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O Brasil passa por dias difíceis, a pandemia que
com o produto importado, nesse insumo haverá
não arrefece a economia com seu maior prouma transição, com aumento de 1% a partir de
blema, o déficit fiscal, que impacta na taxa de
2022, até 2025, totalizando os 4% no final do
juros, no dólar, na inflação e no desemprego
período.
que afeta todos os brasileiros.
Quem está no setor já sentiu que mesmo sem
Nosso maior temor sempre foi que os goveraumento dos impostos os insumos e máquinas
nantes, com falta de recursos, aumentassem os
tiveram expressivo aumento de preço, como
impostos incidentes no agrose fornecedores baseassem
negócio para resolverem as
seus preços de venda pelo
“O convênio 100 é muito preço das commodities agrísuas questões de caixa.
Tivemos a primeira investida importante pelo impacto colas. Esses aumentos só não
pelo governo de São Paulo,
foram ainda maiores pelo
no custo dos insumos
que voltou atrás após exitofato das cooperativas brigaagrícolas e consequente rem pelo preço menor e teso “Tratoraço”, mas restava a resolução do convênio
aumento dos custos de rem um estoque regulador
100/97, que reduz a base de
considerável.
produção”.
cálculo do ICMS nas saídas
A Coopercitrus sempre bride insumos agropecuários
gou contra qualquer tipo de
comercializados entre os estados, e que venaumento de impostos, trabalhando para que
ce em 31/3/2021, ou seja, o convênio 100 é
o convênio 100 fosse renovado integralmente
para todo país. Em 12/3 todos os secretários
sem acréscimos, pena não conseguirmos a isende fazenda dos estados, Conselho Nacional de
ção também nos fertilizantes, mas a atenção
Política Fazendária (Confaz), resolveram por
tem que continuar, não quer pagar uma conta
unanimidade renovar a essa redução por mais
que não é nossa.
quatro anos. A exceção ficou por conta dos ferJosé Vicente da Silva
tilizantes, para evitar tratamento diferenciado
Presidente do Conselho de Administração Coopercitrus
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Agricultura de precisão:
solução indispensável para uma produção sustentável
Adeptos às novas tecnologias de produção, cooperados da região de Monte
Azul Paulista compartilham sua visão sobre a inovação em campo.

O

município de Monte Azul Paulista, ao lado de
Bebedouro, é considerado o berço da Coopercitrus. Com forte tradição na agricultura, a cidade
é hoje uma referência em sucessão familiar no
agronegócio, contando com diversos produtores rurais que
são exemplos de desempenho e inovação, e que são cooperados desde a fundação da cooperativa.
Em compasso com a modernização da produção dos cooperados, a atuação Coopercitrus vem evoluindo, com a
combinação de novos produtos, serviços e tecnologias, entre elas a agricultura de precisão para diversas culturas. Há
16 anos, o consultor técnico comercial da Coopercitrus de
Monte Azul, João Vitor Junqueira, acompanha diariamente
a produção dos cooperados e identifica uma mudança na
mentalidade dos produtores. “No início, era nossa equipe
que ia até o cooperado para oferecer as novas tecnologias,
mas hoje, o produtor entende que ela é parte do manejo e
também entende que somos referência no fornecimento
dessas soluções”, comenta.
O cooperado Eduardo da Palma, que produz cana-de-açúcar
em 1.100 hectares na região, valida esse fato. Ele conta
que há seis anos a Coopercitrus se tornou sua aliada no
fornecimento de soluções de agricultura de precisão. Dentre as tecnologias utilizadas, o cooperado destaca o uso de
drone e do GeoCoopercitrus Vant para localização de plantas daninhas, sistematização de plantio, Spray
Drone para pulverização
localizada, o serviço de
replantio de falhas e o
uso de GPS no maquinário agrícola. “Todas
as tecnologias que estão chegando para agregar à produção de cana,
a gente utiliza”, declara.
Com a sistematização, em uma área de 89,24 hectares,
Eduardo ganhou o equivalente a 3,34 hectares de área de
plantio e reduziu a quantidade de manobras, passando de
1.472 para 621, o que gerou uma economia de 26% no

Coopercitrus

Ao passo que a Coopercitrus se torna referência em
fornecimento de tecnologias para os produtores
rurais, os cooperados da
região de Monte Azul Paulista se tornam referências
em produtividade.

tempo de manobras, além da economia em combustível. Essas decisões contribuíram com o uso racional de
insumos, aumento da lucratividade e menor impacto ao
meio ambiente. “Minha visão é a seguinte: se aumenta produtividade, mas continua gastando o mesmo de
antes, há ganho. Mas se conseguirmos reduzir custos
e aumentar produtividade, então a gente ganha duas vezes”, analisa Eduardo.
Para Eduardo, o segredo das tecnologias agrícolas é
implantá-las de maneira gradativa e planejada. Além disso, ele investe na capacitação dos colaboradores para
que eles acompanhem todo o processo e façam parte
da nova realidade. “A gente começou com piloto automático, aplicação de insumos a taxa variável e drone.
Esses conhecimentos vão se somando. E o que aprovo
na Coopercitrus é o suporte que eles dão nos projetos”,
analisa o produtor.
O gerente agrícola Ludio Vidotti comanda as produções
de soja, milho e cana junto com sua família, em mais
de 500 hectares nos municípios de Monte Azul Paulista, Paraíso e Barretos, SP. Ele encontra na Coopercitrus um pacote completo para aumentar
sua produtividade,
como o Geofert para
amostragem de solo,
o serviço de distribuição de insumos a
taxa variável, a sistematização de plantio
com o GeoCoopercitrus Vant, além das
operações Barter, que utiliza para trocar sua produção
por produtos e serviços da cooperativa.
Na opinião de Vidotti, a agricultura de precisão não é
um gasto para a produção, mas um investimento que
faz a diferença no resultado: “Quando começamos a
usar GPS nas máquinas e fazer distribuição a taxa variável, quatro anos atrás, economizamos 100 toneladas
de calcário, o que quase pagou o equipamento em um
ano! Além disso, melhoramos a qualidade do solo, deixamos a área totalmente padronizada para produções
mais homogêneas”, comenta.
Ele afirma que a tecnologia deixou de ser um item opcional para se tornar cada vez mais necessária em campo. “Alguns produtores ainda estão muito receosos
em adotar uma nova tecnologia, mas hoje a adesão é
maior porque se tornou essencial, quem não caminhar
ao lado dela, vai sair do negócio. O meu plano é melhorar cada dia mais, crescer mais a produtividade, reduzir
custos e respeitar cada vez mais o meio ambiente”,
analisa.
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O cooperado Alexandre Machado confirma essa visão
e percebe o quanto a tecnologia se tornou indispensável. Atualmente, ele produz cana-de-açúcar e laranja
em uma área de três mil hectares em Monte Azul Paulista. “Quando começamos, basicamente nosso trabalho era plantar, passar herbicida, adubar e pronto. Hoje,
muita coisa mudou,
e para melhor. Hoje,
sabemos da importância do drone para
identificar as plantas
daninhas no canavial
o quanto antes, o
uso de pivô central,
o plantio de grãos
para áreas de reforma de cana. A parceria com a Coopercitrus é essencial nesse processo por
apresentar as tecnologias para nossa realidade, ter bom
preço, portfólio de máquinas, prestação de serviços e
insumos”, enumera Machado, que está no primeiro ano
de implementação de tecnologias na sua lavoura.
Atender bem o cooperado e ser um facilitador entre a
realidade no campo e o mercado é um compromisso da
Coopercitrus, que continuamente melhora seu portfólio e fortalece sua equipe de atendimento. Em Monte
Azul Paulista e nas mais de 60 unidades de negócios
localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e
Goiás, a cooperativa continua fazendo a diferença dentro e fora do campo.
COM5 Comunicação
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Segunda edição da campanha chega com condições especiais aos cooperados.

A

Coopercitrus realizará de 03 a 07 de maio,
a Coopercitrus Mais Oportunidades, uma
campanha comercial elaborada com o objetivo de proporcionar aos cooperados,
condições de preços, financiamentos e negociações
exclusivas para aquisição de insumos, defensivos, sementes, fertilizantes, máquinas e implementos para a
produção agropecuária.
A campanha que estreou ano passado foi bem acolhida pelo público e atingiu um faturamento de R$ 740
milhões, consequência dos mais de 11 mil pedidos
efetuados. A expectativa para o segundo ano da campanha é de não aumentar somente as vendas, mas de
entregar ainda mais soluções integradas que originem
nos resultados sustentáveis dos produtores.
“Em um cenário de diversas incertezas, no setor econômico nacional, a Coopercitrus Mais Oportunidades
será novamente um ótimo momento para nossos
cooperados garantirem os insumos necessários para
sua atividade. Historicamente, neste período do ano,
temos destacado ótimas condições comerciais e um
dos melhores momentos para tomada de decisão de
compra. Para tanto, a Coopercitrus disponibilizará as
melhores condições comerciais do mercado aliado à

modalidade de pagamento apropriada para cada cooperado”, comenta o superintendente de grãos da Coopercitrus, Sebastião Pedroso.
A modalidade de troca da produção de grãos e café
por crédito para a aquisição de produtos e serviços por
meio do Barter, também estará disponível durante a semana, onde além do acesso aos produtos necessários,
o produtor poderá antecipar a compra de insumos.
A Coopercitrus, de acordo com as diretrizes de segurança
por conta da pandemia, prontifica-se nas suas 64 unidades de negócios, a cumprir as orientações de distanciamento para preservar a saúde de todos, reforçando seu
empenho de levar aos cooperados os itens necessários
para suas atividades e demonstrando seu compromisso
com o produtor rural e o agronegócio nacional.
Camilla Souza

Coopercitrus Mais Oportunidades
De 03 a 07 de maio de 2021
Em todas as unidades de negócios Coopercitrus
nos Estados de SP, MG e GO.
Procure a unidade mais próxima!
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Não deixe as gramíneas
ganharem essa batalha.
Conte com Front®, seu melhor aliado.
Aplicado no período seco e semiúmido em pré-emergência da cana soca, Front® controla as principais gramíneas que disputam
espaço e nutrientes com a cana. É o melhor aliado para um maior potencial produtivo do seu canavial. Por isso, quem olha o futuro
não escolhe outro herbicida.
Três ativos num
único produto

Alta performance
graminicida

Perfeito para associação
com latifolicidas

Até 150 dias de
residual

Amplo espectro
de controle

Não afeta as culturas vizinhas
e é seguro para rotações

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 observadas em campos de teste, com dosagens e aplicações corretas do produto, e sujeitas a variações de clima, solo, manejo e mercado, entre outras.

Visite-nos em corteva.com.br | 0800 772 2492
, Marcas registradas da Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer e de suas companhias afiliadas ou de seus
respectivos proprietários. ©2020 CORTEVA

® TM
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Práticas ambientais, sociais
e de governança:
uma nova visão para um agronegócio promissor

Ao investir na Governança Corporativa e intensificar sua atuação com foco na
sustentabilidade, a Coopercitrus eleva o índice de confiança dos cooperados
e do mercado. Conheça as atitudes que estão fazendo da cooperativa
uma precursora na gestão com base na inovação.

A

Coopercitrus foi criada com objetivo de
atender os interesses de seus cooperados e atuar como instrumento para facilitar o dia a dia do produtor rural, contribuindo para o aumento da eficiência e da produtividade
em campo. Prestes a completar 45 anos de atividade, a cooperativa evoluiu em sua atuação, ampliou
o número de cooperados, diversificou seus produtos
e serviços, mas preserva sua essência, sem medir
esforços para integrar soluções que atendam plenamente o cooperado, combinando o fornecimento de
produtos, serviços e tecnologias para as mais diversas atividades rurais.
Por trás da estrutura de atendimento da cooperativa,
destaca-se uma gestão cada vez mais profissional,
focada em melhorar continuamente a performance
dos negócios, proporcionar segurança e confiabilidade aos cooperados, garantir a sustentabilidade da cooperativa e da comunidade ao seu entorno.
Para acompanhar essa evolução, nos últimos anos,
a Coopercitrus vem adotando medidas para otimizar
sua gestão com foco na Governança Corporativa.

Esse termo tem ganhado cada vez mais evidência no
mundo corporativo e nas grandes corporações, pois
engloba o conjunto de processos e regulamentos de
uma empresa para o maior controle da gestão, e está
ligada diretamente ao valor da empresa, a relação
com os investidores e com o público.
Na Coopercitrus, o intuito é promover a sustentabilidade de seus negócios e manter um relacionamento
cada vez mais transparente com seus cooperados,
colaboradores e parceiros. “Investir em uma Governança Corporativa sólida proporciona o avanço contínuo na estrutura de controle, mitiga os riscos e garante longevidade aos negócios. O objetivo é oferecer
segurança aos cooperados, aumentar a transparência
e a confiança”, ressalta o vice-presidente do Conselho Administrativo, Matheus Kfouri Marino.
Segundo o gerente de Governança da Coopercitrus,
Nicolas Merchiori, embora a Governança Corporativa
seja bastante comum em empresas de capital aberto,
nas cooperativas é vista como uma inovação na gestão, como uma ferramenta de garantia de segurança,
idoneidade e confiança. “A Coopercitrus busca estar

Coopercitrus

na vanguarda, atendendo sempre às expectativas
do seu cooperado. Esse processo de implementação da Governança começou há alguns anos e vem
ganhando corpo com um departamento focado na
implementação e monitoramento das políticas de
governança”, explica Merchiori.
Dentre as realizações desse setor no último ano,
destacam-se o relançamento do Código de Conduta e Ética, criação do programa de compliance, aprimoramento da gestão de riscos, auditoria interna
contínua, entre outros mecanismos para melhorar a
gestão, transparência e divulgação de informações

importantes aos cooperados, colaboradores, fornecedores e comunidade.
Ainda nesse processo de evolução em sua gestão, a
cooperativa intensificou seu olhar para suas práticas
sustentáveis e irá publicar o Relatório de Sustentabilidade, desenvolvido com base em diretrizes internacionais da Global Reporting Initiative (GRI), que irá reportar todas as ações sustentáveis realizadas em suas
mais diversas atividades ao longo do ano de 2020.
Ao implementar políticas voltadas para o programa
de Governança Corporativa e investir em ações voltadas para a área social e ambiental, a Coopercitrus

Para um novo ciclo de produtividade,
com mais qualidade.
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vem se tornando uma referência por suas boas práticas em um conceito que está ganhando evidência no
mercado e praticado entre as principais companhias
mundiais, conhecido como ASG (Ambiental, Social e
Governança) ou, ESG (do inglês Environmental, Social
and Governance), demonstrando sua visão de futuro.

tecnologias voltadas para agricultura de precisão.
O prédio abrigará estes cursos durante a noite e,
no período diurno, será utilizado para treinamentos
operacionais voltados ao produtor, como de tratorista, mecânicos e tecnologia na aplicação de insumos. A Fundação também viabilizará aulas práticas,
com acompanhamento das lavouras, laboratórios de
análise e viveiros de mudas. Com isso, a Fundação
Coopercitrus Credicitrus pretende se tornar um polo
de desenvolvimento tecnológico regional do agro em
educação, pesquisa e meio ambiente.
Na visão do vice-presidente do Conselho Admininstrativo da Coopercitrus, Matheus Kfouri Marino, a
educação é uma das estratégias para promover a
transformação social, formando capital humano capacitado e especializado para o setor agropecuário. “Os
investimentos na profissionalização e na capacitação
de pessoas para atuarem no agronegócio são ações
que retornarão na forma de desenvolvimento para o
agro, na inovação para nossos cooperados e na geração de empregos, com impactos positivos na sociedade. Os resultados virão em um longo prazo, mas
serão perenes”, analisa Marino.

Responsabilidade ambiental e
desenvolvimento socioeconômico
A responsabilidade social está no DNA da Coopercitrus, sendo parte dos princípios do cooperativismo, e
praticada intensivamente por diversas ações na cooperativa. A partir de 2019, esse conceito ganhou ainda
mais relevância, com a criação da Fundação Coopercitrus Credicitrus, localizada em Bebedouro, SP; cujo objetivo é promover o desenvolvimento dos cooperados
e da comunidade no entorno, contando com parceiras
estratégicas para viabilizar grandes projetos.
Um dos pilares da atuação da Fundação Coopercitrus Credicitrus é a educação. Por meio da parceria
com o Centro Paula Souza, a Fundação viabilizou a
implantação do curso Técnico em Agronegócio pela
Etec, iniciado em 2020, e o curso Superior em Big
Data pela Fatec, previsto para o segundo semestre
de 2021. As aulas acontecerão no novo prédio educacional que está sendo construído na Fundação, totalmente planejado e equipado para preparar os alunos
para atuarem com análise e inteligência de dados,
desenvolvimento de softwares para o agronegócio e

Responsabilidade ambiental e preservação
Por meio da Fundação, a Coopercitrus intensificou
sua atuação na área ambiental, mediante a realização
de importantes projetos que auxiliam os cooperados
na recuperação de florestas e restauração de minas
em suas propriedades rurais, como o Projeto CooperSemear, Projeto Mata Viva e Projeto Olhos D´Água.
O Projeto CooperSemear oferece apoio técnico para
reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente (APP) e reserva legal. O time ambiental da Fundação desenvolve os projetos de reflorestamento
conforme a necessidade de cada produtor, e fornece
mudas para implantação das matas, sendo que o cooperado fica responsável apenas pela mão de obra
de plantio e eventuais adequações da área. Nos mes-
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mos moldes, o Projeto Mata Viva, realizado em parceria com a
BASF, atua no reflorestamento em áreas rurais, com suporte
técnico e fornecimento de mudas. Já o Projeto Olho D’Água,
realizado em parceria com a empresa Nortox, tem como foco
a preservação e recuperação de minas e nascentes dentro das
propriedades rurais, contribuindo efetivamente com o aumento
da disponibilidade de água e da biodiversidade.
Para abastecer esses projetos, a Fundação possui um viveiro com
mais de 169 mil mudas de 83 espécies florestais, que são direcionadas para os projetos de reflorestamento, para recomposição de
áreas ou para o plantio de florestas comerciais em áreas rurais.
Ainda na área ambiental, a Coopercitrus é referência nacional
na logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas, por
meio do Sistema Campo Limpo, iniciativa do InpEV (Instituto
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, dando suporte para os cooperados realizarem a destinação correta das
embalagens vazias. Em todas as suas unidades, a cooperativa
possui pontos de coleta, além de cinco postos, em Limeira,
Mogi Mirim, Jales, Pirassununga e Barretos, SP; e duas centrais
de recolhimento, em Bebedouro e em Catanduva, SP. Em 2020
foram recolhidas mais de 600 toneladas de embalagens plásticas pela Coopercitrus.
COM5 Comunicação

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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Preparando os

FUTUROS PROFISSIONAIS DO
DO

U

AGRO

ma nova turma do
Curso Técnico em
Agronegócio teve início, fruto da parceria
da Fundação Coopercitrus Credicitrus com a Etec – Centro Paula
Souza, em Bebedouro, SP. Gratuito, com aulas noturnas e duração
de três semestres, o curso está
na segunda turma, com objetivo
de formar os futuros profissionais
para atuarem no setor mais pujante da economia.
O conteúdo das aulas tem foco na
gestão da propriedade rural, com
intuito de preparar o aluno para
entender o dia-a-dia no campo,
com noções de negociação, compra, venda e empreendedorismo.
O curso está entre os mais concorridos do Vestibulinho da ETEC,
com 96 candidatos para preencher 40 vagas disponíveis ao ano,

demonstrando o interesse da população pela oportunidade.
Nessa parceria, o Centro Paula
Souza é responsável pela grade curricular do curso e o corpo
docente, e a Fundação fornece
a estrutura para as aulas, que
no momento ocorrem on-line ao
vivo, em atenção às medidas de
prevenção à Covid-19. No segundo semestre de 2021, a Fundação receberá a primeira turma do
curso Superior em Big Data em
Agronegócios, em parceria com a
Fatec. Para isso, está construindo
um moderno prédio educacional,
cujas obras estão em fase avançada.

Aula inaugural
O início das aulas foi marcado por
uma palestra on-line do vice-presidente do Conselho de Adminis-

tração da Coopercitrus, Matheus
Marino, no dia 17 de fevereiro. Na
aula inaugural, Marino discorreu
sobre a conjuntura do agronegócio atual, salientando a importância de formar capital humano apto
a atuar no desenvolvimento do
setor: “A tecnologia agrícola existe, mas o desafio é fazer com que
ela chegue ao produtor rural, especialmente aos pequenos e médios produtores. A Fundação deve
se tornar um centro de referência
do agronegócio e um núcleo de
formação de pessoas”, explanou.
O presidente do Conselho Administrativo da Coopercitrus, José
Vicente da Silva, complementou:
“Há alguns anos, a Coopercitrus
identificou a necessidade de atuar na prestação de serviços, principalmente na área de agricultura
de precisão, para viabilizar a tecnologia agrícola aos cooperados.
Hoje são mais de 300 técnicos
para atender os nossos cooperados que, só em 2020, prestaram
mais de 300 mil atendimentos.
Percebemos que precisávamos,
também, atender a outra perspectiva, e formar profissionais para
que saibam manejar essa tecnologia no dia a dia. Por isso, nossa
parceria com o Centro Paula Souza está sendo muito boa”, afirma
o presidente do conselho, dando
boas-vindas aos alunos.

COM5 Comunicação
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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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Em um ano de crise,

o agro comprova sua força
Agropecuária cresce 2% em 2020, sendo único setor da
economia com resultado positivo no período.

E

m um ano marcado pela pandemia e recessão, o agro comprovou sua força e sua resiliência. A agropecuária foi o único
setor a registrar resultado positivo no Brasil em 2020, com
crescimento equivalente a 2% no período, frente a queda de
4,1% registrado no Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Os principais indicadores que puxaram os resultados do setor foram o
crescimento e o ganho de produtividade das lavouras, com destaque
para a soja (7,1%) e o café (24,4%), que atingiram produções recordes. O aumento na produtividade, fruto do clima favorável e de investimento dos produtores em tecnologias avançadas; a demanda externa
aquecida e a valorização do dólar, que impulsionaram as exportações;
o aumento da produção e exportação de carnes e o auxílio emergencial, que sustentou a demanda interna, complementaram a conjuntura
positiva do setor.
Segundo o CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi, a cada ano, o
resultado da Coopercitrus contribui sempre mais para o crescimento
do setor e para o desempenho de cada cooperado. “O nosso foco é
trabalhar na integração do atendimento, com todo portfolio necessário,
desde a semente até a máquina que vai colher, assistência técnica,
tecnologias de produção e agricultura de precisão. Nossa estratégia
está em oferecer tudo o que o produtor precisa em um lugar só, com
qualidade, com inovação, com condições atrativas, para que ele realmente tenha melhores resultados na atividade dele”, conclui.
Acompanhando o cenário favorável nos mercados de grãos e café,
o superintendente do Departamento de Grãos da Coopercitrus, Raul
Dorti, explica que a Coopercitrus elaborou um plano de ação para continuar ao lado do cooperado e atender prontamente suas necessidades:
“Quando começou a pandemia, já estávamos colhendo milho e soja
da safra verão. Aderimos todos os protocolos de segurança com os
nossos colaboradores para continuar recebendo a produção dos cooperados e o enviando aos portos”, explica.
O setor de café da cooperativa também adotou protocolos especiais:
“Mudamos a forma de classificar o café, com medidas de distanciamento social mais rígida e higienização mais detalhada para o contato
com as amostras. Foi um ano de bastante desafio, mas em momento
algum a Coopercitrus deixou de receber a produção. Por esse motivo,
foi um ano de grande eficiência e de resultados expressivos”, afirma
Dorti, parabenizando o produtor rural brasileiro que, mesmo em situações adversas, continua buscando aumentar sua produtividade cada
vez mais.
COM5 Comunicação
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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
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Novas normas do estatuto da Coopercitrus

incentivam participação feminina

N

o dia 24 de fevereiro de 2021 foi realizado, em formato digital, a Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) do Conselho Administrativo da Coopercitrus, com os votos dos
cooperados sendo registrados via chat. A mesa composta pelo presidente do Conselho Administrativo, José
Vicente da Silva; do vice-presidente Matheus Kfouri
Marino e do conselheiro Oscar Franco Filho, teve como
foco ajustes na reforma do Estatuto Social, que faz parte do dia a dia da cooperativa e deve estar alinhado às
principais demandas do cooperado e do mercado.
Dentre as pautas, foi votada a autorização para que as
esposas de cooperados participem da gestão da Coopercitrus, trazendo mais igualdade e transparência em
todas as decisões.
Outro tema de destaque destaque foi em relação à Fundação Coopercitrus Credicitrus, que passa a assumir todas
as ações de natureza social, educacional e cultural promovidas pela cooperativa, além de iniciativas de preservação

do meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
O custeio dessas ações provém do Fundo de Investimento Social (FIS), constituído por 1% do valor das sobras líquidas apuradas no exercício fiscal anual, após a
dedução dos valores para a reserva legal, para o Fundo
de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) e
outras reservas constituídas por deliberação do Conselho de Administração.
Durante a Assembleia, José Vicente enfatizou que a cooperativa tem como dever atender cada vez melhor o
cooperado. “Há mais de 10 anos, estamos crescendo
em percentuais acima de 20%, isso é um compromisso
muito grande da cooperativa, mas o nosso maior comprometimento hoje é o atendimento ao cooperado”.
A Assembleia Geral Extraordinária está disponível na íntegra no site da Coopercitrus: www.coopercitrus.com.br.
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

Aumente a potência no combate
às daninhas com Ritmo

Coopercitrus

Novo herbicida da IHARA desenvolvido
exclusivamente para cana-de-açúcar
Combate Capim-braquiária,
Mamona, Cordas entre outras

Inovadora formulação líquida:
rápida absorção e fácil manuseio

Canavial no limpo por mais
tempo e maior rendimento

USE O LEITOR DE QR CODE DO SEU CELULAR

ALTA POTÊNCIA NO COMBATE
ÀS DANINHAS! CONHEÇA
MAIS SOBRE RITMO.

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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Dinâmica dos hormônios
no ciclo fenológico da cana-de-açúcar

O

s hormônios ou fitormônios
são substâncias produzidas
pelas plantas e atuam na
regulamentação do seu desenvolvimento e crescimento do vegetal. Possuem ação mesmo em pequenas quantidades e sua função é atuar
como “mensageiros químicos” entre
células, tecidos e órgãos das plantas superiores. São produzidos em locais específicos, com objetivo de desencadear
uma ação em localidades da planta.
Os principais hormônios vegetais são:
auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico.
Auxinas têm a função de regular o
alongamento e divisão celular, promovendo o crescimento de segmentos de
órgãos. Participa de diferentes processos de crescimento e desenvolvimento
celular, como a divisão celular, alongamento celular, dominância apical, controle de abscisão de órgãos, formação
de raízes, tropismo e senescência.
Juntamente com as citocininas, promovem a divisão e a diferenciação celular, concomitantemente a importância da nutrição com cálcio e boro para
formação da parede celular.
Giberelinas estimulam o alongamento
e o desenvolvimento de gemas. Segundo Bull (1964), verificou-se, com
o uso de giberelina, o aumento no
comprimento do colmo e a massa de
matéria fresca, observando ainda incremento no teor de sacarose em folhas

de cana tratada.
Citocininas são muito importantes em
vários processos de crescimento e desenvolvimento de plantas, retardando
a senescência, regulando a dominância
apical e a promovendo da divisão celular.
Para a melhor expressão do uso de bioestimulantes, precisamos conhecer e
entender o estádio fenológico da cultura.

A cultura da cana-de-açúcar possui seu ciclo fenológico quatro
fases de desenvolvimento, sendo:
1ª

- Brotação e emergência, necessitando de umidade no solo para brotação, surgimento das raízes (citocinina)
e o início de consumo das reservas nutricionais, seja do tolete ou da soqueira, que após 30 a 60 dias inicia o desenvolvimento de colmo primário com
estabelecimento do crescimento da
gema apical (auxina) em altura, resultando na formação de nós e entrenós
(giberelina) formando o colmo da cana-de-açúcar. Após este período inicia-se
o enraizamento inicial, chamado de raiz
cordão, ou de sustentação da planta
em absorção de água e nutrientes (citocinina), seguido das primeiras folhas e
do crescimento dos colmos primários,
aumento da atividade fotossintética da
planta e o início do consumo nutricional
e produção de hormônios para melhor
expressão do potencial genético de
produtividade da cana-de-açúcar.

Cana

O uso de bioestimulantes nesta fase
proporciona uma brotação uniforme,
principalmente em plantios no período
de menor umidade e no inverno, pois
melhora o enraizamento inicial das plantas. Diversos trabalhos já realizados evidenciam aumento de produtividade em
média de 8 toneladas por hectare.

2ª

– Perfilhamento, nesta fase inicial
predomina atividade meristemática
das gemas laterais da base da brotação e emergência originando os brotos, que ao emergirem são chamados
de perfilhos (na média 30 dias após a
emergência do colmo primário). A partir do colmo primário e sucessivamente os secundários, terciários e assim
por diante até um limite, determinando a formação da touceira e população
final de colheita. Durante este período
ocorre o desenvolvimento das raízes
fibrosas, com condições de favoráveis
de fertilidade do solo e sem impedimento químico, físico, elas vão descer
em profundidade. Após a emergência
do colmo primário, todas as raízes da
touceira irão ocupar os primeiros 30
centímetros de profundidades nos próximos 120 dias. Lembrando que o número de perfilhamento sofre influência
do ambiente. Água, nutrientes e boa
aeração do solo favorecem o aumento dos perfilhos. A alocação de variedades deve ser correta em função do
ambiente de produção, para que as variedades responsivas e exigentes em
fertilidade do solo expressem o máxi-

mo de sua produtividade. Caso sejam
alocadas em ambientes desfavoráveis,
perderão seu poder de perfilhamento e
desenvolvimento dos colmos, gerando
produtividade abaixo da expectativa e
potencial da mesma, provocando reformas antecipadas de canavial.
O uso de biorreguladores minimiza os
efeitos do estresse, promovendo o
equilíbrio hormonal, para um melhor
desenvolvimento do sistema radicular
e da parte aérea, colaborando com as
plantas para expressarem seu melhor
potencial em produtividade.
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3ª – Crescimento dos colmos, após o perfilhamento, os colmos que permanecerão até a colheita (muito do que se enxerga em um canavial
entre os meses de fevereiro e março de colmos
secos, são perfilhos que não sobreviveram em
detrimento da competição entre os colmos),
haverá o desenvolvimento em altura e acúmulo de sacarose, principalmente nos entrenós da
base. Neste período, as folhas mais velhas (+6
ou +7 em diante) começam a secar. Dependendo das chuvas é visível os primeiros 3 a 5 entrenós nas touceiras e intenso desenvolvimento
radicular. Ocorre o máximo de desenvolvimento
foliar nesta fase, seguindo o crescimento em diâmetro e altura do colmo, que são estimulados
e dependentes de luz, temperatura e umidade,
podendo formar um entrenó por semana ou a
cada dez dias, e período nublados com intensidade em dias podem afetar negativamente o
desenvolvimento destes entrenós (diminuição
da fotossíntese), assim como déficit hídrico promove o encurtamento do entrenó.
Auxinas devem ser utilizadas nesta fase, seja
complexo hormonal, indutores e promotores.
Sua importância está no alongamento do entrenó e os principais órgãos de produção na planta são os meristemas apicais, folhas jovens. É
importante adotar um excelente manejo para
desenvolvimento da planta, para que seja produzido na gema apical da planta de cana-de-açúcar.
O nutriente zinco é um precursor hormonal de auxina, por isso é importante o uso de nutrição de
zinco via solo ou foliar em doses adequada para
uma excelente produtividade, levando em consideração a extração e exportação deste nutriente.

4ª – Maturação dos colmos, ocorre simultaneamente ao processo de crescimento dos colmos
e à medida em que o balanço entre fotossíntese
bruta menos a respiração da planta obtém a fotossíntese líquida e o excedente de sacarose se
desloca para os entrenós, sendo a última fase

das etapas a colheita, que dependerá da variedade (precoce, média e tardia), época de plantio,
ambiente de produção, manejo de maturador e
outros fatores.
A produtividade de cana-de-açúcar é dependente da interação do ambiente (solo, clima e
etc.) com genética (resposta de cada variedade
de cana) e o manejo (uso de biestimulantes,
nutrição, controle de pragas/doenças/plantas
daninhas, época de plantio e colheita etc.) e os
componentes de produtividade são:
TCH (toneladas de cana por hectare) = D² x C x
H x (0,007854/E), onde:
D = diâmetro de colmos (centímetros)
C = número de perfilhos (nº de colmos por metro linear)
H = altura do colmo (comprimento médio em
centímetros)
E = espaçamento entre sulcos (metros)
O uso de biestimulantes tem impacto direto
nestes componentes e nos fatores que podem
interferir no sucesso ou insucesso são:
D = diâmetro dos colmos: fotossíntese, sanidade de folhas, competição com plantas daninhas,
deficiência nutricional, espaçamento x densidade de plantas, estresses e giberelinas.
C = número de perfilhos: pragas, doenças, fitotoxicidade de herbicidas, brotação, estresse, deficiência nutricional, auxinas e citocininas.
H = altura dos colmos, realização plena de fotossíntese, nutrição mineral, giberelinas, auxinas e
citocininas.
Para o melhor uso da tecnologia de uso bioestimulantes em cana-de-açúcar com o melhor
resultado de retorno econômico, o cooperado
deve procurar a equipe da Coopercitrus para a
recomendação adequada em função das necessidades locais de cada área de produção e estádio fenológico da cana-de-açúcar.

Referências:
https://www.stoller.com.br/tudo-sobre-as-fases-de-desenvolvimento-da-cana-de-acucar
Fisiologia da produção de cana-de-açúcar, 2018. Editora Andrei.
Fisiologia Vegetal: Reguladores Vegetais, 2015. Editora Andrei.
Palestra: Uso de bioestimulantes em
cana-de-açúcar, Eng. Agr. MSc Fernando Bacilieri.
Marcos Antonio Zeneratto
Consultor especialista em cana-de-açúcar da Coopercitrus
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Principais cuidados na

pré-colheita do cafeeiro
Cuidados e pontos a observar na lavoura.

N

o momento da pré-colheita do café, os
principais cuidados e pontos a observar
são: verificar estradas e carreadores de
trânsito para transporte do café; verificar
pontes, mata burros e colchetes (larguras); verificar árvores e galhos no percurso dos maquinários e verificar
área de carreadores de manobra dos equipamentos
dentro das lavouras (colhedoras, varredoras e levantadoras).
Iniciar a colheita nos talhões com maior porcentagem
de frutos maduros, fazendo vistoria e levantamento de
porcentagem de frutos maduros e verdes, selecionar
os primeiros talhões a serem colhidos, conforme a porcentagem de maturação, sendo que o ideal é de 90 a
95% de frutos maduros, sempre observando as variedades e idade das plantas.

Arruação manual
Arruação manual pode ser realizada somente com rastelo ou enxadas. Nunca movimentar a terra, retirar apenas galhos e folhas, nunca a terra, e evitar os dias úmidos para não movimentar terra e expor as raízes ao sol.

Foto 1: Arruação Manual

Arruação química/mecânizada
• Na arrumação química, verificar os tipos de plantas invasoras, fazendo o levantamento e identificação para recomendação do herbicida correto, evitando a reaplicação.
• Na arrumação mecânica, utilizar arrumador mecânico
e sopradores, evitando a retirada de terra.

Foto 2: Arruação Química – com proteção na barra

Café

Cuidados com as instalações e equipamentos
Essa fase é de suma importância na verificação da infraestrutura, maquinários e revisão de toda estrutura e
equipamentos que já existem na propriedade, assim
como levantamento das lavouras a serem colhidas e o
preparo para a colheita.
Deve-se fazer uma revisão muito detalhada, considerando:
• No terreiro, verificar trincas, rachaduras, buracos, grades de proteção de escoamento de água e limpeza de
grãos remanescentes da colheita anterior. Quando necessário, deve ser cercado para evitar a entrada de animais. Uma alternativa para restauração é a mistura de cal
de reboco, areia fina e cimento, na proporção de 1:3:1.

Foto 3: Terreiro concreto com trincas e avarias

Foto 5: Lavador e Separador de café – Limpeza e Manutenção

• No sistema de descasque (via úmida) verificar motores, instalações elétricas, correias, colmeias, peneiras
descascadoras, polias e limpeza de grãos remanescentes da colheita anterior.

Foto 6: Descascador de cereja

O secador deve passar por uma rigorosa inspeção de
correias, canecas, termômetros de temperatura, bica
de jogo e limpeza de grãos remanescentes da colheita,
no seu interior.
• Na fornalha, observar principalmente o estado das
grelhas e tubulações, substituindo ou reparando o que
estiver estragado.

Foto 4: Terreiro concreto, verificar escoamento de água

• No lavador ou separador de verde, verificar motores,
instalações elétricas, correias, vazamentos no reservatório de água e local de retirada da água para uso no
lavador e limpeza de grãos remanescentes da colheita
anterior.

Foto 7: Secador de café – Baú e Rotativo
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•

Na máquina de beneficiamento, fazer a verificação
de peneiras, correias, ventiladores e limpeza de grãos
remanescentes da colheita anterior.

Cuidado com produtos utilizados na desinfecção dos
armazéns e tulhas, só utilizar produtos específicos
para este fim.
• Nos equipamentos agrícolas de colheita, fazer revisão de tratores, carretas, caminhões guinchos, colhedoras, varredoras e levantadoras de café.

Foto 8: Máquina de beneficio e Suporte para big bag
Foto 11: Equipamento de carregamento e transporte

• Nas tulhas, verificar vazamentos em telhados, instalações elétricas, materiais que não sejam café armazenados
no seu interior e grãos de café da safra remanescente.

• Nos materiais e equipamentos da colheita manual, verificar: derriçadoras motorizadas manuais, combustível, panos, luvas, rastelos e medidas para medir o café colhido.
• Nos equipamentos e materiais para colheita mecânica,
verificar tratores, colheitadeiras, carretas basculantes.

Foto 9: Tulhas e secador baú

•

Nos armazéns e silos, verificar goteira, elevadores,
correias e limpeza de grãos remanescentes da colheita
anterior.

Foto 14: Colhedora automotriz

Foto 15: Colhedora automotriz

Foto 10: Armazém e empilhamento adequado

Marcelo de Moura Almeida
Consultor especialista em café da Coopercitrus

Café
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Produção média de

6,3

sacas a mais
por hectare.

Programa Nutricional NossoCafé.

Flores sadias
e vigorosas

Maior taxa
de pegamento
de florada

Mais café
de qualidade

Quer saber mais?
Procure um
representante Yara
ou acompanhe nossos
canais oficiais.

yarabrasil.com.br

Acompanhe a Yara nas redes sociais:

* Média de 268 lavouras demonstrativas em um período de 5 anos.

Conheça diversos benefícios que aumentam
a rentabilidade do seu café:
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NEMATOIDES EM HF:
o inimigo invisível dos produtores

N

ematoides fitoparasitos são vermes microscópicos que vivem no solo e colonizam o sistema radicular das plantas,
obstruindo as raízes e dificultando a absorção de água e nutrientes, sintomas que podem
levar a falsa impressão de deficiência nutricional.
Essas características específicas dificultam sua identificação, fazendo com que o produtor perceba sua
presença apenas quando eles já estão em altas populações, manifestando danos. A essa altura o estrago
já está feito e pouco se tem a fazer para amenizar o
problema naquela safra. Por isso, diferentemente de
pragas e doenças comuns, não se faz “controle” e
sim “manejo” de nematoides, pois as soluções para
esse problema não são imediatas, e devem ser tratadas com seriedade, antes mesmo da instalação da
cultura.

sentativo será o laudo. Nas reboleiras, é importante
coletar em pontos, dentro, fora e principalmente nas
extremidades.
Nematoides são organismos vivos, portanto, alguns
cuidados são importantes para conservá-los até o laboratório. O solo (1 Kg) e as raízes (500g) devem ser
colocados juntos no mesmo saquinho, que deve ser
de plástico e identificados corretamente. É importante que as amostras não fiquem expostas ao sol e a
altas temperaturas após a coleta, podendo ser armazenadas em caixa de isopor, ou em geladeira, jamais
congelar, até serem encaminhadas ao laboratório. A
escolha de um laboratório de confiança, com um profissional capacitado para a identificação, também é
fundamental.

Identificando o problema

nematoides de galha atacam praticamente todas as
culturas, e como o próprio nome diz, são facilmente
percebidos pelo engrossamento total ou de alguns
pontos das raízes. Além dos sintomas nas raízes, é
comum que as plantas se tornem menores, amarelecidas e menos produtivas, sendo normalmente encontradas em reboleiras bem definidas. As espécies
de nematoides de galha mais comuns em HF são
Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica e Meloidogyne enterolobii. A identificação correta de cada
uma é fundamental para realizar o manejo específico,
principalmente na hora da escolha de cultivares resistentes.

O primeiro passo no manejo de nematoides é a
amostragem. Nematoides normalmente se manifestam em reboleiras, sendo esse o primeiro sinal
claro do problema. Como nem sempre as reboleiras
são visíveis, é importante que se façam amostragens
rotineiras de solo e raízes das plantas para detectar
o problema ainda no seu início. As amostras devem
ser coletadas na área da maneira mais representativa
possível, separando os talhões com características
distintas. As coletas devem ser em zig-zag, em torno
de dez pontos por talhão para ser formar uma amostra. Quanto mais amostras coletadas, mais repre-

Principais espécies
Nematoides de galha (Meloidogyne spp.) - Os

Hortifrút
ae e P. jahenny, embora sejam menos comuns. O
sintoma típico desse gênero é a presença de lesões
necrosadas nas raízes. As lesões são normalmente
associadas à presença de outras doenças de solo,
como os fungos Rhizoctonia e Fusarium. As plantas,
além de menos produtivas, apresentam porte menor
e, às vezes, amarelecimento nas folhas, com reboleiras menos definidas.

Figura 1. Galhas radiculares, causadas pelo nematoide de galha
(Meloidogyne sp.).

Nematoides das lesões (Pratylenchus spp.)

-O
nematoide das lesões radiculares está amplamente
distribuído no Brasil. De modo geral, a espécie mais
importante é Pratylenchus brachyurus, pois parasita
praticamente todas as culturas, mas também podem
ocorrer em algumas HFs P. zeae, P. vulnus, P. coffe-

Figura 2. Lesões necróticas nas raízes, causadas pelo nematoide
das lesões radiculares (Pratylenchus sp.).
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Manejo de nematoides
O melhor manejo para nematoides é o preventivo,
evitando que o nematoide entre na área. Medidas
simples como lavar as rodas e implementos, retirando o solo aderido ao sair de um talhão para
outro, pode evitar significativamente a entrada do
patógeno. Começar os tratos culturais em áreas
isentas ou menos infestadas primeiro também é
uma boa medida. Outro ponto importante é adquirir apenas mudas certificadas, quando for o caso.
Depois que o nematoide infesta a área, não é possível erradicá-lo, apenas conviver com ele.
O uso de cultivares resistentes, quando disponíveis, é um dos métodos mais eficientes de manejo. Além de reduzir perdas, o produtor evita a
multiplicação do patógeno na área. Há também
cultivares que são ditas como tolerantes e, embora
elas suportem melhor a infestação, podem aumentar muito a população do patógeno, o que pode
gerar um problema sério para a próxima safra. Ao
escolher uma cultivar é importante se atentar ao
Fator de Reprodução (FR) para cada espécie de
nematoide. O FR é a capacidade que uma cultivar
tem de multiplicar a população inicial do patógeno.
Por exemplo, uma cultivar com um FR de 2,5, pode
aumentar em 2,5 vezes a população de nematoide
até o final do seu ciclo. Dito isso, cultivares que
apresentam FR < que 1 são preferíveis.
Outra ferramenta indispensável no manejo de nematoides é a rotação e sucessão de culturas. Esse
método, além de beneficiar as qualidades, químicas, biológicas e estruturais do solo, pode reduzir significativamente a presença de nematoides.
Mas, para isso, é preciso que as plantas utilizadas
não sejam hospedeiras das espécies presentes. Há
também plantas consideradas como antagonistas,
como por exemplo, as crotalárias spectabilis, bre-

viflora e ochroleuca, que quando utilizadas em rotação são excelentes no manejo de Meloidogyne,
Pratylenchus e de outros nematoides. Além da rotação de culturas, práticas culturais como destruição de restos culturais, especialmente as raízes,
remoção de plantas daninhas, adubação orgânica e
revolvimento e solarização do solo, são ferramentas de manejo importantes que devem ser levadas
em consideração pelo produtor.
Uma série de produtos biológicos e químicos tem
sido registrados para o controle das principais espécies de nematoides e são ferramentas indispensáveis no manejo. Produtos biológicos, de modo
geral, apresentam ação mais branda, porém mais
prolongada ao longo do ciclo, sendo potencializados quando há um bom manejo de matéria orgânica no solo. Já os produtos químicos têm um
maior efeito de choque, o que ajuda a planta a se
estabelecer melhor logo nas primeiras semanas de
desenvolvimento, entretanto, há uma tendência de
aumento acelerado da população dos nematoides
após o fim do período residual. A escolha do tipo
de produto vai de acordo com o perfil da cultura e
do produtor.
Nematoide é um problema sério e silencioso, e não
deve ser subestimado. Portanto, realizar amostragens periódicas para detectar o problema ainda no
início e evitar sua disseminação para o resto da fazenda é fundamental. É importante salientar que o
sucesso no manejo de nematoides não se baseia
apenas em uma única estratégia, mas sim na associação de várias medidas. Embora não seja possível erradicá-lo, muito se pode fazer para conviver
com ele sem que se tenham maiores prejuízos.
Daniel Dalvan do Nascimento, doutorando em Agronomia, Unesp/
FCAV Campus de Jaboticabal.
Marcos Alan do Nascimento, consultor especialista em hortifrúti
da Coopercitrus
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Como as ações ambientais do governo
de Joe Biden podem impactar o Brasil.
O setor sucroenergético brasileiro vive uma expectativa
bastante positiva com a propagada agenda ambiental do
Governo Biden. Os produtores norte-americanos de biocombustíveis pressionam pela
efetivação do aumento da adição de
etanol na gasolina para 15%.
Essa pode ser uma grande oportunidade para o
Brasil porque, embora os EUA sejam o maior produtor mundial do biocombustível, o aumento de
5% na gasolina americana equivaleria a toda demanda interna de etanol no Brasil, abrindo espaço
para importação.

Mais importante do que as perspectivas comerciais, é o fortalecimento do papel fundamental que
o etanol tem na luta contra o aquecimento global.
O etanol de cana-de-açúcar proporciona a redução
de emissões em até 90% quando comparado à
gasolina, com eficiência ambiental equivalente à
de combustíveis de segunda geração, segundo a
própria legislação norte-americana.
No Brasil, o uso de etanol evitou a emissão de
mais de 515 milhões de toneladas de CO2eq nos
últimos 17 anos. O biocombustível é um agente
efetivo de descarbonização por aqui e pode fazer
o mesmo para os estadunidenses.

Com mudanças na geopolítica, a que mais deve
impactar o Brasil é a postura dos EUA em relação
às mudanças climáticas. Ao retomar o Acordo de
Paris, Joe Biden não apenas mostra seu posicionamento interno, como reforça o seu posicionamento
nas relações externas. Um dos efeitos mais imediatos deve ser o recebimento de recursos para redução do desmatamento e combate às queimadas na
Amazônia, assunto tratado em debate que o candidato já adiantou que, caso não fossem tomadas
medidas, o Brasil sofreria “consequências econômicas significativas”. O posicionamento de Biden

tem forte influência na liderança mundial, que deve seguir a
tendência de exigir posturas
mais sustentáveis e pressionar o Brasil para a redução do
desmatamento, podendo também intensificar a fiscalização de
produtos exportados.

Evandro Gussi, presidente da UNICA
(União da Indústria de Cana-de-Açúcar).

Roberta Marotti Martelletti Grillo – Bióloga Especialista em
Gerenciamento Ambiental – Consultora na Qualtec
Consultoria e Treinamento.

Opinião

O recém-empossado Presidente Joe Biden pode representar
uma guinada na questão ambiental dos Estados Unidos. Os
EUA devem voltar às diversas mesas de discussões nesta
área e participar mais da retórica mundial pela contenção das
mudanças climáticas. Um dos pontos de maior impacto para
nós no Brasil pode vir a ser seu maior apoio ao setor de biocombustíveis, e ai falamos tanto do etanol na gasolina como
do biodiesel misturado ao diesel, principalmente.
Qualquer sinalização de alteração nas proporções hoje utilizadas utilizaria um maior volume de grãos, tanto milho quanto
soja, para o mercado de combustíveis, tirando estes produtos
do mercado internacional de alimentos e abrindo oportunidades para expansão da produção em outros locais, sendo o Brasil um dos mais aptos a esta expansão. Fora isto, as exportações de etanol dos EUA para a China, Índia
e outros países estão aumentando, e isto
também cria oportunidades de expansão
da produção brasileira.
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.
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VITRINE DAS

TECNOLOGIAS

AGRÍCOLAS
NO CAMPO

Incentivar a pesquisa e promover demonstrações de tecnologias é o nosso
jeito de aproximar a ciência da prática, contribuir com o desenvolvimento de
novos produtos e com a produtividade de nossos cooperados.

C

omo um dos investimentos mais importantes da produção agropecuária, o manejo agrícola deve ser planejado, com
insumos de qualidade, que assegurem
o aumento da produtividade com o melhor retorno
financeiro. Com objetivo de fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas e de aproximar
o produtor rural e as marcas de insumos mais importantes do setor, a Coopercitrus disponibiliza, por
meio da Fundação Coopercitrus Credicitrus, áreas e
estruturas para diversas empresas parceiras realizarem experimentos de campo, com foco na validação
e demonstração de suas tecnologias.
“Os plots são campos de demonstração instalados
na Fundação, como uma vitrine que, de um lado,
permite às empresas demonstrarem suas soluções
e, do outro lado, proporciona ao cooperado a oportunidade de analisar, em uma mesma área, diferentes
protocolos para manejo da lavoura”, avalia o vice-presidente do Conselho de Administração da Coopercitrus, Matheus Marino. “Para as marcas, esse
investimento também é interessante, porque além
da estrutura para trabalhar, elas têm acesso à área
de eventos e aos ambientes acadêmicos da Fundação Coopercitrus. Em um mesmo lugar, unimos teoria e prática, criando um ambiente perfeito para a
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inovação”, pontua Marino.
Em uma área total de aproximadamente 37 hectares estão instalados 17 plots de cerca de um hectare cada, disponíveis para as empresas testarem
produtos, estudarem diferentes tratamentos e validarem protocolos agrícolas variados. Dos 17 plots,
12 já estão com as pesquisas em plena atividade.
Nesta mesma área, também são cultivadas variedades de soja e um sistema de Integração Lavoura,
Pecuária, Floresta, em parceria com a Embrapa.
“Nessa parceria, a Fundação disponibiliza a área
com toda estrutura, sistema de irrigação totalmente automatizado com cavalete instalado na entrada do plot, máquinas e implementos para preparo

do solo, plantio, condução e colheita, tratores com
módulos georreferenciados para piloto automático,
plantadora com sistema hidráulico e pneumático
para distribuição de sementes, adubos e defensivos, pulverizadores de barra e outros implementos para atender da melhor maneira possível as
solicitações das empresas. Também disponibiliza
mão-de-obra para aplicação dos protocolos, tudo
supervisionado por dois engenheiros agrônomos
especialistas em mecanização, tratos, experimentação agrícola e coordenação de atividades de campo”, apresenta o supervisor de Plots da Fundação,
Otavio Ricardo Sempionato.
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Conheça as marcas participantes e as respectivas pesquisas que estão sendo conduzidas nos plots
ADAMA

BASF

BAYER

O plot da Adama contará com a
demonstração de todo o portfólio
para manejo de cana-de-açúcar,
trazendo os principais problemas
e soluções que os produtores
necessitam para aumentar produtividade. Os destaques são o
protocolo para controle de nematoides, manejo de plantas
daninhas, combate a fungos e
soluções de aumento da produtividade.

No plot da BASF estão sendo
executados protocolos para demonstração nos cultivos de soja
e cana-de-açúcar, com foco em
proteção de cultivo. O manejo de
soja inclui tecnologias para o tratamento de sementes e manejo
de pragas, doenças e plantas daninhas. Em cana, são apresentadas soluções para sulco de plantio e manejo de pragas, doenças
e plantas daninhas.

O foco das áreas demonstrativas da Bayer é apresentar ao
produtor rural as possibilidades
de garantir rentabilidade com
sustentabilidade nos diversos
sistemas de produção, principalmente focando no sistema
de milho verão sucedido com
cobertura verde no inverno, e
soja com sucedida por milho safrinha.

Capa

“Ao disponibilizar as áreas para
pesquisa, a Fundação Coopercitrus estreita ainda mais a relação entre as principais empresas
fornecedoras de insumos e os
produtores rurais, facilitando o
acesso dos cooperados às principais tecnologias de manejo”.
FMC
A FMC está focando os manejos para três cultivos. Em
cana-de-açúcar, manejo integrado de pragas, nematóides, doenças e estresses em MPB e no plantio convencional, além do controle de plantas daninhas com seletividade. Na soja, os resultados de tratamento de semente
para manejo de lagartas, corós e nematoides, garantindo
um bom stand e uso de herbicidas pré-emergentes para
evitar a matocompetição inicial e seleção de plantas resistentes. Em citros o objetivo é o controle de pragas via
solo, plantas daninhas e manejo de estresses.

IHARA

MOSAIC

STOLLER

Os campos de pesquisa da IHARA são dedicados aos cultivos
de café, cana-de-açúcar, citros e
soja. Neles, a empresa pretende
evidenciar os protocolos de controle e práticas de manejo das
principais plantas daninhas, pragas e doenças que causam prejuízos à lavoura, contando com
soluções lançadas recentemente para o fortalecimento dessas
culturas.

Em fase inicial de plantio, o plot
da Mosaic apresenta tratamentos para as culturas de cana-de-açúcar e milho safrinha, cujo
manejo será conduzido com
produtos de alta performance da
marca, para que o produtor veja
a efetividade desse protocolo
em comparação com manejo
tradicional.

A Stoller conduzirá experimentos de seus novos conceitos de
tratamentos para as culturas de
cana-de-açúcar e soja, que aliam
tecnologias nutricionais e fisiológicas, a fim de garantir um canavial mais perene e de uma soja
mais resistente a estresses.
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UPL
A UPL irá demonstrar seu portfólio de produtos biológicos e soluções tradicionais de proteção de cultivos nas culturas de café, com foco no pegamento de mudas e protocolo de nutrição para aumentar a sanidade da
planta; cana-de-açúcar, focando em proteção, longevidade e resultados
na colheita; citros, abrangendo controle de pragas e plantas daninhas no
pomar; hortifrúti, avaliando tecnologias de controle de pragas, doenças e
plantas daninhas nas culturas da batata, tomate, cebola e folhosas; soja e
milho, com soluções para manejo de resistência de plantas daninhas, pragas e fungos, além de soluções para pré-plantio com efeito pré-emergente; e pastagem, com tecnologias de proteção aliados à nutrição de plantas.

SYNGENTA

YARA

Com o campo em fase de instalação, o objetivo da Syngenta
é disponibilizar sua tecnologia
aos produtores rurais de forma
regional, para que eles possam
acompanhar o resultado do
portfólio da marca na prática
dentro do ciclo de cada cultura,
tanto na cana-de-açúcar, como
na soja, milho, tomate, batata e
café.

A Yara vai apresentar tratamentos
de construção de fertilidade de
solo e programas nutricionais desde a adubação de base a complementação foliar para as culturas da
soja e cana-de-açúcar adequadas
para a região, com a finalidade de
demonstrar a efetividade do manejo nutricional em cada cultura.
Além disso, conta com diversos
profissionais para a realização de
análises técnicas no campo.

Caminhando lado a lado com seus cooperados, a
Coopercitrus fortalece o compromisso de oferecer
soluções integradas, ou seja, proporcionar aos produtores, tudo o que é necessário para aumentar sua
produtividade e, consequentemente, sua renda.
Além de fornecer um amplo portfólio de produtos,
serviços e tecnologias, a cooperativa está sempre
buscando facilitar o acesso de informações e novas

A Fundação Coopercitrus Credicitrus está aberta a toda a comunidade como um instrumento de
avanço social, ambiental, educacional e de pesquisa, e convida todos
cooperados a visitarem os campos
de demonstração e conferirem de
perto todos os experimentos em
andamento.

soluções ao agricultor. E, para as empresas que desejam adquirir um dos plots ainda disponíveis, basta entrar em contato com a Fundação Coopercitrus
Credicitrus ou com o Departamento de Comunicação da Coopercitrus.

COM5 Comunicação

boldpropaganda
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IRRIGAÇÃO
INTELIGENTE

É VALLEY

Conhecida pela inovação tecnológica, a Valley leva
soluções pioneiras a serviço da produtividade do campo e
contribui para a nutrição do mundo de forma eﬁciente,
responsável e sustentável. Com a Valley o agricultor
enfrenta períodos de seca sem perder a produtividade e
produz mais em menos área cultivada, além de poder
contar com uma equipe capacitada e certiﬁcada em 58
países pelo mundo. Com 75 anos de história, os pivôs
Valley estão presentes em todos os tipos de lavoura,
fazem a diferença no mercado, no cotidiano das fazenda e
na mesa do consumidor.

VALLEYIRRIGATION.COM.BR
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O TEMPO PELO BRASIL

O

s meses de fevereiro e março (até o dia
12) de 2021 foram marcados por temperaturas máximas e mínimas oscilando,
predominantemente, entre o normal e ligeiramente abaixo do normal (Figuras 1 e 2 – Esquerda e Centro) em grande parte do Brasil. No mês de
fevereiro, somente na faixa leste da região Nordeste
e em algumas poucas áreas dos estados de SP, MS,
MT, PA, AM e RR, as temperaturas máximas ficaram
acima do normal (Figura 1 – Esquerda), enquanto que
nos primeiros 12 dias de fevereiro a situação foi parecida, porém, incluindo ainda algumas áreas do RS
(Figura 2 – Esquerda). Para as temperaturas mínimas,
o predomínio também foi de temperaturas oscilando
entre o normal e abaixo do normal no mês de fevereiro (Figura 2 – Centro). No entanto, o predomínio de
temperaturas mínimas abaixo do normal se concentrou na região Sul. Por outro lado, na região Norte, as
temperaturas ficaram ligeiramente acima do normal,
assim como também observado em algumas áreas
da região Nordeste. Para o primeiro terço do mês
de março, apesar de algumas variações em todas as
regiões o predomínio foi de temperaturas dentro do
normal (Figura 2 – Centro). Com relação às chuvas
(Figuras 1 e 2 – Direita), o mês de fevereiro foi marcado por anomalias positivas em parte das regiões
Sudeste (MG, RJ e ES), Centro-Oeste (MT e GO),
Nordeste (centro-oeste da BA) e Norte (TO, leste e

norte do PA, AM e AC). Especialmente na região Centro-Oeste, mais especificamente no nordeste do MT,
as chuvas foram excessivamente intensas entre fevereiro e março, prejudicando a colheita da soja, que
já vinha com seu ciclo atrasado, o que atrasou ainda
mais a instalação da cultura do milho safrinha que,
em algumas regiões, deverá ser cultivada fora da janela ideal de plantio recomendada pelo Zoneamento
Agrícola de Risco Climático (ZARC) do Ministério da
Agricultura. Por outro lado, em grande parte do país,
incluindo a região Sul (exceto o extremo sul do RS),
SP, MS, Sul de Minas e Triângulo Mineiro, centro-sul
e noroeste do MT, RO, PA, RR, e AM, em grande
parte da região Nordeste, o predomínio foi, novamente, de chuvas abaixo do normal, incluindo a região de
atuação da Coopercitrus, nos estados de SP e MG.
Situação semelhante se manteve nos primeiros 12
dias de março, com exceção para o estado do PR e
parte de SP, onde as chuvas ficaram ligeiramente acima do normal. Apesar da irregularidade das chuvas,
a distribuição das mesmas permitiu que os solos, em
grande parte do país, se mantivessem com disponibilidade de água oscilando entre média e alta, como
mostram os mapas a cada 15 dias do armazenamento
relativo de água no solo para todo o Brasil (Figura 3).
Apenas na faixa leste do país e parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste a situação foi mais crítica.

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

Agrometeorologia

Figura 2 – Anomalias das temperaturas médias das máximas (Tmax, Esquerda) e das mínimas (Tmin, Centro)
e da chuva acumulada (P, Direita) até o dia 12 de março 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:
01/02/2021 (Superior Esquerda); 15/02/2021 (Superior Direita); 01/03/2021 (Inferior Esquerda); e 15/03/2021 (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 ao longo dos
últimos meses vem sendo bastante variável, mas de
um modo geral as condições para o crescimento dos
canaviais, das pastagens, dos pomares de citrus, as-

sim como das culturas anuais, especialmente a soja,
vem sendo de razoáveis a boas, já que o armazenamento de água no solo tem se mantido acima de
50% da capacidade de água disponível (CAD). A situação se encontra um pouco melhor na região de
Araçatuba do que em Bebedouro.

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).

Previsão climática para os próximos trimestres
A Figura 5 apresenta o prognóstico probabilístico do
El Niño Oscilação Sul (ENOS) para os próximos tri-

mestres móveis. Por meio desse prognóstico, observa-se que as condições de temperatura da superfície
do mar (TSM) do oceano Pacífico equatorial continu-
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am indicando anomalia negativa, mantendo o prognóstico de maior probabilidade de ocorrência de uma
La Niña ao longo dos próximos meses, ≥ 50% até
o trimestre móvel MAM, a partir de quando passa a
predominar uma maior probabilidade de condição de
neutralidade, até o trimestre ASO. 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 seguem
aumentando, porém ainda abaixo das probabilidades
de neutralidade e de La Niña. De acordo com a previsão climática do IRI apresentada na Figura 6 nota-se
que nos próximos trimestres (AMJ, MJJ e JJA) se
mantém a expectativa de chuvas abaixo do normal na

região Sul, no centro-norte do MT e no extremo norte
da região Nordeste, enquanto nas demais áreas do
país as chuvas deverão ficar oscilando entre a condição normal e ligeiramente acima do normal, como é o
caso da área de atuação da Coopercitrus. Nos demais
trimestres, a condição de chuvas abaixo do normal
se espalha por grande parte do país, o que deverá
afetar as culturas anuais de inverno na região Sul e as
culturas perenes (café, citros, fruticultura tropical) e
pastagens nas demais regiões. Apesar dessas previsões indicarem tendências probabilísticas, o grau de
incerteza associado a elas é elevado, o que exige um
acompanhamento constante dessas previsões, assim como das previsões de tempo e monitoramento
agrometeorológico das áreas de atuação.

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 (FMA = janeiro-fevereiro-março/2021 a
OND = 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 abril-maio-junho a junho-julho-agosto 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
Pesquisador do CNPq – Nível 1A
Editor-chefe da Revista Scientia Agrícola
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Mercado interno e internacional da

carne suína
Mercado interno de carne suína
O preço da carne suína passou por fortes valorizações,
principalmente no segundo semestre de 2020, devido
à forte demanda internacional e aumento do consumo
no mercado doméstico. A arroba do suíno terminado
nas granjas paulistas, cotada a R$ 78,45/@ em abril,
saltou para R$176,35/@ em novembro, um acréscimo
de quase 125%.
Após quedas no preço final do mesmo ano e começo
de 2021, por conta da oferta comedida e o período de
“ressaca” de começo de ano, o mercado de suínos
retomou as valorizações (figura 1).

Figura 1.
Cotação média em São Paulo da carne suína CIF - em
R$/@.

A tabela 1 exibe a produção e exportação de carne suína do Brasil que vem crescendo desde 2018

Tabela 1.
Produção e exportação de carne suína brasileira no período de 2018 a 2020.

Ano

Produção Exportação Exportação
(milhões t)
(mil t)
(%)

2018

4,0

646,0

16,3

2019

4,0

750,0

18,8

2020

4,3

1021,0

23,7

Fonte: ABPA2.

Os embarques recordes refletiram na alta dos preços no
mercado interno, juntamente com a alta do dólar, dos
custos de produção e da alta das carnes concorrentes.

Expectativas

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

O preço médio de suínos terminados nas granjas paulistas em fevereiro de 2021, foi de R$137,06/@, segundo dados da Scot Consultoria. No comparativo anual,
houve uma variação positiva de 34,3%.

A carne suína brasileira e a China
Desde 2018, a China sofre com a perda de aproximadamente metade do seu plantel suíno para a Peste Suína Africana (PSA) e tem sido importante compradora
de carnes brasileiras, com destaque à suína.
Em 2020, a China (sem a participação de Hong Kong)
representou 55% do volume exportado de carne suína brasileira, 50% da carne bovina e 17% da carne de
frango (Comex1).

Em curto prazo, uma retomada do auxílio emergencial
pode levar ao aumento da demanda de carnes.
No médio/longo prazo, a China deve retomar gradualmente o seu plantel de suínos e os volumes exportados para o país devem cair ao longo dos próximos
anos.
Apesar da projeção de crescimento anual de 22% considerando 21/20, de 440 para 600 milhões de suínos
em produção estimados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA3), esse volume não
recupera o volume de 2017 (pré-PSA), estimado em
705 milhões de cabeças.
A retomada chinesa, porém, merece atenção quanto
aos recentes surtos de PSA no país e em Hong Kong,
relatados pela OIE4 nos primeiros meses de 2021 e
que podem retardar a retomada da produção chinesa.
Bibliografia consultada
Comércio Exterior (Comex).
Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA.
3
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos – USDA.
4
Organização Mundial de Saúde Animal – OIE.
1

2

Rafael Massami Suzuki, médico veterinário, dr., Scot Consultoria
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O período de seca chegou?
#ODesafioNãoPara
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Enquanto alguns pecuaristas escolhem o pasto convencional, outros optam nesta
época por um conﬁnamento de referência. Ao conﬁnar na seca o seu gado com a CMA,
a engorda pode ser até 4x mais rápida que o pasto tradicional.

ft$yl

45

46

Máquinas e implementos

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
amplia a vida útil das máquinas
e reduz custos de produção
Coopercitrus intensificou sua prestação de serviços de manutenção e pós-venda
para garantir aos cooperados o pleno funcionamento e a durabilidade de tratores,
máquinas e implementos. Conheça a avaliação dos produtores que contam com a
estrutura de pós-venda da cooperativa.

C

Mecânicos especializados compõem o time de
pós-venda da Coopercitrus.

om as janelas de produção cada vez menores nas lavouras, e com objetivo de atingir uma maior produtividade em
campo, a tecnologia se tornou indispensável para o produtor rural. Tratores, máquinas e implementos com alta
tecnologia embarcada aumentam a eficiência, otimizam resultados,
facilitam as operações e fazem o serviço render mais. É justamente
nesse cenário que a manutenção preventiva se mostra importante.
Afinal, como o próprio nome sugere, o objetivo é agir antes, para evitar e mitigar problemas durante as operações. Desse modo, fazendo
inspeções periódicas, o produtor garante o bom funcionamento e a
qualidade no serviço, além de aumentar a vida útil do bem.
Segundo o gerente de pós-venda Adriano Sgobbi, a Coopercitrus
conhece bem as necessidades de seus cooperados, por isso, além
de vender tratores, máquinas e implementos das melhores marcas,
oferece uma das mais completas estruturas de pós-venda do mercado. Recentemente, a cooperativa reestruturou esse segmento, com
objetivo de atender prontamente seus cooperados para assegurar o
perfeito funcionamento dos produtos da Valtra, New Holland, Massey Ferguson, Jacto e JCB com disponibilidade de peças e serviços
de altíssima qualidade.
“Na Coopercitrus, o cooperado conta com um pacote de soluções
para aumentar a longevidade de máquinas e implementos agrícolas,
desde a entrega técnica de um novo equipamento até as manutenções preventivas e fornecimento de peças originais e genuínas, contando com uma equipe de mais de 300 profissionais nessa área”,
descreve o gerente.
A excelência do serviço de pós-venda da Coopercitrus foi comprovada pelo cooperado Antônio Maria Claret, que confiou à Coopercitrus
de Ribeirão Preto, SP, a restauração de um trator que herdou de seu
pai Jamil Miguel Felippe, um Velmet 1988, antiga marca da Valtra.
A reforma teve início em maio de 2020, envolvendo a reposição de
peças, o reparo do motor, da parte elétrica e hidráulica, além de pintura. Ao todo, sete mecânicos trabalharam nesse projeto, deixando
o trator de três décadas em pleno funcionamento para trabalhar nas

Máquinas e implementos

Cooperado Antônio Claret aprova a restauração do trator Valmet 1988, que herdou de seu pai.

Fabio de Biase, coordenador comercial da Valtra, e Leonardo Prado,
gerente da Coopercitrus de Ribeirão Preto, entregam ao cooperado o
manual original do trator.

Trator Valmet 88, restaurado pela Coopercitrus e está perfeito para uso.

pulverizações e no tombamento da cana-de-açúcar.
Para complementar o serviço, a fábrica da Valtra reeditou

o manual original do trator, publicado em 1988, e presenteou o cooperado. “O serviço da Coopercitrus fica perfeito, como se fosse um trator zero. A Coopercitrus está de
parabéns com os cuidados que tiveram com esse trator.
Meu sonho é reformar todas as máquinas deixadas pelo
meu pai”, emociona-se o Antônio.
O cooperado Reginaldo Martins Carneiro, de Nova Granada, SP, possui uma frota de máquinas e implementos
New Holland para conduzir o manejo de cana-de-açúcar
em sua propriedade. Para ele, a Coopercitrus é uma parceira que está sempre de prontidão para atender as suas
demandas: “A equipe de pós-venda me atende na hora,
se vira do avesso para me atender. Quando não conseguem me ajudar no momento que preciso, eles me
dão suporte pelo telefone e, em menos de três horas, já
estão comigo na estância para resolverem o problema.
Nunca precisei parar a produção por falta de peça. Só
tenho a agradecer ao pessoal da Coopercitrus, somos
muito parceiros”, relata o cooperado.
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Na avaliação de Lucas Morais, gerente de manutenção de máquinas do Grupo Sigueno, que cultiva laranja e café na região de Tatuí, Buri e Itaí, SP,
a combinação entre os equipamentos Jacto e os
serviços de pós-venda da Coopercitrus são a chave para manter a produtividade sempre em alta.
Na lavoura, são utilizados 53 implementos Jacto,
dentre pulverizadores, tanques e colheitadeiras. “A
entrega técnica da cooperativa é excelente. Quando
acontece algum problema, a Coopercitrus sempre
está à disposição para nos atender e melhorar o desempenho das máquinas”, pontua Lucas.
O cooperado Simonides de Almeida, produtor de
grãos na região de Perdizes, MG considera o pós-venda da Massey Ferguson Coopercitrus como
principal serviço dentro da venda de um equipamento. Ele conta com três tratores da marca: dois
de porte grande e um de porte médio, para usos diversos dentro da propriedade. “Percebo que a Coopercitrus está cada dia mais alinhada para promover
um atendimento de qualidade”, salienta.
O cooperado e engenheiro civil Francis Arrodeia, de
Batatais, SP, contou com a Coopercitrus para fazer
a manutenção da retroescavadeira 5 em 1 da JCB,
que ele utiliza em sua empresa especializada na
construção de edifícios industriais. “A gente ficou
muito contente com o atendimento da Coopercitrus. O técnico que veio aqui foi muito atencioso,
mostrou os detalhes e explicou várias coisas que
não haviam me explicado no momento da compra,
em outra empresa”, afirma Francis.
Unindo suporte técnico especializado, amplo esto-

O pós-venda é um dos processos mais importantes na aquisição de uma máquina.

Peças originais e genuínas garantem a longevidade das máquinas

Máquinas e implementos
que de peças e gestão estratégica das suas ações,
a Coopercitrus investe na prestação de serviços de
pós-venda e impulsiona o desempenho de seus
cooperados, contribuindo para que produzam sempre mais e melhor. Em sua estrutura, a cooperativa
dispõe de 32 oficinas autorizadas para as manutenções de tratores e implementos, com equipe de
profissionais especializados para atender desde as
entregas técnicas, até manutenções e consertos
nas oficinas. Para saber mais sobre a estrutura de
pós-venda e os serviços de manutenção, procure a
unidade da Coopercitrus mais próxima.
Com5 Comunicação

Amplo portfólio de máquinas atende a diversos setores,
como manejo agrícola e construtoras.

Equipe especializada garante o pleno funcionamento de cada detalhe.
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Nesta safra fomos surpreendidos em alguns locais na citricultura
com surtos de psilídeos do HLB mesmo sob pulverizações em
calendário, como as ninfas da fotomontagem simulando alta população de adultos invadindo áreas citrícolas pulverizadas.

RESISTÊNCIA DO PSILÍDEO DO GREENING
A INSETICIDAS

A

parentemente, os calendários de aplicações
rigorosas de inseticidas de largo espectro de
ação, altamente tóxicos ao psilídeo e em alta
frequência, são eficazes como monitoramento
de resistência pela técnica de choque temporário. Contudo, pode não evitar a seleção para resistência, simples,
cruzada e múltipla se populações em alta densidade escaparem de alguma forma nas proximidades dos pomares
tratados.
Nesta safra, fomos surpreendidos com surtos descabidos,
inesperados, de adultos de infestação primária e ninfas de
reprodução secundária em regiões como Avaré, Itatinga,
Piracicaba, Rio Claro e Eng. Coelho, no Estado de S. Paulo.
Quando ocorre isso, as causas são atribuídas geralmente a
uma estiagem prolongada como aconteceu (clima, portanto), ao que se deve em parte, mas o procedimento correto
é alguma entidade privada ou pública de pesquisa e extensão fazer uma coleta de insetos da região afetada imediatamente e encaminhar para um laboratório para ensaio
de resistência como fizeram no México e na Florida, conforme vamos expor a seguir. Na Gravena, nós tínhamos
este serviço de rotina para os citricultores para o ácaro da
leprose. Detectada evidência de não controle por parte do
produtor e comunicado a nós, os procedimentos eram repassados a ele para coleta de ácaros na região afetada e
era realizado o bioensaio. Assim, nós resolvemos muitos
casos de resistência de acaricidas ao ácaro da leprose.
A resistência do psilídeo do Greening a bifenthrin, mala-

thion e clorpirifos foi estudada no México em populações
de três localidades, em 2014: Crucero de Parácuaro, El
Junco, e Antúnez, por Saúl Pardo e Colaboradores, publicado em 2017. Adultos e ninfas no quarto estágio foram
coletadas em cada localidade, representando as principais
áreas comerciais de produção de limão mexicano no Vale
de Apatzingán, no estado de Michoacán. As três populações de adultos e ninfas apresentaram baixos níveis de
resistência ao bifenthrin (≤7 vezes), mas foram muito resistentes ao malathion (≤345 e ≤432 vezes para adultos
e ninfas, respectivamente) e clorpirifos (≤2435 e ≤1424
vezes para adultos e ninfas, respectivamente).
O estudo da Flórida foi feito em 5 localidades e publicado
em 2011 por Siddharth Tiwari e Colaboradores. Em 2009,
o maior nível de resistência para adultos, em comparação
com a população suscetível de laboratório, foi encontrado
com imidaclopride com uma Razão de Resistência (RR50)
de 35 vezes em uma população. Em seguida, foram clorpirifos em várias populações (RR50 = 17,9, 13,3, 11,8 e 6,9
x), tiametoxam (RR50 = 15 e 13x), malathion (RR50 = 5,4
e 5,0x) e fenpropathrin (RR50 = 4,8x). Entre as populações
de ninfas, foram observadas resistência com clorpirifos
(RR50 = 3,2x) e imidaclopride (RR50 = 2,3 e 3,9x).
Os resultados atuais da Flórida indicam que a resistência
a inseticidas pode se tornar um problema emergente para
o controle do psilídeo se o manejo efetivo de resistência
não for praticado.
Prof. Santin Gravena – GCONCI

#NovosTemposNovasSoluções #ConsórcioNacionalJacto

É hora de realizar o seu sonho!
Chegou a sua vez de poder trabalhar com uma máquina Jacto ao seu lado!
O Consórcio Nacional Jacto é uma forma inteligente e prática de programar
a compra de novos equipamentos de várias linhas e modelos, com segurança
e taxas muito menores do que os financiamentos.
• SEM JUROS, apenas taxa de administração
de 1,78% a.a.;
• Parcelas flexíveis, com opção de pagamento
mensal, trimestral, semestral ou anual;
Fotografe o QR Code e
fale com um especialista do
Consórcio Nacional Jacto!

jacto.com

• Entrega programada com lance de 50%;
• Recurso 100% Jacto;
• Mega contemplação com chance de
retirada antecipada do equipamento.
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Mercado Agro

O que acompanhar em abril no

N

AGRO

o agro brasileiro, a grande notícia foi,
mais uma vez, a ampliação da estimativa da safra de grãos. O boletim Conab
de março estima um crescimento na
produção de 1,5% frente à projeção do mês passado, para a safra 2020/21, agora em 272,3 milhões
de toneladas; a nova área plantada foi projetada em
68,3 milhões de hectares (+0,9%). Na soja, o crescimento foi de 1,0% na nova estimativa, com 135,1
milhões de toneladas a serem colhidas, e uma área
de 38,5 milhões de hectares (+0,5%). Já no milho,
a nova previsão para a produção da primeira safra é
0,6% menor, com um total de 23,5 milhões de toneladas, em uma área 1,9% maior; no entanto, o total para as três safras deve fechar em 108,1 milhões
de toneladas, um crescimento de 2,5% no total. O

algodão, por sua vez, deve produzir 2,51 milhões de
toneladas de pluma (-0,5%), queda acentuada devido a mais uma redução na área de plantio, desta
vez em 1,5%, a qual fechou em 1,42 milhões de
hectares. Por fim, no trigo as estimativas apontam
6,43 milhões de toneladas, o mesmo da estimativa
passada, em uma área plantada também igual de
2,39 milhões de hectares.
Por falar em Brasil, na economia nacional, o relatório
Focus (Bacen) de 05 de março aponta um IPCA de
2021 em 3,98% e de 2022 em 3,50%. Para o PIB,
espera-se um crescimento de 3,26% neste ano e
de 2,48% em 2022. No câmbio, a estimativa é de
R$ 5,15 no final de 2021 e 5,13 no final 2022, e para
a Taxa Selic, a expectativa é de 4,00% e 5,50%,
respectivamente.

Mercado Agro

De acordo com estudo realizado pela Embrapa, o
agronegócio brasileiro é responsável por alimentar
quase 800 milhões de pessoas no mundo todo. Além
da própria população nacional, o alimento aqui produzido é fonte de energia para outras 560 milhões de
pessoas em outras nações.
Por fim, em fevereiro, as exportações do agronegócio
atingiram a cifra de US$ 6,47 bilhões, o que reflete
aumento de 2,8% frente ao mesmo mês do ano anterior, de acordo com o MAPA. O segmento de maior
destaque no mês (26,1% do total) foi o complexo
soja, com vendas em torno de US$ 1,13 bilhão, ainda
que o valor represente queda de 33,1% nas receitas
frente ao ano anterior, em virtude dos atrasos na colheita da oleaginosa no país. Na segunda colocação, o
segmento de carnes (19,8%) vendeu cerca US$ 1,28
bilhão (-1,2%); na carne bovina, foram US$ 551,1 milhões, uma redução de 1,5%; no frango, as vendas
foram de US$ 510,9 milhões (-6,7%); e a carne suína,
por sua vez, foi a única que apresentou crescimento,
e ainda bateu recordes nas exportações no mês de
fevereiro, fechando em US$ 184,3 milhões, resultado
impulsionado pelas novas ocorrências relacionadas à
peste suína africana na Ásia. O terceiro segmento que
mais exportou foram os produtos florestais (13,1%),
fechando o mês em alta de 3,0% na comparação
anual, com receita em torno de US$ 846,3 milhões.
Na sequência está o setor sucroalcooleiro (10,5%), o
qual representou a maior expansão mensal entre todos os segmentos, com US$ 681,0 milhões (+44%).
Por fim, na quinta colocação, ficou o café (7,0%), com
US$ 453,7 exportados (+7,7%). As importações do
agro foram de US$ 1,22 bilhões (+14,9%) para o mês,
o que resultou um saldo mensal positivo na balança
comercial de US$ 5,24 bilhões (-16,6%).

Os cinco fatos do agro para acompanhar diariamente em abril 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. Fora isso, observar os
atrasos de colheita da primeira safra devido às chuvas, aumentando ainda mais o risco da segunda. O
clima também está perturbando a Argentina;

2)

Demanda mundial: as importações na Ásia e outros países em carnes, grãos e outros produtos, além
de um possível novo surto de peste suína africana na
China a ser observado;

3) A recente instabilidade política com a situação da
Petrobras e sua 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. Qualquer problema
climático será grave aos preços.

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 associado na Markestrat Group, formado em Engenharia Agronômica pela FCAV/UNESP.
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CARNE BOVINA

Preços recordes em 2021 com oferta restrita

O

mercado brasileiro do boi gordo vai apresentando preços recordes em 2021. A
oferta restrita garante as altas no mercado de carne bovina, e o cenário deve
se manter ao longo do ano. As amplas exportações,
com a “lacuna” de oferta chinesa trazendo amplas
compras de carnes brasileiras pela China, são destaque. A avaliação é do consultor de SAFRAS & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, que fez palestra
durante o último dia da SAFRAS Agri Week, evento
totalmente on-line que ocorreu de 09 a 11 de março.
Os preços da arroba do boi gordo chegaram a R$
315,00 em São Paulo, patamar recorde. Iglesias destacou que o cenário econômico complicado no Brasil
em meio à pandemia do coronavírus leva o consumidor médio a preferir as proteínas mais acessíveis,
como a carne de frango. Assim, o setor carnes deve
manter o foco nas exportações, tendo em vista que
os frigoríficos não conseguem repassar ao consumi-

dor final todo o custo com o boi gordo tão caro.
Diante de um cenário de oferta restrita, Iglesias salientou que o ano é de retenção de fêmeas, de recomposição dos rebanhos, em função da curva de
preços. “A oferta não vai melhorar ainda em 2021”,
afirmou o consultor. Com a oferta restrita, as importações têm crescido pois não há matéria-prima. “Diversas unidades (frigoríficas) estão paralisando suas
atividades”, comentou.
A estimativa é de que as exportações de carne bovina
do Brasil em equivalente carcaça em 2021 cheguem
ao recorde de 3,0 milhões de toneladas, com aumento de 1,5% contra 2020 (2,955 milhões de toneladas).
Iglesias observou que as exportações para a China
mudaram o patamar de preços no mercado brasileiro. Em 2020, a China comprou cerca de 1,3 milhão
de toneladas de carne bovina brasileira, 43,2% de
toda carne bovina exportada pelo país no período.
Houve um crescimento em 2020 nas exportações
para a China de 76% no comparativo com 2019.
O analista destacou que o Brasil é muito dependente
da China em relação aos embarques de proteína animal. “O apetite de compra chinês foi uma das principais justificativas para o descolamento dos preços
pecuários a partir do segundo semestre de 2019”,
apresentou. Os problemas de oferta no mercado
chinês com questões sanitárias, e agora com um
possível novo surto de PSA (Peste Suína Africana),
incrementam os embarques para o gigante asiático.
Safras & Mercado
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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.

56

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 15 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.541
C.R.I: Cássia, MG
Área: 484 m²
área

construída

LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 10 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.536
C.R.I: Cássia, MG
Área: 483 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 16 comercial
Município: Cássia
Matrícula: 22.542
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 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)

RURAL
TERRENO URBANO
BEBEDOURO – SP
Denominação: Terreno

lote 1 ur-

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

LOTE – JABOTICABAL – SP
Denominação: Terreno lote Rua
Quintino Bocaiuva, Lote 3-I.B
Município: Jaboticabal
Matrícula: 30.849
C.R.I: Jaboticabal, SP
Área: 1.179 m²

CASA – LEME – SP
Denominação: Imóvel residencial
- Casa

Município: Leme
Matrícula: 37.479
C.R.I: Leme, SP
Área: 470 m²
APARTAMENTO SHOPPING
MONICA – UBERABA – MG
Denominação: Apto nº 604,

7º
andar, Edifício Residencial Monica
Shopping, localizado na Rua Vigário
Silva, nº 745
Município: Uberaba
Matrícula: 29.351 e 27.323
C.R.I: Uberaba, MG
Área: 125 m²

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

Classificados

Vende-se

Vende-se

Bambu, localizado na cidade de Mococa, corte e
transporte por conta do comprador.
Valor a combinar.
(19) 99292-0261 / Sergio
Mococa, SP

Propriedade rural 700 há localizada na cidade Três
Marias/MG, a beira rio São Francisco, possuí energia
trifásica.
(19) 98155-4656 / Sr. Luiz Antonio Nogues
Três Marias/MG

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

PRODUTOS E SERVIÇOS
QUAL O VALOR QUE A SUA
PRODUÇÃO TEM PARA VOCÊ?
Quem ama o que faz,
investe sempre no melhor!

ACESSE O NOSSO CANAL DE
VENDAS PELO QR CODE

17 3361

4180
2448 | 99624 0688 | 99774 2213

17 99222

Av. Liscano Coelho Blanco, 1100 - Monte Azul Paulista-SP

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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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.

