceito de “Fertilida-
de do solo” no qual, segundo Denardin et al (2012), a 
biologia e as propriedades físicas do solo, bem como 
as propriedades químicas e a prevenção de perdas de 
qualquer ordem, seja por erosão, lixiviação, volatiliza-
ção e eluviação, desempenham papéis preponderan-
tes, constituindo-se um referencial para a gestão con-
servacionista de sistemas agrícolas produtivos! (Fonte: 
artigo Matéria Orgânica do Solo - Embrapa).
Então, podemos afirmar que “A verdadeira fertilidade 
do solo”, passa por construir e entender os aspectos 
biológicos, químicos e físicos do solo a ser cultivado!
Nos aspectos biológicos, comentaremos que a MOS 
(Matéria Orgânica do Solo) é a chave para a a fertili-
dade do solo ser dinâmica e ter longevidade, onde a 
implantação de sistemas de cultivo, que além de gerar 
renda, provoque o acúmulo de palhada, seja para pro-
teger o solo quanto a temperaturas, reserva de água e 
como sustentação aos microrganismos benéficos que 
fazem a decomposição e estabilização destas palhas.
A formação de palhada de qualidade, via brachiaria ru-
ziziensis e seus benefícios é um caminho sem volta, já 
amplamente praticado pelos cooperados da Cooperci-
trus. Planta de destaque principalmente para regiões 
quentes e de veranicos frequentes. 
Neste segmento estamos vendo diversos agricultores 

implementarem formação de palhada com diversas 
plantas ao mesmo tempo (Mix de plantas), onde o ob-
jetivo é a formação de palhada de qualidade, controle 
de pragas e doenças, aumentar ciclagem e reserva de 
nutrientes, melhorar aeração, descompactação, maior 
equilíbrio biológico do solo, melhorar retenção e infil-
tração de água, incrementar MOS, reduzir erosão, etc.
Para o bom planejamento e execução podemos colo-
car uma planta de cobertura ou mix de plantas, buscan-
do ao menos três deles como terceira safra de um pivô 
central ou semear nas entrelinhas de milho (Brachiaria 
e Crotalaria) ou deixar as plantas de cobertura como 
segunda safra. 
Alguns exemplos de plantas de cobertura são: Milheto, 
Crotalárias (Ochroleuca, Spectabilis, Breviflora, Juncea), 
Trigo Mourisco, Milheto, Crambe, Feijão Caupi, Ervilha-
ca, Tremoço, Girassol, Capim Coracana, Aveia Preta, B. 
ruziziensis, Guandu Anão, Nabo Forrageiro, etc.

Observações de algumas destas plantas e seus be-
nefícios na construção de fertilidade do solo 

 
Milheto – gramínea de 
grande capacidade de 
ciclagem de potássio, 
redutor de diversos 
nematoides, tem rusti-
cidade e produtora de 
altos volumes de massa 
seca.

Crotalária ochroleuca 
– leguminosa de cres-
cimento rápido, raízes 
profundas, produz ni-
trogênio, cicla fósforo e 
potássio, reduz nema-
toides do gênero Hete-
rodera e Rotylenchus, 
produz alto volume de 

massa seca, ajuda em descompactação.

Trigo Mourisco – polygo-
nacea não hospedeira de 
nematoides dos gêneros 
Pratylenchus, Heterodera 
e Meloydogine, produz 
bom volume de massa 
seca, cresce com pouca 
umidade, tem raízes pro-
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fundas, recicla nitrogênio, fósforo e potássio, é supressora 
de plantas daninhas.

Brachiaria ruzizien-
sis – grâminea com alta 
produção de raízes, não 
entouceira muito, dei-
xando a plantabilidade 
posterior muito unifor-
me, bom volume de 
matéria seca , alta cicla-
gem de nutrientes, ma-
nutenção da umidade e 

estruturação do solo e elevada formação de palhada 
além de fácil dessecação com Glifosato.
 

Aveia Preta – planta de 
cobertura com boa rustici-
dade, se desenvolve me-
lhor no inverno, tem um 
crescimento vegetal bas-
tante vigoroso tolerante a 
acidez nociva de alumínio 
e auxilia na redução de 
banco de daninhas.

Nabo Forrageiro – alta 
ciclagem de nutrogenio 
e fósforo, com uma raiz 
pivotante muito agressiva 
auxilia na descompacta-
ção ao longo do perfil de 
solo, é bem tolerante a 
seca e a geada, com ci-
clo anual de cerca de 120 

dias e já cobre o solo com 60 dias após plantado.

Plantas de cobertura resgatam a saúde do solo, propor-
cionando um elevado potencial produtivo das culturas, 
através do equilíbrio nos seus atributos químicos, físicos e 
biológicos! Dentro de um sistema produtivo atua de forma 
direta na construção da fertilidade, e o planejamento de 
como fazer é a chave do sucesso. Só o conceito “minera-
lista” não serve mais para definir fertilidade do solo!
A Coopercitrus tem parceria com empresas produtoras de 
sementes de adubos verdes e pode dar todo apoio técnico 
e comercial para a execução de uma boa cobertura vegetal 
agregando fertilidade ao seu solo, além de toda a experien-
cia em construção de fertilidade química com nosso Geo-
fert. Procure a unidade de negócio mais próxima e solicite 
uma visita a sua lavoura para começar um novo conceito, 
fazendo a verdadeira construção da fertilidade do solo.   

André Ricardo Rossi e Cezário Aparecido Doná
Consultores especialistas de grãos da Coopercitrus
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A IMPORTÂNCIA DA SEMENTE
DE QUALIDADE

N a cultura da soja, a 
obtenção de uma la-
voura com população 
adequada de plantas 

depende da correta utilização de 
diversas práticas. O bom preparo 
do solo, a semeadura em épo-
ca adequada e em solo com 
boa disponibilidade hídri-
ca, a utilização correta 
de herbicidas e a boa 
regulagem da seme-
adura (densidade e 
profundidade), são 
práticas essen-
ciais, porém o seu 
sucesso está con-
dicionado à utiliza-
ção de sementes 
de boa qualidade.
A utilização de se-
mentes com alto 
índice de qualidade, 
associada ao incremen-
to da precisão das má-
quinas semeadoras, culti-
vares modernas, otimização da 

capacidade produtiva dos solos, 
aprimoramento da cobertura ve-
getal e semeadura direta, propor-
cionam um estabelecimento com 
desenvolvimento uniforme.

                  

A qualidade de sementes pode 
ser definida como um conjunto 
de características que determi-
nam seu valor para a semeadura, 
indicando que o seu potencial de 
desempenho somente poderá 
ser identificado de maneira con-
sistente, se for considerada a 

interação dos atributos de na-
tureza genética, física, fisio-

lógica e sanitária (Marcos 
Filho, 2005).
O desempenho das 
sementes é a medida 
tanto de seu poder 
germinativo quanto 
de seu vigor. Essa 
característica com-
preende as proprie-
dades das sementes, 

que determinam seu 
potencial para uma 

emergência, crescimen-
to rápido e uniforme das 

plantas sob uma ampla di-
versidade de condições am-

bientais (Gazolla-Neto, 2014).
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A semente não é um simples 
grão que germina. Ela possui atri-
butos de qualidades genética, fí-
sica, fisiológica e sanitária que o 
grão não tem, e esses atributos 
são a garantia do excelente de-
sempenho agronômico, que é a 
base do sucesso para uma lavou-
ra bem instalada. 
Muitos fatores podem afetar 
a qualidade das sementes, 
entre eles: qualidade fisio-
lógica, que compreende a 
deterioração por umidade, 
dano por percevejo, dano 
por estresse de alta tempe-
ratura, semente esverdeada 
(estresse) e nutrição das 
plantas. Qualidade física, 
que compreende a pureza 
física, dano mecânico, uni-
formidade de tamanho e 
plantabilidade. Qualidade 
fitossanitária, que compre-
ende em doenças fúngicas, 
doenças virais e plantas daninhas.
Se não atentarmos para uma boa 
qualidade de sementes, pode 
ser necessário o replantio da 
mesma, gerando consequências 

drásticas, como necessidade de 
adquirir novas sementes, cultivar 
não ideal, época de semeadura 
inadequada, eficiência dos her-
bicidas, perdas de fertilizantes, 
menores produtividades, maior 
custo e menor rentabilidade da 
cultura. A principal desvantagem 
da utilização de sementes de bai-
xa qualidade, além do risco de 

replantio, é a provável quebra do 
rendimento observada mesmo 
quando populações adequadas 
de plantas são obtidas.
Resultados de pesquisa indicam 

que sementes de alto vigor pro-
porcionam acréscimos superio-
res a 35% no rendimento da la-
voura em relação a sementes de 
baixo vigor. (Kolchinski, 2005).
A soja no campo é infectada por 
um grande número de doenças 
fúngicas e bacterianas, além de 
viroses e nematoides. Dentre es-

tas, as doenças causadas 
por fungos são consi-
deradas muito impor-
tantes, não somente 
devido ao maior núme-
ro, mas pelos prejuízos 
causados, tanto no ren-
dimento quanto na qua-
lidade das sementes.
Além disso, a maior par-
te desses organismos 
têm na semente o seu 
principal veículo de dis-
seminação e de introdu-
ção em novas áreas de 

cultivo, onde, sob con-
dições favoráveis de ambiente, 
pode causar sérios danos à cul-
tura. Pelas suas características, 
os fungos encontrados associa-
dos às sementes de soja podem 

A principal desvantagem da 
utilização de sementes de 

baixa qualidade, além do risco 
de replantio, é a provável que-
bra do rendimento observada 
mesmo quando populações 
adequadas de plantas são 

obtidas.
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ser classificados em dois grupos: 
fungos fitopatogênicos e fungos 
de armazenagem.
Fungos fitopatogênicos: Pho-
mopsis sp. - Queima da haste e da 
vagem; Coiletotrichum dematium 
(Pers. ex. Fr.) Grove var. trunca-
ta (Schw.) Von Arx. – Antracnose; 
Cercospora kikuchü (Matsu. & To-
moy.) Gardner - Mancha púrpura; 
Cercospora so/ina Hara - Mancha 
“olho-de-rã”; Macrophomina pha-
seolina (Tassi) Goid - Podridão pre-
ta das raízes; Rhizoctonia soianj 
Kuhn - Tombamento e morte em 
reboleira; Scierotinia sclerotion.
gm Lib (DeBary) - Podridão bran-
ca da haste e da vagem; Pero-
nospora manshurica (Naum.) Syd. 
ex. Gaüm - Míldio da soja; Scele-
rotium rolfsii Sacc. - Murcha de 
esclerócio; Fusarium semitectum 
Berk & Rav; Myrothecium roridum 
- (Tode ex Sacc.) - Mancha de mi-
rotécio; Corynespora cassiicola 
(Berk. & Curt) Wei - Mancha-alvo.
Alguns outros fungos de arma-
zenagem ou não fitopatogênicos 
são: Aspergillus spp; Penicillium 
spp; Alternaria tenuis; Chaetor-
nium spp; Cladosporium spp; 
Curvularia sp; Epicoccum purpu-
rascens; Monilla spp; Mucor spp; 
N i g r o s p o r a 
sp; Rhi-
z o -

pus nigricans; Stemphylium sp; 
Verticillium cinnabarinun; entre 
outros, são considerados saprófi-
tas e não devem ser levados em 
conta quando for efetuada a lei-
tura em laboratório. 
CIRCULAR TÉCNICA NP 09 ISSN 
0100-6703 Outubro, 1984 – EM-
BRAPA SOJA (José de Barros 
França Neto e Ademir Assis Hen-
ning).
 
SEMENTES DE QUALIDADE 
COM TRATAMENTO 
QUÍMICO
O tratamento de sementes é 
uma técnica que tem por obje-
tivo assegurar a qualidade sani-
tária das sementes através da 
aplicação de produtos químicos 
eficientes para controlar fitopa-
tógenos, principalmente fungos 
associados às sementes ou pre-
sentes no solo, além de atuar 
contra o ataque inicial de pragas 
específicas do solo, protegendo 
as plântulas durante o processo 
germinativo e de emergência.
Em relação ao tratamento na 
UBS, em muitas empresas o Tra-
tamento de Sementes Industrial 
(TSI) já faz parte das etapas do 

beneficiamento das semen-
tes, sendo realizado com 

a utilização de equipa-
mentos especiais e 

altamente sofisti-
cados, que podem 
combinar a apli-
cação de fungici-
das, inseticidas, 

micronutrien-
tes, ne-

maticidas, entre outros produtos.
Este tratamento realizado na 
UBS apresenta uma série de van-
tagens em relação ao tratamen-
to convencional (Tambor), tais 
como: maior precisão do volume 
de calda e quantidade de semen-
tes a serem utilizadas, melhor 
cobertura da semente com o pro-
duto químico, menor risco de in-
toxicação dos operadores e maio-
res rendimentos por hora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de sementes de soja 
com alto potencial fisiológico, 
físico e fitossanitário são aspec-
tos muito importantes a serem 
considerados para o aumento da 
sua produtividade. Não basta so-
mente distribuir uniformemente 
as sementes, é necessário que 
elas gerem plantas com alto de-
sempenho e alto potencial agro-
nômico livre das limitações do 
estabelecimento.
Entre todas as variáveis relacio-
nadas à qualidade de sementes, 
nós sempre devemos priorizar 
quais são os lotes com altos ín-
dices de vigor/germinação. Estas 
variáveis irão permitir que as se-
mentes consigam enfrentar con-
dições adversas de semeadura, 
gerando plantas com alta unifor-
midade e com alta capacidade 
produtiva de grãos.
Importante dizer que precisamos 
sempre respeitar as recomenda-
ções de manejo associadas à se-
meadura, bem como dar um des-
taque especial para necessidade 
do contato solo-semente, profun-
didade de semeadura - necessi-
dade de absorção de água pelas 
sementes durante as etapas da 
germinação. 

 
Daire Carlos da Silva 

Consultor especialista de citros da
Coopercitrus
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Manejo consciente
Conhecer a doença contribui para um controle mais racional e sustentável

34

Mudanças na legislação

O cancro cítrico, causado pela bactéria Xantho-
monas citri subsp. citri, foi controlado oficial-
mente no Estado de São Paulo por medidas de 
erradicação e exclusão desde a sua primeira de-
tecção, em 1957, até o término do programa de 
erradicação, em 2017. Apesar de não eliminar o 
problema definitivamente, o programa de erradi-
cação do cancro cítrico não somente preveniu os 
impactos da doença na produção dos pomares, 
mas também permitiu que, durante o período em 
que esteve em vigor, a pesquisa desenvolvesse 
estratégias eficientes de manejo da doença. 

A partir do início da década de 2010, quando o 
programa de erradicação foi enfraquecido no Es-
tado de São Paulo pelas sucessivas mudanças 
na legislação que levaram à redução do rigor nos 
protocolos de erradicação de plantas e pomares 
com cancro cítrico, a estratégia de enfretamento 
da doença passou a ser revista. A evolução das 
discussões sobre o futuro da legislação que re-
gulamenta o controle do cancro cítrico no Brasil 
levou ao consenso de que o retorno de um pro-
grama de erradicação eficiente não seria possí-
vel. Além disso, os resultados de pesquisas pro-
duzidas nas últimas décadas e as experiências 
bem-sucedidas em regiões produtoras de citros 
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que já realizam o manejo da doença incentiva-
ram a adoção de uma estratégia semelhante em 
estados com alta incidência da doença. 
Apesar do manejo do cancro cítrico estar bem 
desenvolvido, a distribuição do cancro cítrico não 
era uniforme em todo o Brasil. Embora a doença 
estivesse presente em vários estados com vá-
rios níveis de incidência, na maioria dos estados 
do país estava ausente. Assim, levando em con-
sideração o crescimento contínuo e irreversível 
do cancro cítrico em São Paulo e a distribuição 
heterogênea no país, uma nova legislação fede-
ral, conhecida como Instrução Normativa nº. 37 
(IN 37), foi publicada em setembro de 2016 e en-
trou em vigor em março de 2017. Posteriormen-
te, em maio de 2018, foi publicada, uma nova 
versão, conhecida como Instrução Normativa nº 
21 (IN 21), seguindo as principais premissas es-
tabelecidas no documento anterior. A IN 21 é a 
legislação atual que regulamenta o controle do 
cancro cítrico no Brasil. Este regulamento, per-
mite que cada estado da federação adote status 
diferente em relação à presença e incidência da 
doença em pomares de citros. Pela primeira vez 
na história do país, a adoção do manejo do can-
cro cítrico por meio de medidas de controle em 
substituição à erradicação de árvores passou a 
ser permitido em áreas com alta incidência da 
doença.
De acordo com IN 21, diferentes status podem 
ser adotados dentro de um estado. Cada status 
define um conjunto de medidas a serem usadas 
para prevenir ou manejar a doença. Ter um sta-
tus definido não é obrigatório. No entanto, áreas 
com status desconhecido não podem comercia-
lizar e transportar frutas para outros estados. 
A IN 21 descreve quatro status com relação 
à ocorrência de cancro cítrico: (i) área sem 
ocorrência, (ii) área livre da praga, (iii) área 
sob erradicação e (iv) área sob mitigação 
de risco (SMR). Referendada pelo au-
mento da doença em anos anteriores, a 
Secretaria de Agricultura de São Paulo 
adotou o status de SMR para cancro cí-
trico em março de 2017 (Resolução nº 
04, 27 de março de 2017), imediatamen-
te após a publicação do IN 37. 

Otimização do manejo

O aumento do cancro cítrico em São Paulo e 
a eminência do fim do programa de erradica-

ção levaram o Fundecitrus a intensificar as pes-
quisas sobre o manejo da doença no início dos 
anos 2010. Os projetos foram desenvolvidos em 
sua maioria no noroeste do Paraná, onde a doen-
ça é endêmica desde dos anos 1990, por meio 
de parcerias com importantes colaboradores de 
diferentes instituições e empresas daquele es-
tado, de São Paulo e do exterior como IAPAR, 
Cocamar, Suco Prat´s, ADAPAR, ESALQ/USP, 
IAC, USDA e Universidade da Flórida. 
Com a mudança da legislação em 2017, as pes-
quisas de campo sobre cancro cítrico do Funde-
citrus passaram a ser conduzidas no Estado de 
São Paulo, onde novos ajustes ao manejo estão 
sendo implementados. Os resultados dessas 
pesquisas levaram a um avanço importante ao 
promover a modernização do manejo do cancro 
cítrico, principalmente por torna-lo mais eficien-
te e sustentável e menos oneroso ao produtor. 
A pesquisa identificou o estádio de suscetibili-
dade de fruto à infecção pela bactéria causadora 
do cancro cítrico e as características das lesões 
que provocam a queda prematura de frutos. As 
informações sobre o período de suscetibilidade 
dos frutos contribuíram para a definição do perí-
odo crítico de proteção com cobre.  A otimização 
do uso do cobre foi um dos principais assuntos 
estudados. As pesqui-
sas mostraram 
quais os 
c r i -
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térios devem ser considerados para a escolha 
do melhor produto. O volume de calda e dose 
de cobre foram ajustados ao volume de copa 
do pomar e à realidade da citricultura atual, que 
prioriza a racionalização de recursos. Além dis-
so, trabalho inédito na fitopatologia mundial so-
bre o manejo integrado da doença, liderado pelo 
Fundecitrus e realizado em pomar de 10 ha no 
Paraná, demostrou, a importância relativa do uso 
do cobre, quebra-vento e controle do minador 
para o manejo da doença. 

Conhecer para combater

A melhor estratégia para controlar o cancro cítri-
co de forma eficiente e sustentável sob o pon-
to de vista econômico e ambiental é conhecer 
como a doença ocorre. Hoje, é possível manejar 
a doença usando menor quantidade de cobre e 
água nas aplicações, que devem ser realizadas 
durante período definido para maior eficiência na 
proteção dos frutos. A adoção do manejo com 
base nessas informações pode levar à redução 
de até 80% da quantidade de cobre metálico por 
ano por hectare em relação às regiões que ma-
nejam o cancro cítrico há mais tempo no Brasil 
sem comprometer a eficiência do controle. Além 
disso, o uso de medidas complementares, como 
o quebra-vento, tem maior benefício em condi-
ções específicas, que dependem de característi-
cas do pomar e destino da produção. 

Queda de frutos: a pesquisa identificou o está-
dio de suscetibilidade de fruto à infecção pela 
bactéria causadora do cancro cítrico e as carac-
terísticas das lesões que provocam a queda pre-
matura de frutos. As lesões mais nocivas são 
aquelas com tamanho superior a 5 mm de di-
âmetro. Lesões pequenas, com diâmetro igual 
ou inferior a este, não levam ao destacamento 
prematuro do fruto da planta. As lesões grandes 
são formadas a partir de infecções nos estádios 
iniciais de desenvolvimento do fruto, quando 
apresentam principalmente até 3 cm de diâme-
tro. Para frutos da florada principal, esta fase 
normalmente ocorre nos meses de setembro a 
novembro. As lesões pequenas são resultado de 
infecções tardias, quando os frutos estão no fi-
nal do período de suscetibilidade. Apenas uma 
lesão grande é capaz de provocar a queda. Por 
outro lado, frutos com dezenas de lesões peque-
nas tendem a permanecer na planta até a colhei-

ta. A grande maioria dos frutos caídos por causa 
do cancro cítrico apresentam lesões grandes, 
porém nem todos os frutos com lesões grandes 
caem. As lesões em frutos colhidos tendem a 
estar localizadas mais próximas ao pedúnculo, 
ocorrer em menor número e apresentar menor 
diâmetro. 

Frutos de laranja com lesões pequenas (≤5 mm) e grandes (> 5 mm) 
de cancro cítrico. Frutos com lesões pequenas (acima) tendem a 
permanecer na planta até colheita. Frutos com lesões grandes 
(abaixo) caem prematuramente.

Período crítico de proteção com cobre: as in-
formações sobre o período de suscetibilidade 
dos frutos contribuíram para a definição do pe-
ríodo crítico de proteção com cobre.  As aplica-
ções devem ocorrer até que os frutos de laranja 
ou de lima ácida ‘Tahiti’ atinjam 5 cm de diâme-
tro, ou seja, durante toda a primavera e início do 
verão. Após esta fase, os frutos estão resisten-
tes e o número de aplicações pode ser reduzido 
com o objetivo apenas de proteger as brotações 
principais. Em pomares com várias floradas e 
tamanhos de frutos, como é caso de algumas 
laranjas e da lima ácida ‘Tahiti’, deve-se adotar 
um programa de aplicação intensivo inclusive 
no verão e início do outono para proteger toda a 
produção. Em pomares jovens que ainda não es-
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tão em produção as aplicações também devem 
ser realizadas durante a primavera e verão em 
frequência predeterminada ou sempre que hou-
ver brotações. Aplicações de cobre no inverno 
não são necessárias. 

Formulações de cobre: as pesquisas mostra-
ram que não há diferença entre as formulações 
de cobre fixo, ou seja, insolúvel, como hidróxido 
de cobre, oxicloreto de cobre e óxido cuproso, 
desde que usadas na mesma dose de cobre me-
tálico. O cobre fixo atua na prevenção do cancro 
cítrico formando uma camada protetora sobre 
folhas e frutos que impedem a infecção pela 
bactéria causadora da doença. Por outro lado, 
formulações de cobre solúvel como sulfato ou 
nitrato de cobre, usualmente utilizadas como 
fertilizantes, têm menor eficiência no controle 
da doença. Em mistura com água, os íons de 
cobre presentes nessas formulações são libera-
dos e prontamente absorvidos pelo tecido vege-
tal após a aplicação. Para evitar problemas com 
fitotoxicidade, a concentração de cobre nesses 
produtos e as doses recomendadas são signifi-
cativamente menores que nas formulações de 
cobre fixo. Como consequência, o controle do 
cancro cítrico é comprometido.

Dose de cobre e intervalo de aplicação: nos 
primeiros experimentos, conduzidos entre os 
anos 1990 e 2010, as doses eram comumente 
definidas em gramas de cobre metálico/100 L 
de água, levando à uma variação significativa 
da deposição do produto na superfície trata-
da em função do volume de calda utilizado 
pelos citricultores. Contudo, nos experi-
mentos mais recentes buscou-se padro-
nizar as doses avaliadas das diferentes 
formulações em cobre metálico/ha para 
pomares adultos. Paralelamente foram 
desenvolvidos projetos voltados à ade-
quação das doses de cobre ao volume 
de copa das plantas para pomares em 
desenvolvimento. Outro ajuste impor-
tante foi a otimização da dose de cobre 
de acordo com o intervalo de aplicação 
de forma que a quantidade total des-
te produto em cada safra seja mantida 
independentemente da frequência de 
aplicação adotada. Os resultados indica-
ram a possibilidade de otimização do uso 
de cobre na citricultura para o controle do 

cancro cítrico e levaram à reformulação das re-
comendações para o manejo da doença.
Em pomares jovens em desenvolvimento, neste 
caso normalmente até o quinto ou sexto ano após 
implantação, a dose de cobre pode ser determi-
nada com base no volume de copa das plantas. 
Após este período, a dose pode ser padronizada 
por hectare. Em ambas situações a quantidade de 
cobre metálico pode ser ajustada de acordo com 
a frequência de aplicação que pode variar para 
compatibilizar com manejo de outras doenças ou 
pragas ou para intensificar o controle. Desta for-
ma, as aplicações devem ser feitas a cada 21 dias 
utilizando 40 mg de cobre metálico/m3 de copa 
das plantas até a dose máxima de 1 kg de cobre 
metálico/ha. Se o intervalo utilizado for de 14 dias, 
pode-se aplicar 30 mg de cobre metálico/m3 até a 
dose chegar a 0,7 kg/ha. A frequência de aplicação 
de cobre é um ponto-chave no controle do cancro 
cítrico. A utilização de intervalo de aplicação iguais 

ou superiores 28 dias é uma das 
principais causas de insuces-

so no manejo da doença.
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Volume de calda de cobre: o volume de calda 
também pode ser definido com base no volume 
de copa das plantas. Neste caso, recomenda-se 
a aplicação de 40 a 70 mL/m3 de copa em veloci-
dade de trabalho de 4,5 a 5,5 km/h. A utilização 
de volumes maiores não aumenta a eficiência do 
controle. Por outro lado, volumes menores po-
dem impactar negativamente. A qualidade da pul-
verização pode ser avaliada no campo por meio de 
papeis hidrossensíveis. O ideal é que a cobertura 
interna nas plantas, próxima ao tronco, seja de 
pelo menos 30% aproximadamente. O cálculo de 
doses, volumes de copa de plantas e de calda de 
pulverização de cobre para o controle do cancro 
cítrico podem ser feitos com auxílio do Sistema 
de Pulverização do Fundecitrus (SPIF), disponível 
gratuitamente aos citricultores. 

Quebra-ventos: a combinação de quebra-vento 
com pulverizações de cobre apresenta os maiores 
níveis de controle do cancro cítrico. Desta forma, 
espera-se que ambas as medidas sejam utilizadas 
concomitantemente em todas as situações para 
um manejo eficiente da doença. No entanto, de-
vido às limitações relacionadas ao sombreamento, 
competição por nutrientes e água, manutenção e 
ocupação de área útil, os quebra-ventos arbóreos 
não são amplamente adotados em áreas endêmi-
cas de cancro cítrico. As pesquisas demostraram 
que as aplicações de cobre desempenham um pa-
pel importante na redução da incidência da doen-
ça e perda de produção, enquanto o quebra-vento 
promove contribuição adicional na redução da inci-
dência de frutos colhidos com cancro cítrico que 
são impróprios ao comércio in natura. Desta forma, 
os resultados indicam que o uso de quebra-ven-
tos pode ser facultativo em pomares dedicados à 
produção de frutas para processamento de suco 
dependendo principalmente da suscetibilidade do 
cultivar e da topografia da área, mas são impres-
cindíveis em pomares destinados à produção de 
fruta de mesa. A espécie mais indicada para esta 
finalidade no Estado de São Paulo é a Corymbia 
torelliana. O empego de quebra-vento no manejo 
do cancro cítrico tem se mostrado especialmente 
importante para atender aos requisitos de comer-
cialização de frutas cítricas frescas para outros es-
tados e países livres da doença.

Eng. Agr. PhD. Franklin Behlau
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento

Fundecitrus, Araraquara (SP)
Franklin.behlau@fundecitrus.com.br
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No Brasil, a batata é a hortaliça mais im-
portante e, no mundo, é a terceira cultura 
alimentar mais importante, sendo con-
siderada a primeira commodity no grão. 

As condições ideais para produção de batata se apre-
sentam em regiões que tenham fotoperíodos longos 
e temperaturas amenas. Cada região produtora tem 
suas particularidades, que devem ser levadas em con-
sideração separadamente em cada local, porém, o que 
é igual para todas as regiões é a obtenção de uma se-
mente com sanidade e vigor, pois esta determinará 

boa parte do sucesso da produção. Nas regiões que 
produzem batata somente na época de inverno, en-
trando o verão, os produtores migram para áreas que 
possam produzir semente para ser usada no próximo 
plantio de inverno. 

• Escolha da área: se a área for arrendada, procure 
saber o histórico dessa área. Nada de arrendar área 
que veio de rotação com tomate, cebola e pimen-
tão. Rotação com grãos é o ideal. Procure região de 
altitude, pois facilita na questão de alta temperatura 

Boas práticas para o cultivo
de batata verão
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do verão e prefira uma terra grumosa, solo com vida 
e sem compactação. Essa diferença de estação cli-
mática modifica a condução da lavoura, não sendo 
viável fazer igualmente se faz na época de inverno.  

• Aquisição da semente: para iniciar a lavoura de ba-
tata semente e batata consumo de verão, o ideal é ter 
semente de ótima qualidade. Uma boa semente é de 
geração nova (mini-tubérculos, G1 e G2), com tempo 
adequado de câmara fria para cada variedade (câmara 
com renovação de ar, controle de gás carbônico e umi-
dade adequada) e o principal, a parte nutricional bem 
aplicada na formação da semente. 

• Preparo do solo: não menos importante que a aqui-
sição da semente, deve-se atentar ao preparo do solo, 
evitando deixar compactação e evitar as “lajes” que 
a rotativa deixa. Para atestar essa compactação, após 
passada a rotativa, vá até o local, cave um pouco o solo 
e verá que logo abaixo se forma uma parede endureci-
da, onde, se chover muito ou errar a irrigação, formará 
um encharcamento, criando um microclima local úmi-
do e de calor, favorecendo as doenças bacterianas e 
fúngicas. Mas não é somente isso, causará também 
a falta de oxigenação no solo, onde a planta, por falta 
desse oxigênio, passará a fazer respiração fermentativa. 
A respiração fermentativa deixará a planta com menor 
desenvolvimento e esta quase não conseguirá formar 
proteínas e carboidratos, deixando muitos aminoácidos 
soltos na planta. Esses aminoácidos soltos são o maior 
atrativo para ataque de pragas, então deve-se, obrigato-
riamente, evitar o destorroamento completo por rotativa 
na época de plantio de verão.

• Amontoa: nosso verão é quente e úmido, tendo 
muita chuva, com grande volume e em pouco tem-
po. Não é interessante ter um solo compactado, 

pois pode empoçar água e favorecer a entrada de 
bactérias e fungos, inviabilizando colher um mate-
rial sadio para posterior plantio. Pensando nisso, 
recomendo uma amontoa profunda e posterior pas-
sada de um escarificador de haste fina (pé de pato) 
nas entrelinhas da batata para estourar a compac-
tação e fazer com que tenha aeração e uma melhor 
penetração de toda chuva que vier nesse período. 
Esse simples ato contribui para o controle da ca-
nela preta (Pectobacterium carotovorum), ajuda a 
ter mais oxigênio na leira, melhora o enraizamento 
e, como consequência, melhora a absorção de nu-
trientes pelas raízes. 

• Ajuste nutricional para o verão: por ser um perí-
odo muito chuvoso, deve-se ter atenção alta com o 
solo e seus nutrientes. Antes do plantio é muito bom 
fazer uma calagem com cálcio e magnésio e uma com-
plementação com potássio, pois esse elemento lixivia 
com facilidade. Já que temos que baixar a dose de 
nitrogênio, precisamos que o nitrogênio aplicado seja 
pouco tóxico e bem absorvido. Recomendo o uso de 
nitrato, pois quando se usa o cloreto de potássio nas 
batatas na cobertura, o nitrogênio nítrico diminui o efei-
to do cloro, que é muito agressivo para a batata. Lem-
brando que junto com o uso de nitrato deve-se colocar 
o molibdênio, para esse nitrogênio ser metabolizado 
adequadamente pela planta. Uma aplicação de moli-
bdato de sódio 16% a 20% com dose de 300 ml/ha 
antes da amontoa resolve.

 • Irrigação: para evitar a lixiviação, precisamos pensar 
também em irrigação com qualidade e não apenas em 
quantidade. Uma irrigação com lâmina alta nessa época 
do ano não é benéfica, sendo necessário parcelamento 
de irrigação com uma lâmina intermediária e nunca fazer 
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irrigação em horas quentes do dia. Planta bem abaste-
cida com potássio transpira menos e, tendo manganês, 
zinco e boro a sua disposição, gasta água de forma mais 
econômica. A fim de evitar ter uma batata que fique 
muito viçosa e com problemas de canela preta (Pec-
tobacterium carotovorum), obrigatoriamente deve-se 
impossibilitar altas doses de nitrogênio. Altas doses de 
nitrogênio no verão só trazem prejuízos para a lavoura 
de batata. Aumentando esse nutriente sem atentar com 
o potássio, cálcio e magnésio, diminui-se a resistência 
da planta e, como consequência, diminui-se a produti-
vidade e sanidade da lavoura. Em temperaturas eleva-
das, como ocorre nos plantios de verão, a respiração da 
planta fica mais acelerada e isso pode significar maior 
produção, se a fotossíntese e a absorção de água e nu-
trientes conseguirem acompanhar essa aceleração de 
respiração. Caso não aconteça esse acompanhamento, 

o resultado é baixa produção. Mais uma confirmação de 
que água e nutrientes são essenciais para alta produ-
ção. Hoje em dia na medicina humana já se reconhece a 
água como nutriente e, ouso a dizer, que na agricultura, 
a água é o nutriente com maior necessidade dentre os 
macronutrientes. 

• Pragas e doenças: planta bem nutrida não sofre tanto 
com ataque de pragas e doenças. Logo, para se evitar 
ataques severos de doenças fúngicas na época do verão, 
o primeiro passo é acertar a nutrição – diminuir a quanti-
dade de nitrogênio, ajustar cálcio e magnésio e, o segun-
do passo é a aplicação de defensivos preventivos, sejam 
eles químicos ou biológicos.

• Colheita: finalizando nosso cultivo, chega a hora de 
colher e para se fazer uma colheita de sucesso, tam-
bém é necessário técnica.  Para a colheita de campo 
de semente, é necessário ter umidade no solo, mas 
não podemos confundir com encharcamento, pois 
uma vez a semente molhada, essa já não servirá como 
uma boa semente. Colheita no seco e com sol muito 
quente causa pequenas aberturas nos tubérculos que 
serão evidenciados depois de um tempo estocados 
em câmara fria, onde essas fissuras servirão de por-
ta de entrada para as doenças de solo quando forem 
plantados.
Tudo que foi exposto aqui são fatores essenciais para 
se produzir batatas com qualidade, principalmente em 
época chuvosa e quente, como é no nosso verão. En-
tender a dinâmica do clima, da variedade, do solo e da 
nutrição faz com que se tenha sucesso no cultivo de 
batatas, sejam elas no verão ou no inverno.

Débora dos Santos Lopes
Consultora especialista de hortifrúti da Coopercitrus
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OPINIÃO
Perspectivas do mercado de gado de corte: reposição,

confinamento, abate, mercado nacional e internacional.

“Estamos vi-
vendo períodos 
nunca vistos 

anteriormente no 
mercado de pecu-

ária de corte. Além do 
ciclo pecuário, tivemos gran-
de abate de fêmeas jovens o 
que nos traz agora uma gran-
de pressão na reposição e 
na cria. Por outro lado, a de-
manda pela proteína bovina 
muito forte nos traz preços 
significativos, temos ainda 
exportações em números 
recordes e um número de 
abate anual menor compara-

do ao ano passado, ou seja, 
como temos um volume me-
nor de carne no mercado, a 
relação de oferta e demanda 
nos favorece a oportunida-
des de preços firmes para 
os próximos meses. Porém, 
para o próximo ano, existem 
algumas incertezas, como  o 
câmbio, exportações e con-
sumo interno. Para os pecu-
aristas, os preços recordes 
para reposição e os insumos 
para dieta atingindo valores 
altíssimos dificulta a toma-
da de decisão para a com-
pra de animais e insumos. 

Mas não podemos deixar os 
animais nos pastos secos, 
portanto minha mensagem 
como pecuarista é aprovei-
tar estrategicamente esta 
onda de mercado com o 
confinamento nos ajudando 
a incrementar o ciclo pecuá-
rio, ganhando produtividade, 
eficiência e melhorando nos-
sas margens nestes novos 
cenários”.

 

André Luiz Perrone dos Reis, pecua-
rista, CMA - Confinamento
Monte Alegre/Barretos, SP

O mercado está comprador 
e a alta de preços dos bo-
vinos para reposição do re-
banho estimula a retenção 
de matrizes (produção de 
bezerros).
No primeiro trimestre de 
2020 o abate de vacas 
caiu 17,9% e o de novilhas 
12,1% frente a igual perío-
do de 2019 (IBGE), carac-
terizando o ciclo de alta de 
preços pecuários.
Com isso, houve queda 
na oferta de animais para 
abate, o que repercutiu na 
cotação do boi gordo, e es-
timulou a procura por bovi-
nos para a reposição (mer-
cado comprador).

Para o recriador, a alta do 
boi gordo foi menor que a 
dos bovinos para reposi-
ção, piorando a relação de 
troca. 
Em São Paulo, a arroba do 
boi gordo subiu 18,1% em 
2020, enquanto as catego-
rias de reposição subiram, 
em média, 44,3%.
Com isso, no primeiro ter-
ço de setembro, eram ne-
cessárias 9,45 arrobas de 
boi gordo para a compra de 
um bezerro desmamado. 
Em janeiro essa troca era 
possível com 8,06 arrobas. 
A expectativa em função 
disso é de mercado firme 
para a reposição neste se-

mestre e pos-
s i ve lmen te 
em 2021.

Destaques
A perspectiva 
para o mercado 
de reposição está positi-
va. O mercado tem estado 
comprador. A cotação dos 
bovinos, para reposição do 
rebanho, tem estimulado a 
retenção de matrizes para 
a produção de bezerros.

Thayná Drugowick, zootecnista, ana-
lista de mercado da Scot Consultoria
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A elevação das cotações 
da arroba no mercado 
doméstico brasileiro tem 
nome e sobrenome: China 
e oferta restrita de animais. Nos 
últimos dois anos, o volume de fêmeas 
abatidas no Brasil cresceu e consequen-
temente gerou um déficit na produção de 
animais jovens, o que vem ocasionando 
valorizações seguidas das cotações do 
bezerro e do boi magro desde o segundo 
semestre do ano passado. Essa valoriza-
ção do mercado de reposição, somado ao 
custo alto dos grãos ao longo do primeiro 
semestre de 2020, trouxe muita incerte-
za para o pecuarista que começou o ano 
otimista com o confinamento. Com os 
custos em alta, veio o receio de fechar o 
gado e amargar margens reduzidas e/ou 
negativas com a atividade. Mas por outro 
lado, a demanda chinesa pela carne bra-
sileira elevou as cotações do boi gordo, 
trazendo um cenário mais otimista para 
o confinamento de final de giro, outubro/
novembro/dezembro. A expectativa que 
antes era de recuo dos números de ani-
mais confinados, agora passam para um 
cenário de estabilidade e até mesmo em 
algumas regiões com viés de alta. E essa 
demanda chinesa pela carne brasileira, 
vem pela maior competitividade, oferta 
e custo baixo do gado nacional, somado 
a uma oferta restrita de carne e animais 
nos principais fornecedores ao redor do 
mundo. Austrália, Uruguai e Argentina 
elevaram o abate de fêmeas nos últimos 
anos, restringindo suas produções e en-
carecendo tanto o animal como a carne 
no mercado.

Professor Dr. Thiago Bernardino de Carvalho, 
UNESP/Botucatu, MBA - Esalq/USP,

 Pesquisador Cepea
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Uma nova visão para

citricultura

46

Após tantos altos e baixos, a citricultura vive uma nova fase, desafiadora, mas gratifican-
te. Do cultivo para indústria à produção de frutas especiais para mesa, trazemos as histó-
rias de cooperados que seguem inovando para se manterem fortes na atividade e, com o 

suporte da Coopercitrus, colhem os resultados de uma citricultura profissionalizada.
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A citricultura dos dias atuais não é para amadores. 
Essa colocação é unânime entre os cooperados 
produtores de laranja e limão que se mantém fir-
mes e fortes nessa atividade tão desafiadora. E não 

é para menos: desde seu advento, na década de 1970, a citricul-
tura viveu altos e baixos, passando da Era de Ouro até uma fase 

implacável nos anos 2000, quando as dificuldades em torno da pro-
dução e do mercado fizeram com que tantos produtores migrassem 

para outras atividades.
O surgimento de novas pragas e doenças, as mudanças climáticas e 

as pressões comerciais exigiram do citricultor uma postura cada vez 
mais profissional. Os investimentos em novas tecnologias, a administra-

ção regular dos produtos para controle fitossanitário, as boas práticas, a 
modernização do manejo e a busca por alternativas comerciais deixaram 

de ser diferenciais de grandes produtores e hoje são vistas como naturais 
do negócio.

Por outro lado, atualmente, a cultura passa por uma fase interessante e 
remunera bem o produtor. Para entender os desafios e as oportunidades 

da nova citricultura, conversamos com cooperados de diferentes regiões e 
realidades que têm se destacado nesse mercado, focando em tecnologias e 

gerenciamento para reduzir custos, melhorar a produtividade e ganhar escala.
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Somos citros: da origem à visão de futuro 

A citricultura está no DNA da Coopercitrus. Desde 
sua fundação, a cooperativa é referência aos citri-
cultores em sua região de atuação. Ao longo dos 
anos, a Coopercitrus acompanhou as fases dessa 
cultura e vem agregando novos produtos e serviços 
para atender de ponta a ponta e oferecer um supor-
te cada vez mais completo ao produtor.
A cooperativa tem um portfólio completo de irriga-
ção, corretivos, fertilizantes, defensivos, máquinas, 
tratores,  e também tem serviços para atender pro-
dutores pequenos, médios e grandes. Permite ainda 
que os cooperados estoquem os produtos em suas 
unidades, com segurança e com operação eficiente 
de entrega pontual.
A produção citrícola demanda tratores de baixa po-
tência e para isso a Coopercitrus oferece as linhas 
Valtra, New Holland e Massey Ferguson. As pulveri-
zações exigem pulverizadores e turbos atomizadores 
e a cooperativa disponibiliza modelos dos principais 
fabricantes. Em regiões importantes para a produ-
ção, a atividade requer irrigação e, nesse quesito, 
a Coopercitrus disponibiliza produtos e assistência 
para sistemas de irrigação por gotejo ou pivô central.
Na visão do vice-presidente do Conselho de Admi-
nistração da Coopercitrus, Matheus Marino, diante 
de uma cultura cada vez mais exigente, o citricultor 
encontra benefícios muito fortes na cooperativa. “A 
Coopercitrus está no jogo de citros com tecnologias 
e condições comerciais. Ao pequeno produtor, temos 
a Coperfam, que oferece a oportunidade de produzir 
laranja certificada pela Fairtrade e com diferenciais de 
preços recebidos. E aos grandes grupos, 
contamos com produtos dos me-

lhores fornecedores e serviços de ponta, para uma 
produção de alta performance”, informa.
Como produtor de limão, Marino também conta 
com o suporte da cooperativa para sua atividade. 
“Eu encontro 100% dos insumos que preciso na 
cooperativa, do começo ao fim da atividade, com 
condições comerciais atrativas. Nós temos os es-
pecialistas de citros da Coopercitrus, que nos dão 
suporte e orientações, desde o controle de pragas 
até estratégias para plantio de pomares com siste-
matização e tecnologia de precisão”, avalia.
“Por sua importância no setor, a Coopercitrus 
acompanha projetos de lançamentos de produtos, 
muitas vezes participando da validação de merca-
do, testando os produtos em primeira mão, graças 
à parceria de longa data com os principais fabrican-
tes”, afirma o superintendente do Departamento 
de Tecnologia Agrícola, Marcelo Henrique Bassi. 
O menu de serviços do Departamento de Tecnologia 
Agrícola está sempre com novas soluções. Entre as 
principais, estão o serviço de sistematização de plan-
tio, através de Vant; o monitoramento da produção 
via satélite; o Geofert, serviço de amostra de solo 
georreferenciada, o serviço de aplicação de fertili-
zantes que faz a correção do solo a taxa fixa ou variá-
vel; e o Pulverize Certo, solução que otimiza o resul-
tado das aplicações. “Temos o compromisso, como 
cooperativa, de fazer as tecnologias desembarcarem 
nas propriedades dos cooperados”, complementa 
Bassi. “Uma das nossas fortalezas é que fechamos 
todo o ciclo de produção. Temos o pacote completo: 
variedade em produtos, serviços especializados na 

área de tecnologia, logística dos produtos e as-
sistência técnica com especialistas”, 

conclui o superintendente.
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CELSO JOSÉ DA SILVA 

Região de atendimento: Aguaí, Bauru, Casa Branca, Espíri-
to Santo do Pinhal, Jaú, Limeira, Mogi Mirim, Pirassunun-
ga, Porto Ferreira, São Manuel, no Estado de São Paulo; e 
Alfenas, em Minas Gerais. 
“A natureza é muito dinâmica, as safras ocorrem de formas 
diferentes e é muito importante levarmos nossa experiên-
cia para a realidade do cooperado, de forma que ele receba 
as melhores soluções para os melhores resultados”.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS

Região de atendimento: Araraquara, Barretos, Bebedouro, 
Catanduva, Ibitinga, Itápolis, Monte Alto, Monte Azul Pau-
lista, Novo Horizonte, Taquaritinga e Viradouro no Estado de 
São Paulo. 
“Meu objetivo é melhorar ainda mais a produtividade dos 
cooperados produtores de limão e laranja, levando informa-
ções e soluções para deixar o manejo mais tecnificado”.

NELCIR ALVES DE OLIVEIRA

Região de atendimento: Jales, Olímpia, São José do Rio 
Preto e Votuporanga no Estado de São Paulo; Ituiutaba em 
Minas Gerais; e Itumbiara, Goiás. 
“Não somos geradores de informação, somos transferido-
res. Nosso intuito é capacitar os técnicos da Coopercitrus e 
orientar os cooperados de forma que eles tenham acesso 
às melhores opções para o manejo de citros”. 

Suporte técnico de alto nível 
Profissionais com experiência, especializados na produção citrícola, estão à disposição dos coo-
perados para oferecer orientações técnicas, esclarecer dúvidas e levar informações atualizadas, 

contribuindo assim para elevar o nível de sua produção. Conheça nossos especialistas.



50 Capa50

Fábio Cerutti: profissionalismo para driblar
as adversidades

Engenheiro Agrônomo pela ESALQ-USP, Fábio Ce-
rutti está na terceira geração de uma família de ci-
tricultores da região de Monte Azul Paulista, SP. 
Filho do cooperado Arcenio Cerutti, Fábio está há 
mais de 20 anos à frente da produção e é categó-
rico ao afirmar que “hoje está muito difícil produzir 
laranja, a cultura não dá espaço para quem quer se 
aventurar”. 
Apesar das dificuldades, o cooperado considera a 
atividade recompensadora e vem investindo na re-
forma e na ampliação dos pomares de laranja. Para 
contornar as adversidades, ele diversificou as ati-
vidades e passou a produção citrícola para novas 
regiões. Hoje, parte das fazendas produz cana-de-

-açúcar e pecuária. Além disso, o produtor possui 
230 mil pés de laranja distribuídos em duas pro-
priedades, em Duartina, SP e Cardoso, SP. Recen-
temente ele ampliou o pomar, com o plantio de 50 
mil novos pés, a fim de aumentar a produção, que 
têm como principal destino a indústria. 
Passando de pai para filho, a paixão pela citricultura 
teve início com o avô de Fábio, Fortunato Cerutti, 
que implantou seus primeiros pomares de laranja 
na região e, aos poucos, foi expandindo a produção 
com a família. “Eu sempre acompanhei meus tios, 
meu avô e meu pai. Mas foi só em 2000, quando 
meu irmão Marcelo faleceu, que eu assumi a fazen-
da”, relembra Fábio. “Na época, a laranja estava 
em uma fase ruim e duas fazendas aqui em Mon-
te Azul nós passamos para cana”. Atualmente, em 
Mira Estrela, SP, a família investe em pecuária. Se-
gundo o produtor, essas decisões foram a solução 
para equilibrar as contas. 
“Em Cardoso eu estou numa região quente, que 
chove um pouco e não tem doença, mas o clima 
não favorece, então a gente tem a irrigação. Em 
Duartina, é uma região onde tem a doença Gree-
ning, mas tem o clima favorável. Em uma, eu vou 
brigar com a doença e na outra, eu brigo com o 
clima”, analisa o cooperado, sobre as escolhas e 
adequações que cada propriedade impõe. 
Na visão de Fábio, a laranja tem exigido cada vez 
mais do produtor, e enumera os pontos importan-
tes para manter a atividade viável. “Primeiro, que 
tem que fazer a base perfeita. Eu não abandono 
uma boa consultoria. A irrigação é importante, de-
pendendo da região que você estiver. A tecnologia 
dá uma ajuda muito grande. Estamos usando GPS 
para controlar a pulverização, as áreas de aplicação 
e a velocidade. Em termos de adubo, a gente sem-
pre usa marcas boas, com micronutrientes junto, 
fazendo fertirrigação pra favorecer o desenvolvi-
mento da planta”, explica.
Por ter se tornado uma cultura tão complexa, a 
laranja requer uma visão gerencial. “Antigamen-
te muitas pessoas que tinham dinheiro resolviam 
plantar laranja. Tinha médico, advogado, que toca-
vam sua profissão e em paralelo tocavam a proprie-
dade. Hoje não tem espaço para isso. A gente, que 
é do ramo, pena. Eu, que sou agrônomo, sou de 
família de produtores, estou penando! A citricultura 
corre na veia e, mesmo assim, é difícil. Imagina, 

Fabio Cerutti gerencia a produção citrícola
com visão gerencial e foco em resultado.

Área recém-plantada com sistema de
irrigação instalada na propriedade de Fabio Cerutti.
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para alguém que nunca mexeu com isso”, aponta 
o citricultor.
Com a produção focada para a indústria, Fábio con-
ta que destina aproximadamente 30% das frutas 
para a Frucamp, uma indústria de suco de laranja 
e subprodutos criada por iniciativa de um grupo de 
produtores de Catanduva, Monte Azul Paulista e 
Paraíso, SP, do qual ele também faz parte. “Cada 
produtor tem uma porcentagem e ela ajuda muito, 
a gente consegue programar uma colheita e tem 
uma garantia”, comenta.
A parceria com a Coopercitrus também é destacada 
pelo produtor. “Meu pai é cooperado desde a fun-
dação da Coopercitrus e a gente percebeu que, de 
uns anos pra cá, a cooperativa está ficando melhor. 
Em termos de preço, de assessoria, de facilidade, 
de variedade, de produtos. Tem excelência em 
tudo e a gente vê que vem melhorando, colocando 
pessoas qualificadas. Eu vejo que ela está fazendo 
o papel de cooperativa mesmo. Não visa somente 
crescimento, mas o fortalecimento dos coopera-
dos”, enaltece o produtor.
Apesar das dificuldades, Fábio entende que “a la-
ranja sempre vai ter o lugar dela, sempre vai ser 
um bom negócio para quem se dedicar e investir, o 
que vai mudar é o profissionalismo. Quem for pro-
fissional permanece, mas quem não for, vai sofrer, 
porque o mercado acaba selecionando”, sinaliza o 
citricultor. “Aqui é tudo na ponta da caneta, com 
consultoria, com suporte técnico, com embasa-
mento científico, para aumentar a escala, a produ-
tividade e reduzir custo. Mas é um bom negócio”, 
conclui Fábio.

Irmãos Sentinello: investimento resulta
em crescimento 

Trabalhando em família, os irmãos Sentinello são 
exemplo de união, e referência em produção de 
laranja de mesa. Todas as manhãs, Paulo César, 
Marcos Luiz, Marcelo Renato e Moisés Henrique 
se reúnem na casa da mãe para tomar café e tratar 
dos assuntos relacionados a laranja. E foi ali na va-
randa da casa de dona Maria Aparecida, em Vitória 
Brasil, na região de Jales, SP, que os irmãos nos 
receberam para contar sua história na citricultura.
A família começou na laranja com o pai, Antônio 
Alberto, que faleceu em 2009, e hoje seus filhos 

seguem seu legado com muita dedicação. “Foi as-
sim: meu pai começou com laranja para indústria e 
até 2005, a maior parte da produção era indústria. 
A partir daí nós mudamos o foco e visamos só fruta 
de mesa”, relata Marcelo. O produtor comenta que 
o clima da região favorece essa modalidade. “Na 
nossa região, por ser muito quente, a laranja tem 
mais sabor e aí acaba sendo mais procurada. Tem 
mais dificuldade de produzir, precisa da irrigação, 
mas acaba tendo mais preferência e é mais rentá-
vel” indica o citricultor.
Com fazendas em Vitória Brasil, SP, e Campina 
Verde, MG, a produção está com 80 mil pés dis-
tribuídos em um total de 250 hectares. O pomar é 
100% irrigado e a produção é bem tecnificada. “Só 

Os irmãos Marcelo e Moisés dividem-se nas
atividades da Citrícola Sentinello.

Família Sentinello é exemplo de união, seguindo o 
legado iniciado pelo patriarca, Antônio Alberto (in 
memorian).
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a colheita é manual. Do resto, fazemos tudo meca-
nizado”, salienta Marcelo. 
No plantio, a família opta por um espaçamento mais 
largo entre as plantas, para favorecer a ventilação e 
assim preservar a qualidade e a beleza das frutas. 
Todo o processo de seleção, preparo e embalagem 
das frutas é feito em packing house próprio, assim 
como a negociação com mercado e a comerciali-
zação, que é direta com os irmãos. As frutas são 
distribuídas para redes de mercados em cidades 
como São José do Rio Preto, Limeira, Campinas e 
São Paulo.
Em termos de produtividade, eles estão em plena 
evolução. “Ano passado se a gente produziu uma 
média de 1.260 caixas por hectare, esse ano a gente 
acredita que feche em 1.500”, contabiliza o produ-
tor, que atribui os bons resultados a investimentos 
nos tratos do pomar. “Nós fizemos uma adubação 
melhor, com as tecnologias foliares, aminoácidos. 
Também aplicamos produto biológico, então esse 
ano quase não tivemos problema de ácaro, fungo e 
bactéria”, descreve Marcelo.
O especialista de citros da região, Nelcir Alves de 
Oliveira, acompanha de perto a produção dos Sen-
tinello há muitos anos e reconhece que o trabalho 
dos irmãos é referência na região. “Eles estão com 
um crescimento em torno de 25%. E isso é o refle-
xo do bom trabalho, investindo em tecnologia, em 
adubação, no controle de praga e doença”, analisa 
o especialista.
Segundo Marcelo, a parceria com a Coopercitrus é 
muito boa. Ele conta que a família é cooperada des-
de antes da inauguração da unidade em Jales. “Co-
meçamos na Coopercitrus pela a loja de São José 
do Rio Preto e só depois de muitos anos foi abrir 
aqui em Jales. A Coopercitrus é a nossa segunda 
casa, a gente tá ali todo dia, é muito bem assistido. 
Tem respaldo, assessoria, consultoria. A equipe em 
si é muito boa”, enaltece Marcelo.
Questionado sobre o porquê de eles terem con-
seguido crescer na atividade, Marcelo dispara: 
“Porque a gente implantou tecnologia, saiu do con-
vencional. A gente partiu para tecnologia, com irri-
gação, com os cuidados todos e se profissionalizou 
mesmo. O que fez a gente crescer na citricultura 
foi isso. A citricultura não é para amador”, afirma 
o cooperado.

Família Bardin: do comércio à produção
em escala 

Eduardo Bardin exibindo sua bela produção 
de citros.
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Nome forte na produção de laranja para mesa, os 
Bardin ingressaram na citricultura pelo caminho in-
verso: os cinco irmãos, Adilson, Antônio, Donize-
te, Paulo e Elso eram feirantes e comercializavam 
frutas em feiras livres na região de Campinas, SP. 
O negócio prosperou e, em 1979 os irmãos com-
praram um box no Ceasa São Paulo. Até então, a 
família não tinha produção própria e comprava la-
ranja, limão, tangerina e outras frutas de terceiros 
para revender.
Em 1984, os Bardin adquiriram sua primeira proprie-
dade, em Mococa, SP, e começaram a produção pró-
pria, na época com cerca de 50 hectares. Hoje o gru-
po possui seis propriedades, totalizando 1,6 milhão 
de plantas de citros em um total de 3.500 hectares 
– desses, 1.200 hectares estão com plantas novas, 
com menos de três anos. As frutas são distribuídas 
para redes de mercados de São Paulo, SP, Belo Ho-
rizonte, MG, Porto Alegre, RS, entre outros.
Passados mais de 30 anos do início na atividade, os 
cinco irmãos continuam trabalhando juntos e seus 
filhos já ingressaram na empresa. “Eles continuam 

a todo vapor e nós já temos a segunda geração, da 
qual eu faço parte, com meu irmão, minha irmã e 
primos” comenta Eduardo Bardin, filho de Adilson.
Formado em Engenharia Agronômica, desde 2003 
Eduardo responde pela parte agrícola. “De lá pra 
cá, atuo na parte agrícola e na expansão da nossa 
produção. Desde então a gente veio aumentando 
bastante essa parte”, relata o produtor.
Segundo Eduardo, para ter frutas durante o ano 
todo, a empresa investe na produção de diferen-
tes variedades. “A gente trabalha com mais de 20 
variedades de citros, entre Lima, Ponkan, Murco-
te, Limão Siciliano, Limão Taiti. De laranja, a gente 
produz Pera, Rubi, Folha Murcha, Natal, Valência”, 
relata. Além disso, as propriedades da família estão 
espalhadas por diferentes regiões do estado, como 
Mococa, Mogi-Guaçu, Espírito Santo do Pinhal e 
Avaré.
O grupo defende como diferencial de sua produ-
ção, a atenção em todo o processo produtivo, des-
de os cuidados com o solo, escolha das mudas e 
tecnologias aplicadas. “Laranja é muito dinâmica e 
desde 1980 os irmãos tiveram essa percepção. Os 
tratamentos vêm mudando ano a ano, a cultura exi-
ge que a gente mude o manejo ano a ano, por cau-
sa do clima, das pragas, das doenças e a gente já 
incorporou esse perfil de mudança, de crescimen-
to. Nós temos consultores trabalhando conosco há 
mais de 30 anos e vamos unindo forças e sempre 
entrando com novas tecnologias”, comenta Eduar-
do, que afirma fazer o possível para implantar ino-
vações para melhorar a produção.
Entre as tecnologias e sistemas de produção, o co-
operado destaca o amplo sistema de irrigação por 
gotejamento, o uso de GPS na linha de tratores e 
máquinas, as análises anuais de solo e de folha e o 
monitoramento de pragas por satélite, que indica a 
localização exata das infestações.
Na visão de Eduardo, atualmente, o manejo do Gre-
ening é o principal desafio para produzir laranja no 
Estado de São Paulo. “É a principal doença hoje e 
tem uma incidência muito forte economicamente 
por causa da perda de plantas e frutas. Depois dis-
so, tem outros manejos e doenças, mas que não 
são tão impactantes e nós conseguimos controlar 
bem. Aí entra a questão climática, mas procuramos 
equilibrar com irrigação”, indica o cooperado, infor-
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mando que atualmente o grupo possui aproximada-
mente mil hectares irrigados.
Quando começaram a plantar laranja, os Bardin se 
tornaram cooperados da Coopercitrus e desde en-
tão, utilizam um pacote completo da cooperativa, 
por meio da unidade de Mogi Mirim. “A gente tem 
uma relação de longa data e uma proximidade que 
traz facilidade para as negociações no geral, com 
uma equipe técnica que consegue nos atender com 
tudo o que a gente precisa, com relação a preços, 
a confiança dos produtos, a crédito, que é impor-
tante, conforme o ano e a programação que a gen-
te tem. Com a entrada da Credicitrus isso aumen-
tou, pois criou uma facilidade de levantamento de 
custeio e com isso vem aumentando o número de 
negócios que fazemos junto com a Coopercitrus”, 
informa o cooperado. 
Para o futuro, os planos do grupo é seguir crescen-
do, se manter forte na citricultura, para levar frutas 
de qualidade para a mesa dos brasileiros. “Nosso 
negócio é citros. Crescemos com isso, sabemos 
fazer isso, então, a gente quer que o negócio conti-
nue rentável e favorável, que a gente consiga conti-
nuar crescendo e aumentando a parte de produção. 
Essa é nossa meta”, aponta o cooperado. 

“Nossa empresa é um negócio familiar, criado a 
partir da força e da união da família, cada um no 
seu setor, isso é muito importante. Para a gente 
operar um comércio de fruta in natura desse volu-
me, depende de todo mundo. Eu acredito que por 
isso, a nossa união faz a nossa força. Com a família 
unida, fizemos o negócio prosperar e espero que 
a gente continue assim, para podermos aumentar 
ainda mais tanto os negócios com a Coopercitrus, 
quanto a nossa produção”, conclui Eduardo, com 
determinação.

Rodrigo Cassarotti: a coragem para
inovar gera bons resultados

Filho de cooperado, o citricultor Rodrigo Cassarot-
ti, literalmente, cresceu dentro da Coopercitrus de 
Limeira, SP. Além de morar próximo da cooperati-
va, desde menino, ele acompanhava seu pai, Oscar 
Gomes Cassarotti, nas visitas a cooperativa para 
comprar insumos para a produção de citros.
Em 2013, quando se formou em Engenharia Agro-
nômica pela ESALQ-USP, Rodrigo foi trabalhar com 
o pai na produção de limão, tangerina, laranja e 
grãos. “Hoje a parte administrativa de escritório e 
financeiro é o pai que faz e as atividades de campo, 
de compra, regulagem de máquinas e aplicações 
sou eu quem toca”, comenta Rodrigo.
A produção de citros ocupa 38 hectares e está divi-
dida em duas propriedades, onde pai e filho adotam 
tecnologias para elevar a produtividade e combater 
pragas e doenças. “Eu defendo muito que o solo 

Fabio Cassarotti cresceu dentro da Coopercitrus 
de Limeira e hoje se destaca na produção citrícola.
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é o principal. Dou muita importância para a ferti-
lidade, para uma boa base e uma adubação bem-
-feita. A gente trabalha com adubo foliar como com-
plemento para alcançar a alta produtividade e eu 
também faço fertirrigação”, informa Rodrigo, que 
também realiza análises de solo georreferenciada 
por meio do Geofert.
“Em relação ao controle do Greening, eu faço tudo 
o que posso dentro da minha propriedade. Se você 
olhar no meu talhão, não tem um ovo de psilídeo e 
nenhuma ninfa”, complementa o citricultor, refor-
çando que a rotina de pulverizações é calendariza-
da, a cada 12 ou 15 dias “Esse cuidado tem que ser 
para sempre, como rotina mesmo”, orienta.
O cooperado está se preparando para ter toda área 
irrigada, a partir de um projeto de irrigação localiza-
da realizado junto com a Coopercitrus. Atualmente, 
60% já está em funcionamento e os outros 40% 
estão estruturados para quando fizer a reforma, 
já ter tudo projetado para a implantação. Com vi-
são de futuro, Rodrigo pretende melhorar cada vez 
mais a produtividade e investir na diferenciação de 
mercado. Para isso, está investindo no plantio dois 
mil plantas de uma nova variedade de tangerina, 
Maria, lançamento do IAC.
Para o gerente da Coopercitrus de Limeira, Ma-
theus Secco, sendo jovem e pequeno produtor, Ro-
drigo representa uma quebra do paradigma de que 
o produtor não consegue investir em tecnologia.  
“O maior desafio é conseguir produzir em grande 
escala com uma área pequena. Aqui no Rodrigo, 
estamos falando de uma área pequena, com varie-
dades, com um solo bom e com tecnologia. Ele tem 
tudo que um produtor de grande porte utiliza. Com 
a irrigação, a planta produz quase o dobro, e esse 
investimento que ele faz hoje automaticamente vai 
garantir um aumento de escala”, analisa o gerente.
Rodrigo afirma que compra maior parte dos insu-
mos nas feiras da Coopercitrus, quando ele con-
segue os melhores preços e condições. Tudo isso 
o encorajou a investir em uma produção própria, 
então, paralelamente à lavoura de citros, Rodrigo 
começou a plantar grãos e fez uma matrícula na 
Coopercitrus em seu nome, para trabalhar de forma 
independente. “Eu trabalho muito com a Intercoo-
peração, na parceria entre a Coopercitrus e a Cre-
dicitrus, e isso foi uma das coisas que possibilitou 
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com que eu andasse sozinho. Eu não tinha capital, 
meu pai entrou como fiador, eu consegui um cré-
dito, comprei o maquinário e comecei a crescer”, 
avalia o cooperado.

Daniel Lavrado: agricultura familiar,
com tecnologia e alta eficiência

Daniel Lavrado também é um filho de citricultor, 
que decidiu estudar Agronomia e seguir dedicando-
-se ao cultivo de laranjas. Hoje, junto com o pai, 
Ademir e seu irmão, Danilo, ele toca a produção de 
20 mil pés de laranja, em um pomar 100% irrigado, 
em uma área de aproximadamente 50 hectares em 
Marcondésia, SP.
“Meu pai começou com 13 anos e está há mais 
de 50 anos na citricultura. Eu nasci nesse meio e 
desde pequeno sempre gostei de ver o meu pai 
trabalhando, sempre fui curioso, então, faz mais de 
30 anos que eu já estou nesse ramo também. Hoje, 

eu, meu pai e meu irmão estamos na agricultura 
familiar”, conta Daniel.
Além da produção de citros, a família produz cana-
-de-açúcar, abacate e palmito pupunha. “Por en-
quanto estou animado pela laranja! Mas teve uma 
fase muito difícil, teve um ano que perdemos a safra 
toda no pé, sem colher! O que salvou a gente, pra 
não vender a propriedade, foi a cana. Arrancamos 
pomar com laranja e tudo, mas já voltamos a plan-
tar laranja na mesma área”, relembra o produtor, 
que já atravessou diferentes fases da citricultura.
Segundo Daniel, Ademir sempre teve a mente 
aberta e interesse por tecnologia. Entre os maio-
res aprendizados que o produtor teve com seu pai, 
estão a perseverança e a consciência de que para 
produzir bem, é importante investir. “Meu pai sem-
pre falou: em época de crise, você planta laranja, 
porque se tá em crise, uma hora ou outra tem que 
melhorar. Outra coisa, ele nunca deixou de cuidar 

Otimista com o futuro, cooperado Daniel Lavrado 
investiu na expansão do pomar de laranjas.

Produção de laranjas de Daniel Lavrado é 
destinada para a Coperfam.
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da laranja, fazer análise de solo, jogar calcário”, diz 
Daniel, com admiração. “Meu pai sempre gostou 
de tudo que era de tecnologia, essa é outra vanta-
gem. A gente ia na Agrishow ou na Feacoop só para 
ver as novidades! Quando saiu o pulverizador bila-
teral, em 2004, a gente já comprou, então a gente 
economiza óleo e tempo”, continua. 
Entre os desafios que enfrenta na atividade, o pro-
dutor relata a luta para controlar as pragas e doen-
ças. “Primeiro veio o Amarelinho, aí entrou o CVC 
e em 2008 foi chegar o primeiro foco do Greening 
aqui, nós ficamos bem assustados. É uma doença 
muito agressiva, hoje nós conseguimos controlar, 
mas tem bastante incidência ainda. Estamos plan-
tando pomar novo agora e tratando desde o início, 
erradicando planta enquanto é nova. As pulveriza-
ções são de 15 em 15 dias, ou de 10 em 10 dias”, 
descreve o cooperado.
Por outro lado, Daniel conta com uma estrutura de 
apoio que tem auxiliado no desenvolvimento da 
atividade. Em 2000, tornou-se cooperado da Co-
perfam e desde então toda a produção vai para a 
cooperativa. “Depois que entramos na Coperfam, 
graças a Deus a gente estabilizou, porque é duro 

você ter uma produção e não ter pra quem vender, 
e agora a gente está mais garantido. A Coperfam 
também tem o pessoal que dá assistência pra gen-
te, tem máquina de poda, tem ferramentas. Eles 
fazem de tudo pra ajudar mesmo. Eu torço para ela 
crescer cada vez mais”, reconhece Daniel. 
Aberto às inovações, o cooperado descreve as tec-
nologias que utiliza. “A gente investe muito em ir-
rigação, e eu sou meio fuçado, eu corro atrás. Tam-
bém uso Geofert para a análise de solo. Fizemos 
ano passado e foi muito bom pra gente, porque 
mostra tudo certinho, com mapa, onde o solo tá 
com deficiência. A gente é pequeno, mas é mais 
estruturado! A tecnologia é mais cara, mas se você 
tiver uma renda, uma produção boa, você conse-
gue usar essa tecnologia e acaba tendo retorno”, 
comenta Daniel, orgulhoso. 
Atualmente, Daniel colhe em média 1.200 caixas 
por hectare e pretende elevar esses números. Com 
uma visão otimista para o futuro, ele reformou um 
pomar recentemente e segue dedicado a praticar 
uma agricultura familiar eficiente e com alta produ-
tividade.

COOPERFAM: suporte ao pequeno citricultor
Para oferecer um suporte mais direcionado ao pequeno produtor, a Coopercitrus participou da 
fundação da Coperfam (Cooperativa de Produtores Rurais de Agricultura Familiar), em 2011, e 
mantém uma atuação em parceria, incentivando o desenvolvimento dos citricultores.
A Coperfam oferece um importante suporte ao citricultor, como a certificação da Fairtrade, que 
representa segurança de manutenção de preços justos ao produtor, suporte técnico, serviços de 
apoio ao cultivo e incentivo à capacitação dos cooperados.
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Flexibilidade: Pode ser usado em
diferentes estádios da lavoura

Amplo Espectro: Alta eficiência em Phoma
e no complexo de doenças

 Potência: Combinação de
2 ingredientes ativos que potencializam

o controle com residual

PRIORI TOP®

Florada protegida,
produtividade garantida.

Priori Top®. Proteção de ponta a ponta.
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O mês de agosto de 2020 foi marcado por con-
dições térmicas bastante variadas em todo o 
Brasil e distintas do que foi observado no mês 
de julho (Figura 1). As temperaturas máximas 

(Figura 1 - Esquerda) foram predominantemente acima 
da média histórica, com as maiores anomalias ocorrendo 
nos estados de RS, OS e em parte dos estrados da região 
Nordeste. As anomalias negativas das temperaturas má-
ximas ocorreram em apenas algumas poucas regiões dos 
estados de SP, MG, ES, GO e AC. Para as temperaturas 
mínimas (Figura 1 – Centro), a predominância foi de tem-
peraturas dentro da normalidade em grande parte do país. 
As exceções ocorreram principalmente nos estados das 
regiões Sudeste e Centro-Oeste. Apesar desse quadro de 
temperaturas variáveis, o mês de agosto foi marcado pela 
ação de uma intensa massa de ar polar que atingiu os es-
tados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e ainda para 
das regiões Norte e Nordeste. Essa massa polar reduziu 
as temperaturas drástica entre os dias 21 e 23 de agosto 
(Figura 2), provocando a ocorrência de geadas tardias nos 
estados do Sul, o que afetou significativamente as lavouras 
de trigo que se encontravam em fase de espigamento. A 
redução das produtividades em decorrência das geadas nas 
áreas de trigo do RS, SC e PR reduziu a expectativa do total 
produzido entre 25 e 35%. Além de afetar a cultura do trigo, 
as geadas observadas também afetaram as pastagens e a 
cultura do fumo. As chuvas também apresentaram ampla 
variação nas diferentes regiões do país (Figura 1 – Direita), 
sendo que na grande maioria dos estados as precipitações 
do mês de agosto ficaram dentro do normal, ou seja, sem 

chuvas, com na grande região central do país, que engloba 
principalmente os estados de MT, GO, TO, MG, BA, PI, MA 
e centro-sul do PA. Em grande parte da região Norte e em 
parte do litoral nordestino e nos estados do RS e SC as 
chuvas ficaram mais uma vez abaixo do normal. Apenas 
na região compreendida entre os estados do PR, centro-sul 
do MS e no Vale do Pararnapanema e sul do estado de SP, 
as chuvas foram expressivamente maiores do que o nor-
mal para esta época do ano. O mesmo ocorreu no norte do 
PA, em RR e parte do litoral da BA. Esse quadro climático 
do mês de agosto fez com que a baixa disponibilidade de 
água no solo imperasse em grande parte dos estados, com 
exceção apenas para as regiões onde as chuvas ocorrendo 
acima do normal. A Figura 3 apresenta para a região centro-
-sul do Brasil o armazenamento relativo de água no solo no 
dia 31/08, onde observa-se duas condições bem distintas, 
ou seja, com maior disponibilidade hídrica entre SC, PR, sul 
do MS e sul e oeste de SP e com baixa disponibilidade hí-
drica para as regiões mais ao norte, englobando o norte e 
noroeste de SP, norte do MS, Triângulo Mineiro e Sul de 
Minas, sul de GO e do MT. Enquanto nas áreas com maior 
umidade do solo as culturas de trigo, feijão de inverno, ca-
na-de-açúcar, café, citros e pastagens se desenvolvem ade-
quadamente, nas áreas com baixa disponibilidade de água 
no solo, como me Bebedouro e Araçatuba, as lavouras 
anuais e perenes vêm sofrendo bastante. Essa condição 
vem favorecendo também a ocorrência de pragas, como a 
do bicho mineiro do cafeeiro. Por outro lado, o tempo seco 
favorece o processo de maturação e colheita da cana e do 
café, além de reduzir os problemas com doenças fúngicas.

Figura 1 – Anomalias das temperaturas médias das máximas (Tmax, Esquerda) e das mínimas (Tmin, Centro) e da chuva acumulada (P, Direita)
no mês de agosto de 2020 no Brasil. Fonte: CPTEC/INPE.
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Figura 2 – Temperaturas mínimas nos dias do dia 21 (esquerda), 22 (centro) e 23 (direita) de agosto de 2020, apresentando as regiões onde foram observadas geadas 
tardias (azul mais escuro). Fonte: Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).

Figura 3 – Armazenamento de água no solo na região 
Centro-Sul do Brasil para uma capacidade de água 
disponível (CAD) de 75 mm, no dia 31/08/2020.  Fonte: 
Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).

Figura 4 – Armazenamento de água no solo para as regiões de Bebedouro, SP (Acima), e Araçatuba, SP (Abaixo), durante os anos de 2019 (linha vermelha) e 2020 (linha 
azul), para uma capacidade de água disponível (CAD) de 75 mm.  Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).

Previsão climática para os próximos trimestres – A Figu-
ra 5 apresenta o prognóstico probabilístico do El Niño Osci-
lação Sul (ENOS) para os próximos trimestres móveis. Por 
meio desse prognóstico, observa-se que as condições de 
temperatura da superfície do mar (TSM) do oceano Pacífico 
equatorial continuam indicando anomalia negativa, manten-
do o prognóstico de maior probabilidade de ocorrência de 
uma La Niña no próximo semestre, acima de 50% entre os 
trimestres SON e NDJ, passando a partir daí a predominar 
a condição de neutralidade. Apesar disso, o quadro, na reali-
dade, ainda está indefinido pois a probabilidade da condição 
de neutralidade continua elevada, entre 35% e 45% para 
os trimestres SON a DJF, aumentando gradativamente a 
partir daí e chegando a mais nos trimestres MAM e AMJ de 

2021. Em função disso, a previsão climática do International 
Research Institute for Climate and Society (IRI) para os pró-
ximos trimestres (OND, NDJ e DJF), apresentada na Figura 
6, indicam uma predominância entre condições normais e 
ligeiramente abaixo do normal na porção centro-sul do país, 
enquanto que mais ao norte deve predominar condições de 
chuvas variando entre a normalidade e ligeiramente acima 
do normal. Para o trimestre Outubro-Novembro-Dezembro 
(OND) na região de atuação da Coopercitrus, de acordo 
com a previsão climática do IRI, as chuvas deverão ficar 
dentro da normalidade, o que implica no retorno da estação 
chuvosa, com precipitações mais efetivas somente a partir 
de meados de outubro, com exceção do sul do estado de 
SP onde as chuvas deverão começar a ocorrer a partir do 
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Figura 5 – Evolução da anomalia da temperatura da superfície 
do Pacífico Equatorial (Esquerda) e probabilidade de ocor-

rência dos fenômenos El Niño, La Niña e de condição Neutra 
(Direita), de acordo com o IRI, para diferentes trimestres 

(ASO = agosto-Setembro-outubro/2020 a AMJ = abril-maio-
-junho/2021).

Fonte: IRI (http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/fore-
casts/enso/current/?enso-iri_plume).

Figura 6 – Previsão climática para os 
trimestres outubro-novembro-dezembnro 
a dezembro-janeiro-fevereiro de 2020/21, 
de acordo com o IRI. Fonte: IRI (https://iri.
columbia.edu/our-expertise/ climate/fore-

casts/seasonal-climate-forecasts/).

Figura 7 – Déficit hídrico decendial médio (barras cinzas) e observado 
nos anos de 2019 e 2020 para a região de Alfenas, MG. Fonte: Sistema 

AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).

final de setembro. Por um lado, isso traz preocupação para 
as culturas da cana-de-açúcar, dos citros, do café e para 
as pastagens, que já vem sofrendo com a estiagem além 
do normal desde ano. Por outro lado, as condições para a 
maturação e colheita da cana seguem extremamente favo-
ráveis. Para as culturas anuais, as condições previstas indi-
cam que os agricultores da região centro-norte de SP, MG, 

GO e MT, assim como nos estados do PR e MS, deverão 
aguardar pela retomada das chuvas em outubro para o iní-
cio da semeadura da cultura da soja. Assim, a semeadura 
“no pó” logo após o final do vazio sanitário não é recomen-
dada, já que se torna uma operação de risco em função do 
possível atraso das chuvas.

Seca no Sul de Minas é uma das mais intensas dos úl-
timos 10 anos – As condições meteorológicas que vem 
vigorando em todo o Sul de Minas vêm trazendo muita 
preocupação aos produtores de café. Em função das tem-
peraturas elevadas e falta de chuvas desde março, a região 
vem passando por condições de deficiência hídrica muito 
acima do normal. A Figura 7 ilustra a condição observada 
em Alfenas, MG, onde o déficit hídrico vem superando a 
média mais o desvio padrão da região desde março. O dé-
ficit hídrico acumulado até o momento é da ordem de 330 

mm, cerca de 49% maior do que o que normalmente ocor-
re na região (Figura 7). Apesar do déficit hídrico ser desejá-
vel para a cultura do cafeeiro no período pré-florescimento, 
para forçar a sincronização e concentração da florada e, as-
sim, uma maturação uniforme dos frutos, o elevado déficit 
hídrico desde março traz apreensão aos produtores dessa 
região, já que tal quadro reduziu o crescimento dos ramos e 
provocou quebra prematura de folhas, reduzindo a área fo-
liar das plantas, além de propiciar condições favoráveis para 
o aumento do ataque de pragas, como o bicho mineiro.
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A Coopercitrus novamente inovou, com 
sua feira em um formato totalmente di-
gital com uma nova experiência em 3D, 
em que os cooperados puderam visitar 

os estandes, ter acesso as mais diversas tecnolo-
gias, conteúdos técnicos nas lives diárias e asses-
soria técnica no espaço dos especialistas, e claro 
a pecuária e a integração entre pecuária, lavoura e 
floresta não poderia ficar de fora, com uma dinâmica 
feita no campo, mostrando in loco cada componente 
desta tecnologia, na área experimental de 5,5 ha da 
Coopercitrus  situada na Fundação Coopercitrus Cre-
dicitrus em Bebedouro, SP.
A busca por sistemas de produção cada vez mais 
sustentáveis e rentáveis torna a Integração Lavoura 
Pecuária uma alternativa cada vez mais frequente, 
devido aos enormes benefícios para as culturas uti-
lizadas no sistema. 
Na região de atuação da Coopercitrus em São Paulo, 
Sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Sul de Goi-
ás é muito comum o avanço da área de agricultura 
sobre as áreas de pastagem, porém, a produção de 
carne continua a se manter e até mesmo a crescer, 
e esse fenômeno se deve a adoção de tecnologia.
Na dinâmica ILPF da Coopercitrus Expo Digital, o 

objetivo foi demonstrar ao produtor, as ferramentas 
tecnológicas utilizadas, os erros e acertos em cada 
um dos componentes de modo que o produtor pu-
desse avaliar e utilizar apenas as ferramentas que 
obtiveram sucesso e que se adequam em suas pro-
priedades.
Ao longo deste artigo vamos demonstrar de maneira 
resumida todas as estações apresentadas na dinâ-
mica:

1ª estação – Componente lavoura

Durante os dois primeiros anos seguintes a implan-
tação das florestas, é interessante a utilização da la-
voura nas entrelinhas das árvores, já que a entrada 
precoce de animais para pastejo na área poderia da-
nificar as mesmas.
Além da área de floresta da Fundação, que possui 
uma extensão de 1,9 ha, na safra 20/21 foi cultivada 
a cultura da soja em uma outra área destinada a ILP, 
de aproximadamente 1,05 ha, onde posteriormente 
foi implantado a cultura do milho juntamente com a 
pastagem, de modo a colher uma terceira safra de 
pastagem como alimento para o gado, portanto, na 
safra 20/21 foi cultivado uma área de 2,95 hectares 

ILP e ILPF em prática
na Coopercitrus Expo!
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de soja e uma safrinha de 1,05 ha de milho.
Olhando pela ótica do agricultor, os principais bene-
fícios da pastagem para lavoura são o aumento da 
matéria orgânica no solo devido a decomposição do 
material deixado pela pastagem e pelas fezes dos 
animais, o sistema radicular da pastagem que pode 
superar dois metros de  profundidade e funcionar 
como bombas, resgatando nutrientes em profundi-
dade, e transportando-os para superfície, que é o 
local onde está situado a maior parte das radícolas 
absorventes das culturas. Essas raízes, após decom-
postas, formam microcanais, que permitem a entra-
da de ar e água em profundidade, e por fim todo 
material de cobertura do solo inibe processo de lixi-
viação e compactação. 
Abaixo estão os dados de produtividade e receita 
desta área (Tabela 1), demonstrando que de fato 
a pastagem contribuiu para produtividade da soja, 
que por sua vez, deixou uma carga de nitrogênio no 
solo para utilização das culturas posteriores, porém, 
como fizemos o compromisso acima de demonstrar 
também os dissabores, a área de 1,05 ha destinada 
a safrinha de milho, obteve um resultado além do 
esperado, fruto do baixo volume de precipitação do 
período, o que poderia ter sido minimizado por um 
cronograma de plantio mais adequado e pela utiliza-
ção de uma cultivar de soja mais precoce, que per-
mitisse o plantio do milho mais cedo.

Tabela 1. Produtividade e receita das áreas de ILP e 
ILPF da Fundação Coopercitrus Credicitrus.

Descrição Área
Produ-

tividade 
(sc/ha)

Produção 
total (sc)

Receita Bruta

Soja ILPF 1,9 75 142,5 R$ 15.105,00

Soja ILP 1,05 80 84 R$ 8.904,00

Milho 1,05 70 73,5 R$ 4.042,50

TOTAL R$ 28.051,50

2ª estação – Componente florestal

Na área da Fundação, por se tratar de uma área de-
monstrativa, foram implantados três materiais dife-
rentes, Eucalipto, Mogno e a Teca. Essas árvores, 
além de serem uma fonte de receita a longo prazo, 
podem ser utilizadas para fornecimento de madeira 
para propriedade e são muito importantes no forne-
cimento de sombra aos animais em pastejo, permi-
tindo o conforto térmico, que influencia diretamente 
no desempenho animal. E o seu sistema radicular 

profundo recicla nutrientes em profundidade. Porém 
esse componente possivelmente é o que exige um 
planejamento mais preciso e a longo prazo, levando 
em consideração o mercado e destino da madeira, 
assim como o que será feito na área após a colheita 
da madeira, haja vista o alto custo de destoca.  

3ª Estação – Cercas

Um ponto sensível da integração, de fato, é a cerca, 
devido ao alto operacional na implantação e ao custo 
de uma cerca convencional, porém, na integração, a 
cerca elétrica torna-se uma alternativa praticamen-
te obrigatória, devido a drástica redução no custo e 
facilidade de desmonte para entrada das máquinas.
Na dinâmica foi demonstrado dois modelos de cer-
cas elétricas: a cerca elétrica fixa e a móvel, que são 
utilizadas na área da Fundação. A cerca elétrica fixa 
é utilizada na área destinada exclusivamente a pasta-
gem, haja vista a não necessidade de desmonte para 
implantação de lavoura, já nas áreas de lavoura onde 
foi feito a 3ª safra de pastagem foi utilizada a cerca 
móvel devido a facilidade, rapidez e baixo custo de 
implantação.

4ª Estação – Adubação de sistemas integrados

Na estação de adubação foi apresentado o serviço 
de amostragem e análise de solo da Coopercitrus, 
o Geopec e Geofert, que fornecem ao produtor uma 
amostragem de solo de qualidade, georreferenciada 
com as análises de solo, mapa de fertilidade da área, 
assim como uma recomendação de adubação preci-
sa devido a qualidade da amostragem do solo. 
Em adubação de sistemas sempre se deve esco-
lher as fontes dos fertilizantes levando em consi-
deração as culturas subsequentes, de modo que o 
adubo atenda a cultura imediata e se possível for-
neça um residual de nutrientes para as próximas 
culturas. Além disso, a recomendação de adubação 
deve ser dimensionada de acordo com as culturas 
utilizadas e a finalidade destas. Na área da estação, 
como a primeira cultura foi a soja, economizou-se 
aproximadamente 70kg de nitrogênio na adubação 
sequente, a cultura do milho foi destinada a grãos, 
portanto permitiu uma grande reciclagem dos nu-
trientes oriundos da palhada, porém, se a opção for 
milho destinado a silagem o potássio é um elemen-
to que exige uma atenção especial devido à alta 
extração promovida pela retirado total do material 
produzido.
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5ª estação – Escolha da cultivar para área da pastagem

A área experimental possui um campo agrostológico composto 
por 24 capins em avaliação, que estão à disposição do cooperado 
Coopercitrus que deseja conhecer novos materiais e seus resul-
tados.
Durante esta estação foi demonstrado que para ILP é impor-
tante que o capim utilizado apresente uma boa palhada, que 
promova uma cobertura de qualidade, no entanto, que seja uma 
forrageira de fácil controle, já que esta será dessecada anual-
mente, como é o caso da Brachiaria ruziziensis, amplamente 
utilizada no Brasil. Muitos produtores utilizam a lavoura apenas 
como ferramenta para reforma da pastagem, onde o objetivo de 
fato é a pastagem, nestes casos outros materiais que se ade-
quem mais ao manejo e a estratégia produtiva da fazenda po-
dem ser escolhidos. A área da dinâmica apresenta 1,4 ha desti-
nado exclusivamente ao pastejo, sendo que durante o período 
das chuvas, deve comportar grande parte dos animais (todos 
em alguns momentos), portanto, foram escolhidas forrageiras 
(Mombaça e Mulato 2) de alto potencial produtivo, altamente 
responsivas que são manejados no modelo rotacionado inten-
sificado. Porém, hoje temos no mercado inúmeras opções que 
podem ser escolhidas de acordo com a estratégia e a aptidão 
do produtor.

6ª estação – Manejo da pastagem

O manejo da pastagem é um assunto recorrente nos artigos 
de pastagem da revista devido a sua extrema importância. O 
segredo do sucesso da pecuária a pasto é o manejo da pasta-
gem, que nada mais é que colher bem a forragem, pois de nada 
adianta utilizar a mais alta tecnologia se a colheita não for bem 
feita, o que o ocorre em todas as culturas incluindo a pastagem.
Em sistemas integrados onde a pastagem é formada juntamen te 
com a lavoura, a prioridade da colheita é da lavoura, portanto pode 
ser que neste momento a pastagem já tenha passado do ponto 
de colheita. Porém, normalmente esse material será fornecido já 
no momento da seca e é natural que nesta época as pastagens 
percam qualidade nutritiva. Neste sentido, a suplementação no co-
cho torna-se fundamental e estratégica. Nas áreas de “pastagem 
solteira” o manejo ideal deve ser priorizado respeitando sempre 
a altura de entrada e saída de cada cultivar, já que ao passar da 
altura de entrada do capim pode haver decréscimo de produção 
e perda da qualidade nutritiva da forragem, no entanto, o contrá-
rio também é muito danoso, quando ocorre o super pastejo, há 
um risco de corte do meristema apical da planta, o que atrasará 
muito o desenvolvimento da pastagem, e a falta de folhas limita 
a taxa fotossintética do capim, incidindo diretamente na redução 
de produção, portanto, como mencionado anteriormente, de nada 
adianta utilizar o melhor material genético, adubar, irrigar, se a pas-
tagem não for bem colhida.  
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7ª estação - Suplementação animal em sistemas integrados

Com o próprio nome já diz, suplementação significa fornecer o 
complemento estratégico do que for deficiente na pastagem. 
Além de constituição nutritiva da planta, também deve-se levar 
em consideração a categoria animal e a meta de desempenho 
para definição da suplementação. A área da dinâmica contém 10 
novilhas em pastejo com peso atual próximo a 9@, que foram 
suplementadas apenas com um sal enérgico enquanto estavam 
na pastagem “solteira” com manejo ideal com alta qualidade pro-
teica, portanto não era necessário suplementar com proteína e sim 
apenas com energia. A partir do mês de agosto, quando as áreas de 
integração com pastos maduros  e palhada entraram no sistema 
de pastejo, foi necessária a suplementação com energia e pro-
teína, de forma a complementar as deficiências da pastagem, já 
que a pastagem é o alimento principal e mais barato. Portanto, 
toda estratégia de suplementa ção foi desenvolvida a partir dela.

Encerramento
No encerramento da dinâmica, a equipe Coopercitrus prestou 
uma homenagem mais do que merecida aos agropecuaristas 
brasileiros, heróis anônimos, que trabalham sem descanso para 
garantir o alimento não só para o brasileiros mas também para 
população mundial, e garantem que economia do Brasil continue 
a prosperar mesmo em um cenário tão complexo como o que 
vivemos atualmente. Aos agropecuaristas brasileiros todo nosso 
respeito e admiração.  

Leonardo Leocadio Bitencourt
Zootecnista, Especialista em produção de Ruminantes

Gerente de pastagem da Coopercitrus
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Introdução
Nesta matéria abordaremos a viabilidade econômica do con-
finamento de bovinos diante do cenário econômico vigente.
Esse exercício considera boiadas confinadas em maio e em 
agosto, na praça pecuária de São Paulo, para comparação. 

Estimativas de resultados e intenção
de confinamento
Confinadores que decidiriam fechar as boiadas em abril/
maio encontraram um cenário pouco atrativo.
Se considerarmos o preço do boi magro anelorado (12@) 
em abril por R$2,9 mil (Scot Consultoria)¹, 90 dias de cocho, 
custo de dieta que tenha como componentes milho em 
grão e farelo de soja em R$10,70/cabeça/dia, GMD (ganho 
médio diário) de 1,6kg/animal/dia, rendimento de carcaça 
de 56% e preço de venda considerando o preço da arroba 
de agosto no mercado futuro (B3), que na época estava 
em R$191,20, o cenário foi de um prejuízo estimado em 
R$265,00 por cabeça.
No caso do segundo giro, considerado agosto/setembro, o 
jogo é outro. As sucessivas altas do boi gordo, ainda que as 
despesas com os insumos também tenham aumentado, foi 
o parâmetro principal para a inversão de cenário.
Usando agora a cotação do boi magro anelorado (12@) em 
R$3,2 mil (Scot Consultoria)¹, 90 dias de cocho, custo de 
dieta que tenha como componentes milho em grão e farelo 
de soja em R$11,20/cabeça/dia, GMD (ganho médio diário) 
de 1,6kg/animal/dia, rendimento de carcaça de 56% e preço 
de venda considerando a cotação da arroba de outubro no 
mercado futuro (B3) de R$240,35, a estimativa de lucro por 
cabeça é de R$315,00.

Considerações finais
De fato, a intenção de confinamento de bovinos em me-
ados de maio foi baixa, visto a inviabilidade econômica da 
operação.
Atualmente, com a recuperação da cotação da arroba do boi 
gordo e da firmeza do mercado, a terminação de bovinos 
em confinamento foi ou está estimulada. As contas fecham.
 

Rodrigo Queiroz - Scot Consultoria

Confinamento de bovinos
Resultado econômico

No caso do segundo giro, considerado agosto/setembro, o jogo é 
outro. As sucessivas altas do boi gordo, ainda que as despesas com os 
insumos também tenham aumentado, foi o parâmetro principal para 
a inversão de cenário.
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Com diversos diferenciais e sempre em busca de novos mercados, a CMA espera por você para consolidar 
uma parceria que já é forte desde o DNA. Um confinamento que tem parceiros de sucesso em diversas 

regiões do Brasil. Venha compartilhar o sucesso com agente e faça parte desta parceria de sucesso!
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T omar decisões tira o sono de muita 
gente. Histórias de ótimas compras 
e vendas logo antes da queda de pre-
ços servem para a prosa do churrasco, 

mas normalmente não são recorrentes. Aqueles 
que “acertam na mosca” as mudanças do mer-
cado em um ano, normalmente deixam escondi-
do embaixo do tapete os erros nos outros anos. 
A estatística nos mostra que é quase impossí-
vel acertar repetidamente ao longo dos anos a 
melhor hora para comprar, para vender ou para 
investir.
Então, se a realidade é essa, como tomar boas 
decisões? Talvez aquele ditado popular “devagar 
e sempre” possa nos ajudar. Quanto ao “deva-

gar”, cada um pode determinar a sua velocidade 
ideal, até porque essa velocidade depende do 
fluxo de caixa, das condições climáticas do ano, 
da disposição do investidor em assumir riscos, 
das características da equipe disponível para 
cuidar dos serviços e de outros tantos fatores 
que irão determinar o sucesso ou insucesso de 
uma tomada de decisão. Portanto, aquilo que é 
devagar para algumas fazendas, pode ser rápido 
demais para outras. 
Quanto ao “sempre” do nosso ditado popular, 
que tal pensarmos um pouco mais? “Sempre” o 
que exatamente? 
• Sempre planejar em detalhes pelo menos um 
ano adiante. Na pecuária, assim como em outras 
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ESTÁ NA HORA DE INVESTIR NA

PECUÁRIA?
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atividades do agro, cuidar do dia a dia no conví-
vio com a natureza é muito mais agradável do 
que se debruçar em números e planejamentos. 
É fácil deixarmos para amanhã as anotações, 
para correr o gado ou ver como estão os cochos. 
Equilibrar essas atividades com o planejamento 
das atividades e seus reflexos no fluxo de caixa, 
para períodos de no mínimo 12 meses à frente 
é papel que deve ser enfrentado por alguém da 
gestão da fazenda, preferencialmente um dos 
donos.
• Sempre controlar o resultado das práticas ado-
tadas. Sem controlar objetivamente, anotando e 
calculando o resultado de cada insumo, de cada 
prática agropecuária, de cada lote, de cada fa-
zenda, ficamos à deriva das nossas emoções. 
Se o vendedor ou a vendedora forem simpáti-
cos ou se a propaganda for bem feita, ou ainda 
se estivermos em um dia agradável, há grandes 
chances de que nossa avaliação seja favorável, 
independente do resultado real. E o contrário 
também pode ocorrer, se estivermos em um dia 
de “bruxas soltas”, o produto ou processo que 
teve bom resultado pode ser descartado. Vale 
deixar as emoções para os ambientes adequa-
dos.
• Sempre gerenciar o risco de preço. Você até 
poderá acertar algumas compras ou vendas.  No 
entanto, quanto mais o mercado da carne bovi-
na se expande mundo afora, mais os preços so-
frerão influências globais. Então é melhor você 
estar sempre dentro do mercado, buscando 
oportunidades, comprando e vendendo. Acertar 

o preço médio do ano deve ser o alvo. Estan-
do sempre em contato com os fornecedores e 
clientes, é até possível que você tenha ainda 
mais sorte.
• Sempre aumentar a eficiência. Tecnologias 
em processos e produtos são ofertadas cada 
vez mais. A cada dia temos novas pesquisas, 
novas empresas e novos produtos que aten-
dem ao propósito de aumentar a produtividade 
e talvez, a eficiência dos sistemas produtivos. 
Ocorre que, assim como a semente precisa 
de um bom solo ou substrato para germinar e 
enraizar, as tecnologias precisam de ambiente 
apropriado para que produzam seus melhores 
resultados. As teorias e tecnologias, na prática, 
não são diferentes.  O meio onde a tecnologia 
será aplicada é que muda de uma propriedade 
para outra. Cabe então, aos técnicos, entender a 
fazenda, suas crenças, seu sistema de trabalho, 
suas pessoas, para adequar quais tecnologias 
podem ser aplicadas naquele ambiente, naquele 
momento. A chamada “cultura da organização”, 
mais conhecida popularmente como aquilo que 
as pessoas fazem no serviço quando ninguém 
está vendo, determina grande parte do sucesso 
ou do fracasso de uma tecnologia. Esse é o fator 
que mais explica os porquês de uma tecnologia 
trazer resultados tão bons em uma fazenda e 
piorar o resultado em outras. 
• Sempre contar com assistência técnica. A ativi-
dade de gestão do negócio tem demandas bem 
diferentes em relação à atividade de ajustes 
técnicos nos fatores de produção. Alguns pro-
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dutores tentam realizar as duas atividades e, fre-
quentemente, priorizam as atividades de gestão, 
com reflexos negativos na eficiência e na renta-
bilidade da fazenda. Qual pecuarista deixaria de 
verificar os preços da arroba com o frigorífico ou 
de comprar as vacinas que os funcionários preci-
sarão amanhã, para se debruçar na interpretação 
de uma análise de solo? E essa escolha é lógica, 
mas a consequência é que as questões técnicas 
são conduzidas a “meia boca”, produzindo re-
sultados a “meia carga”.
• Sempre ter uma referência a ser alcançada. 
Existem inúmeras propriedades que crescem de 
maneira sustentável, com os recursos da própria 
atividade, com metas claras quanto à organiza-
ção, segurança e lucratividade. Estas proprieda-
des apresentam índices econômicos e zootéc-
nicos que devem servir como uma referência a 
ser alcançada.
Pensando em auxiliar a boa tomada de decisão 
por parte dos pecuaristas, Embrapa e Cooper-
citrus passarão a colaborar nos próximos anos, 
com foco na assistência técnica e na transfe-
rência de conhecimentos para a pecuária, den-
tro da região de abrangência da cooperativa. Os 
programas Bifequali Transferência de Tecnolo-
gia, da Embrapa e Mais Pasto, da Coopercitrus, 
estarão juntos na capacitação dos técnicos que 
atuarão nas propriedades rurais.
A cooperação técnica entre as instituições terá 
três grandes focos: capacitação dos técnicos, 
mentorias e dias de campo. Na etapa de capa-

citação dos técnicos, serão abordados temas 
como identificação, comparação e escolha de 
cultivares de forrageiras; Estratégias para im-
plantação de pastagens; Identificação e controle 
de plantas daninhas; Exigências nutricionais dos 
bovinos, uso de diferentes alimentos e cálculo 
de dietas a pasto e confinamento; Como maxi-
mizar a produção e a colheita de diferentes es-
pécies forrageiras; Coleta de dados na fazenda e 
uso de planilhas para cálculo do balanço hídrico 
e da disponibilidade de água no solo; Desenho 
de estratégias reprodutivas para cada proprieda-
de; Parâmetros para estação de monta.
Já na etapa de mentoria, haverá um espaço co-
laborativo para a troca de experiências e conhe-
cimentos entre as equipes técnicas da Embra-
pa e Coopercitrus, para traçar as estratégias de 
intervenção nas propriedades. No momento em 
que as propriedades estiverem em condições de 
compartilhar suas experiências com outros pro-
dutores e técnicos, serão organizados dias de 
campo, como mecanismo para alavancar o pro-
cesso de transferência de conhecimento e das 
tecnologias.
Além de atuar conjuntamente, Embrapa e Coo-
percitrus esperam contar com a já costumeira 
dedicação e empenho dos técnicos de campo 
e dos pecuaristas, que tanto contribuem com o 
desenvolvimento do agro brasileiro.

Adilson Marcio Malagutti. Engenheiro Agrônomo. Embrapa 
Pecuária Sudeste. São Carlos/SP.

Hélio de Sena Gouvea Omote. Médico Veterinário. Embrapa 
Pecuária Sudeste. São Carlos/SP.
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A busca pelo aumento da produtividade e da lu-
cratividade na pecuária de corte depende de 
uma série de fatores, tais como genética e sa-
nidade do rebanho, eficiência do pastoreio e da 

dieta estipulada.
Na bovinocultura de corte, a alimentação é fundamental 
para o sucesso da atividade, correspondendo uma gran-
de porcentagem dos custos de produção, estando direta-
mente relacionada à viabilidade econômica da atividade. 
No Brasil, temos características agropecuárias que viabili-
zam esse tipo de atividade, sendo que o sistema de produ-
ção predominante é a criação a pasto com o fornecimento 
de algum complemento, caso haja necessidade. 
A terminação de bovinos a pasto, juntamente com o for-
necimento de ração para o balanceamento da dieta é cha-
mado de semiconfinamento. Esse sistema possibilita o 
pecuarista a produzir mais @ em menos área e em menor 
tempo, comparado somente com a engorda de animais 
exclusivamente a pasto. 
Entre os principais benefícios desse sistema, podemos 
citar o baixo custo de implantação, quando comparado 
ao confinamento, necessidade de pouca infraestrutura 
e equipamentos agrícolas, aumento da taxa de lotação, 
maior produção @/ha/ano, aumento do GPD, terminação 
de animais bem-acabados e com melhor rendimento de 
carcaça.
O semiconfinamento pode ser adotado em qualquer épo-
ca do ano, desde que haja pastagem, mesmo seca. Para 
isso é necessário levar em conta a taxa de lotação deseja-
da, o ganho de peso esperado e a categoria animal a ser 

semiconfinada. A quantidade de ração a ser fornecida varia 
de 0,8 a 1,5% PV (peso vivo) e os dias de trato geralmente 
são de 60 a 120 dias. Na época das águas, o correto é 
trabalhar com rações mais energéticas e na época da seca 
com rações mais protéicas.
Na maioria das vezes, as melhorias buscadas nas dietas 
quase sempre são voltadas apenas para as fontes de volu-
mosos e concentrados. No entanto, para um bom resulta-
do do semiconfinamento, o fornecimento de água de boa 
qualidade, quantidade suficiente e de fácil acesso é de ex-
trema importância. Água de fontes não adequadas, além 
de promover um baixo desempenho, podem causar diver-
sas enfermidades nos bovinos, como diarreia, eimeriose, 
leptospirose, clostridioses, verminoses. Em bebedouros 
artificiais, a manutenção e limpeza são fatores essenciais.
Outro ponto importante para um bom desempenho no 
semiconfinamento é o dimensionamento dos cochos. É 
fundamental que todo animal tenha acesso a cochos ade-
quados e em quantidades suficientes. Nesse sistema, o 
indicado é no mínimo 30 cm de cocho/cb. O dimensiona-
mento errado pode causar brigas, lesões, fraturas e o re-
sultado zootécnico poderá ser comprometido.
O mercado consumidor busca por carne de qualidade, e 
o semiconfinamento com gestão técnica e econômica é 
uma ferramenta para o pecuarista produzir cada vez MAIS 
e MELHOR.
Consulte sempre um técnico de confiança.

Brasilino Bassan Neto
Médico Veterinário

RT/Coordenador Fábricas Araçatuba e Votuporanga

ANIMAIS EM
SEMICONFINAMENTO
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Plataforma SAFRAS
O primeiro Big Data 
do Agronegócio Brasileiro

Inovadora

Agora está muito fácil acompanhar 

os mercados agropecuários em tempo real.

Acesse: www.safras.com.br/plataforma

NOVIDADE!

São conteúdos em formato de textos, cotações, gráficos, vídeos, podcasts, mapas e tabelas 

que vão facilitar o seu acompanhamento e entendimento dos movimentos dos mercados 

agropecuários.

Commodities disponíveis

Soja e 
Soybeans Milho e Corn Boi e Meat Café e Coffee Algodão Trigo

Frango e Meat Suíno e Meat Açúcar &
Etanol e  Sugar Bioenergia LatamArroz Feijão

e solicite sua DEMONSTRAÇÃO GRATUITA
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Momentum 
ideal para o 
plantio de soja

74

A família Viel investiu no lançamento da Valtra para ganhar agilidade na janela de plantio e colher 
mais rentabilidade nas lavouras de soja. Conheça a Plantadeira Dobrável Momentum.

N as palavras do produtor de soja Diego 
Viel, para ter sucesso na atividade “o 
plantio é tão ou mais importante que a 
colheita”. Pensando nisso, ele decidiu 

investir em uma plantadeira de alta performance, 
a fim de impulsionar o plantio, ganhando agilidade, 
qualidade e precisão, elevando ainda mais o nível 
de tecnificação de suas lavouras na região de Ara-
ras, SP.
Segundo Diego, a soja abriu muitas portas para sua 
família que, desde 2012, passou a migrar parte da 
produção de cana-de-açúcar para o cultivo do grão. 
Junto de seu pai, Hernandes, e de seu irmão, Lu-
cas, atualmente o cooperado cultiva soja em 26 
áreas, entre próprias e arrendadas, e seu maior de-
safio é atender o momento certo do plantio.
“Nós entendemos que para ter sucesso no cultivo 
de soja, temos que comprar bem, plantar bem e 
vender bem o produto. Mas no plantar é que estava 
a dificuldade. Nós tínhamos uma janela de aproxi-

madamente 40 dias para fazer o plantio e queríamos 
diminuir para 25 dias. A maneira que encontramos 
é adquirindo uma nova plantadeira, que precisava 
ser grande para o campo, mas, ao mesmo, que pu-
desse ser transportada entre as áreas pelas rodo-
vias do Estado de São Paulo”, explica Diego.
Adepto às novas tecnologias em campo, o coope-
rado se dedicou a estudar as opções para suprir a 
necessidade da produção. Após pesquisar por di-
versas soluções dentro e fora do Brasil, Diego co-
nheceu a Plantadeira Momentum, lançamento da 
Valtra que traz alta tecnologia para a produção de 
grãos. Somando as características técnicas do pro-
duto ao apoio da Coopercitrus, com o fornecimento 
de peças, suporte técnico e oficinas especializadas, 
o cooperado encontrou a melhor opção. 
O modelo escolhido pelo produtor foi a Momentum 
24F Sementes e Fertilizantes, com 22 linhas e 50 
centímetros de espaçamento. Diego ressalta a im-
portância da múltipla função, para melhorar a agili-
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dade e a qualidade da lavoura. “A gente pega áreas 
de reforma de cana de usinas, que muitas vezes 
estão deficientes de nutrientes, que precisam ser 
aplicados. Então, a gente já planta a semente com 
o fertilizante, tendo um ganho de tempo, pois nas 
áreas de usina temos 120 dias para a lavoura. A 
gente pega, planta e colhe”, descreve. 
Apesar do grande porte, a Momentum é dobrável, 
e fica com apenas 3,6 metros de largura quando 
fechada, facilitando a mobilidade entre as áreas. “É 
uma máquina que dá a largura que a gente precisa 
e supre três plantadeiras em campo”, complemen-
ta o cooperado. O equipamento vem com tecnolo-
gia Precision Planting, com dosador de sementes 
Vset2, sistema de controle de linhas e monitor para 
acompanhar o plantio em tempo real. 
“Eu entendo que a tecnologia tem que vir para me-
lhorar, então quando eu invisto em uma máquina 
de alto valor agregado, é para reduzir meus custos, 
ter linhas de sementes mais precisas, ter taxa vari-
ável de adubo. Espero que a Momentum traga mais 
tranquilidade para que a gente tenha uma janela 
ideal de plantio”, planeja Diego.
Os Viel foram os primeiros produtores do Estado 
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de São Paulo a investirem em uma Momentum. A 
máquina foi adquirida através da Coopercitrus de 
Limeira, SP, que conta também com toda linha de 
peças para reposição e manutenção, e suporte es-
pecializado para atender o cooperado com pronti-
dão, direto no campo.
O consultor técnico comercial da Coopercitrus, Ro-
naldo Grava Ribeiro, reforçou o compromisso da 
cooperativa em atender o cooperado no momento 
que ele mais precisa. “Estamos com um estoque 
preparado para atender com agilidade na reposição 
de peças e garantir a máquina plenamente dispo-
nível. É uma janela curta e nós entendemos que o 

Plantadeira Valtra
Momentum 24F

Sementes e Fertilizantes 

- 22 linhas e 50 centímetros de espaçamento;

- Dobrável – 3,6 metros de largura quando fechada;

- Tecnologia 100% Precision Planting;

- Dosador de Sementes Vset2;

- Sistema de Controle de Linhas vDrivee;

- Monitor 2020 Seedsense Geração 3;

- Capacidade de Sementes: 5.130 litros;

- Capacidade de Fertilizantes: 3.600 litros.
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cooperado não pode ficar com a máquina parada. 
Tendo em vista essa demanda, nós capacitamos 
mecânicos para dar assistência técnica e estamos 
preparados para todo o suporte que ele precisar”, 
afirma Ronaldo, que atendeu ao cooperado junta-
mente com o supervisor comercial, Luís Gustavo 
Rocha Assugeni, e do gerente da Coopercitrus de 
Limeira, Matheus Secco.
Diego é formado em Administração e Lucas é agrô-
nomo. Eles contam com duas empresas que dão 
consultoria para a produção. “Com o tempo, erros e 
sucessos, nós conhecemos bem a soja, cada varie-
dade, as características da nossa região, o índice de 
chuva, a altitude. Tudo isso influencia. Temos um 
planejamento para acertar mais e colocar as ideias 
e adaptações em prática. A Momentum equivale 
a três plantadeiras juntas, o que representa mais 
qualidade no nosso produto final. Produzir soja aci-
ma de 80 sacas por hectare é questão de capricho, 

e oferecer ao mercado um produto diferenciado”, 
salienta o produtor.
 
Coopercitrus Valtra: suporte e tecnologia à 
disposição do produtor
Na Coopercitrus, o cooperado encontra toda a li-
nha de máquinas, implementos agrícolas e suporte 
técnico especializado da Valtra, uma das maiores 
marcas agrícolas do grupo AGCO. Com suporte da 
negociação até a prática no campo, a cooperativa 
segue fortalecendo os agricultores a investirem em 
tecnologia e informação, por meio de um portfólio 
completo e facilitado, e com equipe preparada para 
orientar as melhores negociações e usos.

Onde encontrar
As concessionárias Valtra Coopercitrus estão lo-
calizadas nos municípios de Barretos, Bebedouro, 
Casa Branca, Catanduva, Guaíra, Ibitinga, Marília, 
Mogi Mirim, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Novo 
Horizonte, Ribeirão Preto, Taquaritinga e Pirassu-
nunga no Estado de São Paulo. Em Minas Gerais, 
está presente em Araguari, Frutal, Ituiutaba, Itura-
ma, Passos, São Sebastião do Paraíso e Uberlândia. 
Em Goiás, a Valtra Coopercitrus está presente no 
município de Itumbiara.

COM5 Comunicação

Tecnologia – Os irmãos Lucas e Diego Viel orgulham-se 
da nova aquisição para a lavoura de soja.

Apoio – Equipe Coopercitrus acompanha de perto o 
desempenho da Momentum junto ao cooperado.
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78 Mercado Agro

A grande aposta 
agora é quanto 
será plantado 
nesta safra que 

começa. A CONAB estima 
que a produção brasileira 
saltará de 254 para 278 mi-
lhões de toneladas (8% a 
mais) e a área deve aumen-
tar entre 2 a 2,5 milhões 
de hectares. Esse volume 
representa a produção de 
15 grãos, sendo que mi-
lho, soja, algodão, arroz e 
feijão participam com 95% 
do total. No caso da soja, a 
área aumenta de 36,84 para 
37,85 milhões de hectares, 
a produção salta de 124 para 
133,50 milhões de tonela-
das com uma produtividade 
4,4% maior (3.530 t/ha) e as 
exportações de 82 para 86,8 
milhões de toneladas. Seu 
uso para biodiesel aumenta 

de 44,6 para 47,3 milhões 
de toneladas e a China deve 
importar 100 milhões de to-
neladas, a grande maioria 
vinda do Brasil. No caso do 
milho, a área aumenta 7,2% 
para 19,8 milhões de hecta-
res, a produção salta 12,3% 
para 113 milhões de tonela-
das (apesar da produtividade 
1% menor), a exportação vai 
a 39 milhões de toneladas 
(7% maior), e a demanda in-
terna fica em 72 milhões de 
hectares. São números que 
impressionam, torcer para 
que se realizem.
No comparativo entre as 
safras 2018/2019, a área 
cultivada no Brasil (respei-
tando-se a dupla contagem 
das segundas e terceiras sa-
fras) foi de 65,9 milhões de 
hectares, um crescimento 
impressionante de 2,64 mi-

lhões. Vendo a euforia que 
os preços atuais tem trazi-
do, principalmente a soja e 
o milho, neste momento de 
preparo de solos e toma-
das de decisões de plantio, 
com vendas antecipadas de 
parte das safras futuras e 
ainda avanço dos grãos na 
área de cana e pastagens, 
é possível que cheguemos 
bem perto dos 70 milhões 
de hectares, um aumento 
impressionante. 
As exportações do agro che-
garam à incrível marca de 
US$ 10,0 bilhões em julho, 
um crescimento de 11,7% 
em relação ao mesmo mês 
de 2019, representando 
51,2% de toda exportação 
do país, de acordo com da-
dos do MAPA. A soja em 
grão segue sendo a locomo-
tiva da nação, exportando 
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10,4 milhões de toneladas 
(+39,4%) e US$ 3,61 bi-
lhões (+39%). Somente a 
China comprou 76% desse 
volume. As carnes ocupa-
ram a segunda posição em 
vendas, com US$ 1,5 bilhão, 
destaque para bovina com 
US$ 776 milhões (+23%), 
enquanto que a carne de 
frango caiu 27,2%, che-
gando a US$ 490 milhões. 
Também houve queda nas 
vendas externas de produ-
tos florestais (-10,5%), tota-
lizando US$ 925 milhões; e 
dos cereais, farinhas e pre-
parações também (-26,4%), 
chegando a US$ 1,07 bilhão. 
No tocante às importações, 
estas totalizaram US$ 982 
milhões (queda de 16,3%), 
consolidando o saldo da 
balança do mês em US$ 
9,03 bilhões (+15,9%). No 
acumulado desde o início 
do ano, o setor já exportou 
US$ 61,19 bilhões, 9,2% a 
mais que em 2019, eviden-
ciado valor recorde na sé-
rie histórica que começou 
1997. Com as importações 

acumuladas em US$ 7,22 
bilhões, o saldo da balança 
do agro é de US$ 53,97 bi-
lhões.
A CNA aponta crescimento 
de 12,5% no VBP da agro-
pecuária, que deve alcançar 
R$ 770,3 bilhões em 2020. 
Na produção agrícola, a 
Confederação estima um 
aumento de 17,1% em com-
paração à 2019, com R$ 493 
bilhões, e na pecuária de 
5,2%, que deve fechar em 
torno de R$ 277,3 bilhões. 
São quase R$ 85 bilhões a 
mais que a safra passada. 
Os cinco fatos do agro para 
acompanhar agora diaria-
mente em setembro são: 
1) As expectativas de plan-
tio e as previsões do clima 
para a safra 2020/21 de 
grãos no Brasil;
2) O comportamento do cli-
ma na safra dos EUA que 
vem até o momento sem 
problemas, bem como as 
relações China e EUA e im-
portações chinesas;
3) Retomada e programas 
de apoio dos Governos nas 

economias mundiais e do 
Brasil, com a redução das 
infecções e outros números 
da pandemia;
4) Os resultados das ações 
do Governo na questão do 
desmatamento ilegal e im-
pactos nas pressões contra 
o Brasil;
5) Necessidades e volumes 
de importações de grãos 
pelo Brasil para cobrir a la-
cuna de estoques baixos e 
necessidades do setor de 
carnes e ovos.

Acompanhe na página DoutorAgro.
com, no canal do Youtube (com meu 
nome) e no MarketClub Credicitrus, 

a quem agradeço ao apoio, os vídeos 
de agro que coloco semanalmente e 

no LinkedIn as notícias diárias. 

Prof. Dr. Marcos Fava Neves
Vinícius Cambaúva

Vitor Nardini Marques

Marcos Fava Neves é Professor 
Titular (em tempo parcial) das Facul-
dades de Administração da USP em 
Ribeirão Preto e da EAESP/FGV em 
São Paulo, especialista em planeja-
mento estratégico do agronegócio. 

Vinícius Cambaúva é consultor na 
Markestrat Group, formado em 

Engenharia Agronômica pela FCAV/
UNESP.

Vitor Nardini Marques é consultor 
associado na Markestrat Group com 
formação em Engenharia Agronômi-

ca pela ESALQ/USP.
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PELA SUSTENTABILIDADE TÃO
PROCURADA SURGE TAMBÉM O 
ÁCARO PREDADOR DO PSILÍDEO

80

A procura por táticas e estratégias 
que traga maior sustentabilidade da 
nossa citricultura, já meritória no mun-
do pela produtividade e qualidade, 
tanto do suco como da fruta, ganha 
mais uma possibilidade interessan-
te: o ácaro fitoseídeo predador  de 
psilídeo, representado por este que 
está na foto de topo. No Brasil já são 
conhecidos vários inimigos naturais 
insetos contra o psilídeo Diaphorina 
citri, causador do Greening (HLB), 
pior problema da citricultura de todos 
os tempos. São os predadores e os 
mais importantes são as joaninhas 
Harmonia axiridis, Olla v-nigrum, Curi-
nus coeruleus, Cycloneda sanguínea 
e o crisopídeo Ceraeochrysa cubana. 
O parasitóide importado por acidente 
que parasita ninfas, Tamarixia radia-
ta, criada em escala no Fundecitrus 
e já utilizada para controle biológico 
de áreas externas aos pomares co-
merciais. Se juntam a este exército 
de inimigos naturais, os produtos 

microbianos, os fungos entomopa-
togênicos que são conhecidos como 
biodefensivos: Isaria fumosorosea (o 
Challenger) está disponível no mer-
cado e outros. Surge agora nos Esta-
dos Unidos, um estudo realizado pela 
pesquisadora María Juan-Blasco com 
o ácaro predador Amblyseius swirskii 
(Acari: Phytoseiidae) na Universida-
de da Florida, em Gainesville, ten-
do como colaboradores Jawwad A. 
Qureshi, Alberto Urbaneja e Philip A. 
Stansly. O estudo tratou de verificar a 
eficiência deste ácaro na predação de 
ovos e ninfas do psilídeo D. citri ainda 
em condições de laboratório e casa 
de vegetação. Esta espécie de ácaro 
predador é conhecida desde os anos 
1960 em Israel onde já se estudava 
seus efeitos no controle biológico de 
ácaros tetraniquídeos e ácaro branco 
em várias culturas, incluindo citros. 
Ele já é adaptado a climas tropicais e 
muito usado na região do mediterrâ-
neo. Eles avaliaram inicialmente a sua 

palatabilidade na predação de ovos e 
ninfas do psilídeo em arenas de labo-
ratório, sob condições controladas. 
Depois, estudaram o efeito sobre 
populações do pislídeo em gaiolas de 
vidro com plantas de murta (Murraya 
paniculata). A mortalidade de ovos do 
psilídeo em ramos de murta expostos 
a A. swirskii nas arenas de plástico 
foi 4 vezes maior 3 dias após, quan-
do comparado com psilídeos não ex-
postas aos ácaros predadores. Nas 
gaiolas de vidro, o número total de 
psilídeos adultos avaliados durante 8 
semanas nas parcelas com o ácaro 
predador presente foi 80% em mé-
dia menos do que as da testemunha. 
Esses resultados foram positivos para 
uso futuro, entretanto, faltam ainda 
estudos de campo para comprovação 
definitiva como nova arma para incor-
porar o controle biológico e melhorar 
a sustentabilidade da citricultura brasi-
leira em tempos de HLB.

Prof. Santin Gravena - GCONCI
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82 Safras & Mercado

MILHO: área de verão 2020/21 no
Centro-Sul deve cair 5%

De acordo com o analista de SAFRAS & 
Mercado, Paulo Molinari, a queda na área 
cultivada de milho verão leva em conta o 
maior interesse do produtor no cultivo da 

soja. Mesmo assim, é esperado um crescimento na 
produtividade média da safra de verão 2020/21 fren-
te ao registrado na temporada 2019/20, que passaria 
5.709 quilos por hectare para 6.225 quilos por hecta-
re. “A produção da primeira safra 2020/21 do Centro-
-Sul deverá atingir 23,995 milhões de toneladas, à 
frente das 23,161 milhões de toneladas colhidas na 
safra de verão 2019/20”, afirma. 
SAFRAS indica uma elevação de 3,3% na área a ser 
plantada com a safrinha 2020/21, ocupando 13,712 
milhões de hectares, ante os 13,270 milhões de 
hectares da segunda safra 2019/20. Com a produti-
vidade média passando de 5.537 quilos por hectare 
para 5.986 quilos por hectare, Molinari salienta que 
a produção da segunda safra 2020/21 poderá chegar 
a 82,078 milhões de toneladas, contra as 73,479 mi-
lhões de toneladas da safrinha 2019/20. “Houve um 
ajuste nos números de produção da segunda safra 
deste ano, em razão dos efeitos causados pela es-

tiagem nas regiões produtoras”, explica.
As regiões Norte e Nordeste deverão cultivar uma 
área de 2,008 milhões de hectares na safra 2020/21, 
com um declínio de 6,5% frente aos 2,148 milhões 
de hectares plantados na temporada 2019/20. A 
produtividade média deverá cair de 4.745 quilos por 
hectare para 4.704 quilos por hectare. Com isso, a 
produção nas regiões Norte/Nordeste deverá atingir 
9,451 milhões de toneladas. Na temporada 2019/20 
o volume produzido ficou em 10,193 milhões de to-
neladas.
Conforme Molinari, a área total de milho deverá ocu-
par 19,576 milhões de hectares em 2020/21, com 
avanço de 0,5% frente aos 19,475 milhões de hec-
tares cultivados em 2019/20. “A produção tende a 
ser recorde, atingindo 115,523 milhões de tonela-
das na safra 2020/21, frente às 106,833 milhões de 
toneladas da safra 2019/20”, destaca. O rendimento 
médio das lavouras para a temporada 2020/21 deve-
rá ficar em 5.901 quilos por hectare, superando os 
5.486 quilos esperados para a safra 2019/20.

Safras & Mercado

A área plantada com milho na safra de verão 2020/21 deverá recuar 5,0%, ocupando 3,854 
milhões de hectares no Centro-Sul do Brasil. Na safra 2019/20, o plantio totalizou 4,056 

milhões de hectares, conforme a nova estimativa divulgada hoje por SAFRAS & Mercado.
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83838383Imóveis

IMÓVEIS
À VENDA RURALURBANOS

Urbanos

Rurais

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

Bebedouro/SP
Um lote de terreno, localizado na 
expansão comercial e industrial, 
situado com frente para a Avenida 
Raul Furquim, com área de 6.183 
m², em Bebedouro, divido em duas 
matriculas sendo uma com área de 
2.508,38 m2, objeto da matricula 
imobiliária nº 40.814 e outro com 
área de 3.655,00 m2, objeto da ma-
tricula imobiliária nº 40.813 ambas 
do Cartório de Registro de Imóveis 
de Bebedouro/SP. 
Valor para comercialização: 
R$ 300,00 (trezentos reais) m2.

Jaboticabal/SP
Um terreno denominado 3-I B, des-
dobrado do terreno denominado de 
área 1, localizado à Rua Quintino 
Bocaiuva, com área de 1.179,86 
m², objeto da matrícula imobiliária 
nº 30.849 do Cartório de Registro 
de Imóveis de Jaboticabal/SP.  
Valor para comercialização: 
R$ 200.000,00

Ribeirão Preto/SP 
Um apartamento nº 101, 10º andar, 
Edifício Florença, Jardim Botânico, 
localizado na Rua Siró Káku, nº 100, 
com área privativa 119,869 m2, 
área comum 50,16 m2 e área de 
garagem 20,77 m2, objeto da ma-
tricula sob nº 170.414 do 2º CRI de 
Ribeirão Preto. 
Valor para comercialização:
R$ 565.000,00

Ribeirão Preto/SP 
Um apartamento nº 11, 1º andar, 
Edifício Laplace, Jardim Irajá, loca-
lizado na Rua do Professor, nº 333, 

com área privativa de 77,370m2 e 
com área de garagem, objeto da 
matricula sob nº 177.040 do 2º CRI 
de Ribeirão Preto/SP. 
Valor para comercialização: 
R$ 450.000,00
 

Ribeirão Preto/SP
Um apartamento nº 23, 2º andar, 
Edificio Jardim das Oliveiras, loca-
lizado na Rua Odair de Oliveira, nº 
85, bairro Nova Aliança, com área 
privativa de 68,815 m2, com uma 
vaga de garagem, objeto da matri-
cula sob nº 145.987 do CRI de Ri-
beirão Preto/SP. 
Valor para comercialização: 
R$ 400.000,00

Pirangi/SP
Um imóvel residencial, situado a 
Doutor Rodrigues Alves, nº 662, 
com área total de 550 m2, sendo 
302 m2 de área privativa, objeto 
da matricula imobiliária nº 706 do 
Cartório de Registro de Imóveis de 
Monte Alto/SP. 
Valor para comercialização: 
R$ 500.000,00
 

Leme/SP 
Um imóvel residencial, situado a 
Avenida Albino da Cruz, nº 151, com 
área total de 470,00 m2, no municí-
pio de Leme/SP, objeto da matricula 
imobiliária nº 37.479 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Leme/SP. 
Valor para comercialização: 
R$ 450.000,00 
 
Uberaba/MG – Apartamento 
com box de garagem
Um apartamento designado pelo nº 

604, localizado no 7º andar, no Con-
domínio Edifício Residencial Monica 
Shopping, localizado na Rua Vigário 
Silva, nº 745, com área privativa de 
125,30 m2, área comum de 48,29 
m2 com área total de 173,49m2, 
objeto da matricula sob nº 29.351 
do 2º CRI de Uberaba/MG.
Matricula nº 27.323 do 2º CRI de 
Uberaba/MG - constituído de um 
box de garagem designado pelo nº 
39, com área util de 15,00 m2, area 
comum de 12,33 m2, totalizando a 
área de 27,33 m2.  
Valor para comercialização: 
R$ 435.000,00

Ibaté/SP 
Um imóvel rural denominado Fa-
zenda Palmeiras, com aproximada-
mente 200,00 alqueires de área de 
reserva, localizado no município de 
Ibaté, objeto da matricula imobiliá-
ria nº 37.063 do Cartório de Regis-
tro de Imóveis de São Carlos/SP. 

Brotas/SP
Área de reserva legal num montan-
te de aproximadamente 250 alquei-
res, nas Fazendas denominadas 
Bom Retiro e Paineiras e Campi-
nas, localizadas em Brotas, objetos 
das matriculas nº 20.786/20.787 e 
2399 do CRI de Brotas/SP.   

Mais informações podem 
ser obtidas pelo site da 

Coopercitrus
 (Imóveis à Venda) ou pelos 
telefones: (17) 3344-3029 e

(17) 9 9739-1577.
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MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

Classificados

Vende-se
01 Ensiladeira marca Cre-

masco, modelo C930, ano 

2008, conservada. Valor a 

combinar.

(19) 9.9785-0835 / Robson / 

Limeira, SP

Vende-se
01 Enfardadeira 5040 nova;

01 Enfardadeira Stabra usa-

da;

02 Enfardadeiras 273 NH 

usadas. Valor R$18.000,00 

cada;

01 Ceifadeira Condic NH re-

formada.

Valor R$30.000,00;

01 Ceifadeira Kuhn revisada.

Valor R$20.000,00;

01 Ceifadeira  Lavrale antiga 

reformada.

Valor R$15.000,00;

04 Carretões para 220 far-

dos cada.

Valor R$18.000,00 cada;

01 Ancinho Hay Boby.

Valor R$ 15.000,00;

01 Ancinho NH, usado.

Valor R$ 15.000,00;

01 Ancinho Semeato usado.

Valor R$ 7.000,00;

01 Adubadeira 1.000kg No-

gueira;

01 Pulverizador de 400 lts 

Hidr Jacto  

Venda só conjuntos, Fazen-

da Jambeleiro em Uberaba 

/ MG. 

(11) 9.8989-1178 / Francisco 

/ São Paulo, SP

Vende-se
02 Plantadeiras Marchesan, 

PST2 de nove linhas, para 

Plantio Convencional.

01 Carreta Graneleira Mas-

chietto para abastecimento 

de plantadeira, com capaci-

dade para 5.000kq de adu-

bo.

02 Tanques de agua com ca-

pacidade de 2.500L e 4.000l 

( sem rodeiro).

(16) 9.9767-0329 ou (16) 

9.9772-3800 / Leorides / Co-

lombia, SP

Vende-se
01 Carreta Multiuso, com 

Kit Bin, marca Fido, pronta 

para uso.

(19) 9.9649-4737 / Osanan 

Barbosa Ribeiro / Porto Fer-

reira, SP

Vende-se
01 Enleirador de Palha de 

Cana, vende-se ou troca.

(19) 9.8169-0282 / Osmin / 

Limeira, SP

Vende-se
Kit completo taxa variável 

adubo e semente corte de 

seção linha a linha, para 

Plantadeira John Deere, in-

clui motores hidráulicos, 

embreagens elétricas (12 

unidades), controladora e 

instalação completa.

(14) 9.9614-0384 / Mateus 

/ Santa Cruz do Rio Pardo,  

MG 
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DIVERSOS

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

Vende-se
60 Grevilhas com 35 anos, 
com circunferência entre 
1,35mts as menores, e 
1,75mts as maiores.
8.000 Pés de Seringueiras 
Grossas com 33 anos.
(17) 9.9202-4933 ou (17) 
9.8128-6987 /Sergio Colom-
bo / Catanduva, SP

Vende-se
Estrutura usada em parreira 
de uva com palanques de 
aroeira de 3,5m, mourões 
de 2,5m, e vários de 2,2m, 
aproximadamente 45320m 
de arame de aço frutifio, 
6384m de arame de aço ZZ 
700 e 450m de cordoalha 
com 7 fios. Essa estrutura 
cobre uma área de 1,5ha, 
mais 20000m de sombrite.
(16) 9.9712-8177 / Roberto 
Ogata / Taquaritinga, SP

Vende-se
Bambu, localizado próximo a 
Bueno de Andrada, corte e 
transporte por conta do com-
prador. Valor a combinar.
(16) 9.9717-5403 / Gilberto 
Vieira Pimentel / Araraqua-
ra, SP

Vende-se
Uma área para Reserva Le-
gal, em Itai, SP, com 32,79 
há, toda com mata, matricu-
la separada, documento em 
dia, incluindo o CAR. Regis-
trada no cartório de registro 

de imóveis de Itai, SP, sob o 
número 728.
(14) 9.9707-6253 / José Au-
gusto Lopes / Jaú, SP

Vende-se
30 Vacas GIR P.O, vacas pa-
ridas e mojando;
02 Novilhas Girolando (1 / 2 
Sangue);
03 Touros Girolando (1 / 2 
Sangue);
04 Touros GIR.P.O registra-
dao. 
Obs. Rebanho com várias 
doadoras.
(16) 9.9996-7262 / José 
Gonçalo da Freiria / Santo 
Antonio da Alegria, SP

Vende-se
01 Sitio em Irapuã com 
4,855 alqueires, sendo duas 
matriculas, as margens no 
córrego José Rodrigues. 
(11) 9.9902-8509/ 5103-
0413/ à noite (11) 3758-0343 
/ Edson / São Paulo, SP

Vende-se
Fazenda Santo Antonio, 01 
sede, 02 casas de emprega-
dos, 01 represa, energia elé-
trica,02 barracões, 01 poço 
artesiano.
40.000 pés de Valência com 
19 anos (porta enxerto li-
mão cravo),
10.000 pés de Natal com 17 
anos (porta enxerto limão cravo)
Municipio de Santo Antonio 
da Alegria, SP, 1500 mts re-
tirados da cidade. 

Total de área: 67 alqueires 
sendo aproveitável 97%. 
Documentos em ordem in-
clusive CAR com o IBAMA.
(19) 3441-8395 / Mauro ho-
rário comercial / Limeira, SP

Vende-se
Fazenda Laranjais, 01 sede, 
04 casas de empregados, 01 
represa que consegue tocar 
2 Pivô, energia elétrica,02 
barracões, 01 mangueirão.
14.000 pés de Valência com 
09 anos (porta enxerto li-
mão cravo),
14.000 pés de Valência com 
06 anos (porta enxerto li-
mão cravo),
9.500 pés de Natal com 13 
anos (porta enxerto limão 
cravo)
9.000 pés de Natal com 02 
anos (porta enxerto Citro-
melo Swingle)
5.000 pés de Pera Rio com 
02 anos ((porta enxerto Ci-
tromelo Swingle)
3.800 pés de Pera Rio com 
07 anos (porta enxerto li-
mão cravo).
Município de Casa Branca, 
SP, 1.500 mts retirados da 
rodovia.
Total de área: 85 alqueires 
sendo aproveitável 90%. 
11 alqueires estão em ter-
ra limpa. Documentos em 
ordem inclusive CAR com o 
IBAMA.
(19) 3441-8395 / Mauro ho-
rário comercial / Limeira, SP



PRODUTOS E SERVIÇOS

Mudas Clonais,
Mudas E. citriodora,
Orientação Técnica.

MUDAS DE EUCALIPTOS
P
P
P

Renasem - SP 01835/2008

Rod. W. Luiz, km 273 – Araraquara – SP
www.agriflora.com.br

(16) 3322-6488

(17) 3344•3147

Anuncie na Coopercitrus 

insumo de alto valor.
Revista Agropecuária, um 
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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,
 per�lhamento 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.

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.

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