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Soja, mais uma vez!
O preço das commodities agrícolas tem se sustentaO início da implementação de uma nova lavoura
do em um patamar muito elevado. Falta de alimendeve começar agora. O primeiro ponto é se a área,
tos no mundo, alta do dólar, consumo interno alto,
pela localização e padrão da terra é de baixo, méprincipalmente na composição de rações, tem feito
dio ou alto risco de insucesso. A partir daí o coopecom que alguns grãos tenham dobrado de preço em
rado terá condições de analisar como poderá enpouco mais de um ano.
trar na atividade, e até onde a Coopercitrus poderá
Dentre as estrelas dos grãos aparece a soja, que
ampará-lo na condução da lavoura.
vimos falando há um bom tempo como uma boa
Nesta edição apresentamos alguns casos de suopção na área de atuação da
cesso, de cooperados assistidos
cooperativa. Pode ser como roO grupo de especialistas pela cooperativa. São Paulo e
tação na lavoura de cana, reGerais são dois Estados
em soja da Coopercitrus Minas
novação de pastagens, dentre
onde a cultura de soja mais
apresenta ao cooperado cresce percentualmente, mosoutras, pela melhoria do padrão
da área onde a soja é plantada.
trando o interesse dos produtoo projeto adequado e
Nos atuais níveis de preço, no
res na atividade.
personalizado de acordo O pacote de soluções para o
avanço da tecnologia, muitos
com sua região de imestão optando pela soja como
plantio de soja, elaborado pela
primeira opção, pelo fato de
Coopercitrus, não é uma vacina
plantação.
também possibilitar uma seguncontra o insucesso da lavoura,
da safra anual.
mas com certeza os produtores poderão ter inforComeçar com a cultura da soja, contudo, não é uma
mações, apoio tecnológico e financeiro que facilitatarefa fácil. Padrão da terra, região de implantação,
rão o seu ingresso.
clima, maquinário necessário, entre outros fatores,
A Coopercitrus nunca teve intenção de atuar na dedificultam o início das atividades, principalmente
cisão dos produtores, mas tem o dever de informar
para pequenos e médios produtores.
e ajudar os cooperados, quando estes se dispõem,
Pensando nisso a Coopercitrus, por meio do seu
a diversificar e melhorar suas atividades.
grupo de especialistas em soja, procura apresentar
ao cooperado o projeto adequado para o início das
José Vicente da Silva
atividades.
Presidente do Conselho de Administração Coopercitrus
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Projeto Olho D’ Água
tem estrutura ampliada

Nortox entrega segundo carro ao projeto, com objetivo de
atender com mais agilidade e prontidão os cooperados que
buscam pelo serviço de recuperação de minas.

N

o mês de dezembro, a Coopercitrus recebeu o segundo veículo zero quilômetro
para contribuir com a expansão do Projeto
Olho D’ Água, fornecido sob contrato de
comodato pela Nortox, idealizadora do projeto.
A parceria com a Coopercitrus foi firmada em novembro de 2019, sendo a primeira vez da iniciativa no Estado de São Paulo. Desde então, o projeto que visa
recuperar nascentes assoreadas nas propriedades dos
cooperados, ganhou visibilidade e, consequentemente, um aumento na procura pelo serviço.
O segundo automóvel veio para suprir essa demanda
de trabalho, aumentar a área de atuação e atender os
cooperados com mais agilidade. Para isso, um novo
profissional restaurador de minas já foi contratado, capacitado e está apto a realizar os atendimentos nos 15
municípios do interior paulista.
A entrega foi realizada na sede da Coopercitrus, em
Bebedouro, SP, e contou com a presença dos representantes das duas empresas.
“Até o momento, 63 nascentes foram restauradas,
com mais de 1,6 milhão de litros de água disponibilizada por dia. A ampliação da estrutura do projeto de-

Representantes das duas empresas na entrega
realizada na matriz da Coopercitrus.

monstra o interesse dos produtores rurais em recuperar suas nascentes. Desta forma, acreditamos que
esse ano poderemos superar 200 minas recuperadas”, comemora Alvaro de Azevedo, coordenador do
Departamento Ambiental da Coopercitrus.
O cooperado que tiver interesse em ter sua nascente
recuperada deve entrar em contato com a Coopercitrus, que agendará um dia e horário para a análise de
viabilidade com o técnico responsável da região.
Camilla Souza

Coopercitrus

A EVOLUÇÃO DE UMA
GRANDE HISTÓRIA: A SUA.

NOVA

O DNA da TC
transmitido para a nova geração do campo.

MAIS CONFORTO E ESPAÇO:
NOVA CABINE.
TRADICIONAL SISTEMA DE
SEPARAÇÃO SACA PALHAS.

ALTA PERFORMANCE
EM QUALQUER CONDIÇÃO:
DEBULHA DE CILIDRO
BAIXOS ÍNDICES DE PERDA:
NOVO SISTEMA DE PENEIRAS.

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

(17) 3344-3000
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BALCÃO DO AGRONEGÓCIO
Resultados positivos comprovam os
benefícios do planejamento da safra

C

umprindo seu papel de beneficiar seus cooperados e apoiá-los no planejamento do ano
agrícola, a Coopercitrus realiza,
todos os anos, desde 2010, o Balcão do
Agronegócio. A ação, já tradicional no calendário da cooperativa, acontece
sempre no início do ano, com o
intuito de incentivar os produtores a anteciparem suas compras,
ofertando produtos e serviços
com condições exclusivas de preços, pagamentos e linhas de créditos especiais.
A edição de 2021 do Balcão do

Para um novo ciclo de produtividade,
com mais qualidade.

Agronegócio foi realizada de 25 a 29 de janeiro em todas as unidades da cooperativa,
disponibilizando todos os itens que o produtor precisa para o manejo agrícola, entre
insumos, defensivos, sementes, produtos
veterinários e de nutrição animal, tratores,

Coopercitrus

máquinas, implementos, ferramentas, soluções de tecnologia agrícola, com preços especiais e financiamentos
diferenciados. Além das vantagens econômicas, o Balcão ofereceu completo suporte ao cooperado, com orientações técnicas e prestação de serviços.
Os resultados positivos, com R$ 389 milhões em negócios, crescimento de 66% em relação à edição de 2020,
comprovam que o Balcão do Agronegócio é o melhor momento para o cooperado garantir o manejo da safra.
“Os principais resultados foram em fertilizantes, em razão das perspectivas de altas nos preços, mas todos
os setores tiveram bons resultados, como defensivos,
máquinas e sementes. Isso demonstra que o produtor
aproveitou para garantir seu cronograma de produção”,
destaca o CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi.

O Superintendente comercial de insumos da Coopercitrus, Ricardo Izidorio, destacou as boas oportunidades
através do Barter (troca) da produção por produtos e serviços da cooperativa. “Muitos cooperados optaram pelo
Barter para milho e soja, que proporcionou as melhores
paridades do mercado para o produtor investir sua produção, sem sofrer com a instabilidade do câmbio e do
mercado internacional de fertilizantes”, analisa Izidorio,
complementando que “também foi um bom momento
para fechar as melhores variedades de sementes”.

Suporte e atendimento
Para que todos os cooperados pudessem aproveitar as condições e efetivar as negociações, as
equipes técnica e comercial da cooperativa realizaram atendimentos remotos, com um total de 9.200
pedidos emitidos on-line, assegurando agilidade na
comercialização, e presenciais, seguindo todos os
protocolos de segurança. Esse resultado reflete a
evolução dos processos tecnológicos da cooperativa, que segue sempre investindo para atender cada
vez melhor o produtor rural.
Com5 Comunicação

Blog Marispan,

mais informação
pra você!

Especialista em soluções para movimentação de solo
em atividades pecuárias e agrícolas, a Marispan agora
tem um novo canal de comunicação, o Blog Marispan.
Lá você encontra informações,
entrevistas e muito conteúdo
exclusivo para explicar o
porquê a Marispan é essencial
pra você. Não perca mais
tempo, acesse agora com a
câmera do seu celular o
QRCode ao lado.

marispan.com.br

/marispan

/marispanoficial
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IRRIGAÇÃO

EM SOJA:
cooperado investe em
pivô e tem salto na
produtividade
Média de produção passou de 40 para 66
sacas por hectare. Com antecipação na
colheita, cooperado planeja colher três
safras por ano.

D

ia 04 de fevereiro de 2021, duas semanas
antes do previsto, o cooperado Antonio
Luís Revolta estava colhendo a produção
de soja em sua propriedade, com aumento
de 65% na produtividade em relação às safras anteriores. Tal ganho tem explicação: água aplicada de forma
inteligente, na medida e no momento certo. O cooperado adquiriu um sistema de irrigação por pivô central,
instalado em setembro de 2020, e já pôde comprovar a
viabilidade do investimento.
O pivô já era um desejo antigo de Antonio, que há quatro décadas cultiva grãos em uma propriedade de 260
hectares na região de Barretos, SP. Por conta das secas registradas nos últimos dois anos, que trouxeram
baixas expressivas na produção, o cooperado tomou a
decisão de investir em um sistema de irrigação robusto. Pesquisando sobre a solução mais viável para a sua
propriedade, ele encontrou na Coopercitrus o suporte
completo, desde o planejamento, o fornecimento dos
equipamentos e das tecnologias, a instalação, até os
serviços de manutenção.
Decisão tomada, o produtor adquiriu um pivô central da
marca Valley para irrigação de 200 hectares, com um
completo sistema de tecnologia embarcado.
Instalado em setembro, o pivô já foi colocado à prova em outubro, no início da safra de soja. Foram feitas
quatro irrigações, suficientes para acelerar a produção.
Enquanto efetuava a colheita, o operador de máquinas
e braço direito do cooperado, Bruno Garcia, analisava o

Coopercitrus

Com pivô central, lavoura está produzindo 65% a mais.

resultado da produção, com a lavoura mais uniforme, vigorosa e com grãos mais cheios. “Antes da irrigação, a gente colhia cerca de 40 sacas
por hectare. Agora, nossa média de produtividade
está em 66 sacas. Além disso, vamos ter tempo
de fazer uma safra de milho logo depois da colheita, antes do vazio sanitário”, comenta Bruno, já
planejando uma terceira safra no ano.
O cooperado aprova, “É uma segurança a mais na
agricultura. Agora a gente controla mais o plantio.
Hoje faz 16 dias que não chove e, com o pivô,
conseguimos dar continuidade ao plantio e colher
antecipado”, analisa.

com informações meteorológicas do próprio local. O equipamento permite fazer fertirrigação e
quimigação, com a aplicação dos fertilizantes e
defensivos em conjunto com a água”, enumera
Mendes.
O projeto conta com sistema de telemetria, que
permite ao produtor monitorar o pivô remotamente pelo no celular ou computador, sem a necessidade de caminhar pelo campo todos os dias.
“Isso dá autonomia não só para ligar e desligar,
mas para programar os horários de irrigação, verificar o funcionamento e a qualidade da aspersão”,
pontua o gerente de irrigação da cooperativa.

Água e tecnologia
Para melhorar ainda mais a eficiência e os resultados da produção,
o sistema agrega o que há de mais
inovador no mercado. “Todas as
torres do pivô se movimentam
juntas, o que evita impactos entre
elas e reduz custos com manutenção. O sistema conta com um
sensor meteorológico que capta
os dados do clima, como temperatura, chuva e umidade relativa do
ar, possibilitando um manejo mais
correto da irrigação, com aplicação
da água na quantidade adequada,

Com a irrigação, a soja foi colhida duas semanas antes do previsto.
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A fazenda de Antonio está localizada próxima a
um rio e o cooperado já tinha a outorga para captação de água. Além disso, a propriedade já contava com uma boa estrutura de energia elétrica
instalada para comportar o sistema. Para garantir
água disponível na quantidade necessária para a
irrigação como também uma eficiência energética
no funcionamento do pivô, a equipe da Coopercitrus indicou a instalação de um reservatório de
água com capacidade para sete milhões de litros.
A irrigação se tornou um insumo essencial no
manejo de diversas culturas e, quando bem
estruturada, garante retorno rápido e significativo ao produtor. Ciente disso, a Coopercitrus
oferece completa estrutura de produtos e serviços voltados a implantação e manutenção de
sistema de irrigação aos produtores rurais, por
meio da concessão da Valley, especialista em irrigação de pivô central, e da Netafim, atual líder
mundial em irrigação localizada.
Conta com um time de especialistas capacitados para elaboração de projetos de irrigação,
supervisão de instalação e assistência na propriedade rural. Na unidade Coopercitrus Valley,
em Guaíra, SP, contamos com uma oficina exclusiva de irrigação, além de peças para garantir
o pronto atendimento ao cooperado. Na unidade de Uberaba, MG, contamos com um escritório de telemetria, para acompanhamento do
desempenho da irrigação remotamente, fornecendo ao cooperado informações importantes
para garantir o manejo correto do sistema.
Para saber mais sobre os projetos de irrigação
da Coopercitrus, entre em contato com a unidade de negócios da sua região. Nossa equipe
técnica estará à disposição para oferecer uma
solução exata para sua lavoura.
Com5 Comunicação

Pivô da Valley equipado com telemetria e controle metereológico,
proporcionando maior eficiência operacional.

O técnico Jorge Frigo e o cooperado Antonio Revolta
avaliam juntos a semeadura do milho sobre a palha de soja.

Coopercitrus
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Integrando estratégias de manejo de
cobre em pomares de citros:

DO NUTRIENTE À PROTEÇÃO DAS PLANTAS

A

citricultura passou, nos últimos
anos, por um aumento da produtividade dos pomares, em grande
parte como resposta às pressões
de mercado e aos desafios fitossanitários,
que exigiram otimização de investimentos,
maior uso de insumos como corretivos e fertilizantes e aumento da eficiência do manejo
cultural das plantas no campo.
Com isso, a citricultura destacou-se na agricultura brasileira, por sua capacidade de
inovação e inteligência da produção, que
encontra, nesse binômio, oportunidade para
estabelecer pomares produtivos, com qualidade e sustentáveis.
Assim, para cada desafio, uma reação!
E entre os vários desafios enfrentados pelos citricultores, a aplicação de cobre (Cu) às
plantas, como nutriente ou como defensivo
para o cancro cítrico, aparece como uma prá-

tica a ser equacionada.
Primeiro, porque o cobre é um nutriente importante para os citros. Destaca-se que a sua
deficiência ocorre geralmente em pomares
plantados em solos com baixa fertilidade,
e/ou adubados com elevadas doses de fertilizantes nitrogenados (N). O excesso de N
estimula o vigor da planta, em cuja condição
a absorção de Cu pelas raízes não ocorre proporcionalmente, causando a deficiência induzida desse micronutriente.
Os sintomas visuais da deficiência de cobre nos pomares jovens são caracterizados
pela formação de ramos longos e tortuosos,
formação de bolsões ocos que se rompem
causando exsudação de goma, prejudicando
o transporte de seiva. Em geral, as folhas de
plantas deficientes são maiores, possuem
nervuras mais slientes e o limbo foliar desenvolve-se irregularmente (Figura 1).

Figura 1. Sintomas visuais da deficiência de cobre (Cu) em citros. Acima: aspecto de ramos vigorosos, alongados e
curvados para baixo; Abaixo: à esquerda, ramo com sintoma inicial de extravasamento de seiva e seca;
à direita, folhas expandidas e deformadas.

Citros

Além do seu uso como nutriente, o cobre é
aplicado nos pomares como defensivo, dado
o seu efeito protetivo a doenças foliares e de
frutos. Exemplo disso é o cancro cítrico, cuja
aplicação de bactericidas contendo cúpricos
é uma medida utilizada para controle, onde
a doença é endêmica. Outras práticas, como
plantio de cultivares de citros resistentes ou
menos suscetíveis à doença, uso de quebra-ventos e controle do minador dos citros, têm
sido associadas ao controle da doença no
campo. Mesmo assim, a tendência de manejo dos pomares mostra várias aplicações
ao longo do ano, muitas vezes em número
e doses excessivas de cobre. Daí, parte do
nutriente aplicado ao pomar é depositada no
solo, onde, dadas a diversas reações, acaba
disponível para a absorção pelas raízes.
Então, se melhorar a eficiência de manejo dos
pomares é importante para produção, qualidade e sustentabilidade da citricultura, o citricultor deve estar atento a essas duas questões.
A aplicação foliar de cobre é suficiente para a
nutrição da planta, uma vez que as quantidades requeridas pelas plantas são pequenas.
Pode ser realizada com uso de sais solúveis,
como sulfato de cobre, nitrato de cobre ou
cloreto de cobre. Ainda, a mistura de sulfato
de cobre e hidróxido de cobre tem se mostrado eficiente no manejo dos pomares, cujas
doses podem variar de 1,5 a 3,0 kg ha-1 de
cobre por ano, tendo-se o cuidado que concentrações altas na calda podem causar queima nas folhas ou manchas foliares quando
em misturas com óleos.
A aplicação via solo é pouco eficiente na maioria dos pomares do cinturão citrícola, uma vez
que altos teores de argila e matéria orgânica
promovem adsorção do cobre e, por consequência, limitam a disponibilidade do nutriente para absorção pelas plantas.
O fim do programa de erradicação do cancro
cítrico, em 2017, possibilitou a regulamen-

tação do manejo da doença como uma estratégia oficial. Esta mudança, associada ao
aumento da incidência de cancro cítrico, fez
com que o número de aplicações e as doses
acumuladas de cobre nos pomares aumentassem drasticamente. Isto causou sua maior
deposição no solo e acelerou o acúmulo do
elemento a níveis excessivos nas plantas cítricas. Em regiões que manejam a doença há
mais tempo, foi comum a aplicação de até 30
kg ha-1 de cobre metálico por ano.
Os impactos do excesso de cobre no solo
sobre os citros não são facilmente identificáveis e podem demorar a se manifestar, uma
vez que causam danos, em especial, às raízes prejudicando o crescimento das árvores e
produção. Além disso, em viveiros, o excesso
de Cu é relacionado à deficiência de ferro (Fe)
em folhas, dada a redução da absorção e do
transporte para a parte aérea, além do fendilhamento da haste das mudas, extravasamento de goma (seiva) e seca de folhas e ramos.
O cobre é absorvido tanto pelas raízes como
pelas folhas, sendo acumulado no órgão que
recebeu diretamente a aplicação do metal.
Dada a deposição do metal no solo, resultante
das aplicações de defensivos cúpricos no pomar, as raízes podem acumular níveis excessivos, não revelados pela análise química foliar.
Desta forma, o uso racional dos defensivos cúpricos na citricultura é necessário. Por isso viu-se a busca da pesquisa para a racionalização
do uso desse defensivo nos pomares, cujos
resultados demonstram ser possível manejar
a doença com sucesso utilizando anualmente
menos de um terço daquela quantidade do
metal. Além disso, o ajuste da dose de Cu em
função do volume de copa das plantas tem
possibilitado uma redução substancial da sua
aplicação sem interferir na qualidade do controle da doença. Também, a integração dos
manejos de doenças controladas com Cu,
como pinta preta, tem contribuído para o uso
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racional e sustentável do defensivo na citricultura, cuja pauta tem sido tratada pelo Fundo
de Defesa da Citricultura (Fundecitrus).
Além de seguir as melhores práticas de defesa dos pomares, o manejo de nutrientes no
campo é um aliado importante do citricultor
para minimizar os possíveis danos causados
pelo excesso do metal e garantir a manutenção do potencial produtivo do seu pomar.
Da mesma forma, o Centro de Citricultura
Sylvio Moreira (CCSM/IAC) tem buscado destacar que a correção da acidez do solo, com o
uso de calcário, reduz a disponibilidade do Cu
para as raízes pelo aumento do pH do solo.
Ademais, pesquisas do CCSM/IAC demonstraram que o suprimento de cálcio (Ca) e fósforo (P) contribuem diretamente para a redução do excesso de cobre em laranjeiras por
promoverem a estruturação dos tecidos das
raízes, que ficam mais resistentes aos danos
causados pelo acúmulo tóxico do metal. Te-

cidos íntegros limitam a entrada do metal na
planta e evitam maiores concentrações de
Cu nas raízes, como também nas folhas e flores, partes que recebem diretamente as aplicações frequentes dos defensivos cúpricos.
Também, o suprimento adequado de N contribui para reduzir os efeitos do excesso de
Cu, favorecendo o crescimento dos citros e
aumentando a atividade do sistema antioxidante da planta.
Não obstante a tantos resultados positivos
das adubações adequadas, o uso de braquiárias para cobertura do solo, na entrelinha dos
pomares, aliada à roçadeira ecológica, que
deposita a palha cortada para a linha de plantio sob a copa das árvores, forma uma barreira que limita o aumento do Cu no solo ao
longo dos anos (Figura 2). Essa pratica aonda
favorece a manutenção ou aumento da matéria orgânica do solo, que imobiliza o Cu e
reduz a absorção pelas raízes.

Figura 2. Concentração de cobre (Cu) disponível na camada de 0 a 20 cm do solo em pomar com manejo da
entrelinha com o uso das roçadoras convencional e ecológica. Fotos: R. Martinelli e F. Azevedo.
Adaptado de Martinelli & Azevedo (dados não publicados).

De fato, pesquisas respondem questões que
desafiam a boa produtividade e qualidade de
frutos na citricultura. Cabe ao citricultor observar e adotar as melhores práticas de manejo, com o emprego racional de defensivos
e a manutenção da boa fertilidade do solo
dos pomares.
Destacam-se nesta matéria os projetos de
pesquisa realizados com o apoio da Funda-

ção de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp) e a Fundação Agrisus, e a colaboração das equipes de trabalho do Instituto Agronômico (IAC) e do Fundecitrus.

Dirceu Mattos Jr. é Engenheiro Agrônomo, Dr., Pesquisador
Científico e Diretor do Centro de Citricultura Sylvio Moreira
(CCSM/IAC), Cordeirópolis – SP; colaboraram nesta
matéria, Rodrigo M. Boaretto e Fernando A.
Azevedo (CCSM/IAC).

Citros
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CEBOLA:
implantação da cultura

A

cebolicultura brasileira se caracteriza basicamente em produzir para
consumo interno, onde a demanda não é suprida, sendo necessário importar de outros países. A cebola é uma
das olerícolas mais importantes economicamente, devido ao volume produzido e a renda
gerada. A nível Brasil, de acordo com o censo
agropecuário de 2017, Santa Catarina é o estado com maior produção da olerícola. Bahia,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo
também têm grande participação na produção de cebola.
A cebola possui compostos nutracêuticos
que, além das funções nutricionais básicas,
auxiliam na redução do risco de doenças e
na manutenção da saúde (ANJO, 2004). A
importância nutracêutica da cebola se deve,
principalmente, às substâncias antioxidantes,
como quercetina e tióis. Essas substâncias
apresentam efeito na redução de inflamações, alergias e doenças virais e prevenção
de câncer, catarata e doenças cardiovasculares (BOOTS et al., 2008; MURAKAMI et al.,
2008). Nesse sentido, os resultados de pesquisas sobre as propriedades medicinais que
algumas hortaliças têm na prevenção de doenças, na longevidade de vida e na preservação da saúde, evidenciou a cebola como um
dos principais alimentos integrantes desse
grupo, alavancando o seu consumo no Brasil.

Hortifrúti

Cultivares
De acordo com a duração do ciclo e exigência fotoperiódica, podemos reunir em três grupos distintos:
ciclo precoce, ciclo mediano e ciclo tardio.

• Ciclo precoce: ciclo curto, de 3,5 a 4 meses. São
menos exigentes e já conseguem formar bulbos com
fotoperíodo de 10 a 11 horas de luz.

• Ciclo médio:

possui ciclo de 4 a 6 meses e exigência fotoperiódica de 11 a 13 horas para formação
dos bulbos.

• Ciclo tardio: ciclo mais longo, de 6 a 8 meses e
são bem exigentes em fotoperíodo, necessário acima
de 13 horas.

Clima e época de plantio
Verificar a altitude e fornecimento de água para escolher corretamente a cultivar a ser plantada, levando
em conta também casca, formato de bulbo e quais
resistências a cultivar possui.
Após escolha da cultivar mais adaptada à sua região
(levando em conta o fotoperíodo), a temperatura se
torna outro fator limitante da produção. Interessante
ser amena/fria durante o desenvolvimento vegetativo
e mais elevada na bulbificação.

Semeadura
Por transplante: a semente é plantada em viveiro
protegido, em bandejas geralmente de 280 células
aproximadamente, com 40 a 60 dias após a semeadura, são transplantadas para campo aberto.

Por semeadura direta: a semente é plantada com
plantadora pneumática geralmente de 4/5 linhas diretamente nos canteiros.

Por bulbinhos: poucas regiões hoje fazem esse método. Usa-se cultivares específicas para tal finalidade,
onde se faz uma semeadura rala em sementeiras tra-

dicionais e colhem-se os bulbinhos com 10-30 mm
de diâmetro com três meses. Os bulbinhos curados
são armazenados e posteriormente levados ao campo para plantio. Vale ressaltar que após a criação de
sementes para o cultivo de verão, essa técnica não é
mais tão vantajosa.

Irrigação
A água é o principal insumo na agricultura, sem ela
nenhuma atividade metabólica é ativada. As irrigações na cebola devem ser espaçadas e com boa lâmina de água. Nunca se deve deixar o solo seco, pois o
estresse hídrico diminui a produção e atrapalha várias
reações de metabolização da planta. O excesso de
irrigação propicia aparecimento de doenças bacterianas e fúngicas, sendo também um veículo de dispersão pela lavoura. Sempre irrigar com equilíbrio.

Preparo de solo e nutrição
A cebola se desenvolve melhor em solos de textura
média, ricos em matéria orgânica e de boa drenagem,
que favoreçam um bom desenvolvimento das raízes
e dos bulbos. Por ser uma planta muito exigente em
cálcio, é necessário realizar a calagem antes do plan-
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tio, tanto para correção de pH, como para neutralizar o
alumínio e o manganês tóxico (se necessário), flocular
o solo (agregação) e como nutriente. Em termos físicos
no solo, é recomendado subsolar após a rotativa, para
quebrar as possíveis camadas compactadas originadas
com o preparo de solo, lembrando que o uso do subsolador deve ser feito com solo seco e não úmido, pois,
se fizer com solo úmido, terá efeito contrário ao desejado, ampliando a compactação.
A rotação de culturas é fator decisivo para sucesso na
cultura da cebola, a sucessão ao cultivo de cenoura, por
exemplo, é altamente benéfica para a cebola, com alto
sinergismo entre as culturas. Ao pensar em grandes
culturas para rotatividade, as gramíneas são as melhores opções, como o milho, milheto, painço e capins,
porém, devemos evitar a rotação com leguminosas,
pois possuem sapopinas que prejudicam as sementes
de cebola, causando uma interação negativa. Desse
modo, não se deve semear soja e feijão antecedente
ao cultivo de cebola.
O sistema com canteiros auxilia na obtenção de bulbos
bem formados. Os pontos de N, P e K da cultura vão
depender do tipo de solo e região de plantio, não podendo estabelecer um único manejo para a cultura. Porém,
como regra básica de sucesso na adubação, devemos
parcelar o nitrogênio, bem como o potássio. Quanto
mais se conseguir parcelar, melhor será o resultado
em aproveitamento da planta e também na diminuição
na severidade de doenças. A deficiência de nitrogênio
(N) aparece bem cedo na cebola, pois as plantas ficam
pequenas e crescem bem devagar, com folhas finas e
curtinhas, com cor de verde água, e depois as pontas
das folhas ficam avermelhadas e as mais velhas morrem. Hoje em dia, dificilmente veremos deficiência de

nitrogênio em lavouras de olerícolas, mas veremos ao
contrário, sempre excesso de nitrogênio nas lavouras,
prejudicando a pós-colheita e beneficiando a severidade de diversas doenças e pragas.
Vale ressaltar que o fornecimento de potássio (K) em altas doses com intenção de aumentar a produção pode
ter efeito negativo, somente o potássio não aumenta
a produção, esse elemento ajuda na conservação e
qualidade do bulbo. Atenção com os nutrientes: cálcio,
magnésio, boro, cobre, zinco, enxofre, manganês são
essenciais para a produção de um alimento saudável à
população, para a padronização de bulbo e para a elevada produtividade. Nenhum elemento sozinho aumenta
produção, e sim o equilíbrio dos nutrientes ofertados
no decorrer do ciclo.
Lavouras do segmento HF são trabalhosas, demandam
alto nível de observação de detalhes e rápida tomada
de decisão. A Coopercitrus tem um departamento dedicado às culturas de olerícolas, com apoio técnico e
acompanhamento especializado em campo. Os detalhes fazem a diferença no cultivo e garantem uma melhor produtividade.
Debora dos Santos Lopes
Consultora especialista em Hortifrúti da Coopercitrus
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O ADJUVANTE COMPATÍVEL COM TODAS AS TECNOLOGIAS

Lógico é um adjuvante

multifuncional que melhora a
qualidade da calda e evita
desperdícios, maximizando a
eficácia e a segurança na
utilização dos defensivos.

FALE CONOSCO
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Os desafios de adequar a propriedade
rural à legislação trabalhista
Em nosso ordenamento
jurídico pátrio vige as normas com aplicabilidade gerais e as especiais, como é
o caso do trabalho no campo,
cujo diploma de regência é a lei nº
5.889/73, o qual, no seu artigo 1º, definiu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como norma supletiva aos casos omissos. Por seu turno, a
Constituição Federal de 88, ao equiparar direitos
inerentes aos empregados urbanos e rurais, pacificou o entendimento no sentido de que os empregadores rurais, para cumprirem as obrigações
legais devem observar os dispositivos celetistas
no que concerne à jornada de trabalho, intervalos
para refeições e descanso, pausas em trabalhos
manuais contínuos, ambiente de trabalho propício e transporte adequados à saúde do trabalhador. Nesse rumo, dadas as condições adversas
evidenciadas no exercido do labor no ambiente
rural, ao meu sentir os desafios do empregador
reside em adequar, dar manutenção e fiscalizar a
rotina do trabalhador rural de modo a atender tais
premissas.
Além da regularidade acerca da celebração formal
de contrato de trabalho devidamente anotado em
CTPS, independente da modalidade (prazo determinado safra ou indeterminado), o empregador
deve atentar primordialmente pelo cumprimento
da jornada legal de trabalho e à concessão dos
intervalos para alimentação e descanso, adotando
rotina de registro de ponto, seja na modalidade
manual, mecânico ou eletrônico; bem como manter o ambiente de trabalho salubre, eliminando,
assim, eventuais riscos à saúde do trabalhador ou

fornecer e cobrar o uso regular de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de
Proteção Coletiva (EPC), além de colocar à disposição do empregado, água potável, local provido
de sanitário, lavatório para higienização, mesas e
assentos para as refeições. Tais medidas afiguram-se imprescindíveis para que o empregador
mantenha a regularidade contratual em cumprimento à legislação laboral de regência.
É cediço que a pandemia da Covid-19 desencadeou a paralização total de vários setores produtivos da economia mundial, cujo fato, irremediavelmente afetou sobremaneira a relação entre o
capital e trabalho, contudo, os empreendedores
que tiveram a essencialidade da atividade econômica decretada pelo governo federal, como é o
caso do produtor rural, inexoravelmente tiveram
que adotar medidas sanitárias com intuito de
inibir o contágio no ambiente de trabalho, como
o distanciamento, culminando, assim, com a necessidade de limitar, inclusive, o número de empregados por veículos a serem conduzidos de
suas residências para as frentes de trabalho e
vice-versa.
A consultoria ou assessoria jurídica se afigura de
suma importância em todos os ramos do direito,
em especial na esfera laboral, cuja prerrogativa,
dentre outras, sobre o enfoque preventivo, tem o
condão de auxiliar o empregador no tocante à implementação, reformulação ou atualização da rotina trabalhista com o fito de eliminar ou minimizar
eventuais riscos com autuações administrativas
ministeriais e/ou passivos trabalhistas.
Adauto Bueno de Camargo
Assessor Jurídico da Usina São José da Estiva
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São muitos os desafios enfrentados pelos empregadores rurais, não só na esfera
trabalhista, mas também em
outras áreas do direito, além
dos fatores intangíveis que afetam
diretamente o negócio, como questões climáticas
e incidência de pragas.
Mas questões atinentes às relações de trabalho sem dúvidas possuem destaque nessa seara, a começar pela quantidade de normativos
legais e suas alterações e pela inobservância
da legislação acerca das diferenças existentes
entre o trabalhador rural e o urbano.
Outros desafios são a escassez de mão-de-obra, a resistência na utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), fornecimento de transporte de acordo com as regras
de segurança e susceptibilidade aos acidentes
do trabalho. E, somado a esses desafios, temos a Secretaria do Trabalho (Extinto Ministério do Trabalho), com uma fiscalização cada vez
mais atuante.
Sendo assim, é imprescindível que o empregador rural atue fortemente na gestão preventiva.
Manter o seu negócio sempre adequado às normas trabalhistas é a melhor forma de mitigar riscos, tanto na esfera extrajudicial, quanto na judicial. Trata-se de um aspecto indispensável do
que consideramos uma boa gestão do negócio,
que pode e deve ser potencializado com treinamentos, cursos e palestras aos funcionários.
Gustavo Junqueira
Secretário de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo

Para adequar a propriedade rural, os desafios precisam ser vencidos. O setor agrícola vem crescendo
em termos de inovações tecnológicas e aplicação de
boas práticas e estratégias sustentáveis. Para quem
investe mesmo que a longo prazo, possui maiores
probabilidades de negócio.
Mas para continuar em crescimento, precisa adequar não só práticas à sustentabilidade, mas também cumprir e seguir as legislações vigentes. Acontece que muitos empregadores ou mesmo grandes
empresas rurais, não possuem estruturação de
pessoas, de conhecimento e gestão, para manter o
cumprimento das disposições relativas à legislação.
É fundamental que seja aplicado aos trabalhadores
os direitos trabalhistas, o que engloba: pagamento
de salário, a realização dos exames médicos admissional, periódico e demissional; fornecimento de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), cursos
de capacitação profissional quando pertinente e dentre outras ações.
A não aplicação das diretrizes da legislação gera motivo de notificação e ou autuação pelo auditor fiscal do
trabalho. No entanto, o cumprimento da legislação
deve ser incluído no planejamento da atividade rural,
com o levantamento de todas as regras aplicáveis ao
negócio, o empregador pode estabelecer quais medidas adotará para evitar autuações, minimizar seus
efeitos negativos e, por meio de uma organização
e ou equipe especializada, superar a insegurança e
profissionalizar o campo.

Antônio Ribeiro da Silva
Engenheiro de Segurança do
Trabalho da Coopercitrus
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ENERGIA

FOTOVOLTAICA

Alternativa viável para aumentar
a rentabilidade no campo
Em busca de economizar na conta de energia e aumentar a sustentabilidade,
cooperados investem em sistemas de energia fotovoltaica em suas propriedades
e aprovam os resultados. Conheça mais sobre essa solução.

S

e existe uma unanimidade entre os produtores e empresários rurais, é o desejo de aumentar sua produtividade e
reduzir seus custos de produção. Em um mercado cada
vez mais competitivo, a busca por soluções que ajudem
a aumentar a rentabilidade na produção agropecuária desperta o
interesse de muitos produtores. Uma das alternativas mais viáveis
vem do sol.
O Brasil é um dos países com maior irradiação solar do mundo, o
que favorece o investimento em energia solar fotovoltaica. Cada
vez mais, os produtores rurais vêm reconhecendo os benefícios
de ter um sistema solar em suas propriedades, para gerar sua
própria energia. O sistema fotovoltaico converte os raios de sol
em energia elétrica, sendo uma solução totalmente limpa, de fácil
instalação, com elevada vida útil e baixa manutenção, resultando
em economia imediata dos custos operacionais e bom retorno do
investimento.
Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o setor do agronegócio é responsável por 8,7% dos investimentos na área e tende a crescer nos próximos anos. A energia
gerada pelo sistema fotovoltaico pode ser utilizada no bombeamento e na irrigação de água, na secagem e beneficiamento de
grãos, na refrigeração de carnes, leite e outros produtos, na regulação de temperatura de estufas, na iluminação, em cercas elétricas,
em sistemas de telecomunicação, no monitoramento da propriedade rural, entre muitas outras funcionalidades.

Capa

Para contribuir com o aumento da eficiência e susnegócio”, argumenta o gerente. O tempo de retortentabilidade aos cooperados, a Coopercitrus forneno para cada cliente, depende da concessionária, da
ce sistemas de geração de energia fotovoltaica, com
média de consumo e da modalidade tarifária que o
os melhores equipamentos e total confiabilidade.
produtor se enquadra. “Nós prestamos uma consulContando com time de técnicos especializados, a cotoria customizada, que dá mais clareza sobre quanto
operativa presta suporte completo, do financiamento
o cooperado vai investir e o quanto ele vai usufruir
à entrega do projeto, com a análise de viabilidade de
desse sistema. Acompanhamos cada etapa do proacordo com as demandas de cada produtor, a elabojeto de implementação, no período de operação da
ração de projetos sob medida, orçamento, suporte
usina e o cooperado tem total autonomia para manepara financiamento junto às
jar a energia produzida conprincipais instituições finanforme sua necessidade”,
“Essa
energia
se
paga
soceiras, a instalação de usinas
conceitua o gerente.
zinha. O que gastaríamos
fotovoltaicas nas propriedaAtravés do monitoramento
des rurais, até a manutencom energia, investimos em da usina via internet e com
ção e acompanhamento do
aplicativo na palma da
outras tecnologias de melho- um
desempenho. A cooperativa
mão, é possível saber, em
ramento da produção”.
tem parceria com a Valmont
tempo real quantos kWh a
SolarTM Solutions, empresa
usina está produzindo. O
que possui um portfólio superior a 500 usinas no Bramedidor bidirecional instalado pela concessionária de
sil, sendo cerca de 80% no segmento rural.
energia irá computar a energia excedente, gerando
De acordo com o gerente de Energia Fotovoltaica
créditos, que podem ser utilizados posteriormente em
da Coopercitrus, Wagner Pereira Silva, as placas soaté cinco anos, conforme regulamentação da Aneel.
lares têm dez anos de garantia de fabricação e 25
A Coopercitrus já instalou mais de 100 usinas em
anos de garantia de performance e os sistemas gepropriedade de seus cooperados nos últimos três
ram rápido retorno financeiro ao produtor. “O payanos, com potência superior a 5.000 kWp. Para
back acontece em média em um terço da vida útil
2021, são dezenas de projetos já negociados e trada usina, ou seja, o sistema produzirá energia por
mitando nas diferentes fases de implementação.
25 anos e ter esse investimento pago com 100%
Conheça a história de alguns cooperados que já
de financiamento bancário, e tempo de retorno do
comprovaram a viabilidade desse sistema e agregainvestimento nos primeiros sete anos, é um ótimo
ram mais sustentabilidade à produção.
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Da esquerda para a direita: Andreza, a filha; Miguel e Ivone, os pais, e Anderson o filho, decidiram juntos por um
sistema de energia fotovoltaico para beneficiar a produção de flores da família.

Produção de rosas com 100% de energia solar
Na região de Andradas, MG, a família Esperança produz uma média de um milhão de hastes de rosas por
mês em duas propriedades, com quatro mil e seis mil
hectares, respectivamente. As flores são cultivadas
em estufas, que são equipadas com sistema de irrigação por gotejo e por aspersão aérea. Após a colheita,
as rosas são processadas e armazenadas em câmaras
frias. Diante disso, o custo com energia é elevado.
No desejo de encontrar uma forma de reduzir custos
para melhorar a rentabilidade de produção, o cooperado Anderson Esperança contou com a Coopercitrus
para a instalação de um sistema de energia fotovoltaica em uma das propriedades. “Faz muito tempo que
meu pai, Miguel, vinha falando de energia fotovoltaica, que tem sido bastante utilizada no manejo de flores. Em julho 2018, tomamos a decisão de investir
nesse sistema. Conseguimos um financiamento e
a Coopercitrus nos ajudou com todo o processo de
criação do projeto, implantação do sistema os acertos
com a concessionária de energia”, relata Anderson.
Em novembro de 2018, o sistema de energia solar
já estava instalado e em pleno funcionamento, com
270 placas fotovoltaicas com 90,45 kWp, energia
suficiente para atender a 100% da demanda do sítio
menor e o excedente se transforma em crédito para
suprir 30% da demanda de energia do sítio maior. “A
área onde implantamos ainda tem espaço para ampliarmos futuramente”, planeja o cooperado.
Pelo celular ou computador, Anderson pode acessar
o painel de controle do sistema e consultar a potência produzida em cada período, com relatórios diários,

semanais, mensais ou anuais, bem como acompanhar a previsão meteorológica e as toneladas de CO²
que deixaram de ser emitidas na atmosfera, por meio
da geração de energia limpa. “Em 2020, produzimos
11.100 kWh por mês, gerando um total de 133 mil
kWh no ano todo. Aqui na propriedade menor, nós
utilizamos 3.100 kWh por mês, e essa sobra de 8 mil
kWh se transforma em uma poupança de energia
para utilizarmos na outra propriedade, se a cadastrarmos no mesmo CNPJ da outra fazenda. Se considerarmos os R$ 0,54 que pagávamos por kWh para a
concessionária, só em dezembro nós economizamos
R$4.200 em energia”, calcula Anderson, satisfeito
com os resultados.

Energia renovável
dentro dos nossos
processos
Desde 2019, a Coopercitrus já faz parte dessa
nova realidade energética, quando inaugurou sua
primeira usina de energia fotovoltaica na cidade
de Bebedouro, SP; com 3.600 placas instaladas
em aproximadamente 1 hectare, com potência
nominal de 1,17 MWp, e produção de energia de
1.987 MWh por ano, gerando créditos de energia
para 25 unidades de negócios da cooperativa no
Estado de São Paulo. Para 2021, está prevista a
instalação de mais uma usina, com potência estimada em 1 MWp para abastecer as unidades da
cooperativa no Estado de Minas Gerais.
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Cafés especiais, energia especial
Os irmãos Flávia, Maurício e Márcio Palma cultivam
café em uma fazenda com total de 180 hectares na
região de Altinópolis, SP. Além da produção convencional, os cooperados passaram a investir na produção de cafés especiais, atividade que demanda processos mais detalhados, e que, consequentemente,
consomem mais energia. “Para melhorar nossa qualidade, precisávamos de uma solução focada nesse
insumo”, expõe Marcio Palma.
Há dois anos, os irmãos decidiram investir em um sistema de energia fotovoltaica para suprir a demanda
energética e contaram com o apoio da Coopercitrus.
O time da cooperativa fez um estudo
do consumo de energia da fazenda,
analisou a área para definir o local da
instalação nas melhores condições e
elaborou um projeto sob medida para
atender à necessidade dos Palma. A
usina, instalada em outubro de 2018,
possui 108 placas fotovoltaicas, com
35,64 kWp. “Nosso principal motivo
foi a resposta econômica que essa usina proporcionaria ao nosso negócio. A
energia movimenta nossa empresa,
incluindo as estruturas da fazenda, a
moradia dos colaboradores, os descascadores de café, secadores rotativos, beneficiadores”, explica Márcio.

Satisfeito com o resultado, o cooperado revela que
conquistou mais rentabilidade à atividade, que gera
uma produção média de 6.500 sacas de café ao ano:
“Nosso foco é melhorar nosso processo de secagem para entregar mais valor ao nosso cliente. Se
me perguntarem se eu faria um sistema de energia
fotovoltaica de novo, eu faria com certeza”, afirma.
Inclusive, esse é um dos projetos futuros dos Palma:
ampliar a usina de energia fotovoltaica para abastecer o novo sistema de irrigação que, em breve, será
instalado na propriedade. “Essa energia se paga sozinha e o que gastaríamos com energia, investimos em
outras tecnologias de melhoramento da produção”,
finaliza o cafeicultor.

Marcio Palma investiu em um sistema fotovoltaico para melhorar a
secagem do seu café, entregando mais valor ao cliente final.

Como
funciona?
Durante o dia, a luz solar é captada pelos módulos, gerando
energia elétrica devido ao efeito fotovoltaico, que é convertida
de corrente contínua para ser alternada pelo inversor. A energia é
lançada na rede e contabilizada como créditos na conta do mês,
podendo reduzir as despesas de energia em até 95%. Caso a
energia não seja toda consumida, o excedente é enviado para a
rede, gerando créditos. Durante a noite, a energia que foi enviada
à rede pode ser utilizada para o consumo.
Com a abundância de radiação solar no Brasil, a energia
fotovoltaica se torna uma excelente opção para suprir a
necessidade energética no campo.
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Frutas mais vigorosas para a próxima safra
Em 2021, serão instaladas quatro usinas fotovoltaicas
nas propriedades da família Gavioli, em Taquaritinga,
Cândido Rodrigues e Cafelândia, SP. Nessas áreas, que
totalizam 250 hectares irrigados, a família produz 150
mil plantas no total, dentre as variedades Pera Rio, Folha Murcha, Tangerina Murcote, Ponkan, Lima da Pérsia, Limão e Laranja Lima.
Há mais de 30 anos, a família se dedica à produção de
frutas de mesa para o mercado nacional e internacional
e, há 15 anos, investiu em sistemas de irrigação por
gotejo e aspersão aérea para aumentar a produtividade.
Em 2020, as secas intensas exigiram mais irrigação, o
que gerou aumento expressivo nos custos com energia elétrica. Foi nesse momento que a família decidiu
investir em um sistema de energia próprio.
Para atender a essa demanda, os cooperados também
contaram com a equipe da Coopercitrus, que elaborou
um projeto customizado, para suprir a demanda de
energia elétrica das três propriedades. Serão cerca de
1.400 placas, com potência total 556 kWp e geração
mensal estimada em 65.000 kWh, com possibilidade
de ampliação futura.
“A equipe da Coopercitrus se dispôs a fazer um projeto
que fosse muito vantajoso para nós, nos orientou para
montar as usinas por propriedade e mostrou a estrutura

A equipe da Coopercitrus
faz os estudos de viabilidade dos projetos, com
análise do consumo e a
projeção de payback do
investimento.

A família Gavioli está satisfeita com o sistema de energia que irá
aumentar a qualidade das frutas produzidas em 4 propriedades.

de apoio para a manutenção, com pós-venda e assistência técnica por um período longo, já que precisamos
de uma assessoria presente no nosso dia a dia para que
tudo funcione bem”, afirma o cooperado Carlos Gavioli,
que comanda a produção ao lado dos irmãos Edson e
Danilo; do pai Odissir, do tio Valentim e do filho Vinícius.

Conte com a Coopercitrus para tornar sua lavoura mais sustentável
A Coopercitrus se compromete em apoiar os cooperados nas suas mais diversas necessidades, regiões
e atividades, sejam pequenos, médios ou grandes
produtores. Para conhecer mais sobre essa solução
de energia e fazer uma simulação de payback para
sua propriedade, procure a Coopercitrus mais próxima e converse com nossos especialistas.

É feita uma análise da
área para instalação das
usinas para garantir a
maior produtividade.

ENERGIA

Com os orçamentos
definidos, busca finanCom os orçamentos definiciamentos junto a instidos, busca financiamentos
tuições financeiras.
junto a instituições financeiras.

Financiamento aprovado,
é hora da instalação das
placas.

FOTOVOLTAICA
A equipe da Coopercitrus
dá suporte e manutenção
dos sistemas fotovoltaicos
instalados.

Com5 Comunicação

Através do celular ou
computador, o cooperado
acompanha os relatórios
de geração de energia.

Com os orçamentos
definidos, busca finanA cooperativa
a assisciamentos
junto dá
a institência para
integração do
tuições
financeiras.
sistema à rede de fornecimento de energia.
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CHEGOU

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 TEMPO PELO BRASIL

O

s Os meses de janeiro e fevereiro (até o
dia 15) de 2021 foram marcados por cenários distintos de temperatura e chuva
em todo o Brasil. No mês de janeiro, as
temperaturas máximas (Figura 1 – Esquerda) ficaram
acima do normal em grande parte das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, ao passo que na região
Norte as máximas ficaram dentro do normal e na região Sul abaixo desta. Com relação às temperaturas
mínimas (Figura 1 – Centro), o mês de janeiro foi marcado por temperaturas predominantemente normais,
com exceção apenas para algumas áreas dos estados
do AM, RO, PR, SP, MS, MA, PE e PB. Para o mês de
fevereiro, as temperaturas tiveram um padrão diferenciado do que foi observado em janeiro, com as máximas (Figura 2 – Esquerda) ficando acima do normal em
algumas poucas áreas do estado de SP e no leste e
extremo norte da região Nordeste. Por outro lado, no
leste da região Sudeste, no oeste da região Sul e em
alguns outros pontos isolados dos estados do MT, RO,
AC, AM, TO e BA, as temperaturas ficaram abaixo do
normal. Padrão similar foi também observado para a
temperatura mínima (Figura 2 – Centro), com algumas
alterações em relação às anomalias positivas, que se
concentraram mais entre as regiões Centro-Oeste e
Norte.
Com relação às chuvas (Figuras 1 e 2 – Direita), o mês
de janeiro foi marcado por anomalias positivas nos es-

tados da região Sul e no centro-norte da região Norte.
Nas demais áreas, as chuvas ficaram mais uma vez
abaixo do normal, num padrão diferente do esperado
para um ano de La Niña, em que normalmente se tem
chuvas abaixo do normal na região Sul e acima do normal no MATOPIBA. No mês de fevereiro, novamente houve predomínio de chuvas abaixo do normal em
boa parte de todas as regiões brasileiras. As exceções
ocorreram no extremo sul do RS, em MG, RJ, ES, oeste da BA, leste de GO e no AM. Mais especificamente
para as regiões de atuação da Coopercitrus, nos estados de SP e MG, as chuvas ficaram abaixo do normal no mês de janeiro e ligeiramente abaixo do normal
nos primeiro 15 dias de fevereiro no centro-norte de
SP e Triângulo Mineiro, enquanto no Sul de Minas, as
chuvas ficaram ligeiramente acima do normal. Apesar
dos volumes de chuva terem sido, de um modo geral, abaixo do normal em grande parte do Brasil, sua
distribuição regular manteve os armazenamentos de
água no solo a níveis satisfatórios para o crescimento e
desenvolvimento das culturas, ou seja, acima de 50%
da capacidade máxima de retenção de água (CAD),
como mostra a Figura 3, com apenas algumas poucas
exceções, especialmente no estado do RS, no mês
de janeiro, e em algumas áreas das regiões Sudeste
e Centro-Oeste e oeste da região Nordeste, especialmente entre o PI e o MA, neste início de fevereiro.

Figura 1 – 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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Figura 2 – Anomalias das temperaturas médias das máximas (Tmax, Esquerda) e das mínimas (Tmin, Centro) e
da chuva acumulada (P, Direita) até o dia 15 de fevereiro de 2021 no Brasil. Fonte: CPTEC/INPE.

Figura 3 – Armazenamento relativo de água no solo para o Brasil, considerando-se uma capacidade de água disponível (CAD) de 75 mm, nas seguintes datas:
01/01/2021 (Superior Esquerda); 15/01/2021 (Superior Direita); 01/02/2021 (Inferior Esquerda); e 15/02/2021 (Inferior Direita). Fonte: Sistema AGRYMAX
(www.agrymet.com.br/agrymax).

Para as regiões de atuação da Coopercitrus, representadas aqui por Bebedouro e Araçatuba (Figura 4),
a disponibilidade de água no solo vem sendo bastante
variável, mas, de um modo geral, pior do que foi observado no mesmo período do ano passado, especialmente em Bebedouro. Em Araçatuba, o quadro é similar, porém um pouco menos drástico. Apesar disso,
ambos os locais apresentam até momento condições
de razoáveis a boas para as culturas da cana-de-açúcar, dos citros e para as pastagens, já que os armazenamentos de água no solo vêm se mantendo acima

de 50% da CAD. Mesmo com esse quadro, as expectativas em grande parte do estado de SP e Triângulo
Mineiro é de que no caso dos canaviais haja perdas
expressivas de produtividade das canas a serem colhidas no início da safra, em razão do longo período de
seca enfrentado pelos canaviais em 2020, como mostram os gráficos da Figura 4. No caso dos citros e dos
cafezais, especialmente em Franca e Sul de Minas, o
quadro também não é muito promissor, mesmo com
a recuperação do crescimento das plantas ao longo
dos meses aqui analisados.

Figura 4 – Armazenamento de água no solo para as regiões de Bebedouro, SP (Acima), e Araçatuba, SP (Abaixo), durante os anos de 2020 (linha vermelha)
e 2021 (linha azul), para uma capacidade de água disponível (CAD) de 75 mm. Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).
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Previsão climática para os próximos trimestres
– A Figura 5 apresenta o prognóstico probabilístico do
El Niño Oscilação Sul (ENOS) para os próximos trimestres móveis. 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, ≥ 60% até o trimestre
móvel MAM, a partir de quando passa a predominar
uma maior probabilidade de condição de neutralidade, até o trimestre JJA. Para o segundo semestre,
os prognósticos do IRI ainda são muito incertos, mas
já se nota que as maiores probabilidades são de que
o Pacífico fique entre a condição neutra ou de uma
nova La Niña. As chances de ocorrência de um El Niño

para o próximo ano agrícola são baixas, porém, ainda
é cedo para se garantir qual fenômeno efetivamente
irá ocorrer. De acordo com a previsão climática do IRI
apresentada na Figura 6 nota-se que nos próximos
trimestres se mantém a expectativa de chuvas abaixo do normal na região Sul e no extremo norte da região Nordeste, enquanto nas demais áreas do país as
chuvas deverão ficar dentro da variabilidade normal.
Mais especificamente nas áreas de atuação da Coopercitrus, as chuvas dentro da normalidade nos próximos trimestres (MAM, AMJ e MJJ), devem garantir
condições favoráveis para o crescimento das culturas,
porém, sem prejudicar os processos de maturação e
colheitas dos canaviais, dos pomares de citros e dos
cafezais, que conseguiram superar o quadro climático
crítico de 2020.

Figura 5 – 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 6 – Previsão climática para os trimestres março-abril-maio a maio-junho-julho de 2021, de acordo com o IRI.
Fonte: IRI (https://iri.columbia.edu/our-expertise/ climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/).
Paulo Cesar Sentelhas - Professor Titular
Coordenador do Grupo de Pesquisas em Agrometeorologia
Departamento de Engenharia de Biossistemas - ESALQ/USP
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PLANEJAMENTO

PECUÁRIO:
a estratégia que rende
bons frutos para a
fazenda

T

er uma fazenda com muitas cabeças de
gado, ou mesmo, um pequeno sítio, é
o sonho de muita gente. Porém, quem
assume a administração de uma propriedade rural precisa, antes de começar a investir,
conhecer todas as características do seu negócio.
É fundamental entender sobre clima, solo e aspectos onde a propriedade está instalada. O negócio
rural também possui necessidades específicas
que interferem na atividade, como doenças no rebanho, pragas em plantações, falta ou excesso de
chuva, entre outros. Por isso, para obter sucesso
na empresa rural, é importante fazer um planejamento estratégico do negócio para que o sonho
não vire um pesadelo.
Planejar as atividades da fazenda nem sempre é
tarefa fácil, mas esse trabalho é essencial para sua
empresa rural. E pode ser feito de maneira mais
simples e descomplicada. Ao planejar, as chances
de aumentar sua produtividade e seu lucro são
muito maiores!
A gestão de um negócio rural deve ter base em

indicadores e em objetivos pré-determinados, sendo assim possível avaliar o quão distante nos encontramos das metas propostas para definir estratégias para alcançá-las. Muitos empreendedores
rurais acabam tendo dificuldades em melhorar o
desempenho de seus negócios justamente porque
não têm um plano adequado, ou não sabem como
utilizar essa estratégia da forma correta.
Diversos fatores precisam ser analisados e requerem atenção para que se possa fazer um planejamento eficaz. Eles envolvem tanto a análise técnica da propriedade quanto do mercado.
O planejamento de sistemas em pasto baseia-se em
informações, como a projeção da dinâmica do rebanho, a identificação de épocas críticas para sua nutrição (estação de monta, período de engorda, etc.) e o
estabelecimento de níveis esperados de produtividade da pastagem ao longo do ano.
Muitos empreendedores acabam tendo grandes perdas, pois mesmo sabendo que correm o risco de ter
a safra prejudicada por condições climáticas adversas, não se planejam para esse tipo de problema.

Pastagem
Para o produtor realizar um planejamento da sua
empresa rural, há algumas etapas a seguir que podem ajudá-lo:

1 - Defina objetivos:

tenha suas metas
bem definidas! Assim, todas as estratégias estarão voltadas aos objetivos propostos. Por exemplo,
diminuir meus custos de produção em curto prazo
e aumentar minha taxa de lotação em longo prazo.
Para isso, você pode responder algumas questões
como:
• Como está a situação financeira da fazenda hoje?
• A empresa possui clientes fixos?
• Qual a cadeia produtiva na qual a empresa está
inserida? (cria, recria, engorda, leite)
• Quais fatores influenciam na lucratividade da empresa rural atualmente?

2- Faça um diagnóstico da propriedade:
o que pode ser feito em sua propriedade? Para responder a essa pergunta, é essencial que você faça
um diagnóstico completo dela, a fim de conhecer o
seu verdadeiro potencial. Diversos aspectos estão
envolvidos, como as características do solo, a qualidade dele, o relevo, as dimensões, os recursos
disponíveis, a localização, entre outros. Verifique,
também, qual é a infraestrutura que você já tem
para dar início às atividades. Esse levantamento
ajudará a traçar o perfil da propriedade para fazer
um comparativo com as atividades que você pretende exercer ali. Desse modo, você verificará se,
de fato, elas são viáveis ou se existe a necessidade de fazer ajustes e adequações.

3- Defina estratégias:

como você já
traçou seus objetivos, o que tem e quanto pode
gastar, nessa etapa vamos definir qual o melhor
caminho para atingir esses objetivos! Nessa fase,
o gestor é fundamental. Ele irá discutir e definir
ações que te levam a seu objetivo e indicar quais
possíveis problemas durante o percurso.

4- Planeje o calendário agrícola: programe-se, descrevendo todas as atividades a serem realizadas detalhadamente. Isso inclui desde
a compra dos insumos até local de compra e valor.
Não se esqueça de planejar a data de cada atividade ao longo do ano, pois o planejamento de cada
etapa do calendário da fazenda é fundamental para
o sucesso financeiro da propriedade.

5 - Colete dados:

o que não é medido,
não é gerenciável, por isso, você precisa de informações como:
• Histórico das operações realizadas;
• Custos das atividades;
• Evolução da produção de um ano para o outro;
• Controles sanitário, produtivo e reprodutivo dos
animais da fazenda.

6 - Planejamento alimentar:

sabendo
a quantidade de volumoso que a propriedade precisa pode-se trabalhar com maior previsibilidade
na fazenda, estimando o custo de produção das
forrageiras e tentando absorver as tendências de
mercado, para orçar os custos do concentrado e,
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assim, buscar estratégias para reduzir os gastos
com esses insumos.

7 - Coloque seu plano em prática e
monitore!
Após estabelecer seu plano, coloque-o em prática e
monitore sempre. Um bom planejamento em fazendas é atualizado constantemente, assim, você continua no mercado de maneira competitiva, com altas
produtividades e melhorando a lucratividade sempre!
O planejamento do seu agronegócio é composto
por três pilares que resume os itens já mencionados e que dão a orientação a seguir para o produtor, são eles:
- Planejamento operacional: cuida dos procedimentos e das tarefas mais simples, colocando
em prática os planos táticos dentro de cada setor
da organização. Em geral, tem curto alcance de
tempo. Basicamente, aqui você irá levantar e estabelecer as tarefas e atividades diárias.
- Planejamento tático: aplica-se a departamentos ou setores específicos da propriedade. É realizado em nível de média gerência, que traduz e
interpreta as decisões da direção e as transforma
em planos concretos dentro dos departamentos da
empresa. Com o planejamento e metas definidas
para cada área da propriedade, seu gestor terá que
tomar as decisões cabíveis para seguir o planejado
e alcançar a meta proposta.
- Planejamento estratégico: refere-se à organização como um todo e é o que sofrerá mudanças
mais constantes, pois irá acompanhar as evoluções e aperfeiçoamentos da sua propriedade.
É essencial que você estabeleça planos de ação,
ou seja, defina quais medidas podem ser adotadas se, porventura, sua propriedade tiver perdas

climáticas, incêndios, entre outros sinistros. Com
isso, devemos ter uma segunda opção, mesmo
que você não consiga alcançar a mesma lucratividade, mas essas estratégias podem evitar cair no
vermelho.
Uma das formas de proteger o seu empreendimento é contratando um bom seguro rural. Esse
tipo de produto é uma excelente alternativa para
que você receba suporte caso aconteça qualquer
problema com a sua lavoura ou produção.
O planejamento de propriedades rurais é essencial para que você faça os seus investimentos de
uma forma mais inteligente e com maiores chances de sucesso. Na agricultura, o planejamento é
feito para toda a safra e com muito tempo de antecedência, algo que na pecuária não acontece na
maioria das vezes, já que, praticamente em pleno
período chuvoso, o pecuarista ainda vai tomar a decisão em adubar ou não.
A propriedade que trabalha com pecuária de leite
ou corte tem que se planejar para o ano todo, sabendo o que vai fazer, como fazer e a hora que vai
fazer, quando chegar período chuvoso e o período seco. Um planejamento rural eficiente garante
a você o conhecimento de todos os seus custos,
além da projetação do faturamento da propriedade.
André Mateus da Silva Borges
Consultor especialista em Pastagem da Coopercitrus
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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.
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Expectativas para o

MERCADO DE LEITE
em 2021

O

s preços do leite ao produtor subiram fortemente no segundo semestre de 2020,
diante da retomada da demanda interna,
com o pagamento do auxílio emergencial,
em meio à produção de matéria-prima (leite cru) mais
ajustada no mercado brasileiro.
Já no pagamento realizado em janeiro/21, que remunera o leite entregue em dezembro/20, as cotações cederam, com a produção aumentando no Brasil Central
e região Sudeste e a demanda interna fraca.
Segundo levantamento da Scot Consultoria, considerando a média ponderada dos dezoito estados pesquisados, o recuo foi de 2,0% na comparação mensal.
Veja na figura 1 a evolução do preço médio (média nacional ponderada) do leite ao produtor. Apesar da queda, o produtor recebeu 41,5% mais no primeiro mês
desse ano em relação a janeiro do ano passado.
Figura 1 - Cotação média nacional ponderada do leite
ao produtor - em R$/litro, valores nominais.

* estimativa
Fonte: Scot Consultoria – www.scotconsultoria.com.br

Expectativas
Para o pagamento a ser realizado em fevereiro/21
(produção entregue em janeiro/21), o viés é de manutenção à queda nos preços ao produtor. Segundo
levantamento da Scot Consultoria, 50% dos laticínios
acreditam em estabilidade, 39% das indústrias apon-

tam para queda e 11% falam em alta para o produtor.
A preocupação maior é em relação ao consumo doméstico, que deverá seguir fraco em curto e médio
prazos, com o fim do auxílio emergencial. As medidas
mais restritivas contra o Covid-19 também deverão impactar a demanda interna nos próximos meses.
Para o pagamento a ser realizado em março/21 (produção entregue em fevereiro/21), a expectativa ainda é
de queda no preço pago ao produtor, segundo a maioria dos laticínios consultados nas regiões Sul, Sudeste,
Centro-Oeste e Norte do país.
Além da produção em patamares ainda elevados nessas regiões, as incertezas com relação ao consumo
interno têm preocupado.
O mercado deverá retomar a firmeza a partir de março/
abril, com a produção de leite caindo no Brasil Central
e Centro Sul, com o início da estação seca nessas regiões (entressafra).

Para 2021
Para 2021, a expectativa é de que a oferta de leite seja
ajustada em função do clima adverso, em especial no
Sul e Centro Sul do país, além dos custos de produção em patamares elevados, com destaque para os
alimentos concentrados.
Do lado da demanda, ainda existem incertezas quanto
à pandemia (segunda onda/vacinação), fim do auxílio
emergencial e recuperação da economia mundial, que
podem influir no consumo doméstico por lácteos.
Com relação aos preços do leite ao produtor, esses
deverão seguir em patamares mais altos, no entanto,
atenção aos custos de produção que deverão seguir
pesando no bolso do produtor.
Dessa forma, este ano será de cautela e margens
pressionadas no mercado de leite, exigindo mais profissionalismo, eficiência, planejamento e estratégias
dos produtores de leite e técnicos.
Rafael Ribeiro de Lima Filho, zootecnista, msc.
Scot Consultoria

Pecuária

37

2x
Coloque
até

mais animais
na mesma área
com o programa Nutricional Nutripasto da Yara.*
Nutripasto é o programa Nutricional de fertilizantes

da Yara criado para melhorar a produtividade e qualidade
do pasto da sua fazenda e, consequentemente, aumentar
a sua rentabilidade.

*Resultado médio de lavouras
demonstrativas realizadas no Brasil
com o Programa Nutricional NutriPasto

Uniformidade
na pastagem

Rebrote
mais rápido

Taxa de crescimento
acelerada

Maior eficiência
nutricional

Nutrição para o seu
pasto, resultado para você.
Para saber mais procure um consultor
ou representante Yara.

Acompanhe a Yara nas redes sociais:

yarabrasil.com.br
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Máquinas e Implementos

ID Agro:
conheça o registro nacional
de máquinas agrícolas

O

ID Agro é uma plataforma digital desenvolvida para gerar o registro
oficial de tratores e máquinas agrícolas, sem custos nem
burocracias ao produtor rural e com
diversas vantagens para o dia a dia
no campo. Lançada em novembro de
2020, a solução foi criada pela Secretaria de Inovação, Desenvolvimento
Rural e Irrigação do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), atendendo a uma determinação da Lei Nº 13.154 de 30 de
julho de 2015.
O documento tem a proposta de ser
uma solução mais segura para a aquisição de equipamentos agrícolas, que
até então eram assegurados apenas
pela Nota Fiscal de compra. Além de
não acarretar custos, o ID Agro vale
em território nacional e possibilita a
circulação de veículos agrícolas em
vias públicas – desde que tenham as
dimensões permitidas para trafegar e

O registro traz benefícios ao produtor rural, sem implicar
qualquer custo adicional.
contem com o uso de equipamentos
de segurança.
O registro também dá uma garantia
fiscal de propriedade do bem, facilitando operações de rastreabilidade
e fiscalização para coibir roubos e
furtos, e agilizando os processos de
financiamento de novas máquinas.

Como é feito o registro
Para realização do registro, a concessionária consulta o número de série/
chassi na base de dados das montadoras para certificar a existência
do pré-cadastro do bem e analisar a
Nota Fiscal. Com essas informações
confirmadas, o registro é feito no
mesmo momento, permitindo que o
proprietário saia da loja com o documento em mãos.
O ID Agro também englobará tratores antigos, contando com uma vistoria feita pela própria concessionária
para validar os itens de segurança
obrigatórios para transitar em vias
públicas.

Help Desk ID Agro
O Help Desk do ID Agro é um sistema de consulta em modelo de robô
digital por WhatsApp que funciona
24 horas por dia, sete dias da semana, e também com atendimento
pessoal em horário comercial. Basta
adicionar o contato no celular e iniciar
uma conversa pelo WhatsApp +55
(61) 99620- 0181.
O sistema também poderá ser utilizado direto por aparelhos celulares.
Para isso, basta baixar o aplicativo,
disponível para Android e iOS.

Suporte à disposição do
cooperado
A implementação do ID Agro está
prevista para iniciar em março de
2021, com acesso simples pelo computador ou aplicativo de celular. Para
mais informações, entre em contato
com a Coopercitrus mais próxima de
você. Nosso time estará à disposição
para garantir mais segurança na compra das suas máquinas.
Com5 Comunicação

39

40

Mercado Agro

Mercado Agro

O QUE ACOMPANHAR

EM MARÇO

NO AGRO

N

a economia brasileira, o relatório Focus (Bacen) de 05 de fevereiro traz
expectativas para o IPCA de 2021 em
3,60 % e de 2022 em 3,49 %. Já o
PIB, espera-se um crescimento de 3,47% neste
ano e de 2,50% em 2022. Para taxa Selic, o mercado espera 3,50% e 5,00%, respectivamente, e
no câmbio, R$ 5,01 no final de 2021 e 5,00 no
final 2022.
O boletim da Conab de fevereiro estima uma produção de 268,3 milhões de toneladas de grãos na
safra 2020/21, crescendo 4,4% frente à passada;
e com área plantada projetada em 67,7 milhões de
hectares (+2,7%). Na soja, são esperadas 133,8
milhões de toneladas (+7,2%) a serem colhidas
de uma área de 38,3 milhões de hectares (+3,6%).
Já no milho, a área de primeira safra está 0,8%
menor, com previsão de produzir 23,6 milhões de
toneladas (-8,0%); no entanto, no acumulado das
três safras, projeta-se um crescimento de 2,9%
no volume colhido, chegando a 105,5 milhões de
toneladas. Para o algodão, a estimativa teve nova
redução, agora em 2,52 milhões de toneladas de
pluma (-16,0%) devido, principalmente, à redução
na área de plantio em 13,1%, a qual ficou em 1,45
milhões de hectares. Finalmente, no trigo são esperadas 6,4 milhões de toneladas (+3,3%) graças
ao crescimento na área plantada de 2,1% para
2,39 milhões de hectares.
Levantamento realizado pela StoneX revela que
a colheita da safra verão de milho está atrasado
no território nacional quando comparada a do ano

passado. Até a semana finalizada no dia 05 de
fevereiro, somente 7% das lavouras haviam sido
colhidas, enquanto que em 2020, no mesmo período, o valor era de 20%. A consultoria estima que
nesta primeira safra serão produzidas 26 milhões
de toneladas do grão amiláceo e, na segunda,
mais de 82 milhões de toneladas.
No café, a estimativa da Conab para produção na safra de 2021 está entre 43,8 a 49,5 milhões de sacas
de 60 kg, o que representa uma redução de 21,4%
a 30,5% em comparação ao volume de 2020. A
área plantada em produção está avaliada em 1,76
milhão de hectares, menor valor da série histórica
dos últimos 20 anos, com outros 431,9 mil hectares
em formação. Café arábica deve representar 2/3 da
produção e o conilon o outro terço.
A safra de laranja do ciclo 2020/21 para o cinturão
citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro foi reestimada pelo Fundecitrus em fevereiro,
agora em 269,01 milhões de caixas, valor 30,45%
inferior ao da safra passada. Se confirmada a estimativa, seria a pior quebra de safra dos últimos
33 anos, consequência do comportamento bianual da cultura agravado pelas condições climáticas
desfavoráveis.
As exportações do agronegócio atingiram a cifra
de US$ 5,67 bilhões em janeiro de 2021, o que
reflete queda de 1,3% frente ao mesmo mês do
ano anterior, de acordo com o MAPA. Dentre os
segmentos de exportação, as carnes ocuparam
a primeira posição, vendendo US$ 1,15 bilhão
(-14,0%), sendo US$ 547,80 milhões da carne
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Mercado Agro
bovina (-11,3%), US$ 423,90 milhões da carne de
frango (-18,8%) e US$ 145,21 milhões da suína
(-11%). Produtos florestais ocuparam a segunda
posição, com exportações de US$ 824,20 milhões
(-10,5%); em terceiro aparece o complexo sucroenergético, o qual teve aumento em sua comercialização externa em 39,3%, chegando a US$ 717,41
milhões. Logo na sequência aparecem os cereais,
farinhas e preparações, com vendas de US$ 622,16
milhões (+46,3%), sendo o milho responsável por
80% desse valor. Por fim, o café ocupou a quinta
posição, com exportações de US$ 509,54 milhões
(+26,7%). Em evento raro, o complexo soja não
apareceu entre os cinco principais segmentos, pois
evidenciou queda de 44,6% no valor exportado,
somando apenas US$ 484,07 milhões no mês em
vistas à redução nas vendas de grãos devido aos
preços elevados e baixos estoques globais. Por sua
vez, as importações do agro cresceram 6,5%, totalizando US$ 1,30 bilhão, deixando o saldo de sua
balança em US$ 4,37 milhões (-3,42%).

Mercado Agro

Os cinco fatos do agro para acompanhar diariamente em março são:
1) Com as chuvas praticamente consolidadas na primeira safra, agora é na
segunda que reside a preocupação principal, com ênfase no milho e em
suas produtividades e produções;

2) As importações na Ásia e outros países em carnes, grãos e outros produtos;
3)

Movimentos pró-reformas com a eleição de candidatos apoiados pelo
presidente, tanto no Senado quanto na Câmara, e a influência sobre o otimismo, crescimento e principalmente taxa de câmbio;

4) A segunda onda da Covid-19, o processo de vacinação, os mecanismos de
apoio e a garantia de renda e a performance do mercado consumidor;

5) As expectativas de plantios, áreas e produtividades da mega safra norte-americana.
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 f
ormação em Engenharia Agronômica pela ESALQ/USP.
Vinícius Cambaúva é consultor na Markestrat Group, formado em
Engenharia Agronômica pela FCAV/UNESP.

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
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Mep

Beauveria bassiana na Broca do café, aplicada no lugar de inseticidas no MEP café –
assim preservamos os inimigos naturais das
outras pragas, principalmente a ação da vespa Brachygastra lecheguana contra o Bicho

IMPORTÂNCIA DOS MICROBIODEFENSIVOS

F

NO MIP/MEP DAS PRAGAS

elizmente, o setor AGRO brasileiro está descobrindo os micro (vírus, fungos e bactérias) e
macrobiodefensivos (predadores e parasitos).
As ofertas e a qualidade aumentam a cada dia e
a aceitação pelo produtor também é nítida. Quanto mais
agentes biológicos entram no sistema MIP/MEP, mais
sustentável se torna a nossa agricultura. Um exemplo é
o café. O Bicho mineiro é uma praga principal que pode
ser controlada unicamente por macrobiodefensivos,
mas ainda se usa muito inseticidas. Por que? Porque
existe a outra praga principal, a Broca do café, que ataca diretamente o fruto e devasta produções na era da
colheita mecânica. Até agora, praticamente só se aplicava inseticida contra a broca, enquanto o Bicho Mineiro começa a ser combatido com soltura de crisopídeo
(lixeiro) criado em laboratórios, que aliado ao trabalho
incessante natural das vespas operárias Brachygastra
lecheguana complementam o controle biológico da minadora. Isso é permitido porque, do outro lado, a broca
começa a ser combatida por fungos, destacando-se a
Beauveria, que vemos na foto de topo. Antes, isso não
era possível, porque o crisopídeo e a vespa seriam impedidos de existir por conta dos inseticidas altamente
tóxicos (Chlorpirifós), necessários para pegar a fêmea
da broca em trânsito, agravado pela colheita mecânica.

AINDA SOBRE O MODO DE AÇÃO DOS FUNGOS
O fungo, após a morte do inseto ou ácaro infectado,
passa para a fase de alimentação alternativa e inicia o
desenvolvimento de filamentos para fora do esqueleto
externo. Em seguida, desenvolve grande quantidade de
esporos e, através de conidióforos, inicia a dispersão da
infecção. Alguns fungos são capazes de matar o hospedeiro ainda mais rápido excretando algumas micotoxi-

nas (como beauvericin, ciclodepsipeptidea, desestoxina
e desmetildestoxina) em estágios anteriores das infecções. São os fungos toxicogênicos. Uma das principais
propriedades dessas espécies é emitir esporos descansando sob condições ambientais desfavoráveis e ter
propriedades facultativas ou saprofíticas, garantindo sua
persistência na lavoura tratada. Fungos mitospóricos,
como Beauveria bassiana, Lecanicillium lecanii, Metarhizium anisopliae e Isaria fumosorosea, são espécies
comuns em todo o mundo e capazes de infectar espécies de Lepidoptera, Hemiptera (Pulgões, Psilídeos,
Moscas brancas), Coleoptera (Broca do café) e Diptera
(Moscas das Frutas). Infectam através da digestão, respiração e rompendo o esqueleto externo dos insetos e
ácaros. Nestes, ao serem atingidos pela pulverização,
emitem filamentos para penetrar a pele externa e progridem internamente na pele interna, para completar a
infecção. Fungos anamórficos como B. bassiana e M.
anisopliae se propagam principalmente como blastosporos em vez de desenvolvimento de filamentos e invadem os órgãos vitais, dispersando-se através do corpo
de insetos pelo sistema circulatório (hemolinfa-sangue)
resultando na morte dos insetos e ácaros. É importante
o produtor saber que a sua pulverização tem que atingir
diretamente todos os indivíduos de uma população de
pragas, o mesmo que ele tem que fazer para os inseticidas serem eficazes. Prestar atenção em misturas de vários produtos, dentre eles adjuvantes, fertilizantes, fitohormonios, indutores, etc, que podem não atingir como
se espera e podem alterar de alguma forma o conteúdo
do microbiodefensivo. Na dúvida, fazer testes diretos
ou análises de compatibilidade-múltipla da mistura.
Prof. Santin Gravena - GCONCI

Mep

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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Safras

SAFRAS estima comercialização
de café da safra 2020/21 do

Brasil em 83%

A

comercialização da safra de café do Brasil 2020/21 (julho/
junho) chega a 83% até o dia 09 de fevereiro. O dado faz
parte de levantamento de SAFRAS & Mercado, que mostra que as vendas evoluíram em quatro pontos percentuais
em relação ao mês anterior.
As vendas estão levemente avançadas em relação ao ano passado, quando 82% da safra 2019/20 estava comercializada até então e também acima da média dos últimos cinco anos para o período, que é de 80%.
Assim, já foram comercializadas 57,84 milhões de sacas de 60 quilos,
tomando-se por base a estimativa de SAFRAS & Mercado, de uma
safra 2020/21 de café brasileira de 69,5 milhões de sacas.
Segundo o consultor de SAFRAS & Mercado, Gil Barabach, os preços
mais altos trouxeram os produtores de volta ao mercado, mas o fluxo
de vendas segue bem cadenciado. “A desaceleração no ritmo venda
permitiu uma aproximação com as referências anteriores. Assim, a
comercialização segue praticamente em linha com igual período do
ano passado, quando as vendas estavam em 82%. E guarda apenas
uma pequena vantagem em relação à média dos últimos cinco anos,
que mostra comprometimento de 80% da safra”, indica.
As vendas de café da safra nova do Brasil 2021, que começa a ser
colhida em abril/maio, travaram, apesar dos preços mais altos e convidativos aos vendedores. Segundo Barabach, nas regiões mais tradicionais de comercialização antecipada o percentual comprometido já
é bastante elevado.
“O produtor vem escalonando posições desde o ano passado. O elevado comprometimento associado ao receio produtivo, diante das indicações de quebra da safra 2021, acabou induzindo a uma retração
da oferta, o que tirou liquidez dos negócios. Muitos produtores estão
com medo de vender e não conseguir entregar”, comenta.
O acompanhamento preliminar de SAFRAS indica um percentual de
venda da safra 2021/22 em torno de 21%, sendo 28% de arábica e
9% de conilon. Não há comparativo com o mesmo período em outros
anos.
Safras & Mercado
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Coopercitrus

A escolha do conﬁnamento hoje é o

RESULTADO DE AMANHÃ.
CMA, arroba valorizada em um conﬁnamento
que é referência em processos e resultados.
• Engorda acelerada, saudável, segura e produtiva • Práticas de manejo racional • Técnicas avançadas
de Gestão • Equipe de veterinários e zootecnistas • Gestão de Risco

ft$yl
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Imóveis

IMÓVEIS
À VENDA

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

LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 10 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.536
C.R.I: Cássia, MG
Área: 483 m²
área

construída

PRÉDIO SEDE – ARAXÁ – MG
Denominação: Prédio sede no
centro

Município: Araxá
Matrícula: 32.185
C.R.I: Araxá, MG
Área: 1.928 m², 1.599

m² área

construída

LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 2 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.528
C.R.I: Cássia, MG
Área: 540 m²

LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 8 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.534
C.R.I: Cássia, MG
Área: 482 m²
LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 9 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.535
C.R.I: Cássia, MG
Área: 482 m²

LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 12 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.538
C.R.I: Cássia, MG
Área: 483 m²
LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 13 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.539
C.R.I: Cássia, MG
Área: 484 m²
LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 14 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.540
C.R.I: Cássia, MG
Área: 484 m²
LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 15 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.541
C.R.I: Cássia, MG
Área: 484 m²
LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 16 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.542

RURAL
C.R.I: Cássia, MG
Área: 484 m²
LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 17 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.543
C.R.I: Cássia, MG
Área: 479 m²
TERRENO LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Área, terreno
Município: Cássia
Matrícula: 21.041
C.R.I: Cássia, MG
Área: 21.000 m²
APARTAMENTO EDIFÍCIO JD
DAS OLIVEIRAS
RIBEIRÃO PRETO – SP
Denominação: Apto nº 23, 2º andar, localizado na Rua Odair de Oliveira, nº 85, Nova Aliança.
Município: Ribeirão Preto
Matrícula: 145.987
C.R.I: Ribeirão Preto, SP
Área: 155 m² com 78m² de área
construída (2 vagas de garagem)

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

Classificados

TERRENO URBANO
BEBEDOURO – SP
Denominação: Terreno

LOTE – JABOTICABAL – SP
Denominação: Terreno lote Rua
lote 2 ur-

bano na Av. Raul Furquim
Município: Bebedouro
Matrícula: 40.814
C.R.I: Bebedouro, SP
Área: 2.508 m²

TERRENO URBANO
BEBEDOURO – SP
Denominação: Terreno

Quintino Bocaiuva, Lote 3-I.B
Município: Jaboticabal
Matrícula: 30.849
C.R.I: Jaboticabal, SP
Área: 1.179 m²

APARTAMENTO SHOPPING
MONICA – UBERABA – MG
Denominação: Apto nº 604,
lote 1 ur-

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

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

Área: 125 m²
CASA – LEME – SP
Denominação: Imóvel residencial
- Casa

Município: Leme
Matrícula: 37.479
C.R.I: Leme, SP
Área: 470 m²
CASA – PIRANGI – SP
Denominação: Imóvel residencial
- Casa

Município: Pirangi
Matrícula: 706
C.R.I: Monte Alto, SP
Área: 550 m²

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

Vende-se
02 Tanques de Expansão para Leite, de 1000 litros Dari-Koo e de
1200 litros Inbrasmetal;

Ordenha balde ao pé Westfalia
com 4 conjuntos;
Vagão forrageiro Combine 6500;
Plantadeira Jumil JM2570 4 linhas.

(16) 98149-2065 / Fernando / Santa
Vitória,MG

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

PRODUTOS E SERVIÇOS

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

Anuncie na

Coopercitrus
Revista Agropecuária,
um insumo de

alto valor.

(17)

3344 3228 / 3344 3060
•

•

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

(16) 3322-6488

Rod. W. Luiz, km 273 – Araraquara – SP
www.agriflora.com.br
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CONTROLAR O PSILÍDEO MAIS
RÁPIDO E POR MAIS TEMPO.
ISSO É SER EFICIENTE.

• ALTA PERFORMANCE:

CHOQUE E RESIDUAL JUNTOS

• REGISTRADO PARA APLICAÇÃO AÉREA
E PRESENTE NA LISTA PIC

• IDEAL PARA O MANEJO DA RESISTÊNCIA

CONTROLE DE PRAGAS
DO JEITO QUE VOCÊ PRECISA.

52

Troca BASF

Troca certa é a que traz os melhores
produtos e opções financeiras
competitivas para você.

No campo, já são muitos os fatores que podem trazer
incertezas. A troca de café não precisa ser mais um deles.
Com a Troca BASF, a qualidade dos defensivos
mais vendidos do mercado e um portfólio de opções
financeiras supercompetitivas que valorizam seu café
na negociação trazem a segurança que você procura.
Assim, você pode enfrentar os desafios do ano
com muito mais planejamento e confiança.
Consulte um dos nossos canais de vendas
ou RTVs BASF e saiba mais.

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.

