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Como é de conhecimento de quase todos os cooperaimpetrado por órgãos de classe, sob a alegação de
dos, em outubro de 2020 o governo de SP editou deinconstitucionalidade.
creto, que posteriormente se transformou em lei, tirando
À falta de mais recursos, conversando com cooperados
a isenção de ICMS de muitos produtos, entre os quais
que queriam fazer um movimento político, porém não
insumos agrícolas e energia elétrica em propriedades
partidário, ordeiro, mas com grande repercussão, a Corurais, aumentou também as alíquotas do etanol, óleo
opercitrus e outras cooperativas, juntamente com sindidiesel e leite pasteurizado.
catos rurais e associações de classe, fizeram um “TratoOs insumos agrícolas tiveram um aumento de 4,14%, a
raço” em todo Estado de São Paulo.
energia elétrica rural aumento de 12%, e etanol e óleo
Mobilizamos todas as nossas lojas, os 37 mil cooperadiesel passaram de 12% para 13,3%, e leite pasteurizados, contamos com apoio dos órgãos de segurança,
do 4,14%.
prefeitos, autoridades, numa demonstração de força do
Prontamente a Coopercitrus começou
agronegócio também em se aglutinar na
a se movimentar para o cancelamento
defesa de uma causa justa. O movimen“Para nós
dessa lei, que passaria a vigorar a partir
to foi um sucesso em todo Estado de São
ficou a lição que Paulo.
de janeiro de 2021, inicialmente nosso
contato foi o secretário Gustavo Juno agro tem muita A repercussão foi imediata, alguns dias
queira, em seguida com o assessor do
depois o governador sinalizou que não
força!”
secretário Marcos Vignolli, e depois com
aumentaria o ICMS nos insumos agrícoo vice-governador Rodrigo Garcia, com
las e também na energia elétrica rural, e
seguidas reuniões, ofícios e argumentações fortes para
em 15 de janeiro de 2021 o diário oficial de SP publicou
a derrubada do aumento, a nosso ver muito prejudicial
a revogação. Foram mantidos os aumentos de ICMS no
para o agronegócio e para a população em geral. Os
etanol, óleo diesel e leite pasteurizado.
aumentos dos custos de produção impactariam fortePara nós ficou a lição que o agro tem muita força! Alto
mente no custo da cesta básica, punindo diretamente os
poder de união e sensibilização da população e mídia
mais pobres.
por uma causa justa: “o preço da cesta básica de aliForam dois meses de negociações que sempre esbarramentos”. Devemos estar atentos e preparados, a partir
ram na intransigência do secretário do planejamento e
de abril de 2021, em todo Brasil, os secretários da fado governador, que sequer autorizou a vigência do auzenda vão discutir o fim ou a continuidade do convênio
mento para abril de 2021, data de término do convênio
100/97, e existe uma possibilidade grande deles opta100/97, válido para todo Brasil e que há 23 anos isenrem pelo caminho mais fácil, “aumento de impostos”.
tou de ICMS os produtos agrícolas da cesta básica.
José Vicente da Silva
Também não surtiram efeito mandado de segurança
Presidente do Conselho de Administração Coopercitrus
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Hortifrúti

Batata 2021:
o que esperar da safra deste ano?

A

estimativa da safra de
batata para 2021 é de
aumentar 3,5%, de
acordo com o Anuário
2020/2021 da Revista Hortifrúti Brasil. Apesar disso, há uma previsão
de recuo da área plantada, por conta
dos problemas de produção decorrentes da pandemia de Covid-19.
Conversamos com cooperados produtores de batata da região de Porto Ferreira, SP para entender suas
expectativas para a safra, que tem
plantio previsto para iniciar em março de 2021. Eles demonstram um
olhar racional sobre a safra. Contando com suporte técnico da Coopercitrus, um planejamento adequado
e um manejo de qualidade, eles
acreditam na estabilidade do mercado e em um clima com chuvas
regulares – para garantir uma boa
colheita no próximo semestre.
Desde 2006, o cooperado Manoel
Polato produz batatas das variedades Asterix e Ágata, em uma área
de 25 hectares, colhendo entre 600
a 800 sacas por hectare. Ele considera a atividade uma cultura de risco. Por isso, em 2021, vai manter
um manejo padrão para favorecer a

Com o mercado em alta, produtores
analisam os desafios e oportunidades para planejar plantio, que deve
começar em março.

produtividade para comercialização
in natura: “O mercado é instável e
o cultivo é delicado. Por isso, tenho
pivô central para garantir a água na
quantidade certa, faço análise de
solo e também tenho o suporte dos
técnicos da Coopercitrus para planejar o meu plantio”, relata o produtor.
Há mais de 40 anos, o cooperado Vladmir Varaldo produz batatas
Asterix, Ágata e Orquestra, em 70
hectares, em sociedade com outro
produtor da região, obtendo também uma produtividade média de
700 sacas por hectare. Embora sua
produção seja destinada ao mercado in natura, o produtor enxerga
possibilidades na batata indústria,
para fabricação de produtos como
batata pré-frita, farinhas e amidos.
Esse mercado registrou um salto
em 2020, visto a demanda de preparos durante o isolamento social.
“A batata está com bom preço, mas
estamos mantendo nosso nível de
produtividade por não conseguirmos
prever o mercado a médio prazo. Não
temos uma receita de bolo no manejo, mas acompanhamos a demanda
da terra. O pessoal da Coopercitrus
dá uma boa assistência. Fazemos o

controle de pragas e vamos adaptando conforme a necessidade”, afirma
o cooperado. Ele destaca que a irrigação da lavoura também é um ponto
importante para garantir a produtividade no clima mais quente do interior de São Paulo.
Com colheita prevista para o final do
inverno, os produtores da região de
Porto Ferreira seguem sua missão
de fornecer alimentos de qualidade
para a população de todo o país. E
a Coopercitrus está sempre pronta a oferecer soluções integradas,
com tecnologia, serviços e informações, para contribuir com a alta
produtividade e garantir resultados
sustentáveis. A cooperativa oferece uma completa linha de produtos
para o cultivo de hortifrúti, entre insumos, fertilizantes, implementos,
irrigação, ferramentas, entre outros, além de serviços de tecnologia e suporte técnico prestado por
uma equipe de especialistas. Para
conhecer mais sobre nossa estrutura de atendimento ao produtor,
procure uma unidade mais próxima
de você!
COM5 Comunicação

Coopercitrus

5

A EVOLUÇÃO DE UMA
GRANDE HISTÓRIA: A SUA.

MAIS CONFORTO E ESPAÇO:
NOVA CABINE.

ALTA CAPACIDADE DE DEBULHA:
SISTEMA DE CILINDRO.

TECNOLOGIA: NOVO SISTEMA
DE LIMPEZA.

ALTA CAPACIDADE DE COLHEITA: NOVO
SISTEMA DE DUPLO ROTOR DE SEPARAÇÃO.

Conheça a linha completa de produtos em
escolhasuacolheitadeira.com.br

(17) 3344 3000
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Manejo da água na irrigação:

equilíbrio entre ganhos econômicos e ambientais

Como fonte essencial na vida, água deve ser
bem manejada para evitar desperdícios e contaminações. Conheça o passo a passo para
implantação do sistema de irrigação.

O

consumo de recursos hídricos para irrigação, indústria e o abastecimento humano no
Brasil deverá aumentar 24% até 2030, conforme dados da Agência Nacional de Águas
(ANA). Sabemos da importância da irrigação para garantir
um melhor potencial da agricultura, na medida em que
o produtor passa a depender menos das chuvas. Tendo
isso em vista, o manejo correto da água é fundamental
para uma boa produtividade.
O gerente de Irrigação da Coopercitrus, Rubens Mendes,

CONSTRUA O SEU
CANAVIAL COM PROGIBB®
E PREPARE-SE PARA A
MÁXIMA PRODUTIVIDADE
Aumento
Expressivo
de TCH
Melhor
Desenvolvimento
dos Colmos
Aumento
Direto na
Produtividade

Coopercitrus
afirma que uma irrigação bem planejada garante um retorno positivo
para as lavouras e para o meio ambiente. “Assim como a nutrição do
solo e a aplicação de defensivos, o manejo da água deve ser levado
em consideração, pois é o insumo mais importante para a planta. O
produtor tem levado a irrigação cada vez mais a sério, visto que, se
depender só da chuva, ele não consegue prever como será sua produtividade. Para isso, o produtor deve alinhar o limite permitido na
outorga com a demanda da lavoura. Ter um suporte técnico nessa
hora é um diferencial”, analisa Mendes.
Além de ganhos em produtividade, a irrigação bem planejada e implantada também representa benefícios ambientais “95% da água
que vai para a planta retorna para a natureza através do seu processo
fisiológico, que se transforma em vapor por meio da evapotranspiração. Os outros 5% vêm para a gente, em forma de alimento”,
explica Mendes.

RESOLVI INVESTIR EM IRRIGAÇÃO. POR ONDE COMEÇO?
Escolha o sistema de irrigação que melhor atenda sua realidade: Dependendo da cultura, da área e da disponibilidade de água,
há um sistema de irrigação econômica e tecnicamente mais indicado
para você escolher. Dentre os mais conhecidos, estão por aspersão
ou micro aspersão, gotejo e pivô central. Contar com um especialista
é importante para nortear essa decisão.

Para um novo ciclo de produtividade,
com mais qualidade.
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Conheça as fontes e captação de água que você
pode utilizar: As fontes podem ser superficiais, como
rios, lagos e reservatórios, ou subterrâneas, como poços. A partir disso, é necessário calcular a quantidade
de água necessária para irrigar e alinhar com a quantidade disponível nas fontes.

Solicite uma outorga de direito de uso de recursos hídricos: Ela compõe seis instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal nº 9.433,
de 08 de janeiro de 1997, a qual tem como objetivo
assegurar o controle quantitativo e qualitativo do uso
da água e o direito de acesso aos recursos hídricos.
Geralmente essa concessão é feita pelo site do Departamento de Águas de cada estado – como o Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) do Estado
de São Paulo; o Instituto Mineiro de Gestão de Águas
(IGAM); e o Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Goiás (SEMAD).
Dentre as informações necessárias, estão os CPF, RG
e contatos, caso seja uma pessoa física, ou CNPJ, razão social, dados de contato, CPF do responsável legal e Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE), para pessoa jurídica.

Elabore um projeto de irrigação que alie necessidade e disponibilidade: A Coopercitrus possui um Departamento de Irrigação, com uma equipe
de técnicos capacitados para orientar os cooperados
e elaborar projetos de irrigação personalizados, com
base na demanda de cada produtor. “Nós visitamos
a propriedade, analisamos o tipo de cultura e vemos
qual é a quantidade de água disponível, tendo certeza
de que 100% daquela água vai ser utilizada pela planta,
sem desperdícios”, afirma o gerente.

Encontre tudo o que você precisa na Coopercitrus: A cooperativa oferece completa estrutura de
produtos e serviços para a implantação e manutenção
de sistema de irrigação, em parceria com a Netafim,
líder mundial em irrigação localizada, e da Valley, especialista em irrigação de pivô central. Em 2017, aproximadamente 3.500 hectares eram irrigados através de
projetos da cooperativa. Em 2020, esse número saltou
para mais de seis mil hectares. Considerando um acumulado nos últimos cinco anos, a cooperativa já instalou mais de 15 mil hectares de projetos de irrigação.
Por meio do Departamento Ambiental, a Coopercitrus
também oferece suporte e orientações para os cooperados desenvolverem sua produção com eficiência e
sustentabilidade. Entre em contato com a unidade de
negócio mais próxima e saiba mais sobre os sistemas
de irrigação disponíveis.
COM5 Comunicação

Coopercitrus

A proteção do seu canavial
precisa de parceiros fortes.

Com Coact® você pode confiar! Canavial limpo do plantio à colheita.
Com aplicações nos períodos úmido e semiúmido, em pré ou pós-emergência, da cana-planta e da cana-soca, com ou sem palha,
Coact® é o melhor parceiro no controle das principais plantas daninhas de folhas largas e estreitas que atingem os canaviais, como
a corda-de-viola e o capim-colchão. Tem alta seletividade à cultura e longo residual de controle. O resultado é um canavial sem
matocompetição e mais produtivo. Confie nos parceiros que estão ao seu lado hoje e amanhã.
Seletivo à cultura

Controle de folhas
largas e estreitas

Amplo espectro
de controle

Flexibilidade de
aplicação

Longo residual

Proteção da
produtividade

ATENÇÃO

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

Visite-nos em corteva.com.br | 0800 772 2492
™ ® Marcas registradas da Corteva Agriscience e de suas companhias afiliadas. ©2020 Corteva.
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ESTRATÉGIAS
para formar um canavial no limpo

A

formação de uma área livre de plantas daninhas é imprescindível para se conseguir
um canavial longevo, isso porque um dos
maiores fatores de renovação ainda é a alta
infestação de plantas daninhas, que compete com a
cana planta, deixando falhas e matando a soqueira, sendo hospedeiras de pragas e doenças, onerando com
custos de catação das plantas daninhas e de colheita.
As principais infestantes e responsáveis pela renovação das áreas ainda são as gramíneas, entre elas os
capins, a braquiária e o colonião, mas nos últimos anos
tem crescido o problema com plantas daninhas de sementes grandes: mamona, mucuna, merremias e bucha (folhas largas de difícil controle).
Temos visto muitas áreas de plantio sofrerem com escape
ainda no início de sua formação, nos últimos anos foram
escassas as chuvas após o plantio o que comprometeu
muito a eficiência dos herbicidas em plantio, e as áreas
chegaram na fase de nivelamento (quebra lombo) necessitando de uma aplicação previa para não piorar o problema.
Mas qual será a estratégia para eliminar o problema e
garantir um canavial limpo ao final do primeiro corte?
Manejo integrado
• Rotação de culturas: modifica a perpetuação das
plantas daninhas e reduz o banco de sementes. Ex.
Soja RR- uso de glifosate; amendoim: imazapique, s-metolachlor e crotalária: trifluralina.
• Método cultural: preparo de solo, época de plantio,
alocação de variedades, correção e adubação.
• Método preventivo: impedir a disseminação para novas áreas. Ex.: limpeza das colhedoras.
• Método químico: modalidade de aplicação, épocas, doses, sinergismo entre produtos e tecnologia de aplicação.

Qual o passo a passo?
1° Passo Conhecer a infestação de plantas daninhas da área
De acordo com a estratégia acima devemos começar
conhecendo a matologia da área. Quais as espécies
predominantes na área? Gramíneas? Folhas largas?

Grama-seda

Braquiára

Retrato da situação das áreas de cana: infestação plantas daninhas

Esse é um conhecimento que o produtor tem que ter da
sua área, pois na maioria das vezes quando o agrônomo
é chamado para fazer uma recomendação, a área já está
preparada para o plantio e não há como realizar o manejo com antecedência.
Conhecer a área é sempre importante para se planejar com antecedência e realizar o melhor manejo, por
exemplo, áreas com infestações altas de capim braquiária ou conião exigem que a área seja dessecada com
antecedência para iniciar o controle, além de aproveitar
os produtos utilizados nas culturas em rotação para diminuir a infestação.

Cana

2° Passo Dessecação e desinfestação da área

4° Passo Pré Plantio Incorporado (PPI)

No momento da eliminação da lavoura antiga para início da preparação de uma nova área é importante antes
da gradagem realizar uma dessecação da área, dessa
forma, temos certeza que as touceiras antigas estão
mortas e não haverá rebrote (principalmente no caso
de instalação de uma outra variedade ou de cultura em sucessão), também é uma oportunidade
de uso de pré-emergentes para auxiliar no manejo
da sementeira (desinfestação). A escolha dos produtos depende da cultura em sucessão que será
implantada na área e das plantas daninhas infestantes.

O principal manejo e que mais tem garantido a formação das áreas limpas é o Pré-Plantio Incorporado (PPI):
de posse da informação das principais plantas infestantes deve-se realizar uma aplicação com no mínimo
uma semana antes do plantio, sendo ideal de 15 a 20
dias. O herbicida deve ser incorporado ao solo e estará
em contato apenas com a solução do solo e não entrará em contato com a gema do tolete no fundo do sulco
inibindo a sua germinação e terá condições de impedir
o primeiro fluxo de vegetação das infestantes.
As premissas desse manejo são a incorporação potencializa a eficiência do herbicida e altera a seletividade

Área dessecada.

Alguns cuidados devem ser tomados evitando as interações negativas como: ametrina, amicarbazone, atrazina, diuron, hexazinona, metribuzin e tebuthiuron (inibidores do fotossistema II), exigem aumento de 30%
da dose de glifosate.
No entanto, existem algumas interações posistivas
que melhoram ou aceleram a dessecação, são elas:
carfentrazone, oxyfluorfen, sulfentrazone, flumioxazina, sulfentrazone e saflufenacil (inibidores de protox).

3° Passo Preparo de solo: área livre de torrões
Preparo da área com torrões grandes como da foto
abaixo, impede um bom funcionamento do herbicida
pré-emergente, as sementes das plantas daninhas ficam retidas abaixo e entre os torrões de solo e a quantidade de herbicida pulverizado não chegara ao seu
alvo para impedir a germinação da infestante.

Dessecação da área.

Área com reboleira de tiririca: plantas amareladas em função da aplicação em PPI de sulfentrazone.

Nos últimos dois anos temos visto áreas com aplicação de excelentes produtos apenas no pós-plantio,
com escape de plantas daninhas (foto), não por ineficiência do produto, mas por falta de umidade para que o
produto inicie o controle. Quando há chuvas, as plantas daninhas já estão em pós-emergência e o produto
tem ação apenas em pré.
Como no caso da foto abaixo, a umidade foi suficiente
para propiciar a germinação das plantas daninhas, mas
não houve chuvas para ativar o herbicida, para evitar a
germinação das plantas daninhas e realizar o controle.

Cana-planta com escape de braquiária.
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5° Passo Herbicida em pós-plantio
O herbicida deve ser aplicado logo após o plantio da
cana, o ideal é que seja feito no máximo na mesma
semana, é comum que os produtores aguardem a brotação da cana ou mais de 15 dias para realizar essa
aplicação, neste caso as plantas daninhas já iniciaram
o processo da germinação, os herbicidas pré-emergentes não conseguem mais realizar o controle e haverá
danos de fitotoxidez na cultura, a aplicação ficará mais
cara e menos eficiente.
Além de realizar a aplicação no momento correto é importante conhecer as plantas infestantes na área, na
foto abaixo a área possuía alta infestação de Digitaria
nuda (tipo de capim-colchão), que não é controlada por
qualquer graminicida, foi realizada a aplicação e houve escape, como esta planta tem efeito alelopático e
interfere no perfilhamento e crescimento da cana, foi
necessário realizar uma reaplicação para não comprometer o desenvolvimento inicial da cultura.

6° Passo Aplicação de pós-nivelamento
(Quebra-Lombo)
Essa aplicação consiste no reforço da dose de herbicida após a operação de “quebra lombo”, isso por que,
a maioria dos produtos perdem a eficácia no momento
em que o solo é revolvido e a cana planta leva mais de
200 dias para fechar a área, nesse período está sujeita a reinfestações, os herbicidas que utilizamos tem
uma meia vida em torno de 150 dias, ou seja, se não
reaplicarmos nesse momento teremos problemas de
escape antes do fechamento da cultura.
Existem muitos equipamentos adaptados com pingente acoplado direto no “quebra lombo”, dessa maneira é possível otimizar a aplicação, outra forma é
realizar o nivelamento do solo e depois voltar na área
com pingente.

Equipamento com Pingente acoplado ao quebra lombo.
Escape por atraso na aplicação pós-plantio.

Considerações finais
A formação de um canavial no limpo depende do conhecimento da matologia da área e do planejamento, com
enorme importância para dessecação e aplicação em
Pré-Plantio Incorporado (PPI) para redução da pressão de
infestação e otimização dos resultados dos herbicidas de
pós-plantio e pós-nivelamento, para obtenção de canavial
limpo e longevo em questão de plantas daninhas.
Procure a Coopercitrus mais próxima para auxiliá-lo
nas plantas daninhas em sua área de plantio.
Fotos: Consultores e especialistas de cana-de-açúcar

Canavial antes do Quebra-Lombo com entrelinha ainda no limpo.

Fabiana Aparecida Fernandes, consultora e especialista de
cana-de-açúcar da Coopercitrus

Cana

ihara.com.br

USE O LEITOR DE QR CODE DO SEU CELULAR

ELEVE AO MÁXIMO
O VALOR DA SUA
CANA! ACESSE E
SAIBA COMO!

PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO
ATENÇÃO ESTE
AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO;

CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE
PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS;
LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA;
E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
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Manejo de Bicho Mineiro
e manutenção do enfolhamento cafeeiro:

importância e histórico

O

bicho-mineiro, ou minador das folhas do cafeeiro, Leucoptera coffeella
(Guérin-Mèneville & Perrottet (1842)
(Lepidoptera: Lyonetiidae) é a principal praga do cafeeiro Arábica, Coffea arabica L.,
principalmente em regiões de clima quente, com
temperaturas mais altas e de maior déficit hídrico,
como o Cerrado Mineiro. Jamais será erradicado
da cafeicultura brasileira, daí a importância de seu
monitoramento e controle anual. É uma praga exótica que tem como região de origem o continente
africano. Foi constatada no Brasil a partir de 1851,
há aproximadamente 170 anos. Naquela época não
existiam inseticidas e o inseto já causava prejuízos,
como na safra de 1862, de 50%. Seu único hospedeiro é o cafeeiro.

Ciclo evolutivo e suas fases
O ciclo evolutivo do inseto é completo, passa pelas
fases de ovo (5 a 21 dias), lagarta (9 a 40 dias), crisálida (5 a 26 dias) e adulta. Assim, o bicho-mineiro
varia de 19 a 87 dias, dependendo de fatores climáticos. Em regiões de clima quente e muito quente,
seu ciclo evolutivo é menor, resultando em maior
número de gerações sobrepostas durante o ano, e
consequentemente maiores infestações. Ao contrário, em regiões de clima ameno, como o Sul de
Minas e Alta Mogiana, está no Estado de São Paulo.
As mariposinhas fêmeas, que copuladas colocam
ovos na face superior da folha, principalmente na
região da nervura principal. Após a fase de ovo,
eclodem (nascem) as lagartinhas, que se alimentam
minando as folhas do cafeeiro. É a fase que causa
prejuízos. Terminada a fase de lagarta, quando medem 3,5mm de comprimento, param de se alimentar, saem das minas e descem por meio de um fio
de seda por elas produzido até encontrarem folhas
baixeiras, em sua face inferior, onde passam para a

fase de crisálida, dentro de um casulo de seda característico em forma de X. Após a fase de crisálida,
emergem os adultos, iniciando um novo ciclo evolutivo. Numa lavoura infestada, ocorrem gerações
sobrepostas com a ocorrência de todas as fases ao
mesmo tempo. Em condição desfavorável, como no
período chuvoso, as crisálidas podem entrar em dormência por algum tempo para garantir a emergência
de adultos, posteriormente quando as condições climáticas voltarem lhes serem favoráveis.

ovo

adulto

lagarta

crisálida
Ciclo evolutivo do Bicho-Mineiro - Fases do ciclo

Início da infestação da praga na lavoura de café
Terminado o período chuvoso ou em uma estiagem
prolongada com altas temperaturas, a infestação
do bicho-mineiro inicia-se nos talhões da lavoura
por meio de adultos emergidos de crisálidas presentes nos cafeeiros, da infestação do ano anterior,
que permanecem vivas em dormência. Assim, inicialmente na lavoura são vistas somente nuvens de
adultos, sem nenhuma mina nas folhas do cafeeiro.
A partir daí, as mariposinhas fêmeas são copuladas
e colocam ovos nas folhas dos cafeeiros, iniciando
o primeiro ciclo evolutivo da praga, que é de pequena duração em regiões de clima quente, e de
maior duração em regiões cafeeiras de clima mais
ameno.

Café
O controle químico é realizado com pulverização de
inseticidas ao se constatar 30% ou mais de folhas minadas em cada talhão da lavoura. São recomendadas

Lesão e pulpa Bicho Mineiro

Bicho-mineiro na cafeicultura do Sul de Minas

Lesão e Lagarta de Bicho Mineiro

Curva de flutuação populacional
Na cafeicultura de clima mais ameno, o ciclo evolutivo do inseto se alonga, gastando-se mais tempo para
completá-lo. Em consequência, suas infestações são
menores em comparação àquelas que ocorrem na cafeicultura de clima quente.
Outro fator que contribui para as baixas infestações da
praga em algumas regiões como o Sul de Minas é a
ocorrência significativa de seus inimigos naturais (parasitóides e vespas predadoras), que parasitam e comem
suas lagartas no interior de minas nas folhas, estando
presentes o ano todo. Assim, a curva de infestação do
bicho-mineiro apresenta menores valores, com um só
pico populacional em setembro/outubro, coincidindo
com as floradas na lavoura. Daí o seu controle ser simples e eficiente, antecedendo esse pico de infestação.

Monitoramento e controle químico
O monitoramento da infestação do bicho-mineiro é
feito somente para a fase de pulverizações. Assim, a
primeira fase consiste na aplicação preventiva de inseticida sistêmico em outubro/novembro, só ou em mistura com um fungicida também sistêmico, visando o
controle simultâneo e também preventivo da ferrugem
nas folhas, principal doença do cafeeiro. A segunda
fase, complementar, consiste em monitorar sua infestação nos talhões da lavoura, separadamente, visando
aplicar inseticida em pulverização. O monitoramento
consiste em coletar, aleatoriamente, 200 folhas em
aproximadamente 20 plantas, do 2º ao 5º par de folhas,
no limite dos terços médio/superior. Após, separar as
folhas minadas e as sadias, calculando-se por regra de
três a porcentagem de folhas minadas.

Lesão de B Mineiro

uma a duas pulverizações, geralmente no período junho/agosto, para evitar que ocorra o pico de infestação do inseto em setembro/outubro. A segunda pulverização deve ser realizada 30 dias após a primeira,
se ainda forem observadas lagartas vivas dentro das
minas ou lesões. Em pulverização estão registrados
muitos inseticidas de diferentes grupos químicos. Eficiente controle do bicho-mineiro para as regiões Sul
de Minas e Alta Mogiana tem sido proporcionado pela
mistura de um inseticida fosforado com um fisiológico (novalurom, lufenurom e outros) em dosagens
normais. Outros inseticidas eficientes são o rinaxipir,
flupiradifurone e a mistura de cartape e fenpropatrina.
Se for necessária uma segunda pulverização, rotacionar o fosforado com o cartape ou vice-versa. Fazer o
teste em branco para calcular o volume de água a ser
aplicado por hectare, não fixar em 400L de água para
qualquer lavoura. Reduzir o pH da calda inseticida para
aproximadamente 5,5 e usar espalhante adesivo. Não
pulverizar nas horas mais quentes do dia, para evitar
evaporação de gotas.
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Infestações atípicas de bicho-mineiro
Se ocorrer infestação atípica de bicho-mineiro até novembro, como em 2014, 2015 e 2020, devido ao atraso das chuvas, não há necessidade de seu controle
nesse mês, pois com o início das chuvas e da emissão
do novo enfolhamento do cafeeiro, sua infestação se
diluirá, não ocorrendo queda de folhas minadas.
Ao contrário, se ocorrer infestação do inseto a partir de
crisálidas do ano anterior, em janeiro/fevereiro, numa
possível estiagem (veranico), realizar seu controle com
uma única pulverização de inseticidas, preferencialmente em mistura de produtos. Ainda, se a infestação
do bicho-mineiro se antecipar para março/abril, começar também o seu controle no ano para essa época. O
importante é não se descuidar do bicho-mineiro, monitorando-o sempre. Após o controle químico da praga,
as folhas minadas permanecem no cafeeiro, continuando a realizar fotossíntese. Em lavouras novas, em
formação, o controle do bicho-mineiro é feito assim
que ocorrer a praga, sem a necessidade de monitoramento.

Bicho-mineiro na cafeicultura do Cerrado Mineiro
Curva de flutuação populacional
Na cafeicultura do Cerrado Mineiro, de clima quente, e
na região de sua transição com o Sul de Minas, ocorrem dois picos populacionais do bicho-mineiro durante
o ano, sendo o primeiro em abril/maio e o segundo em
setembro/outubro, ou até mesmo em novembro, se
ocorrer atraso no início das chuvas. Nessas regiões o

seu controle é específico, por meio da aplicação preventiva de inseticida sistêmico em outubro/novembro
do ano anterior e fevereiro do ano seguinte, para evitar
a ocorrência de seus dois picos de infestações.
Complementando o controle da praga durante o ano,
duas ou mais pulverizações de inseticidas são requeridas no período seco, sendo a primeira quando for
constatado nos talhões da lavoura, separadamente,
20% ou mais de folhas minadas no limite dos terços
médio/superior dos cafeeiros. O monitoramento da infestação do inseto é igual ao já descrito para a cafeicultura do Sul de Minas. Outras duas pulverizações são
requeridas, sendo a segunda realizada 30 dias após a
primeira. A terceira pulverização é feita se ocorrer reinfestação do inseto, o que certamente acontecerá, por
conta de lagartas vivas em minas ou lesões nas folhas.

Infestações atípicas do bicho-mineiro
Se a infestação do bicho-mineiro se prolongar até novembro, devido ao atraso das chuvas, sugere-se o seu
controle com o objetivo de reduzir sua infestação no ano
seguinte. Fazer uma única pulverização com a mistura
de cartape, fenpropatrina e um fisiológico, em dosagens
normais. Mesma recomendação para uma possível estiagem no período chuvoso, em janeiro/fevereiro, antes
da aplicação de inseticida sistêmico no solo.

Difícil controle do bicho-mineiro em regiões de
clima quente
Desde quando a cafeicultura foi implantada no Cerrado
Mineiro, de clima quente, no início da década de 1970,

Café
há aproximadamente 50 anos, o bicho-mineiro ocorre
nas lavouras de café em altas infestações, resultando
em desfolhas drásticas dos cafeeiros, daí a importância
do seu controle químico. Desde aquela época, muitos
inseticidas aplicados em pulverização (piretróides, fosforados, fisiológicos e rinaxipir), antes muito eficientes,
perderam-se após algum tempo, caindo em desuso.
Em consequência, o controle químico, principalmente
complementar, com pulverizações de inseticidas no período seco, não tem apresentado a eficiência requerida,
inclusive o próprio rinaxipir, antes considerado como a
grande solução no controle do bicho-mineiro. Devido a
essa realidade, muitos cafeicultores estão fazendo pulverizações com os mais diversos inseticidas, inclusive
em mistura de três a quatro deles, sem sucesso e com
um custo elevado. Assim, o bicho-mineiro tornou-se o
principal problema na cafeicultura de regiões de clima
quente, estando já em reestudo pela Epamig.

Pulpa de Bicho Mineiro

Resultado do controle do bicho-mineiro
Uma vez controlado o bicho-mineiro nas folhas do cafeeiro, com a morte de suas lagartas nas minas de qualquer tamanho, as folhas minadas se mantêm na planta,
provavelmente pelos inseticidas aplicados no solo e em
pulverização atuarem inibindo a síntese do hormônio
etileno, além de induzir intenso vigor ao cafeeiro. Ainda
fazer com que os cafeeiros não apresentem nenhuma
folha minada é praticamente impossível, o que requereria um grande número de aplicações preventivas de
inseticidas em pulverizações, sendo inviável. Com isso,
os cafeicultores devem conviver com folhas minadas
nos cafeeiros de suas lavouras, já que essas, mesmo
minadas, continuam realizando fotossíntese.
Engo Agro D. Sc. Júlio César de Souza
Entomologista – Pesquisador
CREA no 10.308/D 4a Região - Lavras/MG
jcepamig@gmail.com (35) 9 8704 0838
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Interpretação
da análise foliar

como ferramenta para incremento
da produtividade dos citros
O segredo para otimizar a adubação safra após safra é aumentar a produtividade
do pomar e elencar os nutrientes mais limitantes à produção, fazendo adubações
planejadas para sustentar a produtividade e corrigindo os teores dos limitantes.

T

odos que estudaram ou leram materiais soum dos nutrientes requeridos. E eis aqui a grande questão,
bre as teorias da nutrição mineral das plandivergência e motivo de desentendimento entre pesquisatas, se depararam com as teorias concretizadores, estudiosos e extensionistas.
das por muitos pesquisadores.
Os primeiros modelos para cálculo de adubação foram esOs estudos concluíram que: Primeiro - o crescimento
truturados para indicar a quantidade necessária, de cada
de uma planta é dependente da presença dos nutriennutriente, em função da quantidade presente no solo.
tes essenciais. Segundo - cada nutriente é requerido
Hoje temos considerada fundamental da análise de solo,
em quantidades diferentes. Terceiro - o crescimento
porém, para determinação da necessidade de calagem,
desta planta será limitado pelo nutriente que não for
gessagem e fosfatagem. Para o cálculo da adubação com
fornecido em quantidade adequada, mesmo que seja
Nitrogênio, Potássio e demais macro e micronutrientes reo nutriente requerido em menor quantidade (como é o
comendamos fortemente a interpretação da análise foliar.
caso dos micronutrientes).
Se queremos avaliar o estado nutricional das plantas deColocando em termos práticos, não adianta fazermos
vemos analisar o tecido vegetal. A partir daí elencamos os
uma generosa adubação com Nitrogênio, Fósforo e Ponutrientes desde o mais deficiente até o mais excedente
tássio (NPK), se o Boro for o nutriente mais limitante.
e então deve ser feito o plano de adubação para atender
Entendidos os conceitos, pensemos agora como poa necessidade para produção de frutos, crescimento da
demos operacionalizar isso no dia a dia das proplanta e correção dos nutrientes em deficiência.
priedades citrícolas.
Para avaliação do estado nutricional
As plantas podem absorver
das plantas de citros, devemos
nutrientes presentes no
coletar folhas e encaminhar para
solo através de seu sistema
algum laboratório capacitado para
radicular, principalmente, mas
analisar os teores de nutrientes
também podem absorver nunas folhas.
trientes através das folhas.
A coleta das folhas deve seTemos então duas vias para
guir rigorosamente o padrão
fornecimento de nutrientes
da coleta de folhas de citros.
para as plantas e devemos,
Devem ser coletadas quatro
com inteligência, utilizá-las
folhas por planta (uma em
de maneira coordenada para
cada quadrante cardinal) em
que a planta receba a quanti25 plantas por talhão. Deve ser
dade adequada e requerida de
coletada a 3ª ou 4ª folha de um
cada nutriente.
ramo frutífero e esse fruto deve
Agora sabemos como colocar os nuestar com cerca de 50% do tamanho
trientes à disposição da planta. Só falta safinal (conhecemos como ping-pong) ou
ber qual quantidade devemos aplicar de cada
também podemos utilizar a referência de um
Figura 1

Citros
ramo frutífero após seis meses do início daquele
florescimento. Totalizando uma amostra com
100 folhas (Figura 1).
É importante respeitar o padrão de coleta,
visto que todas as calibrações e cálculos
foram gerados a partir de análises foliares coletadas com esses parâmetros.
Atualmente podemos realizar a interpretação dessa análise foliar através de três
métodos a saber:
Faixas de suficiência, onde avaliamos se o
nutriente está dentro, acima ou abaixo de uma
faixa considerada ideal. É um método muito simplista, que não nos permite ranquear os nutrientes
com mais prioridade de correção com boa precisão.
Os outros dois são distintos no método matemático, porém
muito próximos quanto à interpretação dos resultados. O Diagnose da Composição Nutricional (CND) e o Sistema Integrado
de Diagnose e Recomendação (DRIS). Consideramos ambos
os métodos como mais detalhados em função do ranqueamento dos nutrientes quanto à prioridade de correção.
O princípio lógico dos dois últimos é comparar a composição
mineral das folhas coletadas em um talhão com a composição
mineral média de folhas coletadas em talhões modelos, composta por plantas saudáveis e de boa produtividade. Assim,
geraremos um plano de adubação que faça com que nossas
plantas fiquem nutricionalmente iguais às plantas modelo.
O teor nutricional de cada nutriente será substituído por um
índice, que pode ser negativo, positivo ou nulo. Valores negativos indicam a deficiência, valores positivos indicam excesso e
o valor nulo indica o ideal teórico.
Quando avaliamos o índice de cada nutriente na população modelo, vemos que para qualquer nutriente, quanto mais o índice
se afasta do zero, tanto com valores negativos como positivos, há redução na produtividade. Comprovando que tanto a
deficiência quanto o excesso são prejudiciais para as plantas
(Figura 2).

Figura 2
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Observamos também ocorrência de baixas produtividades com índices nutricionais próximos ao equilíbrio. Isso
é devido ao fato de que a nutrição não é o único fator que
afeta a produtividade dos pomares. Ocorrência de altas
temperaturas no florescimento e deficiência hídrica acentuada pode comprometer a produtividade, mesmo que a
planta esteja nutricionalmente equilibrada.
A figura 3 mostra claramente os nutrientes deficientes e
em excesso, de acordo com o seu índice nutricional. Deveríamos, neste caso, estruturar um plano de adubação
para sustentar o crescimento das plantas, a produtividade
potencial desse pomar e ainda, fundamental, que corrija
a deficiência do Boro e do Zinco, esses são os nutrientes
limitantes à produção desse pomar em estudo.

Figura 3

Este milênio está sendo marcado pela evolução tecnológica
computacional, esta evolução nos permite, hoje, estruturar
algoritmos muito mais elaborados e precisos na recomendação de fertilizantes.
Recomendamos fortemente que os produtores adotem sistemas mais modernos de recomendação de adubação para
que possam ser mais sustentáveis, aplicando fertilizantes
nas quantidades necessárias para levar seus pomares às
produtividades próximas ao seu potencial.
Eng. Agr. Danilo Franco
Consultor Farmatac
Eng. Agr. Leandro Aparecido Fukuda
Consultor Farmatac
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OPINIÃO
Como a irrigação auxilia na
produtividade agrícola

O fornecimento de água por meio da irrigação,
associada com as demais boas práticas agronômicas permite alcançar altas produtividades.
A prática da irrigação consiste no fornecimento
de determinada quantidade de água ao solo e no
momento certo para criar condições de umidade ideais para o desenvolvimento das culturas.
A baixa disponibilidade de água ou a irregularidade de chuvas são os principais fatores que
levam o produtor a adotar técnicas de irrigação.
Por meio dela é possível permitir o bom desenvolvimento de uma cultura por todo o ano
e evitar que a falta de chuva seja um fator limitante para a produção. Desta maneira, é possível permitir aos agricultores, acostumados a
colher apenas uma safra por ano na época das
chuvas, cultivar em diferentes épocas, tendo
a possibilidade de obter duas ou mais colheitas no ano. Para ter sucesso com uma lavoura
irrigada, é necessário um eficiente projeto de
irrigação, que permita otimizar o uso da água
sem desperdícios, e de uma tecnologia que
atinja os resultados desejados com bom custo-benefício.

Nelcir Alves de Oliveira, consultor especialista em citros da
Coopercitrus.

Com um clima cada vez mais adverso, o uso
de irrigação está se tornando imprescindível
para a sustentabilidade da citricultura. A irrigação pode auxiliar na fixação de frutos durante
a florada, seja para evitar o estresse hídrico
da planta, ou para antecipar a florada visando
temperaturas mais amenas na época de pegamento. Também podemos antecipar a florada
para produzir frutas fora de época voltadas para
o mercado in natura. Mas somente a irrigação
não resulta em alta produtividade. O manejo
da irrigação é fundamental para o sucesso da
cultura, assim como conhecer as condições do
seu pomar (copa, porta-enxerto, idade, adensamento), sua região, clima, capacidade do seu
projeto de irrigação (lâmina diária, condição do
sistema), para decidir quando irrigar e quanto.
Portanto, irrigar na hora ou de forma errada
pode levar a uma grande quebra de safra. Por
isso, sempre devemos buscar acompanhamento técnico, visando maior assertividade e
garantindo uma maior produtividade.

Guilherme Fachini, engenheiro agrônomo na Agropecuária
Fachini.

Opinião
Podemos considerar a água
como principal nutriente
para a manutenção das lavouras, bem como a manutenção da vida no planeta.
Nos últimos anos a distribuição de chuvas tem sido bem irregular e períodos secos têm se intensificado.
Lavouras do segmento de hortifrúti não suportam a falta de água e tão pouco seu excesso,
sendo necessário um planejamento de irrigação
eficiente. Conheça bem seu solo e como ele se
comporta com as chuvas e irrigações, se a água
infiltra com mais rapidez, se demora a ter drenagem e se existe compactação nas áreas. Conheça também a cultura, sabendo determinar
qual estádio demanda mais água e qual estádio

seria prejudicial se houvesse a falta de água.
Irrigação de lavouras é uma técnica essencial e
muitas vezes pouco dominada, não é porque se
tem água na lavoura que esta esteja correta e
seja suficiente para a planta, irrigação tem que
ser acompanhada de nutrição e observação.
Planta mal nutrida gasta mais água e planta
sem água suficiente tem baixa produtividade. A
Coopercitrus auxilia os cooperados no manejo
consciente da água e em como otimizar o fornecimento de água nas irrigações, almejando
aumento de produtividade e respeito ao meio
ambiente. Planta bem nutrida e bem abastecida
com água gera produtividade com qualidade.

A irrigação vem sendo utilizada por produtores tecnificados em diversas regiões, visando
altas produtividades e qualidade de seus produtos. Para implantação de um projeto de irrigação, deve-se levar em consideração alguns
aspectos, como topografia do terreno, fonte e
qualidade da água, tipo de solo e cultura a ser
irrigada. Todos esses aspectos vão determinar
qual o sistema de irrigação será mais adequado.
Basicamente temos três métodos de irrigação:
por superfície, aspersão (convencional, canhão
ou pivô) e localizada (gotejo ou microaspersão).
A irrigação traz diversas vantagens, dentre elas
baixo custo de mão de obra e elevada eficiência
de aplicação de fertilizantes via fertirrigação, fatores que influenciam no aumento da produtividade e nos lucros ao agricultor. No ano de 2020,
com o atraso das chuvas e solo seco, o plantio
de culturas anuais e até mesmo a produção de
culturas perenes foram prejudicadas, como é o
caso dos citros, tanto em produção para próxima safra quanto a qualidade dos frutos da safra

atual, além da morte de milhares de plantas.
Produtores de soja que fizeram uso da irrigação, por exemplo, conseguiram iniciar o plantio
respeitando a janela para a cultura, projetando o
uso da área em mais duas safras, milho e feijão
respectivamente. Suprir as necessidades hídricas das plantas minimiza o risco de quebra de
safra ou até a perda total de uma lavoura. Irrigar
não é só jogar água. O manejo agronômico da
irrigação, ou seja, proporcionar o suprimento
de água no momento e na quantidade certa às
plantas, permite alcançar altas produtividades,
reduzir o consumo de água e energia elétrica.
A implantação do sistema de irrigação requer
um investimento inicial, mas em
contrapartida, proporciona um
retorno maior ao produtor em
todas as culturas onde é utilizada.

Débora dos Santos Lopes, consultora especialista em batata e
cebola da Coopercitrus.

Thiago Gonçalves dos Santos, especialista em irrigação da Coopercitrus.
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INOVAÇÃO e

PASTAGEM

Com investimento,
adoção de tecnologia e
manejo adequado,
cooperado maximiza
potencial de produção
sem aumentar área.

O

sistema produtivo em pastagem para bovinos, aliado a
uma boa sanidade do animal, garante um baixo custo de
produção. Mas esse tipo de alimentação vai muito além
da simples utilização das pastagens existentes na propriedade. Inclui nutrição e manejo do pasto, adoção de tecnologias
agrícolas e até mesmo irrigação e sistemas altamente intensificados.
A transformação no manejo da pastagem foi um fator decisivo para o
cooperado Wilson Souza Ribeiro revolucionar os resultados na pecuária de cria em sua propriedade, em Itumbiara, GO.
Há mais de 25 anos, Wilson administra a fazenda centenária da família, com área de 300 hectares, onde praticava pecuária e produzia
soja, milho e algodão. Após momentos de dificuldade, o cooperado
decidiu reformular sua fazenda, saindo da pecuária de engorda e da
agricultura para se dedicar ao sistema de cria. A partir daí que tudo
começou a mudar.
Wilson foi um dos primeiros cooperados da Coopercitrus de Itumbiara, inaugurada em 2019. Ele conta que já conhecia a cooperativa
e, com a chegada de uma unidade na região, viu a oportunidade de
ter acesso a um manejo mais refinado para melhorar sua produção.
“Cuidamos de cada detalhe para que o Wilson ficasse satisfeito com
os resultados. Descobrir o potencial de uma fazenda e acompanhar
cada etapa é gratificante”, afirma o consultor técnico comercial, Marcus Vinícius Martins, à frente do atendimento ao cooperado.

Capa
Para oferecer um novo patamar de produtividade ao
seu rebanho, então composto por cerca de 200 fêmeas, o cooperado investiu em tecnologias para melhorar a qualidade do pasto, produzir mais e melhor.
Em menos de um ano, o produtor viu sua bezerrada
de seis meses ganhar 600 gramas por dia, mesmo
no momento da separação da mãe no desmame,
com uma alimentação mais rica e um manejo correto. “Eu passei por anos ruins, reduzi o rebanho para
investir, mas hoje eu tenho a fazenda na mão, eu sei
de tudo o que está acontecendo dentro dela e como
posso explorar melhor essa produção. Pastagem é
cultura. E essa mentalidade é muito importante para
quem é pecuarista e deseja continuar na atividade”,
reflete.
Nessa mudança de mentalidade, Wilson contou
com o suporte da Coopercitrus em cada um dos
processos: primeiro, renovou o pivô, para garantir uma irrigação com mais eficiência e qualidade.
Na sequência, contratou o Geofert e fez a análise
de solo georreferenciada, para conhecer melhor
os tipos de solo em cada ponto da fazenda. O
passo seguinte foi a correção de solo com taxas
variáveis, também prestada pela equipe da Coopercitrus.
Com a estrutura pronta para receber o plantio, foi
a vez da escolha das variedades de capim mais
adequadas para a demanda nutricional do rebanho,
seguindo as orientações da equipe de agrônomos
e zootecnistas da Coopercitrus. O cooperado fez o
plantio de variedades de capim altamente responsivas, divididos por módulos com a carga e manejo
ideal para cada fase do bovino.
Em 2020, o cooperado passou de 200 para 600 matrizes e pretende chegar ao máximo de produtividade com investimento em cruzamento industrial por
intermédio de inseminação artificial. “Eu entendi
que precisava mudar minha forma de pensar: um
bezerro de 35 quilos, se você cuidar certinho, chega a 300 quilos rapidinho. Então, meu ciclo é assim:
a novilha come um proteinado e um proteico energético. Desse modo, o bezerro já nasce no sistema
creep-feeding. Esse processo antecipa o desmame
do bezerro, que já vai para o pasto aliado a um suplemento proteico-energético, sem sofrer estresse
e perda peso”, enumera o cooperado.
Em janeiro de 2021, a produção já tinha aumentado
para 700 matrizes. “A minha fazenda do ano passado era uma e a desse ano é outra. Agora eu tenho
pastagem suficiente para ampliar meu rebanho”, comemora o cooperado.

Evolução – Antes e depois
mostram o resultado das primeiras
recuperações feitas na fazenda.
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Resultados. Em menos de um ano, cooperado
maximizou sua produtividade.

Em 2021, Wilson planeja aumentar a capacidade de
cria, aumentando a área de pastejo irrigado por pivô
central e uma capineira irrigada por aspersão, com a
adição de um sistema de energia solar. “50% das bezerras nascidas já crescem destinadas à reposição e
ampliação do rebanho de matrizes, e os machos eu
vendo. A partir do terceiro ano, começa uma progressão positiva até a fazenda chegar no número de matrizes desejado”, afirma o cooperado.
Após atingir esse número de matrizes planejadas, o
cooperado pretende começar o processo de recria e
engorda a pasto com bezerros desmamados com 10
arrobas. Tudo isso ainda na mesma área e na mesma
fazenda: “eu não tenho intenção de comprar terras. Eu

Suporte – Equipe técnica de tecnologia agrícola e
pastagem acompanham o dia a dia do produtor.

quero melhorar o que eu já tenho e colocar uma fazenda dentro da outra”, comenta.
Para contribuir com seus planos, Wilson irá participar do
Programa Mais Pasto, parceria da Coopercitrus com a
Embrapa e empresas fornecedoras de insumos. O programa oferece aos pecuaristas uma visão de sua produtividade atual e os objetivos a longo prazo. A partir disso,
é feito um estudo para facilitar a tomada de decisões
em campo. “Nosso objetivo é buscar a máxima eficiência com o menor custo possível. Assim, contribuímos
para que nossos cooperados aproveitem quando o mercado está em alta, mas continuem tendo rentabilidade
quando o mercado está em baixa”, afirma o gerente de
Pastagem da Coopercitrus, Leonardo Bitencourt.

Capa

Crescimento constante.
Com pastagem e proteinado,
rebanho cresce mais rápido e
com mais qualidade.

“A minha fazenda do ano
passado era uma e a desse
ano é outra. Aumentei
produtividade com baixo
custo e não preciso mais de
arrendamento.”
Wilson Souza Ribeiro
cooperado.

Presença forte em Goiás
O exemplo do Wilson representa o papel da Coopercitrus que, com o fornecimento de tecnologias, informações, suporte técnico e condições comerciais, contribui com a transformação e com o desenvolvimento do
produtor rural.
Com uma visão de inovação para a produção agropecuária, a Coopercitrus chegou em Goiás em 2019,
quando inaugurou sua unidade de negócios em
Itumbiara, levando uma variedade de produtos e serviços, junto do atendimento e suporte técnico que
acompanha a realidade do cooperado. Em 2020, a
cooperativa avançou sua atuação no estado, inau-

Pasto Produtivo
Wilson Souza Ribeiro mostra as
variedades implantadas para atender a
cada demanda nutricional do rebanho.

gurando uma unidade de negócios em Quirinópolis,
GO, onde conta também com uma concessionária
Massey Ferguson.
Hoje, a cooperativa está consolidada na região, com
mais de 300 cooperados em sua carteira, e prepara
mais uma grande inauguração, da loja conceito da
Coopercitrus Campo Digital, em Cristalina, GO, que
será especializada em tecnologias agrícolas.
“A Coopercitrus é a prova de que o produtor rural
tem grandes resultados quando conta com um atendimento presente e forte em seu dia a dia. Oferecemos um grande suporte para as principais culturas
da região. Tudo o que o cooperado precisa, ele encontra aqui”, ressalta o gerente regional da Coopercitrus, Bruno Ducatti.
Produzir mais com menos oferecendo um pacote
completo de soluções que faça sentido ao produtor
rural é o objetivo da Coopercitrus. Com exemplos
como o do Wilson, demonstramos que a nova pecuária é rentável e sustentável, muito mais competitiva
comparada a outras grandes culturas.
Conheça o que mais podemos oferecer para melhorar seu rebanho. Entre em contato com a unidade de
negócio mais próxima de você.

COM5 Comunicação
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É O OLHO DO DONO
QUE ENGORDA O BOI.
Se você busca maior rentabilidade, agora é a hora de
ficar de olho no pasto. Por isso, a Mosaic Fertilizantes
lançou MPasto, a linha de produtos especialmente
desenvolvida para a pastagem. Com MPasto, o rebanho
ganha peso e seu lucro aumenta.

Mais qualidade para a pastagem. Maior rentabilidade para o pecuarista.

Melhor
aproveitamento
de nutrientes

+50% em

carne e
carcaça/ha*

Ganho
adicional de
GMD** = 200
gramas/cabeça/dia

Faça como a Pilar Velasquez
e o Felipe Moura. Fique
com
MPasto
Saiba mais em: www.nutrimosaic.com.br/mpasto

Siga nossas redes:

/@nutrimosaic

/nutrimosaic

*Resultados da Pesquisa de Demoplot de MPasto 2019/2020. **Fonte: Pinheiro et al.,
Production and nutritive value of forage, and performance of Nellore cattle in Tanzania
grass pasture fertilized with nitrogen or intercropped with Sthylosantes Campo Grande.
Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 35, n. 4, p. 2147-2158, jul./ago. 2014.

Agrometeorologia

O TEMPO PELO BRASIL

O

s meses de dezembro de 2020 e janeiro de
2021 foram marcados por cenários semelhantes de temperatura e chuva em todo o
Brasil. No mês de dezembro, as temperaturas máximas (Figura 1 – Esquerda) ficaram acima do
normal em grande parte das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, ao passo que nas regiões Norte e
Sul o predomínio foi de temperaturas em torno da média,
com exceção apenas para sul do PR e em alguns pontos
isolados do MT, RO, AC, onde a anomalia das temperaturas máximas foi negativa. Em janeiro, o quadro foi similar, porém com as anomalias positivas da temperatura
máxima ocorrendo principalmente nas regiões Sudeste
(SP e norte de MG) e Nordeste. No sul do PR e em SC,
assim como no leste do MT e no extremo noroeste do
AM, as temperaturas máximas ficaram abaixo do normal,
como mostra a Figura 2 (Esquerda). Para as temperaturas
mínimas, o mês de dezembro de 2020 foi marcado por

valores em torno da média, com poucas oscilações (Figura 1 – Centro). Apenas no oeste do MS houve variações
mais acentuadas, com as temperaturas mínimas ficando
acima do normal, ao passo que temperaturas mínimas
abaixo do normal só foram observadas em alguns pontos
isolados do país, como no sul do PI, sudeste da BA e oeste do MT. Para o mês de janeiro, as anomalias de temperatura mínima no Brasil foram similares ao observado
no mês de dezembro, com exceção apenas para o sul
do RS, onde predominou temperaturas mínimas abaixo
da média. Assim como já vinha ocorrendo nos meses de
outubro e novembro, as chuvas que ocorreram ao longo
dos meses de dezembro (Figura 1 – Direita) e de janeiro,
até o dia 21/01/2021 (Figura 2 - Direita), foram predominantemente abaixo do normal em grande parte do Brasil,
mas especialmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste
e Nordeste, incluindo ainda algumas áreas nas regiões
Norte e Sul.

Figura 1 – Anomalias das temperaturas médias das máximas (Tmax, Esquerda) e das mínimas (Tmin, Centro) e
da chuva acumulada (P, Direita) no mês de dezembro de 2020 no Brasil. Fonte: CPTEC/INPE.

Figura 2 – Anomalias das temperaturas médias das máximas (Tmax, Esquerda) e das mínimas (Tmin, Centro) e
da chuva acumulada (P, Direita) no mês de janeiro de 2021 no Brasil. Fonte: CPTEC/INPE.
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Apesar das chuvas terem sido bastante irregulares
nos meses de dezembro e janeiro, a distribuição foi
satisfatória para recuperar a disponibilidade de água
no solo que vinha sendo muito baixo durante os meses de outubro e novembro. A Figura 4 apresenta a
disponibilidade relativa de água no solo para grande

parte do Brasil, onde se pode observar que em 1º.
de dezembro muitas regiões brasileiras ainda apresentavam armazenamentos abaixo de 60% de sua
capacidade máxima e que tal situação mudou a partir
de 15/12, com exceção para parte da região Nordeste e da região Sul.

Figura 4 – Armazenamento relativo de água no solo para o Brasil, considerando-se uma capacidade de água disponível (CAD) de 75 mm, nas seguintes
datas: 01/12/2020 (Superior Esquerda); 15/12/2020 (Superior Direita); 01/01/2021 (Inferior Esquerda); e 15/01/2021 (Inferior Direita). Fonte: Sistema AGRYMAX
(www.agrymet.com.br/agrymax).
Para as regiões de atuação da Coopercitrus, os solos só
começaram a apresentar boa disponibilidade hídrica para
as culturas a partir do mês de dezembro, como se vê nos
mapas da Figura 4 e na Figura 5. Essa situação melhorou
sobremaneira as condições dos canaviais, dos pomares
de citros e dos cafezais, assim como das pastagens,
que vinham sofrendo bastante com a baixa umidade dos

solos e que agora retomaram seu vigor. Mais especificamente nas regiões de Bebedouro e Araçatuba, a expectativa é de que as chuvas voltem a diminuir durante
o mês de fevereiro o que traz preocupação, já que uma
nova estiagem pode reduzir ainda mais as possibilidades
de se obter boas colheitas, especialmente no caso da
cana-de-açúcar e da soja cultivada no sistema de meiosi.

Figura 5 – Armazenamento de água no solo para as regiões de Bebedouro, SP (Acima), e Araçatuba, SP (Abaixo), durante os anos de 2020 (linha vermelha)
e 2021 (linha azul), para uma capacidade de água disponível (CAD) de 75 mm. Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).
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Previsão climática para os próximos trimestres
A Figura 6 apresenta o prognóstico probabilístico
do El Niño Oscilação Sul (ENOS) para os próximos
trimestres móveis. Por meio desse prognóstico,
observa-se que as condições de temperatura da superfície do mar (TSM) do oceano Pacífico equatorial
continuam indicando anomalia negativa, mantendo
o prognóstico de maior probabilidade de ocorrência
de uma La Niña ao longo dos próximos meses, ≥
70% até o trimestre móvel FMA, a partir de quando passa a predominar uma maior probabilidade de
condição de neutralidade, o que deve persistir até
o final do ano, porém ainda com um cenário mui-

to incerto. De acordo com as previsões climáticas
do IRI, o trimestre FMA deverá apresentar chuva
oscilando entre o normal e ligeiramente abaixo do
normal nas áreas de atuação da Cooperciturs, enquanto nos trimestres seguintes (MAM e AMJ) a
previsão indica condições de chuva dentro da normalidade. Assim, a expectativa é de que as chuvas
sejam suficientes para atender a demanda das culturas nesses próximos meses, mantendo as boas
condições de crescimento das pastagens e dos canaviais, assim como para as demais lavouras anuais
e perenes cultivadas na região.

Figura 6 – Evolução da anomalia da temperatura da superfície do Pacífico Equatorial (Esquerda) e probabilidade de ocorrência dos fenômenos El Niño, La Niña
e de condição Neutra (Direita), de acordo com o IRI, para diferentes trimestres (JFM = janeiro-fevereiro-março/2021 a SON = setembro-outubro-novembro/2021).
Fonte: IRI (http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso-iri_plume).

Figura 7 – Previsão climática para os trimestres fevereiro-março-abril a abril-maio-junho de 2021, de acordo com o IRI.
Fonte: IRI (https://iri.columbia.edu/our-expertise/ climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/).
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Colher bem o pasto

proporciona maior rendimento
por hectare

N

a pecuária brasileira, o pasto representa
o principal recurso alimentar, compondo
a maior parte da dieta dos bovinos produzidos a pasto. Esta característica deve-se
a fatores como o baixo custo, a grande aptidão produtiva e ao fácil cultivo. Aproximadamente 90% do
nosso rebanho nasce, cresce e é terminado a pasto
– essa é a forma mais econômica e prática de produzir
e oferecer alimentos para os bovinos. As pastagens,
desempenham papel fundamental na pecuária brasileira, garantindo baixos custos de produção e conferindo,
em grande parte, sustentabilidade ao setor. Portanto,
o pasto é sim uma lavoura!
Pensar no pasto como lavoura é entender que seu uso
deverá ser potencializado no período chuvoso e que,
com estratégias já bem conhecidas (conservação de
forragem, vedação de pastos e suplementação apropriada), o período seco não será mais um problema,
desde que haja um planejamento prévio. A dica é começar a mudança com pequenos ajustes, no ritmo
adequado à capacidade operacional do produtor, e contar com um bom assessoramento técnico para que sua
lavoura produza mais e mais quilos de carne ou litros
de leite por hectare.
Uma das grandes dificuldades que o pecuarista enfrenta é realizar manejo de pastagem correto e eficiente,

ou seja, colher com a máxima eficiência aquilo que a
forrageira produz, e pensando nessa dificuldade, o produtor deverá fazer seu planejamento forrageiro para o
ano todo.
Com as estratégias definidas, o objetivo é aumentar a vida útil do pasto e maximizar a produção de
forragem, para que possamos aumentar a produtividade, e para isso, devemos nutrir o capim (de acordo com a análise de solo) e manejá-lo conforme as
alturas de entrada e saída de animais indicadas para
a cultivar instalada.
Conhecer alguns componentes que fazem parte do
manejo de pastagem é fundamental para a execução e conseguir resultados positivos. Dentre eles:
• Pressão de pastejo, que é definida pela quantidade de
peso vivo (unidade animal) presente sobre a pastagem.
• Período de ocupação, que é o tempo que os animais
permanecerão no pasto onde é determinado pela disponibilidade de forrageira e não por dia.
• Período de descanso, que é o tempo que a forrageira
estará sem a pressão animal. É nesse período que ela
se recupera e começa a produzir massa novamente.

Pastagem
Na tabela abaixo temos os períodos de descanso para alguns cultivares:
Gramínea Forrageira

Período de descanso (dias)

Braquiarão (Brachiaria Brizantha)

30 a 35

Humidicola (Brachiaria Humidicola)

20 a 25

Tifton 85 (Cynodon spp.)

21 a 28

Mombaça (Panicum Maximum)

28 a 38

Tanzânia (Panicum Maximum)

30 a 35

Coastcross (Cynodon Dactylon)

20 a 25

Grama estrela (Cynodon Nlemfuensis)

20 a 25

Capim Tobiatã (Panicum Maximum)

28 a 32

Napier (Pennisetum Purpureum)

40 a 45

Cameroon (Pennisetum Purpurem)

40 a 45

Devemos conduzir o pastejo de modo que garantam
o fornecimento da forrageira aos animais e que consigamos poupar a planta de possíveis danos causados
pelo pastejo excessivo. Garantindo o pastejo na altura correta induzimos a planta a emitir novos perfilhos
que proporcionam mais folhas tornando a planta mais
vigorosa e que consiga “abafar” uma possível competição com plantas daninhas. E realizando o pastejo no
momento certo, garantimos ao animal um maior valor
nutricional da forrageira que ele consome.

Pastejo contínuo ou rotacionado?
O processo de pastejo na propriedade deve ser analisado e definido, pois o sucesso no final do ciclo do
bovino depende de uma estratégia de manejo bem
ajustado dentro do sistema. Onde o produtor deve escolher o melhor caminho a ser seguido e implantar a
estratégia de manejo de pastagem.
Dessa forma, na escolha da utilização do manejo contínuo ou rotacionado, o pecuarista precisa considerar a
espécie forrageira utilizada, a capacidade de tecnificação e mão de obra da propriedade, além da capacidade
de gestão do pecuarista. O mais importante é sempre

fazer contas dos custos, que muitas vezes parecem
caros, mas seu retorno faz ser economicamente viável
o investimento.
A eficiência com que as forragens produzidas são
colhidas pelos animais representa um dos fatores
determinantes para o ganho de peso, uma vez que
60-90% do ganho de peso é determinado pelo consumo de forragem e cerca de 10-40% dependente
do valor nutritivo da espécie forrageira. Sendo assim, a principal ferramenta para incrementar a produtividade é o manejo eficaz, que requer adequar,
administrar e monitorar o que é ofertado e o que é
demandado. E mais importante do que ofertar forragem, é fornecê-la em qualidade e para que isso
ocorra as pastagens devem conter muita folha no
seu dossel.
Sabemos que temos estações do ano bem definidas
entre estação chuvosa e seca, onde o produtor conhece todas as dificuldades entorno desses períodos. Então devemos monitorar, administrar e planejar a quantidade de forrageira demandada para a propriedade
durante todo ano. Na figura abaixo podemos verificar
os meses que o produtor tem menos disponibilidade
de forrageira.
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Para colher de forma eficiente o pasto, o produtor
deve treinar seus olhos e sua equipe para conseguir monitorar o seu pasto, pois o manejo do pasto
significa exercer o controle e monitoramento sobre
o processo de colheita da forrageira pelos animais,
e isso requer envolvimento pessoal, desenvolvimento de habilidades e critérios para a tomada de
decisão rápida e eficiente para otimizar o que se
produz. Então não é apenas piquetear a área e nem
aumentar as doses de fertilizantes apenas.
Uma vez equilibrada a quantidade de pasto com a
quantidade de gado, é necessário que ocorra a colheita do capim uniforme e no ponto estrutural ideal
da planta, onde ela apresenta maior quantidade de
folhas ao mesmo tempo em que consegue se manter vegetando com vigor e acumulando reservas.
Não esqueçamos da localização dos cochos, disponibilidade e qualidade de água! São pontos importantes, que muitas vezes são ignorados na produção animal a pasto.
Nesse cenário de manejo do pasto há muitos mitos
que devem ser quebrados, pois atrapalham no manejo,
na produtividade e longevidade das forrageiras:
Aguardar o capim sementear para ajudar na formação.
Mito! 20% das sementes irão germinar dependendo
das condições do ambiente.
Aguardar o capim sementear para entrar com o
gado.
Jamais! Capim sementeado é capim que passou do
ponto de colheita.
Escolher o melhor capim.
Não existe melhor capim! Mas sim capim bem manejado e instalado de acordo com as necessidades de
produção animal.
O pasto é rústico.
Não é, se não cuidar. Por isso devemos estar atentos
as necessidades de cada cultivar para mantermos sua
perenidade.

Um dos principais indicadores produtivos que faz com
que a recria/engorda a pasto seja lucrativa é o ganho
de peso. Vejamos, se um animal gera gastos (custeio)
de R$ 25,00/mês e permanece 10 meses na fazenda,
seu gasto total é de R$ 250,00. Caso este mesmo animal permaneça 15 meses, seu gasto total passa a ser
de R$ 375,00. A margem do animal que permanece
mais tempo na fazenda é menor.
Por isso, o ganho de peso do rebanho é tão importante. Os animais no Brasil tem potencial genético para
ganhar até 12@ cab/ano. No entanto, as adversidades
de ambiente (Manejo, pasto ruim, nutrição) fazem com
que estes ganhos sejam muito menores. Diagnósticos
realizados em fazendas em diversos estados no Brasil,
tem-se observado ganhos de peso em média de 4@ cab/
ano. Isso quer dizer que um animal desmamado com 180
quilos, demora cerca de 24 meses para atingir o peso
mínimo ideal de abate. Caso desempenhasse todo seu
potencial genético, esse tempo seria reduzido para 11
meses!
Quando você obriga o gado a comer uma pastagem
mal manejada (passada, ou com pouca quantidade de
folha), acontecem duas coisas. Primeiro, comendo
mais talo, o animal vai ganhar menos peso, vai produzir menos carne por hectare por dia. Além disso, com
este ganho individual menor, o tempo que leva para o
animal engordar e atingir o abate é muito maior.
Com o manejo inadequado das pastagens seja na pastejo contínuo com alta lotação onde rape o pasto ou
no manejo que o pasto passe do ponto de pastejo, o
prejuízo do pecuarista pode chegar a R$ 1.600,00 por
hectare devido ao não ter absorvido de forma correta a
quantidade de forrageira disponível de cada variedade.
Portanto, dizer pasto bom ou pasto ruim não contempla de forma alguma um bom planejamento forrageiro
o que não levará, em absoluto, à boa eficiência de colheita do capim, a qual é fundamental para elevação da
produção de arrobas por hectare que dilui custos fixos
e aumenta a margem de lucro da sua pecuária.
André Mateus da Silva Borges
Especialista de pastagem da Coopercitrus
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Integração Lavoura Pecuária

A

Maior segurança para o cultivo de grãos e maior retorno ao pecuarísta.

busca por um sistema de produção mais
sustentável e rentável torna a Integração
Lavoura Pecuária (ILP) uma alternativa
cada vez mais frequente. Na região de atuação da Coopercitrus em São Paulo, Sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Sul de Goiás é muito comum
o avanço da agricultura sobre as áreas de pastagem,
porem a produção de carne continua a crescer, e esse
fenômeno se deve a adoção de tecnologias sempre
orientada pelos técnicos do Departamento de Tecnologia Agrícola da Coopercitrus nessas regiões.
A Integração Lavoura-Pecuária (ILP) é uma estratégia para recuperar a capacidade produtiva dos solos
e intensificar a produção de grãos, silagem e pastagens. Para o pecuarista, a ILP pode proporcionar menor dependência na aquisição de insumos externos à
propriedade, pois, na mesma área, ele poderá obter
todo o alimento necessário para seu rebanho, seja
com grãos, silagem ou mesmo com o pasto renovado com qualidade e em quantidade.
O sistema ILP pode ser utilizado tanto por pequenos
agricultores e sitiantes ligados a agricultura familiar
quanto em grandes empresas rurais ligadas a produção de comodities agrícolas. No caso de grandes
áreas, a produção animal geralmente é representada
por bovinos de corte, e a produção vegetal é constituída por culturas altamente mecanizadas, como a soja
e milho, por exemplo. Já em propriedades que não
dispõem de extensas áreas agrícolas, como é o caso
da maioria dos estabelecimentos rurais vinculados à
agricultura familiar. A produção animal, em geral, é
representada por bovinos destinados à produção de
leite e, em alguns casos, por ovinos e caprinos para
produção de carne. Por sua vez, a produção vegetal é
constituída por culturas como olerícolas, o feijão e o
milho, este último destinado à produção de silagem
e grãos.

Na atualidade, a utilização de forrageiras associadas a
culturas tem contribuído para a redução dos custos de
formação e/ou recuperação de pastagens em melhores
condições de fertilidade do solo. As forrageiras, geralmente, são utilizadas em consórcio com arroz, milho,
sorgo e milheto, ou em sucessão a estas culturas, ou
ainda em sucessão à cultura da soja, o que vem sendo
denominado de “pasto safrinha” por técnicos e produtores. Além da formação de pastagens, a associação
de capins dos gêneros Brachiaria e Panicum a culturas
anuais ou em sucessão destas vem crescendo com o
objetivo de se obter palhada para o plantio direto. Estas
gramíneas proporcionam melhor cobertura do solo e
as suas palhadas permanecem mais tempo no campo
do que as de outras espécies. Além disto, possibilitam
pastejo durante o período seco, com bom desempenho
animal durante esta época crítica de oferta de forragem.
Além da redução do custo para retomar a produtividade das pastagens na propriedade, os benefícios
potenciais da ILP são muito mais amplos para o sistema de produção. No tocante às propriedades físicas,
químicas e biológicas do solo, Vilela et al. (2001) destacam as seguintes vantagens:
• Incremento da fertilidade do solo, com fixação biológica do nitrogênio pelas leguminosas;
• Incorporação de nitrogênio, fósforo e enxofre na
matéria orgânica ativa do solo e aumento da atividade biológica, especialmente no subsolo, em razão da
penetração profunda das raízes de espécies perenes;
• Aumento na eficiência de reciclagem de nutrientes,
pela capacidade de gramíneas tropicais aproveitarem os
resíduos de fertilizantes deixados pelos cultivos anuais;
• Melhoria das condições físicas do solo pelo efeito
aglutinante da matéria orgânica do solo, que quando bem manejada, proporciona cobertura constante do solo, reduzindo a ocorrência de erosão a níveis insignificantes;
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• Incremento da microflora e microfauna no horizonte
superficial do solo;
• Controle de plantas daninhas, principalmente as
anuais, e quebra do ciclo de pragas e microrganismos
patogênicos.

Escolha da forrageira
Na ILP, diversas características são desejáveis às forrageiras ou necessitam ser ajustadas, pois além da
produção de forragem para produção animal, é fundamental que estas não venham causar problemas no
ciclo e produtividade das culturas anuais subsequentes. É importante que estas não se tornem infestantes das áreas de cultivo, devem ser de fácil controle,
e de fácil dessecação, pois estes sistemas são, na
sua grande maioria, conduzidos no sistema de em
plantio direto (SPD).
Devem ser de fácil estabelecimento e possibilitar a
semeadura em consórcio com as culturas anuais ou
em sucessão a estas. O seu estabelecimento deve
ser rápido, mas é importante que tenham pouca competição inicial com as culturas anuais em consórcio.
Nos sistemas em áreas de Cerrado e outras regiões
mais quentes, as forrageiras do gênero Brachiaria
apresentam bons resultados na ILP e as mais comuns

são: Brachiaria ruziziensis, B. decumbens, B. brizantha. Já as cultivares B. humidicola, por apresentarem
estabelecimento lento e qualidade de forragem inferior, raramente são utilizadas.
As braquiárias se caracterizam pela rusticidade e
adaptação a solos de baixa fertilidade e ácidos, entretanto, respondem bem a melhorias na fertilidade
e, portanto, apresentam altas produções em áreas
com cultivos anuais. Além de serem facilmente estabelecidas, apresentam boa competição com plantas
daninhas e efeito no controle de algumas pragas e
doenças em cultivos com milho, soja e feijão. Pelo
porte mais baixo, são de manejo fácil, tanto para pastejo quanto dessecação e plantio direto das culturas
em sucessão. Elas estão aptas a todas as fases da
criação, mas em ILP, com o cultivo em solos férteis,
apresentam melhor qualidade e proporcionam resultados satisfatórios na recria e engorda de bovinos de
corte e produção de leite.
Resultados recentes de pesquisa demonstram ainda
que as braquiárias nos sistemas de ILP favorecem
a produção de soja. Em anos normais, nos quais as
condições climáticas não são restritivas, a produtividade da planta estabelecida sobre áreas de milho
safrinha consorciado com braquiária é de 3 a 5 sacas/ha, maior que sem a presença do capim. Já em

37

38

Pastagem

anos com restrição de chuvas, as diferenças tendem
a acentuar. Nesses casos, a produção de soja semeada sobre palhada de milho safrinha consorciado com
forrageiras pode ser superior em 8 a 12 sacas/ha em
relação às palhadas de milho solteiro. Isso se atribui a
melhor cobertura do solo com maior ciclagem de nutrientes. Também tem sido observado por produtores e pesquisadores que as áreas submetidas ao pastejo animal moderado, incrementam de 4 a 5 sacas/
ha na produtividade da soja cultivada em sequência.
O pastejo estimula o perfilhamento e o crescimento
das raízes das forrageiras, bem como, a deposição de
dejetos animais.
As cultivares de P. maximum são altamente produtivas e exigentes em solo e proporcionam bons ganhos de peso. São adaptadas a solos bem drenados
e exigentes em altas temperaturas, mais de 30°C,
repercutindo em altas produções de forragem de boa
qualidade. Todas as fases da criação são indicadas,
especialmente na recria e engorda de bovinos e produção de leite. São facilmente estabelecidas em consórcio ou sucessão de culturas anuais, entretanto,
apresentam maior competição com culturas, como
milho e sorgo, sendo necessária a aplicação de herbicidas que reduzam o seu
crescimento na fase inicial
da cultura. De manejo mais
difícil e, na ILP, devem ser
utilizadas preferencialmente em pastejo por dois ou
mais anos antes do retorno da cultura de grãos. É
necessário ajustar o manejo de forma a ter um relvado apropriado para dessecação e plantio da cultura
anual subsequente.
É importante ficar atento à
escolha da forrageira para

incluir na ILP, com o intuito de atender os objetivos
da produção, pois essas devem ser manejadas visando atender à produção animal e proporcionar boa palhada para os cultivos em sucessão.

Considerações finais
Os sistemas de ILP, com manejo adequado das culturas e pastagens, podem proporcionar aumentos na
produtividade de grãos, forragem, carne, leite e outros
produtos. Estes aumentos, principalmente na recuperação de áreas degradadas ou pouco produtivas, trarão benefícios na conservação do solo e nos recursos
hídricos, além de benefícios socioeconômicos, maior
lucratividade e sustentabilidade do agronegócio.
É importante reforçar que toda adoção de tecnologia
demanda um correto acompanhamento técnico durante todas as etapas do processo, e nesse contexto
o Departamento de Tecnologia Agrícola da Coopercitrus encontra-se preparado e disponível para repassar
aos produtores cooperados toda assistência necessária para adoção de mais essa solução.
Cássio Freitas Gozuen
Consultor especialista de grãos da Coopercitrus
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Consumo de carne bovina no Brasil
O consumo per capita de carne bovina volta a patamar próximo ao de 2002.

O

ano de 2020 foi o das exportações das commodities agrícolas. Soja, milho, carne suína e
bovina são exemplos de commodities cujas
exportações aumentaram.
Com relação às proteínas de origem animal (bovina e suína), em 2020 o Brasil exportou 1,72 milhão de toneladas
de carne bovina in natura, faturando 7,4 bilhões de dólares,
uma variação positiva de 9,6% em volume e 13,8% em faturamento ante as exportações de 2019 (Comex3). De carne suína, exportou 0,9 milhão de toneladas e faturou 2,12
bilhões de dólares, alta de 37,2% em volume e 42,5% em
faturamento, comparado a 2019. (Comex3).

Produção nacional de carne bovina
O Brasil é o maior exportador de carne bovina in natura do
mundo e o segundo produtor global (USDA¹). Dessa maneira, entender o quanto da nossa produção é exportada e
o quanto fica para o mercado doméstico é importante para
compreender o mercado.

Pandemia
Em consequência da pandemia causada pela Covid-19, as
ações impostas para evitar a disseminação do vírus agravaram uma crise econômica latente em diversos setores.
A taxa de desemprego subiu ao longo do ano, saindo de
11,2% em janeiro de 2020 atingindo 14,3% em outubro
(IBGE² - últimos dados disponíveis), podendo atingir números maiores no próximo levantamento, uma vez que os
contratos temporários de final de ano expiraram.
O crescimento do desemprego e consequentemente
da renda per capita, afeta, entre outras consequências,
o consumo de alimentos, que apesar da ajuda emergencial, não foi suficiente para deter uma queda no consumo de carne bovina.
Essa queda foi em parte compensada com a exportação
(figura 1)
Figura1. Quantidade de carne exportada em relação à
produção, em toneladas equivalentes de carcaça, de
2000 a 2020.
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Fonte: USDA/elaborado Scot Consultoria

Nos últimos vinte anos, o Brasil exportou, em média, 17,9%
da produção de carne bovina (USDA¹). O mercado doméstico tem grande peso na precificação dessa commodity, visto que mais de 80% da carne bovina é consumida internamente. Entretanto, no ano passado, a exportação aquecida
e a oferta restrita de bovinos para abate influenciaram fortemente o preço da carne no mercado interno. A participação
da carne destinada ao mercado externo aumentou.
O consumo brasileiro per capita caiu em função desses
fatores (figura2).
Figura2. Consumo per capita de carne bovina, em kg/
habitante/ano.
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O consumo per capita em 2020 ficou em patamar próximo
ao de 2002, 19 anos atrás.

Conclusão
Com o aumento do preço da carne bovina frente a um ano
de crescentes taxas de desemprego, o menor poder aquisitivo da população afetou o consumo interno. O fim do
auxílio emergencial certamente será negativo para o consumo ao longo do ano e deverá continuar assim até que uma
agenda positiva em relação à pandemia seja estabelecida.
Rodrigo Queiroz - Scot Consultoria
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MF 9695 Trident:

alta performance e eficiência
na colheita de grãos
Para ampliar rendimentos, cooperados investem
em colheitadeira com tecnologia de precisão
agregada.

P

Ivademir Schiavetto confere
cada detalhe da máquina que entra em
colheita nos próximos meses.

ara o cooperado Ivademir Schiavetto, conhecido como Guru, quando o assunto é agricultura, “sempre temos que crescer um pouco
um pouco mais”. Para ampliar os rendimentos
na produção de soja na região de Matão, SP, ele e seu
irmão, André, decidiram investir em uma colheitadeira
de alta performance e eficiência operacional, adquirindo
uma MF 9695. O modelo, que se destaca pela tecnologia de precisão e alto rendimento, foi o primeiro comercializado pela Coopercitrus Massey Ferguson na região.
A família Schiavetto está na produção rural desde 1958
e atualmente se dedica ao cultivo de soja, em uma área
total de 650 hectares.
Os irmãos confiam na qualidade da Massey Ferguson
desde 2002 e, na hora de investir em uma colheitadeira
maior, com intuito de colher com mais eficiência, os
irmãos não pensaram duas vezes: aproveitaram a nova
concessão da Coopercitrus, com todo suporte que a
cooperativa oferece, e escolheram a MF 9695 Trident.
Guru comenta que sua colheitadeira anterior, uma MF
6690 Híbrida, estava ficando pequena para o tamanho
da produção. “Depois de pesquisar muito e visitar um
produtor que tem uma máquina dessas, decidimos investir nessa MF9695 Trident”, afirma. André complementa que “além de ser maior, a 9695 preserva melhor
o grão, então ganhamos em qualidade”.

Máquinas e Implementos
Diferente do sistema híbrido, que tem cilindro e côncavo transversal, a colheitadeira axial tem sistema
composto por rotor e côncavo longitudinal em relação
à máquina, de forma que a soja passa menos tempo
na trilha, o que reduz a quebra dos grãos, e se desloca
paralelamente ao eixo do motor, com maior tempo de
separação do grão da palha. Isso reduz as perdas e
evita sobrecarga no sistema de separação e limpeza,
aumentando a vida útil do equipamento. “Meu grão
vai ter mais qualidade na colheita. A tecnologia axial é
o futuro”, afirma o cooperado.
O consultor técnico comercial da Coopercitrus Massey
Ferguson, Hugo Ferreira, acompanhou as negociações
e a entrega da máquina. “Ela colhe mil hectares em
dois meses, monitora a umidade do grão e ainda gera
mapas de colheita, indicando as áreas de mais e menos produtividade. Com o tempo, o produtor pode ir
corrigindo as áreas para ter mais uniformidade nas próximas safras”, explica.
Com a soja se desenvolvendo a cada dia, Guru e André
estão cheios de expectativa para começar a colheita, prevista para fevereiro e março de 2021. “Quando colhermos, vamos aprovar os resultados desse investimento.
Por enquanto, vamos seguir em frente com os pés no
chão e nossa Massey Ferguson se preparando para entrar em ação. Massey é Massey, não é?”, finaliza Guru.

“A tecnologia axial
é o futuro”, afirma
o cooperado.

Os irmãos André e Ivademir aprovam a
colheitadeira com sistema axial, que garante a
qualidade da soja.

Coopercitrus Massey Ferguson: parceria aliada da produtividade
Com sete revendas autorizadas da marca Massey
Ferguson nas cidades de Araraquara e Ibitinga, SP,
Quirinópolis, GO, e São Gotardo, Uberaba, Uberlândia, e Ituiutaba em MG, a área de atuação da Coopercitrus Massey Ferguson engloba 77 municípios
em três estados.
Nas unidades Coopercitrus, o cooperado encontra
uma linha completa de máquinas e implementos

agrícolas da mundial Massey Ferguson, referência
no mercado agrícola brasileiro que facilita a vida
no campo há 58 anos. Nessa parceria, o produtor
pode contar com todas as soluções e lançamentos
da marca, equipe capacitada para promover suporte
técnico desde a negociação até o uso da máquina
em campo, com peças e serviços, assistência técnica e manutenção.

Com time de técnicos especializados, Coopercitrus Massey Ferguson
presta suporte e atendimento personalizado aos cooperados.
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Os cooperados analisam a qualidade da soja prestes a ser colhida.

Sobre a MF 9695
A colheitadeira MF 9695 é um modelo axial, equipado
com um motor de seis cilindros turbo intercooler AGCO
Power de 8.4 litros, capaz de entregar até 380 cv em
reserva. Com isso, ela reduz em até 30% o consumo
de combustível, otimizando os custos operacionais. Ela
possui sistema de processamento Trident, composto
por um rotor de 70 centímetros de diâmetro e 3,56 metros de comprimento, que promove mais separação enquanto preserva a qualidade dos grãos, além do sistema

de côncavos com suspensão e alimentação escalonada sem depender da velocidade da colheitadeira.
Conta com sistema de arrefecimento V-Cool, que elimina a necessidade de limpeza dos radiadores e oferece alta capacidade de resfriamento e maior vida útil ao
motor. A máquina tem 5,1 m² de área, o que garante
maior capacidade de ventilação e limpeza, menos carga sobre as peneiras, mesmo em trilhas agressivas, e
redução de perdas.

MF 9695 Trident alia alto rendimento e redução de custos para uma colheita de qualidade.

CHEGOU
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BRAVONIL® TOP.
Pronto para combater as
principais doenças do feijão.

Seletividade
Age sem causar
ﬁtotoxicidade

Flexibilidade

Posicionado em todos
os estádios da cultura

Conveniência

Combinação inteligente,
pronta para a aplicação

Bravonil® Top. Controle efetivo. Completamente seletivo.

©Syngenta, 2020.

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.
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O que acompanhar
em fevereiro no agro

N

a economia brasileira, o relatório Focus (Bacen) de 18 de janeiro traz expectativas para
o IPCA de 2021 em 3,43% e de 2022 em
3,50 %. O PIB deve fechar este ano crescendo 3,45 % e 2,50% em 2022. Já para taxa Selic, se
esperam 3,25% e 4,75%, respectivamente, e no câmbio, R$ 5,00 no final de 2021 e 4,90 no final 2022.
A Conab estimou, em seu boletim de janeiro, uma
produção brasileira de grãos para a safra 2020/21 em
264,8 milhões de toneladas, o que equivale a um crescimento de 3,1% frente ao ciclo anterior, com uma
área cultivada de 67 milhões de hectares (+1,6%).
Na soja, devemos plantar 38,2 milhões de hectares
(+3,4%) com estimativa de colheita na ordem dos
133,7 milhões de toneladas (+7,1%); enquanto que
no milho, a produção deve totalizar 102,3 milhões de
toneladas (-0,2%), sendo a primeira safra responsável
por 4,2 milhões de toneladas (-6,9%), em uma área

cultivada de 4,17 milhões de hectares (-1,5%). Por fim,
para o algodão são esperadas 2,65 milhões de toneladas de pluma (-11,7%) em uma área de 1,52 milhão de
hectare (-8,8%).
Com relação as exportações do mês de dezembro de
2020, o agronegócio totalizou vendas externas de US$
7,30 bilhões, queda de 3,8% frente a dezembro do ano
de 2019, de acordo com estatísticas do MAPA. Dentre
os segmentos do setor, as carnes lideraram as exportações, somando US$ 1,51 bilhão em valor exportado
(-10,6%), sendo a carne bovina responsável por US$
740,3 milhões (-11,5%); a carne de frango por US$
540,2 milhões (-13,6%); e a suína, US$ 188,2 milhões
(+3,3%). Na segunda posição, aparecem os cereais,
farinhas e preparações, cuja exportação totalizou US$
1,05 bilhão (+29,8%), sendo o milho o produto destaque da categoria, correspondendo por 90% do valor.
O complexo sucroalcooleiro ficou em terceiro, com
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vendas aquecidas de açúcar na ordem dos US$ 740,08
milhões (+119,3%) e de etanol em US$ 120,6 milhões
(+57,2%). Na sequência, produtos florestais somaram
US$ 923,5 milhões (+3,4%); e, finalmente, fibras e
produtos têxteis, US$ 596,9 milhões (+24,3%). No outro lado da balança comercial, as importações ficaram
em US$ 1,35 bilhão (+11,5%), o que deixou o setor
com superávit de US$ 5,95 bilhões (-6,7%).
Considerando o acumulado do ano de 2020, as exportações do setor somaram US$ 100,81 bilhões, configurando o segundo melhor valor da série histórica, atrás
apenas daquele obtido em 2018, e crescendo 4,1%
frente ao dado de 2019. O agronegócio participou de
48% de tudo que o Brasil comercializou externamente, obtendo um saldo superavitário em sua balança de
87,76 bilhões, compensando o déficit dos demais setores de US$ 36,87 bilhões.
Já o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VPB) de
2020 alcançou o valor de R$ 871,3 bilhões, cifra recorde da série histórico iniciada em 1989, e 17% maior
que o valor de 2019, segundo dados do MAPA. Desse
montante, a agricultura correspondeu por R$ 580,5 bilhões (+22%), já a pecuária representou os outros R$
290,8 bilhões (+7,9%). O Ministério ainda estimou o
valor para 2021, podendo crescer 10,1% frente a 2020
e chegando a R$ 959 bilhões.
As principais fabricantes de máquinas agrícolas, como
John Deere, AGCO (Fendt, Massey Furguson e Valtra)
e CNH (Case IH e New Holland) anunciaram que não
irão participar de feiras do setor em 2021, no intuito de
preservar seus colaboradores e clientes. No entanto,
Abimaq acredita que isso não irá prejudicar as vendas
do segmento que se mantiveram aquecidas em 2020
mesmo com a pandemia.
O pagamento por serviços ambientais se tornou lei no
Brasil. O texto sancionado pelo presidente, e anteriormente tramitado na Câmara, tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento sustentável e a conservação
ambiental através da remuneração pelo bem preservado. O pagamento poderá ser efetuado de diversas
formas, com via monetária, prestação de serviços,
compensações ou por meio de títulos e comodatos.

Por fim, vale lembrar que a pressão realizada sobre
o aumento das alíquotas de ICMS no estado de São
Paulo surtiu efeito. O governo estadual revogou os
decretos de ajuste do imposto sobre insumos agropecuários, produtos hortifrutigranjeiros e energia elétrica.
Vitória coletiva do setor!
Quais os cinco fatos do agro para acompanhar agora
diariamente em fevereiro:
1) Ainda as chuvas no Brasil e o andamento da safra.
Previsões do clima para a safra 2020/21 de grãos é, de
longe, a principal variável não apenas no Brasil, mas
para o mundo observar.
2) O comportamento importador dos principais mercados asiáticos após a passagem do ano, como virão as
compras chinesas e de outros países em carnes, grãos
e outros produtos.
3) Os movimentos no Senado e na Câmara para as
eleições das casas e a governabilidade visando 2021
como um ano de grandes reformas no Brasil.
4) Impactos do final do coronavoucher no consumo
de alimentos e consequentemente nas compras pelo
mercado interno, refreando a inflação de alimentos.
5) O avanço da proposta de maior liberação de compras
de terras por estrangeiros.

Prof. Dr. Marcos Fava Neves
Vitor Nardini Marques
Vinícius Cambaúva

Marcos Fava Neves é Professor Titular (em tempo parcial) das Faculdades de Administração da USP em Ribeirão Preto e da EAESP/
FGV em São Paulo, especialista em planejamento estratégico do
agronegócio.
Vitor Nardini Marques é consultor associado na Markestrat Group
com formação em Engenharia Agronômica pela ESALQ/USP.
Vinícius Cambaúva é consultor na Markestrat Group, formado em
Engenharia Agronômica pela FCAV/UNESP.
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Mep

COMO AGEM OS FUNGOS (MICROBIODEFENSIVOS)
APLICADOS CONTRA PRAGAS

U

ma pergunta que ainda persiste nos agricultores é “será que o biodefensivo funciona e
substitui o químico?”. Para ajudar vem clamor
por sustentabilidade no agronegócio que aflora
cada vez mais forte do seio da sociedade mundial. A preocupação era que os agrotóxicos se concentravam em produtos sintéticos de largo espectro de ação sobre os insetos e
ácaros nocivos à agricultura. Efeitos colaterais indesejáveis
eram frequentes e afetavam os inimigos naturais das pragas, causando desequilíbrios biológico e ecológicos. Além
disso, tais produtos eram prejudiciais também ao meio ambiente e havia o risco de resíduos nos alimentos. O controle
biológico artificial, produção comercial de agentes de controle era muito incipientes e não tinham força de mercado
para se sustentar. Com as exigências de certificações dos
métodos de produção, começou-se a procurar por “ferramentas” de controle mais ecológicas e seletivas. Com isso,
o setor de microbiodefensivos passou a se destacar na
pesquisa e no uso para controle de pragas, surgindo muitas
empresas exclusivas de pesquisa e desenvolvimento de
produtos biológicos à base de fungos entomopatogênicos.
Ao mesmo tempo a melhoria da qualidade a partir da escolha das cepas de origem foi evidente a ponto de interessar
os fabricantes de agrotóxicos, aumentando a oferta. Com
isso veio também a concorrência saudável induzindo os
agricultores a utilizarem os microbiodefensivos no lugar
dos químicos.

MECANISMO DE AÇÃO DOS FUNGOS.
De saída esses fungos entomopatógenos (matadores de
insetos) têm a incrível capacidade de produzir esporos que
sobrevivem em condições ambientais desfavoráveis e
possuir atividade saprofítica de forma facultativa. Fungos

mitospóricos (imperfeitos ou assexuais) como Beauveria
bassiana, Lecanicillium lecanii, Metarhizium anisopliae e
Isaria fumosorosea existem em todo o mundo e capazes
de infectar lagartas, pulgões, psilídeos, percevejos cigarrinhas, cochonilhas, moscas brancas, besouros, tripes,
ácaros e moscas. Eles infectam os insetos e ácaros pela
digestão, respiração e atravessam o exoesqueleto (Invólucro protetor). Na penetração do exoesqueleto que é um
dos métodos de infecção mais comuns, os fungos emitem
hifas (filamentos) para penetrar na epicutícula (pele externa) e progride até a hipoderme para completar a infecção.
Fungos como B. bassiana e M. anisopliae se propagam
principalmente como blastosporos (Esporos assexuados)
ao invés de hifas ou filamentos e os mesmos invadem os
órgãos vitais dispersando-se através do corpo dos insetos
na circulação da hemolinfa (sangue) dentro da cavidade
corporal e eventualmente resultam na morte dos insetos
entupindo o sistema circulatório. Em seguida sobrevém a
esporulação através dos conidióforos que é o que nós vemos como indicativo da eficácia e é o que está na foto de
topo, onde as partes mais escuras são os crescimentos do
metarhizium e as mais claras são do beauveria, aplicados
numa alta infestação de cochonilha branca Planococcus citri
em tangerina Verona sem sementes do produtor Geraldo
Killer em janeiro de 2017. A maior vantagem dos fungos
pelo que sabemos até agora é que podem ser reaplicados
sem problema de desenvolver resistência nos insetos e
ácaros pelo seu modo de ação múltiplo através de alimentação, enzimas e toxinas ao atacar a praga. Mesmo assim
sugerimos alternar com outros inseticidas e acaricidas seletivos para preservar os artrópodes benéficos. Mais detalhes
no próximo artigo.
Prof. Santin Gravena - GCONCI

Mep

Quer saber como atingir
uma produção média de

345
caixas a mais por
hectare ao ano?*

*Baseado em pesquisas feitas entre 2003 e 2012.
Garanta uma nutrição equilibrada, um melhor
desenvolvimento das árvores e uma qualidade superior dos
frutos com o Programa Nutricional SuperCitros da Yara.

Quer saber mais? Procure um representante Yara ou acompanhe nossos canais oficiais yarabrasil.com.br
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Safras

SOJA:

SAFRAS eleva estimativa de produção do Brasil
para 133,1 milhões de toneladas

A

produção brasileira de soja em 2020/21
deverá totalizar 133,104 milhões de toneladas, com elevação de 4,7% sobre a safra da temporada anterior, que ficou em
127,178 milhões de toneladas. A estimativa foi divulgada por SAFRAS & Mercado. No dia 11 de dezembro,
data do relatório anterior, a projeção era de 132,498milhões de toneladas.
Com a colheita em fase inicial no final de janeiro, SAFRAS indica aumento de 3,2% na área, estimada em
38,61 milhões de hectares. Em 2019/20, o plantio ocupou 37,43 milhões de hectares. O levantamento indica
que a produtividade média deverá passar de 3.415 quilos por hectare para 3.465 quilos.
O analista de SAFRAS & Mercado, Luiz Fernando Roque, lembra que a irregularidade climática tem marcado esta temporada. “Dentro de um mesmo estado
existem microrregiões com lavouras em condições
distintas. Tal fato deve impedir que atinjamos novos

recordes de produtividades médias estaduais na maioria dos estados”, ressalva Roque.
Apesar disso, de uma forma geral, as condições das lavouras nacionais são consideradas bastante satisfatórias, sem perdas produtivas amplas, mas sim pontuais.
“De qualquer forma, devido às irregularidades, apenas
o avanço da colheita revelará a verdadeira situação das
produtividades de cada estado”, afirma o analista.
O clima ainda é importante para a consolidação da produção brasileira. No Paraná e nos estados do Centro-Oeste e do Sudeste, a partir do início de fevereiro não
pode haver grandes excessos de umidade para que os
trabalhos de colheita comecem e avancem em ritmo
satisfatório e a qualidade dos grãos não seja prejudicada. “Já para o Rio Grande do Sul e para os estados do
Norte e do Nordeste, uma umidade razoável ainda será
bem vinda ao longo de fevereiro”, completa.
Safras & Mercado

Coopercitrus

PERFORMANCE QUE
SÓ O MAIS RESPEITADO
LÍDER EM NUTRIÇÃO
DE SAFRAS DO MUNDO
PODE OFERECER.

3,4
sc/ha*

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

MAIS DE 10 ANOS DE
PESQUISA E VALIDAÇÃO

SAIBA MAIS EM WWW.MICROESSENTIALS.COM.BR

QUALIDADE
FÍSICA

/NUTRICAODESAFRAS

MAIOR EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

/NUTRISAFRAS

CONHEÇA OS OUTROS
PRODUTOS DE PERFORMANCE
DA MOSAIC FERTILIZANTES

*MÉDIA DE INCREMENTO DE PRODUTIVIDADE NA CULTURA DA SOJA OBTIDA COM A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO MICROESSENTIALS® NO BRASIL, NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS (17/18/19).
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Imóveis

URBANOS

IMÓVEIS
À VENDA

RURAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valor para comercialização:
R$ 450.000,00

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

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

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

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

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

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

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

Classificados

Vende-se

Vende-se

Vende-se

01 Colhedora de milho Jumil 02 linhas, ano 2005, modelo JM380
(16) 997375410 jair
(14) 997375480 izaura finotti
Garça, SP.

1 Ordenha canalizada com 4 conjunto para 8 vacas marca Westfalia;
10 Cabeças de gado, sendo 5 bois
e 05 novilhas girolandia;
01 Roçadeira Kamaq largura 3.10,
com 2 jogos de facão reformada;
Silagem de milho.
(16) 99607-3349 ou (16) 3262-1757
Valentim Urias da Cunha
Itápolis, SP.

01 Tanque para água 3.000 litros
em bom estado de conservação;
01 Roçadeira com redutor duplo
com dois conjuntos de facas (Samurai MAC 300 HD).
(11) 98472-0403 / Antonio
Itápolis, SP.

Vende-se
Madeira sarrafo de 2.500 metros
lineares, com 3x6 de espessura e
6 metros de comprimento;
15 mil telhas francesas;
01 moinho para moer milho com motor elétrico 5 HP, marca Cremasco;
01 máquina de beneficiar arroz
pequena com motor 5 HP, marca
Cremasco nunca utilizada.
(16) 99770-2720 / Eduardo
Ibitinga, SP.

Vende-se
01 Podador elétrico cerca viva,
marca Stihl HSE 61;
01 Roçadeira elétrica, marca Stihl
FSE 65.
(16) 99764-8622 / Marcelo
Itápolis, SP.

Vende-se
01 Plantadeira marca Tatu PST
Plus , ano 2013, 7 Linhas de 45
cm, com disco e botinha, marcador hidráulico com microw, plantio
direto, ótimo estado de conservação.
(17) 99709-0605 / Antônio José
Maschio / São Francisco, SP.

Vende-se

Vende–se

Arrenda-se

01 Roçadeira lateral
(16) 99724-1806 / Ciro Roberto
Torres de Arruda / Borborema, SP.

Propriedade com 60 ha em São Pedro do Turvo para plantio de citrus.
(16)99798-6271 / Marcos Burgarelli
Itápolis, SP.

Pulverizador 800 litros, marca KO,
ano 2013, acionamento de barras
hidráulico.
(16) 98128-3344 / Antonio Carlos
Batatais, SP.

Vende-se

Vende-se

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

01 Carreta cael de madeira para 4
ton;
01 Carreta graneleiro Maschietto
de 7 ton;
01 Subsolador Baldan de 5 garfos;
01 Balança bovina analógica para
1500 KG com brete de contenção
Coimma;
20 Dúzias de lascas de areira;
15 Dúzias de lascas de anjico.
(16) 98149-0496 / Alceu Ribeiro
Bueno Junior / Ituverava, SP.

Vende-se
01 Roçadeira Jumil, ano 2004, 1.80
mm superlateral;
01 Adubadeira Vicon br;
01 Máquina de beneficiar arroz,
marca Zacarias, modelo Z50, capacidade 60 sacas em 10hrs;
01 Toldo do trator 4275;
14 Esteios de aroeira de 4m;
Todos os equipamentos estão
muito bem conservados.
(16) 3385-1251 / Antônio Aparecido Rosalino ou Lurdes
Tabatinga, SP.

Vende-se
01 Tratorito motorizado para cortar
grama.
Monocanal com 2 rádios transmissores de telefone, completo com
antena.
(16)32625160 ou (16)98214-4882
/ Inês Teodolinda Curioni e outras
Itápolis, SP.

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

PRODUTOS E SERVIÇOS

ESTUFA AGRÍCOLA

Anuncie na

Coopercitrus
Revista Agropecuária,
um insumo de

alto valor.

(17)

3344 3228 / 3344 3060
•

•

TEM NOME!

FOTO ARRUD’ESTUFAS

54

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

(16) 3322-6488

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

17

3361 4180

17 99222 2448
Av. Liscano Coelho Blanco, 1100 - Monte Azul Paulista-SP
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ALTA EFICIÊNCIA, AÇÃO DE CHOQUE E
LONGO RESIDUAL CONTRA OS INIMIGOS DA

CANA de ação
2 modos

A melhor estratégia para o controle
da cigarrinha:
Rápido efeito de choque
Longo residual
Combate à resistência

*Somente aplicação terrestre.

/uplbr

/brasilupl

br.uplonline.com
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Muneo BioKit
Planeje o futuro
do seu canavial.
®

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

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

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

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

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

