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Conheça as Soluções BASF, para um aumento na produtividade 
e maior qualidade do seu fruto.

0800 0192 500
facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
www.blogagro.basf.com.br

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

Soluções BASF Citros.
Seu pomar com mais resultados.

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses 
recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e os 
restos de produtos. Incluir outros métodos de controle do 
programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando 
disponíveis e apropriados. Registro MAPA: Finale® nº 0691, 
Comet® nº 08801, Tutor® nº 02908, Orkestra® SC nº 08813, 
Imunit® nº 08806, Verismo® nº 18817, Kumulus® DF nº 02418592 
e Heat® nº 01013.

|   PRODUTOS

| Inseticidas
 Alvo: Psilídeo
 Imunit®

 Alvo: Bicho-furão
 Nomolt® SC

| Adjuvantes
 Assist® EC
 Dash®

 Break-Thru®

 MEES®

| Fungicidas
 Alvos: Pinta-preta e Verrugose  
 Comet®*

 Tutor®

 Alvo: Podridão floral 
 Orkestra® SC*

| Acaricida
 Alvos: Ácaros da Leprose,
 Falsa-ferrugem e branco  
 Kumulus® DF

*Produtos com o benefício AgCelence®, maior 
 produtividade e rentabilidade para o produtor.

| Herbicidas
 Pós-emergentes
 Heat®

 Finale®

CONSULTE SEMPRE UM 
ENGENHEIRO-AGRÔNOMO. 
VENDA SOB RECEITUÁRIO 
AGRONÔMICO.

Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na 
bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos 
de proteção individual. Nunca permita a 
utilização do produto por menores de idade.

AF_65.150.431.1321.5_An. BASF Citros Rev. Citricultura_210x275.pdf   1   17/01/20   10:20
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Lições do passado

José Vicente da Silva
Presidente do Conselho de Administração Coopercitrus

O ano de 2020, para muitos, foi um dos melhores 
para o agronegócio, de fato, excluindo-se casos de 
algumas regiões em que o clima não foi favorável, o 
produtor viu seu patrimônio crescer.
Café, citros e cana tiveram boas cotações, mas, no 
caso dos grãos e arroba do boi, podemos considerar 
que ultrapassaram as melhores expectativas. A con-
jugação de produtividade, preços internacionais e 
dólar, colocaram as commodities agrícolas no centro 
das atenções como sustentá-
culo do PIB nacional.
Devemos estar atentos, nos-
sa região já viveu época se-
melhante, no tempo que a 
laranja era ouro, São Paulo 
era a “Califórnia brasileira”, 
e muitos foram deixando de 
lado as boas práticas com os 
pomares, o resultado era po-
sitivo até com baixas produti-
vidades, até que o mercado 
foi se ajustando e nas últimas 
décadas mais de 20 mil “citricultores” saíram da ati-
vidade rural ou mudou de cultura, a concentração da 
produção de laranja é brutal.
O que vimos também na época de ouro da citricultu-
ra foi um aumento substancial dos custos de produ-
ção, como se o preço dos insumos e máquinas esti-
vessem atrelados ao preço da caixa de laranja, muito 
parecido com que ocorre hoje.

Os tempos são outros, a tecnologia está tão arraiga-
da em nosso meio que seria irresponsabilidade não 
a usar, controlar o incontrolável, recuperar o degra-
dado, produzir além do que se espera e isso não é só 
para mega produtor com recursos para investir em 
irrigação, drones e vants com sensores embarcados, 
tratores e máquinas que são verdadeiros robôs.  A 
tecnologia está disponível para todos, a baixo custo, 
de forma que as aplicações das informações obti-

das trazem rentabilidade 
e não degradam o meio 
ambiente.
Uma coisa podemos ter 
certeza, os preços das 
commodities se ajustam, 
o mercado se encarrega 
disso, e com maior certe-
za ainda, permanecerão 
aqueles que enxergarem 
a evolução: proteção ao 
meio ambiente, agricultu-
ra de precisão, alta pro-

dutividade, menor custo por caixa, saca ou arroba 
produzidos, assim, é o agronegócio sustentável!

“Os tempos são outros, a tec-
nologia está tão arraigada em 
nosso meio que seria irrespon-
sabilidade não a usar, controlar 

o incontrolável, recuperar o 
degradado e produzir além do 

que se espera”.
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59 Uberaba

60 Uberlândia

61 Viradouro

62 Votuporanga
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52 Santa Cruz das Palmeiras

53 São Gotardo

54 São José do Rio Preto

55 São Manuel

56 São Roque de Minas

57 São Tomas de Aquino

58 Taquaritinga

59 Uberaba

60 Uberlândia

61 Viradouro

62 Votuporanga

A análise de solo é um processo funda-
mental para o produtor rural otimizar 
sua produtividade. Permite identificar 
a concentração de nutrientes e avaliar 
a fertilidade do solo, contribuindo com 

um melhor planejamento do manejo agrícola. As aná-
lises de folhas atuam como complemento e auxiliam 
na avaliação do estado nutricional das plantas, identi-
ficando eventuais deficiências e dificuldades em seu 
desenvolvimento.
Ciente da importância dessas análises, a Fundação 
Coopercitrus Credicitrus investiu R$ 350 mil na mo-
dernização de seu Laboratório de Análises de Solo e 
Folhas. Com o investimento, o laboratório adquiriu no-

vos equipamentos, implementou a estrutura e ampliou 
a capacidade de atendimento, passando de 13 para 20 
mil análises de solo ao ano; e de dois mil para quatro mil 
análises de folhas no período, com objetivo de prestar 
melhores serviços e contribuir com o desenvolvimento 
da produção agropecuária. 
Localizado na sede da Fundação Coopercitrus Credici-
trus, em Bebedouro, SP, o laboratório é especializado 
em análises de solo para macronutrientes, micronu-
trientes, granulometria e na leitura completa de mate-
riais vegetais, o laboratório é certificado pelo Instituto 
Agronômico (IAC) e pela Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq/USP), garantindo resultados de 
alta confiabilidade.

Fundação 
Coopercitrus 
Credicitrus
moderniza laboratório de 
análise de solo e folhas

Fundação investe na modernização de laboratório de análise de solo e folhas, 
aumenta sua capacidade de atendimento e aprimora a qualidade dos serviços 

prestados ao produtor rural.

Fundação Fundação 
CoopercitrusCoopercitrus
CredicitrusCredicitrus
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De acordo com o superintenden-
te da Fundação Coopercitrus Cre-
dicitrus, Oscar Franco Filho, essa 
iniciativa faz parte do pilar de Tec-
nologia da Fundação, que preza 
pela promoção e disseminação de 
conhecimentos no campo da ciên-
cia e das pesquisas agronômicas. 
“Oferecemos resultados rápidos e 
confiáveis a partir da utilização de 
metodologias suportadas na inova-
ção tecnológica, recomendadas pe-
los melhores centros de pesquisas. 
Fornecemos relatórios personaliza-
dos, tecnicamente diferenciados, 
com um dos mais modernos sis-
temas de análise. Também temos 
como diferencial o preço, que é 
menor do que o mercado”, salienta 
o superintendente.  
O cooperado Antônio Carlos Jorge 
Figueiredo Filho, de Jardinópolis, 
SP, confirma a qualidade dos servi-
ços do laboratório da Fundação. Há 
quatro anos, ele utiliza os serviços 
de amostragem de solo através do 
Geofert Coopercitrus e identifica o 
custo benefício e a precisão, como 
os principais diferenciais. “Faço a 
análise de solo na área total, todos 
os anos. Vale a pena fazer com a 
Coopercitrus pela praticidade, agi-
lidade e precisão. As informações 
bem detalhadas e sabemos que 
tudo fica bem feito. Saber que o 
laboratório está sempre renovando 
sua estrutura nos dá tranquilidade 

na hora de contratar os serviços, 
sem o risco de qualquer alteração 
na qualidade”, opina o cooperado.
O laboratório de análises de solo e 
folhas da Fundação Coopercitrus 
Credicitrus presta atendimento 
para produtores rurais de toda a re-
gião de atuação da cooperativa. As 
amostras para análise podem ser 
levadas ao laboratório diretamente 
pelo cooperado ou enviadas a uma 
das unidades de negócios da Coo-
percitrus, que direciona os mate-
riais para a Fundação. Os materiais 

são identificados em um sistema 
exclusivo do laboratório e, após a 
realização das análises, os dados 
são transformados em um relató-
rio detalhado, que é disponibilizado 
em formato impresso e digital. 
O produtor rural interessado em sa-
ber mais sobre este serviço pode 
entrar em contato com a Fundação 
Coopercitrus Credicitrus pelo telefo-
ne (17) 3344 8849 ou diretamente 
com a Coopercitrus mais próxima.

COM5 Comunicação 

Principais análises 
realizadas no laboratório 
da Fundação Coopercitrus
Credicitrus

Rotina
Rotina + AI
Rotina + S
Rotina + AI + S
Rotina + Micro +AI + S
Rotina + Física + AI + S
Rotina + AI +S + Micro + Física
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STIHL.
JUNTO DE 
QUEM FAZ AS 
TAREFAS COM 
PRATICIDADE. 
ƒ 
Seja para limpar o entorno de casa, o jardim, 
veículos, escadas ou calçadas, você pode contar 
com a eficiência da lavadora de alta pressão 
RE 110. Compacta, fácil de usar e transportar,
é ideal para acompanhar suas tarefas cotidianas.

Uma solução com a potência e a qualidade 
de quem entende o que você precisa.

STIHL.COM.BR

@STIHLOFICIAL

STIHL BRASIL OFICIAL

@STIHLBRASIL

STIHL BRASIL
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A presença das mulheres em posições de 
liderança é cada vez maior dentre os di-
versos setores da economia. No agrone-
gócio, elas também estão conquistando 
cada vez mais espaço e fazendo a dife-

rença, tendo em vista contarmos com a ministra Tereza 
Cristina à frente do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). De acordo com o último Censo 
Agropecuário do IBGE, de 2017, há quase um milhão 
de mulheres dirigindo propriedades rurais no Brasil, sen-
do responsáveis pela gestão de propriedades rurais. A 
proporção das chefes de fazenda subiu de 12,6%, em 
2006, para 18,6%, em 2017. Segundo o IBGE, elas são 
produtoras, gerentes e responsáveis diretas pelas prin-

cipais atividades nas fazendas. Além disso, segundo 
dados da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), 
as mulheres são responsáveis pela gestão de 30% das 
empresas do agronegócio, muito acima do registado na 
indústria (22%) e na área de tecnologia (20%).  

Na Coopercitrus a participação feminina também tem se 
intensificado nos últimos anos. As mulheres vêm assu-
mindo cargos de destaque em vários setores da coope-
rativa, da gestão ao campo. Elas combinam a eficiência 
com a dedicação e assim contribuem diretamente com 
o crescimento da cooperativa e com os resultados dos 
cooperados. Conheça as histórias de algumas mulheres 
que fazem a diferença na Coopercitrus.

Lugar de mulher é 

onde ela quiser
A participação feminina vem aumentando no agro e na Coopercitrus 
não é diferente. As mulheres estão ganhando mais espaço em várias 

atividades, contribuindo ativamente para o crescimento da cooperativa 
e o desenvolvimento do setor mais importante da economia.

Coopercitrus8
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Simonia Sabadin: inspiração do topo à base

“Temos que nos tornar 
referência em nossa 

área e, principalmente, 
temos que saber onde 

queremos chegar”.

Este é o pensamento da Diretora Financeira da Co-
opercitrus, Simonia Sabadin que, desde que assu-
miu seu cargo na gestão da cooperativa, em 2018, 
se tornou uma inspiração para muitas mulheres que 
atuam no agronegócio. 
Com mais de 30 anos de experiência no mercado 
financeiro e na gestão de empresas, ela relata com 
orgulho a jornada que percorreu até agora. Simonia 
começou sua carreira trabalhando em banco, entre-
gando cheques. A cada nova oportunidade que ela 
encontrava, ia se dedicando mais e mais, e assim foi 
crescendo gradativamente. Passou a trabalhar como 
caixa, depois como assistente de gerência, gerente, 
até chegar na direção da instituição financeira.
Tal qual sua história, Simonia acredita que o cami-
nho de ascensão das mulheres está nas possibili-
dades que são oferecidas dentro de uma empresa, 
e, principalmente, na sua dedicação, no preparo, na 
capacidade e no profissionalismo. 
Na visão de Simonia, não se torna um líder de um 
dia para o outro. Tudo é um processo, uma jornada. 
“Por isso, as mulheres que estão na base precisam 
vislumbrar as oportunidades e lutar por degraus 
cada vez mais altos”, afirma a diretora, que vem 
viabilizando crescimentos para o gênero dentro da 
cooperativa.
“Eu sei que entrei na Coopercitrus porque sou uma 
excelente profissional e, principalmente porque 
acredito no que eu sou, eu tenho personalidade, eu 
me imponho. Todas as mulheres podem ser o que 
quiserem. E, sabendo do respeito que conquistei, 
quero lutar para trazer mais mulheres para dentro 
da cooperativa. Quero melhorar a base, quero dar 
oportunidade, quero que todas as mulheres ques-
tionem: qual é a sua missão? Você está sendo en-
xergada? Aonde você quer estar, até onde você 
quer chegar? O que você está fazendo para cres-
cer, se desenvolver?”, afirma a diretora.

Simonia Sabadin  
Diretora Financeira da Coopercitrus.

Elas quebram paradigmas na gerência

A Coopercitrus tem orgulho de contar com mulheres à 
frente de algumas de suas unidades de negócios. 
Carina Guimarães é gerente da Coopercitrus de Ibi-
tinga, SP, há seis anos. Ela foi a primeira mulher na 
gerência de uma unidade da cooperativa. Para ela, o 
segredo é sempre estar um passo à frente. 

“Venho de uma família 
de produtores rurais, 

me formei em Agrono-
mia e estou na Cooper-

citrus desde 2004”. 

“Entrei como assistente comercial, e quando recebi o 
convite para ser gerente da unidade, senti uma respon-
sabilidade muito grande, principalmente para provar 
que eu seria capaz de lidar com as crises. Hoje enten-
do que, enquanto mulher, consigo ter uma visão ma-
cro das situações, além de ter experiência em diversos 
setores para conseguir tomar as melhoras decisões. É 
uma responsabilidade, mas me sinto grata pela coope-
rativa ter me aberto essas portas”, analisa Carina.

A gerente da Coopercitrus de Pimhui, MG, Talita Cos-
ta Rosa, presenciou a transformação que a cooperativa 
proporcionou à região, levando suporte e qualidade no 
atendimento aos cafeicultores. Talita ingressou na Co-
opercitrus em 2015, como parte da equipe de vendas. 
Empenhada e com um bom relacionamento com os 
produtores rurais da região, ela teve seu trabalho reco-
nhecido e se tornou gerente da Coopercitrus de Pimhui. 
“Estudei sobre café, agora faço curso de Agronomia”.

Carina Guimarães 
Gerente da Coopercitrus de Ibitinga.

 O que me faz feliz é 
solucionar as demandas 
dos cooperados, então 
me tornar gerente da 

Coopercitrus foi natural, 
tanto na relação com os 
cooperados quanto dos 

colaboradores. 
Talita Costa Rosa

gerente da Coopercitrus de Pimhui.

Coopercitrus 99
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Mulheres na liderança se diferenciam por serem mais 
dedicadas, sem medo, buscando nossos objetivos. O 
mercado tem oportunidades para todos e a Coopercitrus 
acredita em quem quer crescer. Me sinto realizada com 
meu trabalho e quero sempre muito mais”, afirma Talita.

Mairistela Rosseto começou sua carreira na Cooper-
citrus em 2015, como vendedora, e hoje é coordena-
dora da Coopercitrus de Aguaí, SP. 

“Nasci no agro, sou 
formada em Zootecnia 
e Engenharia Agronô-

mica. O que me motiva 
nesse setor é estar na 
linha de frente e cola-

borar com o desenvolvi-
mento da agricultura”.

Mairistela Rosseto 
Coordenadora da Coopercitrus de Aguaí.

“No começo era mais difícil, eu me sentia testada o 
tempo todo para provar que entedia do assunto, mas, 
mantendo a postura firme, a gente quebra paradigmas. 
Por ser mulher, eu vejo que ganho mais confiança nas 
negociações, o cooperado sente mais segurança de fe-
char negócio comigo e com minha equipe. Meu desejo 
é continuar crescendo no agro e incentivando outras 
mulheres a não desistirem na primeira barreira, a uni-
rem forças com outras mulheres”, encoraja Maristela.

Especialistas em alta produtividade

O suporte técnico especializado é um dos diferen-
ciais que a Coopercitrus oferece a seus cooperados. 
A cooperativa investe em uma equipe de especialistas 
para prestar assistência aos produtores, auxiliando no 
desenvolvimento de suas atividades. As profissionais 
Fabiana, Francielli e Debora, especialistas em culturas, 
fazem parte desse time e se destacam pelo profissio-
nalismo e comprometimento.

Fabiana Fernandes trabalha na Coopercitrus desde 
2005 como consultora especialista nas culturas de 
cana-de-açúcar, café e amendoim. “Meu objetivo é 
agregar valor à produção dos cooperados da região 
centro-sul de São Paulo”, conceitua Fabiana. Em sua 
visão, ser mulher e ocupar essa função foi um desafio, 
mas que ela superou, demonstrando sua capacidade.

 “Já foi mais difícil, mas 
eu vejo que, o que o 
produtor procura é a 

qualidade profissional. 
Hoje tenho credibilidade 
e é por mim que os coo-
perados procuram para 
recomendar soluções do 
plantio até a colheita”. 

Fabiana Fernandes
Consultora especialista Coopercitrus.

“Eu acredito que a quantidade de mulheres no campo 
está aumentando e que, as que estão no setor, repre-
sentam muito bem”, comenta a profissional.

Francielli Biazzi é especialista em grãos e começou 
sua jornada na Coopercitrus no sul de Minas, em 2019, 
para depois atuar na região de Barretos, SP. “Eu não 
conhecia ninguém e, para a gente, isso é muito difícil. 
Acredito que nós, mulheres, somos mais detalhistas, 
ao passo que temos que mostrar mais pulso firme na 
primeira impressão com os cooperados”. 

10
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“Quando o produtor vê 
você sujando as mãos, 
fazendo uma recomen-
dação que dá certo de 
primeira, eu me sinto 

motivada”. 

Francielli considera que atualmente, as mulheres são 
reconhecidas por fazerem um trabalho bem feito e 
profissional. “Penso em mim quando comecei e como 
este recado é importante para quem está iniciando 
nesse setor: não somos nem melhores nem piores 
que os homens, na verdade, a gente quer o mesmo 
espaço, cabe a nós aproveitarmos a oportunidade e fa-
zermos o nosso trabalho da melhor maneira possível. 
Tudo que é feito com amor, feito de coração, tem re-
sultado”, analisa Francielli.

Débora Lopes, especialista em cultivo de batata, está na 
Coopercitrus desde 2019. Ela afirma que desempenha 
o que sabe fazer de melhor: “Venho de uma família hu-
milde, então sempre foquei meus objetivos em crescer, 

em ser uma referência. Em um dos meus primeiros em-
pregos, eu era a primeira mulher no meio de mais de 400 
homens e, no início, fui apresentada como uma estagiária 
para ver como a equipe reagiria. Com o tempo, fui mos-
trando meu potencial até me tornar gerente da fazenda. 

“Hoje, mostro meu 
conhecimento aos coo-
perados produtores de 

batata. Sempre tive que 
me impor para conseguir 
respeito, estudo dobra-

do, me dedico, sou deta-
lhista e observadora”. 

Débora Lopes 
Especialista Coopercitrus em cultivo de batata. 

“Hoje dou suporte para a equipe técnica e ministro trei-
namentos. Saio cedo de casa e volto ao anoitecer. Meu 
lema é ter postura firme, não ser mais do mesmo, sem-
pre ser melhor”, relata Débora, com determinação.

Inspirando na tecnologia de informação

Rosana Zago é a CIO da Coopercitrus e lidera 40 co-
laboradores responsáveis pela tecnologia de negócios, 
infraestrutura, segurança da informação e processo 
de projetos. Com mais de 20 anos de experiência, ela 
sabe que rompe barreiras dentro do setor. “A tecno-
logia em si já é uma área em que geralmente se vê o 
homem na liderança. Mas como sempre estive nesse 
meio, não trato como uma barreira, apesar de ser uma 
cultura. Quando entrei na Coopercitrus fui muito bem 
recebida, sou muito bem ouvida e trabalho muito bem 
com a minha equipe”. 

“Eu acredito que o medo 
às vezes pode nos impe-
dir, mas, se é um desejo, 
uma vontade de fazer di-
ferente, devemos erguer 
nossas cabeças, entender 

nosso papel e fazer o 
trabalho com maestria, 

ética e valor”. 
Rosana Zago

 CIO – Gestão de Informação e Sistemas - Coopercitrus
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Líderes de negociação

A área comercial da Coopercitrus também conta com 
forte representação feminina, como a engenheira 
agrônoma Maryna Gonçalvez, supervisora operacio-
nal da unidade de armazenamento Coopercitrus em 
Barretos, SP. Há sete anos, Maryna atua como um elo 
entre os colaboradores, o mercado e os cooperados. 
“Sou responsável pela comercialização de grãos, ou 
seja, o ponto em que o produtor quer chegar depois 
de todo um cultivo: a venda do seu produto. Por isso, 
tenho responsabilidade dobrada com minhas funções 
e autoridade em tudo o que falo”. 

“Jamais deixo que o 
ambiente me intimide. 

Mostro a que vim, tenho 
postura, confiança e mos-
tro minha competência”.

Maryna Gonçalvez   
Supervisora Coopercitrus.

Cidely de Sousa faz parte da equipe da Coopercitrus 
desde 2016 e partir de 2019, atua como coordenadora 
de originação de grãos na região de São Sebastião do 
Paraíso, MG, sendo uma precursora nessa função da 
Coopercitrus: “Fiquei lisonjeada com a proposta de ini-
ciar nessa posição. Minha função é ser uma facilitado-
ra entre o Departamento Comercial e o Departamento 
de Grãos, tendo contato com as 18 unidades de negó-
cios no Sul de Minas”.  

“A Coopercitrus sempre 
valorizou o meu trabalho, 
desde quando eu entrei na 

cooperativa”. 

Cidely de Sousa   
Coordenadora de originação de grãos Coopercitrus.

“Nunca passei por constrangimentos, porque meu pro-
fissionalismo é o que conta. Além disso, acredito no 
nosso poder de conciliação, de lidar com as crises”, 
avalia Cidely.

Marcela Ferreti é consultora técnica comercial na Co-
opercitrus desde 2019, na região de São Manuel, SP. 
Ela acredita que seu papel é atuar como extensão do 
produtor rural dentro da cooperativa: “Quem me mo-

tiva são os cooperados. Eu quero que eles fechem o 
melhor negócio, que tenham tudo o que precisam com 
o melhor preço e agilidade na entrega. 

Franciele Biazzi 
Especialista em grãos Coopercitrus 

“Eu comecei em uma 
época em que não tinha 

celular com internet, GPS. 
Quando eu ia a campo, os 

produtores me desafia-
vam, e eu mostrava que, 
apesar de não saber de 

tudo, estava interessada 
em resolver o problema. É 

isso que o produtor de-
seja e é assim que sigo a 

minha carreira”. 
Marcela Ferreti 

Consultora técnica comercial na Coopercitrus.

A excelência no trabalho de Marcela é reconhecida 
pelo cooperado Luiz Gonzaga Murat Junior, produtor 
de café e cana-de-açúcar: “A Marcela é uma profissio-
nal competente, ela sabe do que está falando. Outro 
ponto é a atenção exemplar que ela dedica, está sem-
pre à disposição para melhorar a minha produtividade.  
Marcela é acima da média”, elogia o cooperado.

A comunicação rompendo barreiras

“A área de comunicação precisa de mais sensibilidade. 
Fragilidade, não. Sensibilidade. Acredito que nós, mulhe-
res, conseguimos desenvolver mais empatia para nos co-
locarmos no lugar do outro e para integrarmos as pessoas 

12



1313Coopercitrus

Franciele Biazzi 
Especialista em grãos Coopercitrus 

através do diálogo”. Com essas palavras, a coordenadora 
de comunicação da Coopercitrus, Nayara Tavares Via-
na, sintetiza sua missão na cooperativa. Nayara está há 
17 anos na Coopercitrus. começou como escriturária e 
hoje conduz o time de Comunicação, responsável por 
levar as informações da cooperativa para colaboradores, 
fornecedores, cooperados e a comunidade. “A Cooperci-
trus escolhe seus colaboradores por seu conteúdo profis-
sional, não pelo gênero”. 

“Diariamente, quebramos 
barreiras dentro e fora da 
porteira, mostrando que 
o nosso profissionalismo 
é o que conta”, conclui 

Nayara.

Nayara Tavares Viana
Coordenadora de comunicação da Coopercitrus.

Maristela Bertolo Perez: de mãe para filha

Se de um lado do balcão, a Coopercitrus conta com 
mulheres atuando para prestar um bom atendimen-
to aos cooperados, do outro lado, também vê cada 
vez mais produtoras rurais que galgam a igualdade 
desde suas gerações anteriores. Exemplo disso é a 
pecuarista cooperada Maristela Bertolo Perez, que 
herdou da sua mãe, Valderez, a vocação para a pe-
cuária, atuando na cria e recria de gado na região 
de Jales, SP.

“Minha mãe cuidou da criação de gado por 37 anos, 
ela sofreu muito por ser uma fazendeira naquela épo-
ca, era questionada o tempo todo. 

“Quando eu comecei a 
administrar a fazenda, 
há sete anos, eu já sa-

bia como era ser mulher 
nesse meio, mas senti 

que a aceitação foi bem 
melhor. O segredo é 

buscar conhecimento, 
ter suas crenças e seus 
argumentos muito bem 

definidos”. 

O que me dá medo, hoje, é uma novilha com seu filho-
te, que fica brava e pode machucar. As outras coisas eu 
enfrento. É arregaçar as mangas, errar, acertar, inovar”, 
afirma a cooperada, que conta com a Coopercitrus para, 
melhorar seus resultados, por meio do suporte técnico, 
atendimento veterinário e produtos para o manejo. 

Com determinação, comprometimento e profissiona-
lismo, mulheres com perfis diferentes e qualidades 
peculiares comprovam que o agro também é delas e 
participam ativamente da transformação do setor mais 
importante da economia. A Coopercitrus está com-
prometida em oferecer um ambiente de respeito e de 
oportunidades para que as mulheres tenham cada vez 
mais espaço para crescer. A cooperativa se orgulha por 
cada profissional que faz a diferença em sua trajetória 
e celebra cada passo rumo à igualdade entre homens 
e mulheres, no agronegócio e na sociedade.

COM5 Comunicação

Maristela Bertolo Perez
Pecuarista cooperada
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Há 45 anos, no dia 14 de maio de 
1976, um grupo de produtores  
rurais se reunia em Bebedouro, 
SP, para unificar duas coopera-
tivas do interior de São Paulo: 

a Capdo (Cooperativa Agrária dos Cafeiculto-
res d’Oste Paulista) e a Capezobe (Cooperativa 
Agropecuária da Zona de Bebedouro), e assim 
fortalecer sua atuação para obter maior poder de 
barganha e conquistar melhores condições de 
negociação de insumos, máquinas e implemen-
tos agropecuários. Nascia a Coopercitrus. 
Denominada Cooperativa dos Cafeicultores e 
Citricultores de São Paulo, a cooperativa surgiu 
com dois mil associados, cinco lojas de insumos, 
uma concessionária Valmet (atual Valtra) e abran-
gência geográfica de 55 municípios paulistas.

Passados 45 anos daquela decisão, a Cooperci-
trus – Cooperativa de Produtores Rurais, é hoje 
uma das maiores cooperativas agropecuárias 
do Brasil e a maior do Centro-Oeste e Sudeste 
brasileiro. 
Muito mais do que o fornecimento e distribui-
ção de sementes, defensivos, fertilizantes, 
produtos para a saúde animal, máquinas, im-
plementos, sistemas de irrigação e demais 
itens indispensáveis a produção agropecuária, 
a Coopercitrus também é referência técnica 
agropecuária no apoio a produção e auxilia 
a comercialização do cooperado comprando 
soja, milho e café. Presta também serviços 
de agricultura de precisão, possibilitando levar 
tecnologia de ponta aos seus mais de 37 mil 
cooperados. 

Coopercitrus, 45 anos 
crescendo junto com seus cooperados

Com orgulho de nossa história e entusiasmo em nossos projetos 
de futuro, consolidamos nossa atuação como referência para o 

agronegócio brasileiro.

14
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Possui mais de 180 unidades de negócios, entre 
lojas no modelo Shopping Rural, concessionárias 
de máquinas agrícolas, silos de armazenamento de 
milho, soja e café, fábrica de ração animal, postos 
de combustível e lojas de conveniência, em mais 
de 60 cidades dos Estados de São Paulo, Minas Ge-
rais e Goiás. Tudo isso, com o suporte de mais de 
3.200 colaboradores, entre eles mais de 300 técni-
cos para prestar suporte em campo, nas lojas e em 
canais digitais. 
A liderança da Coopercitrus está comprometida em 
fazer com que os cooperados a considerem uma 
extensão de suas propriedades e encontrem nela 
todas as soluções que precisam para produzir mais 
e aumentar seus rendimentos. “Ao longo dos anos, 
a Coopercitrus compreendeu que não basta ter 
uma conotação comercial e passou a adotar estra-
tégias para atender plenamente o cooperado, seja 
ele pequeno, médio ou grande, prestando serviços 
especializados e diversificando cada vez mais seu 
trabalho. Em uma metáfora, a Coopercitrus é como 
uma árvore frondosa, tem raízes fortes que hoje, 
sustentam essa grande copa”, conceitua o presi-
dente do Conselho de Administração, José Vicente 
da Silva, que faz parte da história da cooperativa há 
30 anos. 
O CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi, acredita 
que o caminho de sustentabilidade da cooperativa está 
alicerçado no conceito de crescer junto do cooperado. 
“O cooperado está sempre no centro do nosso ne-
gócio e a Coopercitrus trabalha para que ele continue 
crescendo e vencendo os desafios do mercado. Nosso 
trabalho é encurtar o caminho entre o campo e a tec-
nologia, disseminar informações e oferecer soluções 
que otimizam o tempo e aumentem a qualidade da 
produção respeitando a região e o perfil de cada coo-
perado”, analisa Degobbi. 

Diante do desafio de acompanhar o crescimento nas 
demandas dos cooperados, a estrutura da Cooperci-
trus exige uma contínua evolução. Um dos exemplos 
recentes disso foi a implementação do SAP, sistema 
que integra todas as informações e, principalmente, 
agrega valor à cadeia dos processos, simplificando e 
dando maior controle às atividades da cooperativa. 
Se, de um lado, a Coopercitrus inova constantemente 
em suas atividades para garantir o melhor suporte aos 
cooperados, de outro, intensifica sua visão de futuro 
para a gestão e sustentabilidade dos negócios. 
O vice-presidente do Conselho de Administração, Ma-
theus Marino, aponta que a Coopercitrus é hoje uma 
das poucas cooperativas com a gestão e o conselho 
trabalhando de forma independente, tendo profissio-
nais de alto gabarito no mercado trabalhando de manei-
ra estratégica e um conselho administrativo formado, 
de fato, por produtores rurais que realizam diferentes 
tipos de atividades agrícolas, que representam o se-
tor. “A Coopercitrus adotou um modelo inovador na 
gestão, direcionado para a sucessão e longevidade de 
seus negócios. Essa estrutura traz segurança, transpa-
rência e confiança ao cooperado. Nossa razão de exis-
tência é atender cada vez melhor. Quando olhamos 
para o futuro, vemos uma cooperativa em constante 
crescimento e aprimorando seu nível de atendimento. 
O objetivo é refinar as estruturas para que ela seja cada 
vez mais eficiente”, analisa o vice-presidente. 
Valorizando a experiência de cada cooperado, compre-
endendo sua necessidade e antecipando tendências, 
a Coopercitrus é hoje sinônimo de tradição e confian-
ça, e ao mesmo tempo, inovação e tecnologia. Prova 
de sua solidez é o crescimento contínuo e sustentável 
que vem apresentando ano a ano e que pode ser ana-
lisado no balanço de 2020, publicado nessa edição da 
revista. Acompanhe a linha do tempo com os principais 
destaques da história da Coopercitrus:
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1976

1983

1986

2003

2000

2004

2011

2013

2020

2019

2021

Origem da Coopercitrus.

Origem daFundação da 
Cooperativa de Crédito Credicitrus.

Criação da Coopercitrus Revista Agropecuária.

1ª FEACOOP (Feira de Agronegócios Coopercitrus)

Início do serviço de TRR.

Inauguração da Unidade de 
beneficiamento de sementes.

Coopercitrus ultrapassa R$ 1 BI em faturamento.

Armazéns de café conquistam a 
certificação internacional UTZ.

20ª Feacoop bate recorde 
com R$ 842 MI em faturamento.

Inauguração da Usina de Energia 
Solar em Bebedouro, SP.

Implantação do Sistema SAP.

Primeira edição da Coopercitrus Expo Digital.

Inauguração da loja conceito Campo Digital
Início das operações da corretora de Seguros 
Coopercitrus.

2012 Constituição da Coperfam.

16

2018
Em quatro anos Coopercitrus cresceu 100%.
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Com nova diretoria, a Cooperativa de Agricultura Familiar está investindo em estrutura e
conhecimento para receber novos associados.

A Coperfam – Cooperativa de Produtores 
Rurais de Agricultura Familiar realizou, no 
dia 12 de março, sua Assembleia Geral 
Ordinária prestando contas e aprovan-
do os planos para o exercício de 2021. 

A coopetativa registrou, em 2020, o faturamento de 
R$12.551.677,20; contra R$ 27.172.896,33 de fatura-
mento em 2019.  O patrimônio líquido da cooperativa 
foi de R$4.308.796,62 em 2020, e R$ 4.529.248,08 em 
2019; e o Capital Social foi de R$335.358,56 em 2020, 
contra R$8.750 em 2019. 

Nova diretoria

Durante a assembleia, foram apresentados os mem-
bros da nova diretoria, com mandato de quatro anos 
a partir de 2021. Matheus Marino assumiu como di-
retor-presidente da Coperfam; João Roberto Gasperini 
como diretor vice-presidente; e Júlio César de Freitas 
como diretor de administração. 
A nova gestão visa implementar um plano estratégi-
co para uma agricultura mais sustentável, ampliando o 
atendimento, antes focado somente em laranja, para 
outras culturas de citros, além de mandioca e horti-
frúti. Para isso, a Coperfam contratou um profissional 
experiente com o objetivo de explorar o potencial de 
abertura de mercado dessas variedades.
A cooperativa também vai inaugurar uma unidade de 
pré-processamento de mandioca e um packing house 
para beneficiar a produção dos cooperados. “Vamos 
guiar os associados para conquistar os padrões da Fair-
Trade, a certificação internacional de comércio justo 
que proporciona mais oportunidades de negociação e 

Coperfam amplia sua atuação para as culturas de

citros, mandioca e hortifrúti

mais retornos ao produtor. Para isso, disponibilizaremos 
conhecimento, suporte técnico e estruturas de pré-pro-
cessamento”, afirma Matheus Marino.
Com atuação nos Estados de São Paulo, Minas Ge-
rais e Goiás, a Coperfam conta com 145 cooperados 
citricultores que possuem o DAP - Declaração de Apti-
dão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf). Com a expansão para novas 
culturas, a cooperativa pretende aumentar seu quadro 
social, identificando na sua região de atuação e na Co-
opercitrus, pequenos produtores que poderão ter suas 
atividades valorizadas pela Coperfam. “Nosso objetivo 
é agregar valor aos agricultores familiares, trazendo 
o contexto de sustentabilidade social, educacional e 
ambiental para a realidade deles”, conceitua o diretor-
-presidente.

COM5 Comunicação 

NÃO FIQUE REFÉM DA SECA.
INVISTA EM IRRIGAÇÃO INTELIGENTE.
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Três ativos num 
único produto

Alta performance 
graminicida

Não afeta as culturas vizinhas 
e é seguro para rotações

Amplo espectro 
de controle

Perfeito para associação 
com latifolicidas

Até 150 dias de 
residual
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não escolhe outro herbicida.

Conte com Front®, seu melhor aliado.
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ganharem essa batalha.
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Com perspectiva de redução de safra, cafeicultores apostam no manejo de 
qualidade e na irrigação para manter a eficiência produtiva e na comercialização 

escalonada para garantir melhor retorno. Confira a análise nas regiões do 
serrado mineiro, mogiana paulista e mogiana mineira.

Coopercitrus

O primeiro levantamento da Safra 2021 de café 
da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) estima uma produção total, soman-
do as espécies de conilon e arábica, entre 
43,8 milhões e 49,5 milhões de sacas, uma 

redução entre 30,5% e 21,4% em comparação à safra 2020. 
Dentre os fatores, destacam-se a bienalidade negativa dos 
cafezais e a estiagem registrada desde o final de 2020, que 
assolou cafezais em diversas regiões produtoras. Atentos a 
esse cenário, os cafeicultores estão lançando mão de estra-
tégias para manter sua eficiência produtiva e mitigar a queda 
na produtividade. Dentro da porteira, os cooperados optam 
por um incremento nos tratos culturais nos cafezais e pela 
implementação de sistemas de irrigação, a fim de garantir 
as próximas safras sejam mais equilibradas e produtivas. Da 
porteira pra fora, a estratégia é analisar as oportunidades para 
garantir a melhor condição de comercialização. 

Como melhorar 

a produtividade do café 

em 2021?
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Região da Mogiana Mineira

O cafeicultor e consultor João Pieroni, de Itamogi, Mi-
nas Gerais, afirma que desde que começou a produzir, 
em 1994, não vê tamanha seca afetando o cafezal.  Em 
2020, João colheu 45 sacas por hectare e, para 2021, 
a perspectiva é colher cerca de 30 sacas por hectare. 
“Vi muitos produtores perdendo completamente suas 
plantas. O café aguenta em média até 150 milímetros 
de falta de chuva, mas, só em dezembro, o déficit foi 
de mais de 350 milímetros. Além disso, estamos em 
uma região de topografia mais acentuada, o que difi-
culta a chegada de água para irrigar”.
Para garantir o fornecimento de água, ele contou com a 
Coopercitrus para realizar um projeto de irrigação, que 
inclui a construção de um poço artesiano e de um re-
servatório de água. Dos 80 hectares produtivos, 60 se-
rão irrigados. “Nos últimos anos não temos consegui-
do manter a produtividade como antigamente, então 
a irrigação se tornou um insumo essencial dentro da 
produção de café. Nosso solo é argiloso, o que garante 
uma melhor absorção da água. Dessa forma, a irriga-
ção vai ser importante para manter nossa produção. 
Estamos estimando um aumento de produtividade de 
30% para os próximos anos”, projeta o cooperado.

Região da Mogiana Paulista

No interior de São Paulo, a produtividade de café 
apresentará frustrações, nas palavras do cafeicultor 
Guilherme Vicentini, de Altinópolis. Na quinta geração 
à frente do cafezal da família, Guilherme afirma que 
2020 foi um ano que superou expectativas na colheita 
de café, tanto em quantidade quanto em qualidade. 
“Nossa média de produtividade foi de 50 sacas por 
hectare. Mas, em 2021, não vamos atingir 10 sacas 
por hectare, sendo que a média esperada era de 25. 
Além de ser ano de safra baixa por conta da bienalida-
de, tivemos problema com a falta de chuva, então as 
lavouras não retomaram o potencial produtivo. Vai ser 
um ano de muita frustração, um ano que o produtor vai 
ter que ter muita cautela”.
Dentre as medias para apaziguar os prejuízos, Guilherme 
apostou na safra zero, com poda das plantas logo após a 
colheita, além da irrigação em 20% da área de 200 hec-
tares de café, dedicados às plantas no início do cultivo. 
“A Coopercitrus é uma aliada na nossa produção, ofe-
rece tecnologia, Barter para fertilizantes, implementos 
agrícolas, irrigação, suporte técnico e armazém para 
entregar nossa produção. É muito difícil produzir sem 
a qualidade da cooperativa”, afirma o cooperado.

Flexibilidade que combina com o seu manejo.

O herbicida ideal para dessecação,
plantio, quebra-lombo e cana-soca.

Capim-Colchão Capim-Colonião Corda-de-Viola
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Região do Cerrado Mineiro

Na região de Patrocínio, MG, a expectativa de produ-
ção é 20% menor em relação à safra anterior, confor-
me analisa o cooperado Marcelo Queiroz. Os fatores 
são conhecidos: “a bienalidade da cultura, seca pro-
longada que afetou a floração e a falta de chuvas”, 
enumera o cafeicultor.
“Em 2020, nossa produção foi de 43 sacas por hec-
tare. Para 2021, teremos uma queda para 35 sacas.  
Um fator positivo pode ser a valorização do mercado. 
É momento de o produtor ser cauteloso, vender es-
calonado e com base no que ele tem. Para o futuro 
do cafezal, é importante investir em melhorias para o 
cultivo. Penso em cuidados com o solo, tecnologia de 
precisão, aplicação de defensivos de ponta e a irriga-
ção, que garante uma produção mais estável”, afirma 
o cooperado que possui 200 hectares de café. Des-
ses, 60 são irrigados. 
Com a mais completa estrutura de suporte ao cafei-
cultor, a Coopercitrus se coloca como o braço direito 
dos cooperados em todas as etapas da jornada pro-
dutiva. Com uma equipe de especialistas aptos para 
prestar assistência em campo, a cooperativa fornece 
orientações para os cafeicultores aumentarem sua 

eficiência, fornece tecnologias para incremento da 
produtividade e disponibiliza suporte para o recebi-
mento e comercialização da produção.

COM5 Comunicação 

CONSTRUA O SEU 
CANAVIAL COM PROGIBB® 

E PREPARE-SE PARA A 
MÁXIMA PRODUTIVIDADE

Melhor 
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Vida mais longa para sua cana.
Garanta mais uniformidade e longevidade no seu canavial com os 
fertilizantes premium do Programa Nutricional LongeVita da Yara.

Conquiste
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Ao longo do tempo o manejo da lavoura 
cafeeira mudou. Entre as principais mu-
danças estão estande, espaçamento, 
correção de solo, manejo de adubação, 
irrigação, cultivares mais produtivas, 

com resistências a alguns patógenos e redução da bie-
nalidade negativa. A escolha dos cultivares é um pon-
to importante na formação e renovação das lavouras 
cafeeiras, considerando que as plantas ficarão na área 
por um período superior a 20 anos. O melhoramento 
genético proporcionou aos novos materiais maior ca-
pacidade produtiva, superior aos cultivares tradicionais, 
que são em sua maioria cultivares de Mundo Novo e 
Catuaí.

Alguns fatores devem ser considerados no momento 
da escolha do cultivar:

- Conhecimento das características dos cultivares;

 - Adaptação das cultivares ao local de plantio (regiona-
lização), resultados de pesquisa em regiões próximas 
e interpretação os efeitos edafoclimáticos;

- Sistema de manejo de lavoura da região (resposta a poda, 
adensamento, plantio orgânico, resposta a irrigação);

- Características à colheita e preparo de grãos (tipos de 
secagem, colheita).

Características buscadas nos novos cultivares:

 - Produtividade;
 - Resistência à ferrugem;
 - Qualidade de bebida superior;
 - Uniformidade de maturação;
 - Resposta à poda;
 - Eficiência da colheita mecanizada;
- Tolerância a estresse hídrico e de altas temperaturas;
- Resistência a nematoides.

Atualmente, existem poucas cultivares de café resis-
tentes aos nematoides disponíveis aos produtores. 
Uma forma frequentemente empregada é através da 
enxertia hipocotiledonar, utilizando a cultivar Apoatã 
(IAC 2258), derivada de Coffea canephora como porta-
-enxerto, entretanto, mudas enxertadas têm custo su-
perior as de pés-francos, além de apresentar proble-
mas como quebra da região da enxertia do cavaleiro, 
maior índice de replantio e taxa de segregação de 10 a 
15% para suscetibilidade, devido à fecundação cruza-
da do porta-enxerto (ITO, 2014).
Na região de Garça, SP, no trabalho realizado pelo 
APTA (Tabela 1), os cultivares de café arábica enxerta-
dos em porta-enxerto Apoatã apresentam melhora na 
performance de produtividade, independente da pre-
sença de nematoides (Martins, A., 2020)

Como os novos 
cultivares de café 
podem melhorar 
sua produtividade?

Como os novos 
cultivares de café 
podem melhorar 
sua produtividade?
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- Alto potencial de produtividade;

- Frutos amarelos, maturação média, boa qualidade de 
bebida;

- Catucaí 2SL tolerância à Phoma.  .

Tabela 1 – Resposta de cultivares com e sem enxertia 
com Apoatã na região de Garça, SP (cinco safras) 
Fonte: Martins, A. APTA -SP (2020).

Cultivar Sistema utilizado Produção sc/ha

Obatã 1669-20 enxertado 57,9

Obatã 1669-20 Pé franco 49,2

IAC 125 RN enxertado 66,0

IAC 125 RN Pé franco 50,0

IPR 100 enxertado 70,5

IPR 100 Pé franco 59,1

Apresentamos na sequência as características de al-
guns cultivares que vem se destacando em Minas Ge-
rias e São Paulo.

Foto: Catuaí Amarelo, região Garça - SP

Catucaí amarelo 24/137

Seleção de progênies do cruzamento do Catuaí e Icatu.

- Porte baixo, baixo diâmetro de copa (exigindo espa-
çamento mais adensados), plantas uniformes, alto po-
tencial produtivo;

- Tolerante a ferrugem (necessidade de uma aplicação) 
e suscetível a nematoides;

- Necessidade de trabalhar com níveis mais baixos de ni-
trogênio devido a alta suscetibilidade de cercosporiose;

Minas Gerais: cultivares em destaque

MGS Paraíso 2 

Origem do cruzamento Catuaí Amarelo IAC 30 e híbrido 
de Timor UFV 445-26.

- Porte baixo, alta capacidade produtiva;

- Resistente a ferrugem, suscetível a nematoides;

- Boa resposta à poda e colheita mecanizada;

- Frutos amarelos, peneira alta, maturação semiprecoce 
e alta qualidade de bebida.

Foto: Acauã Novo- região Garça - SP

Acauã Novo 

Resultado da seleção de planta da cultivar de Acauã, re-
sultado do cruzamento entre o Mundo Novo IAC 388-17 
e Sachimor (IAC 1668) em 1997 no Paraná e que sofreu 
outras seleções posteriormente em Varginha, MG, que 
deu origem a cultivar Acauã Novo.

- Plantas porte baixo, alto grau de ramificação secundária, 
enfolhamento, alto vigor e produtividade;

- Alta tolerância à seca;

- Resistente a Meloidogyne exígua e ferrugem;

- Ciclo de maturação média a tardia, grãos vermelhos, 
boa qualidade de bebida e baixa porcentagem de grãos 
moca;

- Indicado para regiões com temperaturas mais ame-
nas ou sob irrigação. 

Excelentes resultados de pesquisa para a região Sul de 
Minas Gerias.

Foto: Arara, São Sebastião do Paraíso – MG

Arara

Cruzamento natural entre Obatã, um híbrido de Sachi-
mor, com Catuaí Amarelo, selecionada no Paraná em 
1988. Em seguida foram derivadas novas gerações e 
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IPR 100

catiguá MG2

efetuadas seleções até chegar na cultivar conhecida 
atualmente.

- Porte baixo (menor que o Catuaí) frutos amarelos, 
produtividade e vigor altos;

- Tolerância à seca e a altas temperaturas;

- Altamente resistente à ferrugem, tolerância a Phoma 
e Pseudomonas e suscetível a Nematoides;

- Ciclo de maturação tardio, alta qualidade de bebida.

IPR100 

Destaque em Minas Gerais e São Paulo.

Originada do cruzamento entre “Catuaí” e um híbri-
do (“Catuaí” x Cafeeiro da série BA-10) portador de 
genes da espécie Coffea liberica. Foi introduzido pelo 
Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e denomina-
do H8721 – EP164 c.1420. Em 1977, sementes desta 
planta na geração F3 foram introduzidas no IAPAR e 
foi denominada PR 77041. Esse material foi selecio-
nado por mais três gerações e foi lançado em 2012 
(SERA, 2012). 

- Arquitetura de planta similar ao Catuaí (porte baixo);

- Rusticidade, adaptação a solos pobres e altas tempe-
raturas e seca, mas responde a irrigação;

- Maturação tardia de frutos;

- Resistente M. paranaenses e incógnita e suscetível 
a ferrugem;

- Qualidade de bebida boa, frutos vermelhos, alta pro-
dutividade, frutos menores, porém uniformes (peneira).

IPR 103 

Originário do cruzamento dos cafeeiros do grupo 
Catuaí e Icatu.

- Vigor e ramificação secundária abundantes e produtivo;

- Adaptado ao calor e solos arenosos (baixas altitudes e 
altas temperaturas), porém suporta regiões mais frias;

- Moderada resistência à ferrugem (parcial), suscetível 
a nematoides.

Catiguá MG2 

Origem da seleção de progênies em Patrocínio, MG, 
do cruzamento artificial entre o cultivar Catuaí Amarelo 
IAC 86 e híbrido Timor (UFV 440-10).

- Produtividades semelhantes ao IAC 144;

- Porte baixo e alto vigor;

-  Resistente à ferrugem, suscetível a nematoide;

- Frutos vermelhos, ciclo de maturação médio;

- Destaque: resistente a ferrugem e qualidade de bebida 
(produtividade não é tão alta), tolerância a déficit hídrico.

Tabela - Resposta de Cultivares em Produtividade na 
Região Sul de Minas.

Fonte: Botelho, C. EPAMIG, 2020.

Cultivares
Produtividade 

média
Número

de colheitas

Arara 48,1 36

IPR 100 47,0 5

IPR 103 44,4 17

Catucaí Amarelo 24/137 41,5 29

Paraíso MG H419-1 40,9 16

Tupi IAC 1669-1 40,8 27

Pau Brasil MG 1 40,5 12

Obatã IAC 1669-20 39,2 30

Catiguá MG 2 38,4 17

Acauã Novo 38,0 14

Topázio MG 1190 36,8 6

Catuaí Vermelho IAC 144 35,1 37

Catuaí Amarelo IAC 62 34,1 17

Catucaí Amarelo 2SL 37,7 61
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Tabela com a pontuação dos híbridos timor. 
Fonte: Botelho, C. EPAMIG, 2020

Cultivares Sensorial Lavras- MG

Catiguá MG2 85,4

Arara 85,2

MGS Aranãs 84,4

Pau Brasil MG1 84,4

Guará 84,3

IAPAR 59 84,1

Acauã Novo 83,8

Siriema 83,8

Araponga MG1 83,7

IPR 100 83,7

Catucaí Amarelo 2SL 83,7

Catiguá MG1 83,5

IPR 103 83,3

MGS Catiguá 3 83,3

Rubi Mg 1192 83,1

Acauã 83,1

Topázio MG 1190 83,0

IPR 102 82,3

Região Sudoeste de São Paulo: 
Cultivares destaque 

Obatã IAC 1660/20

 - Tolerante à ferrugem;

- Frutos vermelhos, ciclo tardio, alta produtividade, 
exigente em nutrição e irrigação, qualidade de bebida 
(gene de Bourbon vermelho).

IAC 125 RN (IBC 12 ou uva)

- Maturação precoce, frutos vermelhos, porte baixo, 
alta produtividade, exigente a nutrição equilibrada e 
responsiva a irrigação, boa qualidade de bebida;

- Resistente a Meloydone exigua (nematoide).

Topázio MG 1190 (Mundo Novo X Catuaí) 

-  Suscetível à ferrugem, ciclo mediano, porte baixo, 
frutos amarelos, alta produtividade, exigente à nutrição 
e resposta à irrigação, excelente qualidade de bebida.

Considerações finais

A escolha de um cultivar adaptado para a região de 
cultivo é fundamental para o sucesso e para a longevi-
dade da lavoura cafeeira. A utilização de plantas enxer-
tadas em locais com solos mais arenosos possibilita 
um maior potencial produtivo, apresentando melhor 
desenvolvimento devido ao maior aporte radicular 
(Apoatã).
Ferramentas de manejo, como correção de solo, irri-
gação, acompanhamento nutricional via análises de 
solo e folha, controle de pragas e doenças, uma ótima 
alocação de plantas e sistematização bem feitas são 
as etapas para conseguir o aumento de produtividade 
no café.
A imagem abaixo mostra projeto de uma lavoura bem 
implanta, com todas as linhas de plantio sistematiza-
das e perfeitamente alinhadas, conseguindo aumentar 
o rendimento operacional em mais de 15%.

Imagem: sistematização da lavoura (linhas de plantio, curvas, alocação de 
carreadores, sentido de plantio) e distribuição das plantas na área.

Fabiana Aparecida Fernandes
Consultora especialista em café da Coopercitrus 
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A EVOLUÇÃO DE UMA 
GRANDE HISTÓRIA: A SUA.

O DNA da TC 
transmitido para a nova geração do campo.
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MAIS CONFORTO E ESPAÇO:
NOVA CABINE.

TRADICIONAL SISTEMA DE 
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NOVO SISTEMA DE PENEIRAS.

Conheça a linha completa de produtos em 
escolhasuacolheitadeira.com.br
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Uso de tecnologias para
sistemas de produção de grãos

A produção de grãos no Brasil possui 
grande relevância no cenário econô-
mico mundial, visto que é um dos 
maiores produtores de grãos. Outro 
fator que ascende o nome do Brasil 

no mercado de commodities são as safras recordes 
a cada ano. Segundo dados da CONAB, a estimati-
va para a safra de grãos 2020/21, com a pesquisa 
de campo realizada na última semana de fevereiro, 
será de crescimento significativo na produção, com 
um volume de 272,3 milhões de toneladas, 6% su-
perior ao obtido em 2019/20.
Não resta dúvidas de que os patamares de produ-
ção e produtividade das lavouras brasileiras têm re-
lação direta com o desenvolvimento e agregação 
de tecnologias ao campo. Em 1960, a cultura de 

soja evoluiu de 204 mil toneladas para a principal 
geradora de divisas do Brasil no final da década de 
70. Até os anos 80 achava-se difícil que a produ-
ção de milho atingisse 60 milhões de toneladas, e 
hoje chegou-se ao patamar dos 100 milhões. Afinal, 
quais foram as tecnologias que contribuíram para 
estes números?
O primeiro fator a ser considerado foi o ganho ge-
nético das sementes de soja, o que possibilitou o 
plantio em regiões de baixa latitude (soja tropical) e 
as cultivares precoces permitiram alternância anu-
al de cultura, entre a que foi cultivada em um ano 
para a que será cultivada na próxima safra de verão, 
mudando o hábito da monocultura para a rotação de 
culturas. Além da adequação de cultivares, o siste-
ma soja verão e milho safrinha, exigiu ajustes no 
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espaçamento, densidade de plantio, uso adequado 
de nutrientes e corretivos do solo e no manejo inte-
grado de insetos e plantas invasoras. Como grande 
vantagem, esses sistemas permitiram a exploração 
de até três culturas numa mesma área, num mes-
mo ano.
Outro acontecimento primordial da melhoria da 
produção de grãos foi a liberação de Organismos 
Geneticamente Modificados (OGM) para plantio 
comercial, permitindo, por exemplo, o uso de se-
mentes de milho para controle de insetos (BT) e de 
plantas invasoras (RR), na soja, o uso de semente 
resistente ao glifosato e aquelas com tipo de cres-
cimento indeterminado, melhorando diversos ma-
nejos ao longo do cultivo.
Além dos benefícios relacionados à aplicação de 
tecnologias para aumento do ganho genético dos 
materiais, houve uma difusão de conhecimentos 
relacionados ao manejo e sistemas de produção, 
como o plantio direto e os sistemas integrados de 
plantio (ILP e ILPF). sistemas integrados são mais 
sustentáveis e são uma boa alternativa para recu-
peração de pastagens degradadas, aumentando as 
áreas de cultivo com lavoura e pastagens sem a 
necessidade de expansão de novas áreas.
É importante citar que a agregação de algumas 
tecnologias ao longo dos anos foi facilitada pelo 

aprimoramento dos maquinários, que propiciaram 
maior eficiência na semeadura, nos tratos culturais 
e na colheita.
Hoje vivemos a era da inteligência artificial aplicada 
à agricultura! Toda cadeia produtiva tem disponível 
a agricultura 4.0, que é a utilização de softwares de 
gestão integrados com as informações produzidas 
por sensores, drones e outros dispositivos, contri-
buindo para aumento da produtividade e reduzindo 
custos e perdas. Todavia, é necessário pensar em 
um outro nível de desenvolvimento, e é a partir daí 
que surge a agricultura 5.0, que expande a produção 
de alimentos e matéria-prima como forma de servir 
à sociedade. Ela tem como princípios o aumento da 
produtividade, a promoção da segurança alimentar, 
a redução do desperdício e a alimentação mais sau-
dável e com menor impacto ambiental.
O conjunto de tecnologias que vêm sendo apli-
cadas, o uso de inteligência artificial auxiliando 
os ajustes mais finos e o empreendedorismo dos 
produtores rurais brasileiros, consolidarão o Brasil 
como o grande produtor mundial de grãos, garan-
tindo segurança alimentar aos brasileiros e contri-
buindo para melhoria do bem-estar da população 
mundial, que estarão no mercado como comprado-
res. Estamos todos interligados!

Grãos32

Eduardo Primon Taveira Freitas
Consultor especialista em grãos da Coopercitrus



3333Grãos



34 Hortifrúti

A bataticultura tem um grande desafio 
para quem a produz, devido ao grande 
número de problemas fitossanitários 
que assolam o ciclo inteiro da cultura.  
Trazemos sementes de outros países 

e de outras regiões dentro do Brasil, facilitando a dis-
persão de pragas e doenças com mais facilidade. A 
doença com maior expressão e severidade é a requei-
ma, causada por Phytophthora infestans, deteriorando 
facilmente a parte aérea, podendo também infectar 
todas as demais partes da planta. Seria interessante 
termos genótipos de batata com mais resistência à 
pragas e doenças e com maior durabilidade em pós-
-colheita, porém não temos essas facilidades e temos 
que trabalhar com detalhes tanto em preparo de solo 
quanto em nutrição e resistência, que irão nos ajudar a 
ter um melhor controle fitossanitário.
Essa doença ficou conhecida mundialmente quando de-
solou a Irlanda em meados do século XIX e matou apro-
ximadamente dois milhões de pessoas, onde a popula-
ção se alimentava basicamente de batata. Essa doença 
apareceu e acabou com as lavouras e a população ficou 
sem o alimento base de toda alimentação local.
Vários patógenos podem viver por muito tempo no 
solo, como é o caso da Phytophthora que, dependen-
do do clima, podem aumentar consideravelmente e 
perigosamente, dispersando por completo na lavoura 
de batata. Hoje existem muitos trabalhos realizados 
onde o mesmo patógeno não produz o mesmo efeito 

Requeima: 
uso da nutrição para a diminuição a severidade.

na mesma cultura com nutrição diferente. Isso prova 
que a doença vegetal depende da nutrição da planta. 
Esse patógeno está disseminado em todas as áreas 
produtoras de batata, porém, algumas lavouras se 
perdem com a doença, mesmo utilizando os mesmos 
defensivos químicos, e outras conseguem um melhor 
controle. O que elas têm de diferente é o solo e a sua 
fertilidade. 

Sintomas
O patógeno é capaz de afetar todos os órgãos da plan-
ta, principalmente as folhas, onde se manifestam os 
sintomas mais típicos, mas que também podem ser 
observados nos tubérculos. Nas folhas, os sintomas 
se iniciam como lesões aquosas, com rápido cresci-
mento no limbo foliar e que, em pouco tempo, pro-
vocam a necrose, apresentando bordos de tonalidade 
verde mais clara se comparada com a dos tecidos sa-
dios. Sob alta umidade, pode ocorrer a formação das 
estruturas do patógeno, geralmente na face abaxial 
das folhas (figura 1). Sob condições de surtos epidê-
micos, as lesões coalescem e destroem as folhas de 
forma rápida, dando aspecto de queimada, o que ori-
ginou o nome característico da doença. Em pecíolos e 
caules, o ataque do patógeno pode resultar na morte 
da porção acima das lesões (figura 2). Em tubérculos, 
ocorrem uma podridão seca inicialmente marrom, que 
escurece com o tempo, chamada de mancha-chocola-
te (Miranda & Silva, 2017).
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Figura 1 - Parte abaxial da folha com estruturas do patógeno.

Figura 2 - Ataque na haste da batata.

Clima adequado
É favorecida por temperaturas de 15°C a 20 °C e alta 
umidade relativa do ar (acima de 90%). Climas ame-
nos com aquele orvalho no início da manhã são bem 
propícios ao desenvolvimento e infecção da planta. 
Em locais com temperatura acima de 30° C a doença 
não se manifesta, porém, continua na área e quando 
tiver as condições favoráveis começam os ciclos de 
infecção.

Figura 3 - Sintoma de requeima em folha de batata.              

Figura 4 – Sintoma avançado no campo.

Desequilíbrio nutricional
Lavouras com deficiência de potássio, fósforo e com 
excesso de nitrogênio são certeiras para o apareci-
mento da doença, até mesmo mais certo do que o 
próprio clima em si. Algumas regiões produtoras che-
gam a usar 200 pontos ou mais de nitrogênio no ciclo 
da cultura e colhem boas produtividades, porém, so-
frem muito com requeima, canela preta e com escu-
recimento/podridão de cargas que são enviadas para 
locais mais distantes, onde a batata não aguenta via-
gem sem ser acondicionada em caminhão câmara fria. 
É fato que, para pragas e doenças, sempre se tem as-
sociado uma deficiência mineral, sendo a sanidade das 
raízes um dos fatores mais importantes. 
O excesso de nitrogênio faz com que diminua a ab-
sorção de potássio, cálcio e magnésio, que traba-
lham pela resistência da planta. Sabe-se ainda que a 
requeima (Phytophthora infestans) vive de substân-
cias nitrogenadas e que, para absorção adequada de 
potássio, necessita de zinco, iodo e lítio, essenciais 
para prevenção da requeima. Quanto mais se coloca 
nitrogênio, sem balancear os elementos já citados, 
mais fácil será a entrada da requeima. Citamos que 
necessita daquele clima ameno e com lâmina d’agua 
para dispersar a requeima, sendo que em época chu-
vosa e fria é fácil perceber as lavouras com ataques 
severos da doença, pois o potássio é facilmente lava-
do do solo e com o excesso de nitrogênio piora a con-
dição, diminuindo a resistência da planta e facilitando 
a entrada da Phytophthora. Em relação à fonte de po-
tássio a ser usada, é de bom grado dar preferência 
ao sulfato em detrimento ao cloreto, pois batata não 
gosta de cloro.
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Figura 5: Sintomas em tubérculos de batata conhecidos como mancha 
chocolate.  -   Fonte: ABBA.

Pontos relevantes
• Evitar acidificação do solo, que dificultará a vida dos 
fungos patogênicos;

• Restringir nitrogênio. Controlar as doses e as fontes 
de nitrogênio que serão colocadas na lavoura de bata-
ta. Restringir não é eliminar ou colocar doses insufi-
cientes, mas, apenas ajustar para se obter um equilí-
brio ideal com cálcio e potássio;

• Reestabelecer a vida do solo, reestabelecer a estrutura 
fofa (grumosa), facilitando a nutrição adequada da planta.

Muitas doenças com alta severidade, como é o caso 
da requeima, são difíceis de ter um bom controle. É 
cada vez mais dificultoso ter bom controle somente 
com o defensivo químico. Solo com vida, grumoso e 
planta com boa estruturação nutricional são, de longe, 
menos afetadas por essas doenças. 
Controlar o nitrogênio sem deixar excesso, abastecer 
de cálcio, magnésio e potássio, visando um bom equi-
líbrio nutricional, já garante boa parte do sucesso de se 
ter uma lavoura sem requeima.

Considerações
Sempre buscar o equilíbrio na condução da lavoura, 
pensar na planta como um todo e sempre pensar 
no solo, água e nutrição como um tripé de produ-
ção. O manejo adequado quem dita é a própria cul-
tura, pois tudo que é vivo está submetido às leis da 
natureza.

Débora dos Santos Lopes
Consultora especialista em hortifrúti da Coopercitrus
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Embora já centenária e bem conhecida pelos 
citricultores, a leprose dos citros ainda cau-
sa preocupação e requer atenção constante 
nos pomares. De etiologia viral, a doença foi 
descrita inicialmente na Florida (USA) ao fi-

nal do século XVIII e, posteriormente, na década de 1930 
identificada no Brasil, em pomares da região de Soroca-
ba, SP, no Paraguai e na Argentina. Os sintomas são ca-
racterísticos de doenças por manchas anulares (ring spot) 
e típicos de vírus não sistêmicos, formando lesões clo-
róticas e/ou necróticas em folhas, frutos e ramos, locais 
onde ácaros infectados se alimentaram, podendo levar à 
perda total da planta (Figura 1). 
Logo após sua identificação, foram realizados experi-
mentos para responder as causas da leprose, tendo 
sido identificadas partículas virais nas plantas sintomá-
ticas e associação constante com ácaros Brevipalpus, 
concluindo serem estes os vetores. Dada observação 
da variação de sintomas e suscetibilidade das espécies 
de citros à doença, foi sugerido haver diferentes estir-
pes virais como agentes causais. 

A dispersão da leprose impôs a implementação de 
diferentes estratégias para controle da doença nos 
pomares, associando a poda dos tecidos sintomáti-
cos com aplicações de caldas sulfocálcicas e/ou bor-
dalesa, uso de moléculas acaricidas e inimigos natu-
rais (para revisão Bastianel et al. 2010). Ainda assim, 
com o passar dos anos, a leprose dos citros ampliou 
sua ocorrência, estando presente em outros países 
da América do Sul e Central (para revisão Freitas-
-Astua et al. 2018). Atualmente, pode ser considera-
da um risco para citricultura mundial, após relatos de 
vírus associados com plantas de citros sintomáticas 
em localidades da África do Sul e Estados Unidos 
(Cook et al. 2019; Olmedo-Velarde et al. 2021).
Graças ao desenvolvimento de novos métodos e 
equipamentos, foram possíveis significativos avan-
ços no conhecimento sobre os componentes cau-
sais da leprose e, nos últimos 15 anos, estes ga-
nhos de informações permitiram entender alguns 
mecanismos desta peculiar interação planta-vírus-
-vetor. As ferramentas de biologia molecular possi-

Leprose dos citros:
vírus e seus vetores
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bilitaram o sequenciamento do genoma do vírus e 
do vetor predominantes nos pomares, bem como 
têm auxiliado na compreensão da genética funcio-
nal entre planta-vírus e, mais recentemente, da 
história evolutiva dos vírus causadores da leprose. 
Como resultado, comprovou-se observações da dé-
cada de 1940, que de fato a leprose dos citros pode 
ter como agente causal diferentes vírus transmiti-
dos por Brevipalpus (VTB), pertencentes à famílias 
e gêneros distintos.
As pesquisas possibilitaram, até o momento, a iden-
tificação de seis diferentes vírus causadores da le-
prose e, a depender de suas características, esses 
vírus são classificados em diferentes grupos (Figura 
2). Assim, temos dentro da família Kitaviridae, gê-
nero Cilevirus, dois vírus associados à leprose dos 
citros, o CiLV-C e o CiLV-C2. O primeiro é predo-
minante nos pomares brasileiros e foi caracterizado 
em três isolados. No cinturão citrícola paulista e tri-
ângulo-sudoeste mineiro é prevalente o vírus CiLV-C 
isolado SJP (São José do Rio Preto); seguido pelo 
isolado CRD (Cordeirópolis) comum na região Cen-
tral de SP; e o terceiro isolado do CiLV-C foi recém 
caracterizado como ASU (Assunção), identificado até 
momento apenas em material herborizado, datado 
de 1937, coletado no Paraguai (Chabi-Jesus, 2020). 
O outro vírus deste grupo Cilevirus, o CiLV-C2, foi 
identificado em plantas de citros na Colômbia, mas 
ainda não há relatos no Brasil. 
Os outros quatro vírus associados à leprose foram en-
contrados em pomares domésticos e estão alocados 
na família Rhabdoviridae, gênero Dichorhavirus. O pri-
meiro ficou conhecido como vírus da leprose do tipo 
nuclear (CiLV-N) e foi detectado no Brasil ainda na dé-
cada de 1970, em investigações por microscopia. O 
segundo Dichorhavirus, o OFV (orchid fleck virus) ori-
ginalmente descrito em orquídeas, foi posteriormen-
te detectado como isolado diferente (OFV-citrus) em 
plantas de citros localizadas no México, Colômbia e 

África do Sul, mas ainda não encontrado em pomares 
brasileiros. Os outros dois VTB são de rara ocorrência, 
tendo sido identificados em citros, causando os mes-
mos sintomas típicos da doença: o CiBSV (citrus bright 
spot virus), encontrado nas regiões Sul e Sudeste e o 
CiCSV (citrus chlorotic spot virus), na região Nordeste 
(Chabi-Jesus, 2020).
A pergunta é, havendo tanta diversidade de vírus, 
o mesmo ocorre para com seus vetores? A respos-
ta é sim! Com uso de microscopia de contraste 
de fase (DIC), e maiores magnitudes de aumento 
ocular (1000X), foi possível reconhecer diferenças 
morfológicas significativas nos ácaros Brevipalpus 
e associá-los como vetores dos diferentes VTB cau-
sadores de leprose (Figura 2). Assim, a partir de 
2015 foi reconhecido que o então vetor da leprose, 
Brevipalpus phoenicis na verdade representa um 
grupo de 8 espécies (Beard et al. 2015). Dentre es-
tas, Brevipalpus yothersi tem sido dominante nos 
pomares de citros, podendo ser reproduzidos sem 
grandes dificuldades sob condições controladas e, 
sem dúvida, é o mais eficiente na transmissão do 
CiLV-C. Também Brevipalpus yothersi e uma es-
pécie semelhante, Brevipalpus aff. yothersi, são 
atribuídas como vetores de CiCSV. Experimentos 
em laboratório demonstraram que Brevipalpus pa-
payensis, mesmo com baixa eficiência, também 
podem ser vetores de CiLV-C. Já o Brevipalpus. 
phoenicis sensu stricto tem baixa ocorrência, ge-
ralmente presentes em pomares não comerciais, 
localizados em regiões de clima ameno e baixas al-
titudes e, quando em laboratório, sua multiplicação 
é bastante custosa. No entanto, esta espécie tem 
íntima associação com vírus do tipo nuclear, sendo 
reconhecidos como vetores de CiLV-N e de CiBSV. 
Por sua vez, a transmissão de OFV-citrus foi atribu-
ída ao Brevipalpus californicus, espécie distinta ao 
grupo phoenicis e no Brasil raramente encontrada 
em pomares de citros. 

Figura 1: Ácaro Brevipalpus spp (A) e os sintomas típicos de leprose dos citros, lesões cloróticas e necróticas em (B) ramos, folhas e (C) frutos, com (C) perda 
total da planta em estágio avançado da doença. Fotos: L.M. Ferreira e arquivo Laboratório de Acarologia, CCSM-IAC, Cordeirópolis\SP.

A B C D
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Valdenice Moreira Novelli, Bióloga, Dr., Pesquisadora Científica do Centro de 
Citricultura Sylvio Moreira-IAC (CCSM-IAC), Cordeirópolis, SP.

Figura 2: Ilustração dos atuais vírus causadores da leprose dos citros no mundo e seus respectivos vetores.

Acredita-se que as intrínsecas interações entre ví-
rus e vetores felizmente configuram como limita-
ções para a ampla dispersão e ocorrência de todos 
estes VTB associados à leprose dos citros. Porém, 
diante de tanta diversidade e com a possibilidade 
iminente de adaptações destes organismos frente 
às mudanças climáticas e de manejo diferenciado 
dos pomares, torna-se essencial detalhar os me-
canismos genéticos envolvidos nestas interações. 

Neste sentido, o Centro de Citricultura Sylvio Moreira-
-IAC, em parceria com outras instituições de pesqui-
sa, tem trabalhado fortemente em projetos buscando 
maiores avanços no conhecimento da leprose e seus 
componentes. Como perspectiva, estas informações 
permitirão traçar caminhos para o desenvolvimento 
de estratégias integradas ao controle da leprose dos 
citros, altamente desejáveis em um cenário futuro de 
sustentabilidade para toda cadeia citrícola.
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VALLEYIRRIGATION.COM.BR

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.
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OPINIÃO
Manejo integrado de 

água dentro das propriedades

Opinião

Quando pensamos no manejo integrado de água, 
estamos falando de diferentes atividades em 
função dos diferentes tipos de águas em uma 
propriedade agrícola. São águas de chuva, de 
poços (cacimbas ou artesianos), de nascentes, 
córregos e lagos, águas pluviais, residuais, águas 
poluídas ou contaminadas em função das dife-
rentes atividades relacionadas com a ocupação 
e uso. 
Na verdade, cada tipo impõe aplicações concei-
tuais para tratar dos diferentes impactos relacio-
nados com os efeitos do uso e do manejo. Ativi-
dades como: interceptação, captação, proteção, 
condução, tratamento, reuso, despoluição e re-
vitalização, compõem de forma dinâmica o que 
denominamos de “gestão de águas”. Em pro-
priedades agrícolas, podemos sugerir que no pla-
nejamento de “modelos para gestão” as ques-
tões relacionadas com águas são programadas 
em grandes grupos de atividades: conservação, 
uso racional, saneamento.
Práticas de conservação implicam em ações de 
controle da erosividade (potencial de causar ero-
são), proteção e revitalização de nascentes, cór-
regos e barramentos. O planejamento de práticas 
conservacionistas para recuperação e restaura-
ção das funcionalidades hidrológicas do espaço 
ocupado é o ponto central em qualquer “modelo 
de gestão” para tratar das questões que envol-
vem a água. De uma forma genérica são cinco 
“fatores hidrológicos” que devem ser levados 
em conta nas práticas de gestão conservacio-
nista de águas. A interceptação das chuvas e da 
radiação solar; a infiltração no solo, o armazena-
mento, a condução e dissipação. Na proteção de 
nascentes, córregos e lagos também é proposto 
cinco passos considerados fundamentais: a iden-
tificação, o cercamento, a limpeza, o controle da 

erosão e pôr fim a recomposição 
da vegetação original. Na revita-
lização de nascentes, córregos e 
barramentos a proposta se dá a 
curto, médio e longo prazo; pois 
o objetivo fundamental é recom-
por todas as formas da vida silvestre 
(plantas e animais) características da biodiversi-
dade local. Práticas de uso racional da água tem 
também no planejamento um fator fundamental. 
Vale aí, o antigo ditado de que “sabendo usar 
não vai faltar”, para tanto um detalhado estudo 
de demanda do consumo nas quatro estações do 
ano é condição básica.
Também atividades de armazenamento, manu-
tenção e controle de perdas e desperdícios são 
muito importantes. As práticas de saneamento, 
além do tratamento da água para o consumo, 
têm na estrutura de coleta e tratamento de resí-
duos líquidos (esgotos, efluentes domésticos e 
resíduos de atividades produtivas) um ponto cru-
cial para controle da contaminação e poluição do 
lençol freático e corpos d’água de superfície. Prá-
ticas de ATER (Assistência Técnica e Extensão 
Rural) devem ser preparadas e planejadas por 
especialistas. Tem na sua formulação as “boas 
práticas agrícolas”. 
Ações educativas de comunicação e formação 
são básicas nas atividades de extensão.  A Co-
operação Social se caracteriza por um grande 
movimento dos usuários da água, poder público 
e iniciativa privada no sentido da gestão partici-
pativa. Os agricultores desempenham o papel de 
protagonistas na “produção de água” para toda 
a sociedade.

Afonso Peche Filho, 
pesquisador científico do Centro de Engenharia e 

Automação do Instituto Agronômico de Campinas – IAC.
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No mundo, 18% 
de toda a área 
cultivada é irri-
gada, produzin-

do 40% de todo 
o alimento do pla-

neta. No Brasil, apenas 
8% é irrigado, apesar de termos 
as maiores reservas superficiais 
e subterrâneas do globo. Mesmo 
em tempos de pandemia, a área ir-
rigada no Brasil aumentou 250.000 
hectares de 2019 para 2020, o que 
representa um crescimento de 
4%.
No Brasil, a porcentagem média da 
água retirada para irrigação em re-
lação ao total extraído dos manan-
ciais representa 54%; o abasteci-
mento humano, 25% e a indústria, 
17%. Porém, nossa agricultura e 
pecuária podem ser consideradas 
de sequeiro. A agricultura de se-
queiro depende apenas da água da 
chuva. Ou seja, hidrologicamente, 
ela apresenta um comportamento 
similar ao de qualquer vegetação 
nativa e não interfere na redução 
da disponibilidade hídrica.
Se contabilizarmos, conforme já 
dito, todas as outorgas (em torno 
de 54% do total se destinam à 
produção de alimentos), em que a 
irrigação é utilizada como técnica 
de aplicação de água, esse núme-
ro parece grande, mas em valores 
absolutos, comparado com a va-
zão média natural de longo perío-
do, é muito pequeno, representan-
do menos de 0,5%. A maior parte 
da água absorvida por uma planta 
é perdida na forma de vapor pela 
superfície das folhas. 
A transpiração das plantas chega a 
valores superiores a 98% do total 
da água que absorvem. Do restan-
te, a maior parte fica retida nos 
tecidos vegetais e somente uma 
porção muito pequena (< 0,2%) é 
utilizada na fotossíntese. Portanto, 

não há efetivamente um “gasto de 
água”. A água está de passagem 
pelas plantas e este movimento é 
devido a uma diferença de poten-
cial da água entre solo-raiz, raiz/
caule, caule/folhas, folhas/atmos-
fera. A água ao passar pelas plan-
tas, permite a produção de folhas, 
flores e frutos, que são os nossos 
alimentos e fibras. Em termos qua-
litativos, as plantas têm papel fun-
damental na natureza. Mesmo uti-
lizando águas de menor qualidade 
para irrigá-las (por exemplo, águas 
com dejetos), as plantas aprovei-
tam os nutrientes dos dejetos e 
devolvem a água pura à atmosfera 
pela transpiração.
Portanto, a irrigação se constitui 
em técnica extremamente interes-
sante do ponto de vista ambiental, 
na medida em que permite uma 
produção de alimentos muito su-
perior (na média, 3,5 vezes) que a 
agricultura de sequeiro ou, de for-
ma similar, que permite a mesma 
produção numa área agrícola muito 
menor.
As chuvas são muito importantes 
para que as fontes hídricas, tanto 
superficiais quanto subterrâneas, 
sejam reabastecidas. Na média, 
chovem todos os anos no Brasil 
1.800 mm (ou 1800 litros de água 
para cada metro quadrado de solo). 
É claro que existem locais de pre-
cipitações acima de 2.500 mm 
(como a região Amazônica, por 
exemplo), e outros com menor ín-
dice pluviométrico (como a região 
semiárida nordestina, com pouco 
mais de 900 mm anuais), mas, na 
grande maioria das regiões agríco-
las do Brasil, podemos contar com, 
pelo menos, 1.500 mm, todos os 
anos.
Devemos considerar que a maior 
parte desse volume de chuva fica 
retido nas propriedades. Além das 
técnicas conservacionistas que pro-

dutores e pecuaristas devem ado-
tar para promover a infiltração de 
água em suas propriedades, outra 
alternativa é a construção de reser-
vatórios e/ou barragens, como for-
ma de armazenar a água nas épo-
cas de maior precipitação.  Grande 
parte da água para irrigação no Bra-
sil provém de fontes superficiais, 
principalmente de rios, cuja vazão 
está diretamente relacionada à pre-
cipitação nas regiões. Nas estações 
secas, a vazão é reduzida. No Bra-
sil, estima-se que existam 300 mil 
barragens, no entanto a legislação 
ambiental brasileira restringe o au-
mento dessas. 
Um ponto positivo na legisla-
ção é o que foi aprovado pela Lei 
12.797/13, que determina que as 
obras de infraestrutura de irriga-
ção, inclusive os barramentos de 
cursos de água que provoquem 
intervenção ou supressão vegetal 
em Área de Preservação Perma-
nente (APP), poderão ser conside-
rados de utilidade pública para o li-
cenciamento ambiental, facilitando 
a sua aprovação.
Enfim, a agricultura irrigada ocupa 
apenas 18% da agricultura do mun-
do, mas produz 40% do alimento. 
A importância do setor fica eviden-
te se levarmos em consideração a 
limitação física para o crescimento 
da agricultura de sequeiro, sempre 
na pressão por produção cada vez 
maior de fibras e alimento. Porém, 
para que este crescimento seja 
possível, devem-se adotar estra-
tégias técnicas, políticas, sociais 
e ambientais para que este cresci-
mento seja sustentável.

Prof. Dr. André Luís Teixeira Fernandes, Pró-
-Reitor de Pesquisa, Pós Graduação e Extensão 

da Universidade de Uberaba, Sócio da C3 
Consultoria e Pesquisa.



4545Opinião

A conservação da água está diretamente ligada 
ao planejamento e manejo do solo de uma pro-
priedade rural. Somente é possível fazer mane-
jo conhecendo o solo em profundidade, e nes-
se caso, trata-se de ter em mãos o denominado 
mapa pedológico. 
Tal produto permite visualizar sua propriedade 
de maneira única, sendo a base para inúmeras 
atividades, dentre as quais a conservação da 
água. Sabendo onde ocorrem tipos de solos (e 
não estamos falando de mapas de fertilidade), 
como latossolos e argissolos, abrem-se portas 
para tomadas de decisões mais assertivas, pois 
toda a dinâmica de água e soluto é regida pelas 
características destes solos. 
Este mapa só se faz uma vez, ao contrário dos 
mapas de fertilidade. Tendo-o em mãos, im-

pacta nos seguintes pontos: pla-
nejamento de épocas de plantio, 
colheita, zonas de manejo, agri-
cultura de precisão, conservação, 
irrigação, traçado de estradas, ta-
manho de talhões, escolha de áreas 
para reserva legal, aptidão agrícola das 
terras, ambientes de produção, potencial de 
produção, escolha de terras, precificação, di-
recionamento de decisões quanto ao manejo 
varietal ou cultivar, fertilidade e detecção de 
anomalias na produção. Como construir uma 
casa sem conhecer o solo onde será constru-
ída?

José Alexandre M. Demattê, 
professor titular em Sensoriamento Remoto Aplicado a Solos, 

ESALQ/USP, Departamento de Ciência do Solo e 
Grupo Geotecnologias em Ciência do Solo. 

Temos passado por períodos de instabilidade 
climática, seja chuvas torrenciais ou veranicos 
cada vez mais intensos. Com isso, refletimos 
em quais ferramentas estamos utilizando em 
nosso sistema de produção agropecuária para 
mitigar e resolver este problema.
Vários pontos são colocados em xeque, a água 
precisa entrar no perfil de solo, não podemos 
deixar escorrer ao lado da lavoura nas estradas 
e carreadores e não segurar ela em nosso am-
biente de produção. Evitar as perdas de água por 
evaporação é outro desafio. Práticas como terra-
ceamento, sistematização e planejamento da la-
voura, manutenção da palhada e construção do 

perfil do solo além contribuírem 
para manutenção da produtivi-
dade e indiretamente auxiliam 
no aumento das águas subter-
râneas e fluviais.
A proteção das nascentes com 
prevenção ao assoreamento e a uti-
lização de técnicas como as utilizadas no 
projeto Olho D’água trazem de volta à proprie-
dade dos nossos cooperados a vitalidade que 
algumas nascentes tinham e foram perdendo ao 
longo do tempo.

Marcelo Henrique Bassi, 
superintendente de Tecnologia Agrícola da Coopercitrus 
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Mesmo que o produtor rural faça todo pla-
nejamento de sua safra, seguindo à risca 
todos os protocolos técnicos de preparo 
e correção do solo, seleção de variedades 
adequadas, controle de pragas e doenças, 
se faltar água em determinada fase de pro-
dução, todo investimento pode prejudicar a 
produtividade. Em várias regiões do nosso 
país, é comum a ocorrência de fatos como 
este, em que o produtor cumpre com todos 
os protocolos de produção, mas as chuvas 
não vêm no momento e na quantidade ade-
quada, reduzindo drasticamente sua pro-
dução. Portanto, os sistemas de irrigação 
vêm cada vez mais ganhando destaque no 
cenário agrícola nacional eliminando assim 
os ricos com a falta de água na produção. 
Isto é uma das diversas provas da impor-
tância da água na agricultura, que no meu 
ponto de vista é o insumo mais importante 
para o desenvolvimento de qualquer cultu-
ra agrícola. 
É fundamental os produtores seguirem to-
das as práticas de conservação da água em 
sua propriedade, mesmo que seja abun-
dante sua presença na fazenda por meio 
de rios ou lagos. Neste caso é mais sim-
ples, dentre as várias práticas, cito a pro-
teção constante das margens dos rios e 
lagos, retirar água somente na quantidade 
permitida pelo órgão ambiental local, não 
jogar lixos e/ou dejetos de animais e cuidar 
da fauna e flora nativa ao redor dos manan-
ciais. Práticas simples que garantem abun-
dância de água dentro da fazenda, longe-
vidade do sistema de irrigação e valoriza a 
propriedade.  
Nas propriedades onde a água superficial é 
escassa (rios, córregos, lagos), as práticas 
de conservação e manejo dentro da pro-

priedade tornam-se ainda 
mais importante e uma es-
tratégia até para aumentar 
rentabilidade. Ações como 
preservação de minas de 
água, mata ciliar, construção 
de barraginhas, estudo de en-
xurradas, armazenamento de água 
de chuva e reutilização de água podem até 
viabilizar a instalação de um projeto de ir-
rigação na propriedade, permitindo irrigar 
a lavoura, garantindo segurança contra a 
seca e aumento de produtividade. 
Existem casos em que a água facilmente 
disponível para irrigação não é suficiente 
para irrigar toda fazenda, mas graças às 
práticas de conservação e manejo de água 
foi possível submeter toda lavoura com 
sistema de irrigação. Por exemplo, numa 
fazenda de café, a água disponível irrigava 
apenas metade da lavoura, com o aprovei-
tamento da água de chuva através de re-
servatório e a reutilização da água de lava-
gem do café, foi possível irrigar toda área. 
Já vimos casos também que com a cons-
trução de barraginhas, manutenção de 
mata ciliar, proteção de minas d’água, 
aumentou consideravelmente a vazão de 
determinado córrego num tanto que foi 
possível instalar um pivô central para irri-
gar grãos. Vale ressaltar que todas essas 
práticas conservacionistas e sustentáveis 
têm alto valor social que facilita uma fazen-
da obter certificações que valorizam seus 
produtos, facilitando a comercialização e 
até mesmo melhores preços de mercado.

Rubens de Brito Mendes, 
gerente de Irrigação da Coopercitrus.
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O ano de 2020 definitivamente ficará 
marcado na história mundial. A che-
gada da pandemia da Covid-19, a crise 
sanitária e os impactos na economia 
geraram desafios para toda a socieda-

de. Nesse período de tantas incertezas, a Coopercitrus 
reafirmou seu compromisso de entregar valor ao pro-
dutor rural. Com ética, integridade e transparência, a 
cooperativa permaneceu firme ao lado do cooperado, 
oferecendo soluções integradas, fomentando a inova-
ção em campo e contribuindo ativamente para impul-
sionar o desenvolvimento do setor.

E assim, 2020 foi um ano de grandes realizações para 
a Coopercitrus, que atingiu o faturamento de R$ 5,9 
bilhões, representando crescimento de 24% em com-
paração a 2019. O patrimônio líquido totalizou R$ 1,34 
bilhão, contra R$ 1,20 bilhão no exercício anterior e o 
quadro social ultrapassou a marca de 37 mil coopera-
dos. Mantendo resultados positivos contínuos, a Coo-
percitrus dobrou de tamanho nos últimos cinco anos, 
apresentando crescimento médio acima de 20% ao 
ano no período e crescimento anual sucessivo de mais 
de 10% nos últimos dez anos, demonstrando a solidez 
de suas operações.

Crescimento 
sustentável

Coopercitrus registra crescimento de 24% e faturamento de R$5,9 bi em 2020. 
Resultado reflete a força do agro e o bom desempenho dos cooperados.
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Os resultados foram apresentados na Assembleia Ge-
ral Ordinária, realizada no dia 30 de março, por meio de 
plataforma digital, com a participação de cooperados e 
a presença do CEO da Coopercitrus, Fernando Dego-
bbi, o presidente do Conselho Administrativo José Vi-
cente da Silva e o vice, Matheus Marino; e o consultor 
do Conselho, Oscar Franco Filho.
“Esse crescimento consolida a nossa estratégia de traba-
lhar com a integração de soluções para atender a demanda 
dos nossos cooperados em toda sua jornada de produção. 
Expandimos nossa atuação geográfica, consolidando nos-
sas posições em São Paulo, Minas, e ampliando nossas 
operações no Estado de Goiás. Além disso, investimos na 
diversificação de culturas e reforçamos nossa assistência 
para os pequenos e médios produtores, para que eles real-
mente se desenvolvam, tenham mais poder de barganha, 
usem as novas tecnologias e cresçam junto com a coope-
rativa”, enumera o CEO da Coopercitrus. 

Segurança para o time em campo

A mobilização da Coopercitrus diante da pandemia re-
afirmou seu compromisso com os cooperados, com 
sua equipe e com toda a sociedade. Ciente do impacto 
avassalador na saúde e na economia mundial, a coo-
perativa agiu imediatamente e adotou todos os proto-
colos e recomendações de segurança, com objetivo 
de conter a contaminação do coronavírus e proteger a 
saúde de todos, mantendo pronto atendimento, com 
responsabilidade e agilidade. 
Reconhecendo a importância do agronegócio como ati-
vidade essencial na produção de alimentos para o mun-
do, a Coopercitrus ampliou sua equipe e investiu em 
tecnologias para manter a excelência no suporte aos 
cooperados, seguindo todos protocolos de segurança. 
Em 2020, foram mais de 268 mil atendimentos aos 
cooperados em campo, nas lojas e escritórios. 70% 
dos atendimentos foram prestados nas propriedades 
rurais, gerando aproximadamente 20 mil relatórios em 
tempo real no campo. Na área de tecnologia agrícola, a 
Coopercitrus prestou mais de sete mil atendimentos, 
um aumento de 145% nos serviços de agricultura de 
precisão em relação a 2019, colocando o que há de 
mais atual à disposição do cooperado. 

“Nossa preocupação foi garantir que os cooperados 
continuassem inovando no processo de produção o 
ano todo. O agro precisa do suporte técnico e co-
mercial presente. Reduzir nosso atendimento nun-
ca foi uma possibilidade, mas com estratégia e co-
nhecimento de todos os decretos governamentais, 
conseguimos cumprir a nossa missão de estar ao 
lado do produtor”, ressalta Degobbi. 
Diante do desafio de atender a todas as demandas dos co-
operados, a estrutura da Coopercitrus exige uma contínua 
evolução. Exemplo disso foi a implementação do SAP, sis-
tema que integra todas as informações e, principalmente, 
agrega valor à cadeia dos processos, simplificando e dando 
maior controle às atividades da cooperativa.

4949

Coopercitrus mantém crescimento médio de 20% ao ano, tendo 
dobrado de tamanho nos últimos cinco anos, integrando cada vez 

mais soluções e benefícios para atender plenamente os cooperados.
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Inovações na gestão e foco na sustentabilidade

A sustentabilidade ganhou evidência entre os pilares 
estratégicos da Coopercitrus. Por isso, pelo primeiro 
ano, a cooperativa publicou seu Relatório de Sustenta-
bilidade, seguindo as diretrizes da Global Reporting Ini-
tiative (GRI), apresentando ações e resultados susten-
táveis com objetivo de prestar contas aos cooperados, 
colaboradores, fornecedores e comunidade.

Cooperação no combate a Covid-19

A cooperativa investiu mais de R$ 146 mil em ações de 
apoio, prevenção e proteção contra a pandemia da Co-
vid-19. Além disso, junto aos fornecedores e coopera-
dos, distribuiu 2.550 cestas básicas, kits de proteção e 
20 mil litros de álcool 70% às comunidades onde atua. 
Em sua matriz, em Bebedouro, SP, os colaboradores 
se mobilizaram e doaram parte de seu salário, durante 
três meses, para amparar as entidades da cidade. Para 
cada real arrecadado, a Coopercitrus doou mais R$1, 
dobrando o montante, que superou R$100 mil. 
Em uma ação conjunta com a Credicitrus, destinou 
R$400 mil para suporte emergencial de 55 instituições 
que abrigam crianças, idosos, pessoas com deficiência 
e em tratamento de câncer, distribuídas por 39 municí-
pios dos Estados de São Paulo e Minas Gerais.
Durante a feira Coopercitrus Expo Digital, expositores 
e agricultores se mobilizaram para arrecadar recursos 
para o Hospital de Amor de Barretos, SP. Cada visita 
aos estandes virtuais das empresas participantes foi 
revertida em doação monetária, que totalizou R$491 
mil direcionados ao Hospital de Amor. 

Investimentos na longevidade dos negócios

Com foco na longevidade dos negócios, em 2020 a coo-
perativa fortaleceu sua Governança Corporativa, englo-
bando o conjunto de processos e regulamentos visando 
aumentar o controle da gestão, mitigar riscos e propor-
cionar segurança e transparência aos cooperados. 
Entre as iniciativas nessa área, a cooperativa relançou 
o Código de Conduta Ética, criou o programa de com-
pliance, aprimorou a gestão de riscos, implantou audi-
toria interna contínua, entre outros mecanismos para 
garantir a conformidade nas atuações. 
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Máquinas, equipamentos e varejo 

O setor de máquinas, equipamentos e varejo registrou um 
importante crescimento em 2020, com foco especial para 
a prestação de serviços e atendimento pós-venda, dando 
todo suporte necessário para as operações no campo.
A cooperativa inaugurou novas concessionárias das 
marcas Massey Ferguson e Valley e totalizou a venda 
de mais de 1.100 tratores e mais de 9.000 implemen-

Agripetro

Com a evolução da mecanização nos processos de 
produção, o óleo diesel se tornou um insumo muito 
relevante para o cooperado. Desta forma, através da 
Agripetro TRR, a Coopercitrus entrega o combustível 
diretamente nas propriedades rurais, de forma ágil e 
eficiente. As bases do TRR de Araçatuba, Ituiutaba, Pi-
rassununga e Araguari, foram adequadas, ampliando 
nossa capacidade de armazenagem. Em 2020, mais 
de 100 milhões de litros diesel foram entregues nas 
propriedades rurais.

Insumos Agrícolas

A Coopercitrus é a maior fornecedora de insumos agrí-
colas do Brasil e assim, pode negociar com as princi-
pais fornecedoras mundiais, para atender os coopera-
dos do começo ao fim da safra e em toda cadeia da 
produção pecuária, com condições atrativas. 
O setor de insumos agrícolas registrou crescimento de 
29,4% sobre 2019, ultrapassando R$ 4,4 bilhões de reais 
em faturamento. Em defensivos, a evolução foi superior 
a 32% no faturamento em relação ao ano anterior. 
A venda de fertilizantes de solo aumentou de 23,8%. 
Com adubos foliares, o crescimento foi 22,6% em 
relação a 2019.
A área de nutrição animal também teve crescimento 
expressivo no faturamento, com aumento de mais de 
40% em relação a 2019. 
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tos. Com essa performance, a Coopercitrus está entre 
as cinco maiores revendas das redes Massey Fergu-
son, Valtra e New Holland. 
Conquistou o 1º lugar junto às marcas Jacto e Marche-
san e foi reconhecida como a maior revenda Netafim 
e Valley do Brasil, além de crescimento nos demais 
segmentos relacionados.
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Commodities 

A cada ano, a Coopercitrus consolida seu papel no 
apoio no recebimento e comercialização da produção 
dos cooperados. Em 2020, o faturamento com as ope-
rações com commodities cresceu 30% sobre o resul-
tado de 2019. 
Com recordes de safra e excelente desempenho na 
produção dos cooperados, o faturamento em café 
cresceu 25,5% em relação a 2019 e em soja, a evo-
lução foi superior a 40% em comparação ao ano ante-
rior. O faturamento com milho aumentou 11% e com 
sementes, registrou um salto de 36%  
A cooperativa realizou operações de Barter com 280 
cooperados produtores de soja, totalizando mais de 
750 mil sacas negociadas, o equivalente a quase 45 
mil toneladas. Em café, realizou Barter com 2.750 coo-
perados, totalizando 435 mil sacas negociadas.

A maior e melhor feira digital do agro

Investindo em tecnologias, a cooperativa garantiu que 
nenhum dos eventos do seu calendário anual fosse 
cancelado. A Coopercitrus Expo Digital, edição virtual 
da feira de agronegócios, foi uma das ações de expres-
são que marcou o ano da cooperativa. O evento foi 
realizado em uma plataforma digital, que proporcionou 
aos visitantes a experiência de estar dentro de uma 
feira física, interagir com os estandes e aproveitar as 

condições comerciais. Em 15 dias, a feira ultrapassou 
R$ 1 bilhão em negócios e recebeu aproximadamente 
100 mil visitas, com alcance em mais de 30 países.
Para disseminar conhecimentos e fomentar boas prá-
ticas, a cooperativa promoveu a Semana Digital de 
Inovação, com 100 horas de conteúdo técnico e capa-
citação dos cooperados. Também realizou 193 dias de 
campo, com a participação de mais de 8.300 coopera-
dos, e desenvolveu projetos em parceria com os mais 
renomados institutos de pesquisa.
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Fundação Coopercitrus Credicitrus

A Fundação Coopercitrus Credicitrus avançou em suas 
atividades, com projetos voltados para o meio ambien-
te, educação, pesquisa e desenvolvimento social. Com 
o compromisso de capacitar os futuros profissionais 
do agro, teve início a primeira turma do curso técnico 
em agronegócio pela ETEC, em parceria com o Gover-
no de São Paulo.
Por meio de projetos com foco ambiental, ao longo do 
ano a cooperativa contribuiu com o reflorestamento de 

Presença nas principais potências agrícolas 

Atuante em 62 municípios, a Coopercitrus possui 188 uni-
dades nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, 
entre lojas de insumos agropecuários, concessionárias 
de tratores e máquinas agrícolas, silos de armazenamen-
to de grãos e café, fábrica de ração animal, shoppings 
rurais, postos de combustível. 
A evolução e o equilíbrio em seus negócios mostra que 
a Coopercitrus está na vanguarda, unindo o que há de 
melhor no modelo cooperativista e no ambiente cor-
porativo. A sua gestão reflete diretamente em quem 
está dentro da porteira: com atendimento próximo, re-
comendações técnicas, condições diferenciadas e um 
portfólio robusto de produtos, serviços e tecnologias, 
a cooperativa segue o seu propósito de ser um aliado 
do produtor rural. Afinal, se a cooperativa cresceu, é 
porque o cooperado cresceu.

COM5 Comunicação 

SP

MG

GO
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25 hectares de áreas de preservação permanente e na 
recuperação de dezenas de nascentes em proprieda-
des rurais, aumentando a capacidade hídrica em sua 
região de atuação.
Em seu programa de logística reversa, em 2020 a 
Coopercitrus recolheu mais de 500 toneladas de em-
balagens vazias de defensivos agrícolas nos postos e 
centrais de coletas que administra, assegurando a des-
tinação correta dos materiais.

Visão de futuro: Projeto do prédio Educacional da Fundação Coopercitrus, previsto para ser inaugurado no segundo semestre de 2021
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O TEMPO PELO BRASIL

Agrometeorologia54

Os meses de março e início de abril (até 
o dia 10) de 2021 foram marcados por 
temperaturas máximas e mínimas os-
cilando, predominantemente, entre o 
normal e acima do normal (Figuras 1 e 

2 – Esquerda e Centro) em grande parte do Brasil. 
Para as temperaturas máximas (Figura 1 – Esquerda), 
as anomalias positivas ocorreram especialmente no Su-
deste e no Nordeste, enquanto as anomalias negativas 
forma observadas em boa parte da região Norte e em 
algumas áreas isoladas das demais regiões.
Já no início de abril (Figura 2 – Esquerda), a região Sul 
foi a mais afetada pelas elevadas temperaturas, o mes-
mo ocorrendo em parte da região Nordeste. 
Para as temperaturas mínimas do mês de março (Figu-
ra 1 – Centro), as anomalias positivas foram mais ame-
nas, havendo inclusive grandes áreas entre as regiões 
Sudeste e Nordeste com anomalia negativa, o mesmo 
ocorrendo no extremo norte de RR. 
No primeiro decêndio de abril, voltaram a ocorrer osci-
lações nas condições de anomalia da temperatura míni-

ma (Figura 2 – Centro), especialmente nos estados do 
PR, SP, MG e oeste da BA. 
Para as chuvas (Figuras 1 e 2 – Direita), as condições fo-
ram bastante variáveis. Enquanto que no mês de março 
as chuvas ficaram abaixo do normal em grande parte das 
regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, nos estados 
da região Sul e da região Norte, as chuvas oscilaram entre 
o normal e acima do normal. Já para o primeiro decêndio 
de abril, a condição de chuvas abaixo do normal predo-
minou em todo o país, com algumas poucas exceções. 
Nas regiões de atuação da Coopercitrus, as chuvas que 
ocorreram entre início de março e o dia 10 abril foram 
muito abaixo do esperado para esta época do ano, cau-
sando muita apreensão nos produtores de cana-de-açú-
car, citros, café, pastagens, assim como para a cultura 
do milho safrinha, a qual ainda se encontra em fase ve-
getativa em razão dos atrasos do plantio. Para a cultura 
da cana-de-açúcar, as condições desfavoráveis do clima 
de 2020 e do início de 2021 devem causar expressivas 
quebras de produtividades na região, assim como em 
todo o centro-sul do país.

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

Figura 2 – Anomalias das temperaturas médias das máximas (Tmax, Esquerda) e das mínimas (Tmin, Centro) e da 
chuva acumulada (P, Direita) até o dia 10 de abril de 2021 no Brasil. Fonte: AGRYMAX.
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As condições climáticas desfavoráveis que se estabelece-
ram durante o mês de março e persistiu nos primeiros 10 
dias de abril, fizeram com que houvesse uma rápida redu-
ção da disponibilidade de água no solo na região centro-sul 
do Brasil, como mostram os mapas de armazenamento 
relativo de água no solo para todo o Brasil no referido pe-
ríodo (Figura 3). A situação mais crítica vem sendo nos 

estados do MS, SP, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Sul 
de GO e sul do MT. Nessas áreas, a maior preocupação é 
com o milho safrinha, já que a previsão de poucas chuvas 
nessa região persiste, além de que a partir de agora a ten-
dência é de menos chuvas nessas áreas. Portanto, mes-
mo que volte a chover dentro do normal, talvez isso não 
seja suficiente para garantir a recuperação dessa cultura.

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: 01/03/2021 
(Superior Esquerda); 15/03/2021 (Superior Direita); 01/04/2021 (Inferior Esquerda); e 15/04/2021 (Inferior Direita). Fonte: Sistema AGRYMAX (www.agrymet.com.br/agrymax).

Avaliando de forma mais específica as regiões de atua-
ção da Coopercitrus, representadas aqui por Bebedouro 
e Araçatuba (Figura 4), observa-se que a disponibilidade 
de água no solo no período analisado vem sendo bai-
xa e muito irregular, alternando alguns pouco períodos 
de maior volume de água no solo e muitos com baixa 

disponibilidade hídrica, o que traz perspectivas bastante 
negativas para a produtividade tanto das culturas anu-
ais, a exemplo do milho safrinha, como para as culturas 
perenes e semi-perenes já haviam sofrido demasiada-
mente com a seca de março a meados de dezembro do 
ano passado. 

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).



56 Agrometeorologia56

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

Figura 6 – Previsão climática para os trimestres maio-junho-julho a julho-agosto-setembro de 2021, de acordo com o IRI. 
Fonte: IRI (https://iri.columbia.edu/our-expertise/ climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/).

Previsão climática para os próximos trimestres 

A Figura 5 apresenta o prognóstico probabilístico do El 
Niño Oscilação Sul (ENOS) para os próximos trimestres 
móveis. Por meio desse prognóstico, observa-se que as 
condições de temperatura da superfície do mar (TSM) 
do oceano Pacífico equatorial continuam indicando ano-
malia oscilando entre valores negativos e próximos da 
condição média, passando a partir do trimestre AMJ a 
predominar uma maior probabilidade de manifestação 
de condições neutras, situação essa que deverá per-
sistir até o início do próximo semestre quando então 
as incertezas aumentam, já que os modelos passam a 
indicar um equilíbrio entre as condições de neutralidade 
e de retorno de uma La Niña, principalmente a partir do 
trimestre OND. 
Apesar desses prognósticos, ainda é cedo para se ga-
rantir que a La Niña retorne ainda este ano. De acordo 
com a previsão climática do IRI apresentada na Figura 6 
nota-se que nos próximos trimestres (MJJ, JJA e JAS) 

se mantém a expectativa de chuvas abaixo do normal 
na região Sul, no centro-sul do MS, centro-sul de SP, Sul 
de Minas e no litoral Nordestino. 
Por outro lado, na região Norte a expectativa é de conti-
nuidade de chuvas acima da média até o trimestre JJA. 
Nas demais áreas, as chuvas devem oscilar no entorno 
da média. 
Na região de atuação da Coopercitrus, as chuvas nos 
próximos três trimestres deverão oscilar entre ligeira-
mente abaixo do normal e o normal, o que pode agravar 
ainda mais a situação das culturas que já se encontram 
em estado crítico em muitas áreas, como é o caso dos 
canaviais em São Paulo e triângulo Mineiro, o cafeeiro 
no Sul de Minas e no Cerrado Mineiro, e os citros em 
todas as regiões produtoras de SP, PR, MG e GO. 
Apesar dessas previsões indicarem tendências proba-
bilísticas, o grau de incerteza associado a elas é eleva-
do, o que exige um acompanhamento constante delas, 
assim como das previsões de tempo e monitoramento 
agrometeorológico das áreas de interesse.

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 (MAM = março-abril-maio/2021 a NDJ = novembro-dezembro-janeiro/2020-21). 

Fonte: IRI (http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso-iri_plume).
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O milho é o principal alimento concentra-
do energético consumido em produ-
ções animais, incluindo a de bovinos, 
suínos e aves.
Devido aos problemas climáticos no se-

gundo semestre de 2020, principalmente causado pelo 
fenômeno conhecido por La Niña, que foi intenso, as 
culturas de grãos da safra 2020/2021 foram prejudica-
das. Desse modo, parcela dos prejuízos causados à pro-
dução de grãos repercutiram no aumento do custo de 
produção pecuária e repassados para o preço da carne. 
Na tabela 1 estão os preços médios mensais da saca 
de milho e de carne bovina, suína e de frango. 

A alta da cotação 
do milho e o impacto na 
produção de carnes

 Mês
Milho 

(R$/saca 
de 60kg)

Boi gordo 
(R$/@)1

Suíno 
(R$/@)2

Frango 
(R$/kg)3

mar/20 56,14 198,95 107,82 3,25

abr/20 54,90 195,20 78,45 2,92

mai/20 53,05 192,70 85,00 2,99

jun/20 48,88 204,83 88,48 3,53

jul/20 50,49 217,93 110,46 3,76

ago/20 59,62 226,12 137,00 3,90

set/20 62,64 244,81 149,57 4,08

out/20 75,80 261,48 165,86 4,28

nov/20 82,10 280,20 176,35 4,56

dez/20 76,20 262,31 141,90 4,48

jan/21 86,10 284,71 133,79 4,29

fev/21 86,25 297,38 137,06 4,43

mar/21 97,50 303,20 125,83 4,66

1 Preço bruto e a prazo; 2 Preço pago pelo suíno terminado; 
3 Preço pago pelo frango vivo.    •     Fonte: Scot Consultoria

Houve um crescente aumento no preço do milho desde o 
segundo semestre de 2020. As carnes também seguiram 
essa tendência, porém, os preços caíram entre o final de 
2020 e começo de 2021, devido à “ressaca” de final de 
ano e ao Ano Novo chinês, uma vez que a China tem sido 
a principal importadora de carne brasileira. A retomada de 
preços tem sido diferente para cada proteína animal. 
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Na figura 1, podemos identificar as variações das rela-
ções de trocas do milho pela carne bovina, suína e de 
frango em relação a março de 2021. 
Os suinocultores tiveram uma queda no poder de tro-
ca de 85%, avicultores de 36,3% e bovinocultores de 
25,7%, comparando março de 2021 a setembro de 
2020. Considerando o último mês, as quedas foram de 
23,1%, 7,6% e 10,9%, respectivamente.  
Desse modo, os suinocultores são os que mais têm so-
frido com o aumento do preço do milho, além da menor 
valorização em relação à carne bovina e de frango.
Em relação às expectativas do preço do milho para 
2021, o câmbio firme e forte, o baixo estoque no mer-
cado interno e a alta demanda do grão são fatores que 
devem sustentar o preço. 

Rafael Massami Suzuki, 
médico veterinário, dr. Scot Consultoria

Com relação à variação dos preços, considerando os 
meses de março de 2021 e 2020, a variação do preço 
do milho foi de 73,7%, ao passo que a carne bovina, 
suína e de frango variaram 52,4; 16,7; e 43,3%, res-
pectivamente. 
 
Figura 1
Variação das relações de troca de carne bovina, suína 
e de frango por milho com base na relação de troca em 
março de 2021.

Tabela 1
Preços médios da saca de milho e carne bovina, suína 
e de frango em São Paulo nos últimos 13 meses.
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Ao levarmos em conta a maneira como 
vive o Ácaro Branco dos Citros (Citrus 
Broad Mite), Polyphago-tarsonemus la-
tus, para definir a unidade de amostra 
para o manejo, verificamos que existe 

apenas um lapso de tempo disponível com a presença 
do ácaro danificando o broto e a fruta nova, com prefe-
rência nesta última (foto topo). 
Com esse estreito espaço de tempo de ocupação no 
período produtivo da planta, era de se supor que o 
controle biológico pela predação seria desprezível por 
desinteresse ou inoportuno. Porém, não é o que os 
estudos mostram. O colega pesquisador J. E. Peña, da 
Universidade da Florida, estudou a relação predador-
-presa dos ácaros Phytoseídeo: Ácaro-Branco, no sul 
da Florida, USA, na década de 90. Ele verificou que 
o fitoseídeo nativo Typhlodromalus peregrinus tinha 
maior preferência para predar ovos, ninfas e adultos 
do ácaro branco e teve eficiência de 75% em 6 dias. 
Para o Egípcio Badawi Abou-Awad e Colaboradores 
em 2014, o fitoseídeo Amblyseius swirskii, em estudo 
em pimentão, no Egito, concluiu que o ácaro branco foi 
consumido na base de 4 presas/dia pela fêmea adulta. 
Uma das maneiras de avaliar a eficácia de um ácaro 
predador é aplicar um inseticida sabidamente causador 
de efeitos colaterais, como são os organofosforados e 

piretróides, para a supressão forçada dos predadores 
das parcelas em estudo para efeito comparativo. Peña 
então usou o permethrin, suprimindo os Phytoseídeos 
nas parcelas testemunhas, com isso manteve vivos os 
ácaros pragas, enquanto nas parcelas com a presença 
dos predadores, estes atuaram de forma eficaz no con-
trole do ácaro branco. 
O Fitoseídeo predador mais comum nos pomares nas 
nossas condições é, sem dúvida, o “pera”, Euseius ci-
trifolius (Foto topo – detalhe à direita), conforme apon-
tam vários estudos de espécies, sendo o mais popu-
loso e frequente encontrado nas inspeções do ácaro 
branco. 
O segundo mais comum é o “maçã”, Iphiseiodes 
zuluagai. Portanto, sugere-se incluir uma coluna ao 
lado da coluna do ácaro branco para termos a relação 
predador:presa e usar o nível-de-não-ação. Este ní-
vel, por enquanto, está sendo sugerido para não pul-
verizar quando encontrar uma relação 1:10, 1 predador 
para 10 pragas presentes, ou 30% ou mais de presen-
ça do ácaro predador nas inspeções. 
O controle biológico natural é mais eficaz quando a 
relação predador-presa acima for encontrada com a 
presa no início de infestação, ou seja, em baixa den-
sidade.

Prof. Santin Gravena – GCONCI 

Predação do ácaro branco por ácaros fitoseídeos

ÁCARO PREDADOR 
FITOSEÍDEO “Pera” 
PREDANDO ÁCARO 

BRANCO EM COLÔNIA

ÁCARO PREDADOR 
FITOSEÍDEO “Pera” 
PREDANDO ÁCARO 

BRANCO EM COLÔNIA

Agora somos a MAG Seguros.

Mas seguimos com o mesmo 
compromisso: trazer soluções 
de proteção fi nanceira para 
o segmento cooperativista.
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Marcos Fava Neves é Professor Titular (em tempo parcial) das Fa-
culdades 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.

No cenário internacional, o USDA (Departa-
mento de Agricultura dos Estados Unidos) 
projetou a safra mundial de soja do ciclo 
2020/21 em 361,82 milhões de toneladas. 
Para o Brasil, é esperada uma produção de 

134 milhões de toneladas da oleaginosa, enquanto os EUA 
e a Argentina devem produzir, respectivamente, 112,55 e 
47,5 milhões de toneladas. Com isso, os estoques finais 
globais do grão devem ser de 83,74 milhões de toneladas. 
No milho, a estimativa é de uma produção de 1,14 bilhão de 
toneladas, com estoques finais de 286,67 milhões. A pro-
jeção do órgão americano é que os EUA produzam 360,25 
milhões de toneladas (31,6%); Brasil, 109 milhões (9,6%); 
e a Argentina, 47,5 milhões (4,2%). Os estoques estão fi-
cando menores, refletindo nos preços firmes dos grãos. 
Mas neste mês de abril, o USDA agitou os mercados ao 
vir com estimativas de plantio sensivelmente menores que 
as esperadas pelo mercado. No caso do algodão, na sa-
fra 20/21 plantaram 4,9 milhões de hectares, enquanto o 
mercado esperava 4,85 milhões e a estimativa foi de 4,87 
milhões. Para a soja, a área na safra 20/21 foi de 33,63 mi-
lhões de hectares, o mercado esperava 36,42 milhões e a 
estimativa foi 35,45 milhões. Finalmente, no milho, na safra 
20/21 a área foi de 36,75 milhões de hectares, o mercado 
esperava 37,72 milhões e a estimativa veio em 36,87 mi-
lhões. Em resumo, tanto a área de soja quanto a de milho 
ficou cerca de 1 milhão de hectares menor que a esperada 
pelo mercado. 
A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil) 
estimou o VBP (Valor Bruto da Produção) Agropecuária no 
Brasil, para 2021, em R$ 1,142 trilhão; aumento de 15,8% 
em relação ao ano passado. No total, as cadeias da agri-
cultura devem registrar R$ 759,25 bilhões (+19%) e as da 
pecuária R$ 383,45 bilhões (+9,8%). Preços favoráveis e 
boa previsão de safra são os fatores que impulsionam esse 
resultado.

Os cinco fatos do agro para acompanhar agora são: 

1)  A colheita da primeira safra está praticamente encerra-
da. A preocupação agora é com o clima na segunda safra 
de milho, já que o plantio atrasou. Estima-se que no Estado 

de Mato Grosso, 45% foram plantados fora da janela ideal. 
Com o aperto na oferta mundial de grãos, os preços atuais, 
e principalmente a necessidade de milho para ração animal 
e produção de etanol, são pontos sensíveis agora na produ-
ção brasileira;

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

3)  A gravíssima crise da Covid-19 no Brasil, o andamento 
do processo de vacinação, os mecanismos de apoio e a ga-
rantia de renda, e a performance consequente do mercado 
consumidor de alimentos e combustíveis; 

4)  As expectativas de plantios, áreas e produtividades da 
mega safra norte-americana. Qualquer problema climático 
será grave aos preços. Aparentemente excesso de chuvas 
pode trazer atraso nos plantios e as estimativas de áreas 
são menores que o esperado pelo mercado.

5)  Para fechar, o Adido do Departamento de Agricultura 
dos EUA (USDA) estimou que o Brasil terá uma área plan-
tada de soja na safra 2021/22 de 40 milhões de hectares, 
contra os atuais 38,5 milhões. A produção deve ser de 141 
milhões de toneladas (135 milhões nesta safra) das quais 
87 milhões serão exportadas. Nas últimas cinco safras, a 
área cresceu quase 5 milhões de hectares. No caso do mi-
lho, a projeção é que a produção cresça para 114 milhões 
de toneladas em 20 milhões de hectares. Para o algodão, 
a área voltará a ser de 1,6 milhão de hectares. É realmen-
te um período de forte expansão que teremos pela frente, 
criando muitas oportunidades às pessoas. Vamos tomar 
cuidado com as compras de insumos! 
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A Fundação Coopercitrus Credicitrus estabelece 
um ambiente educacional dentro das novas res-
ponsabilidades do agronegócio mundial: ESG, en-
vironment, social, governance. Significa o braço 
da sustentabilidade dos cooperados, produtores 
rurais, colaboradores e de toda a sociedade. Pro-
dutividade com prosperidade. Agrocidadania.

O desafio da nova educação é ensinar a “aprender 
a aprender”. A velocidade da inovação não ocorre 
mais em ciclos do calendário gregoriano - anos, 
meses, semanas ou mesmo dias. Como um au-
têntico movimento ininterrupto o aperfeiçoamen-
to de tudo o que precisa ser aperfeiçoado se dá 
instantaneamente.
 
A digitalização, os sensores, os bioinsumos, a edi-
ção genica, as máquinas que viraram robots, a 
iLPF (Integração Lavoura, Pecuária e Florestas), a 
rastreabilidade, transformam os modernos pro-
dutores e produtoras não mais somente em “ori-
ginadores de toneladas, sacas, arrobas, caixas ou 
quilos”. Agricultores são agora redefinidos como 
“originadores da saúde”. Do solo, plantas, animais, 
meio ambiente, pessoas, consumidores. O Agro-
negócio se transforma em um “health system”, 
como assim o redefine quem o definiu pioneira-
mente nos anos 50, o Professor Ray Goldberg da 
Universidade de Harvard (EUA).

A notícia de todas as notícias vem com a inaugura-
ção do curso de big data numa estrutura moder-
na, inovadora e dentro de uma pedagogia única 
do aprendizado ao fazer e ao fazer se capacitar 
para resultados expressivos. A Fundação Cooper-
citrus Credicitrus está se reunindo a entidades tra-
dicionais e de competência reputacional consoli-
dadas. O Centro Paula Souza aporta a pedagogia 
educacional moderna e de eficácia comprovada. 
Os convênios com a Embrapa, por exemplo, são 
de importância fundamental no setor da citricultu-
ra. Outros projetos já em andamento revelam não 
apenas o desejo e a vontade, a intenção, mas de 
fato a realização como “olho d’água”, em parceria 
com a Nortox. Já  são 30 nascentes recuperadas e 
outras 27 para 2021. O projeto Coopersemear sig-
nifica o planejamento perfeito de reflorestamen-
to das propriedades incluindo um viveiro próprio 
de plantas e mudas. Com a Basf ocorre o projeto 
Mata Viva. Tratamento de esgoto mais um exem-
plo no compromisso com o meio ambiente. Na 
fundação também teremos os Plots, campos ex-
perimentais para as parcerias em que a UPL, que 
recebeu recentemente uma distinção global de 
primeiro lugar na sua categoria pela Sustainalytics 
nos critérios ESG, já exemplifica o desenvolvimen-
to de ações de pesquisas aplicadas “in loco”. E ou-
tros convênios virão.

Para Cristiano Figueiredo, 
COO da UPL, a Esta-

ção “é um espaço de 
cocriação em prol de 
uma agricultura me-
lhor e mais sustentá-

vel. A Estação estimula 
o trabalho colaborativo 

entre os vários segmen-
tos do agronegócio para que 

seja possível conectar as tecnologias e, com isso, o 
produtor consiga usufruir destes aprendizados da 
melhor maneira possível. Ainda, a iniciativa prepa-
ra soluções e ferramentas de forma coesa para que 
possamos enfrentar os desafios que virão”.

Em conversa com Fernando Degobbi, CEO Cooper-
citrus, ouvimos a expressão: “Estamos criando uma 
jornada de valor. Um conceito que encara o mundo 
dos fatores incontroláveis, onde a precisão neces-
sita ser aperfeiçoada a cada momento, tornando-
-os controláveis, está além da cadeia de valor”. E 
ouvimos do Presidente do conselho da Cooper-
citrus e da Fundação, José Vicente da Silva, a ex-
pressão: “educação, meio ambiente, difusão de 
tecnologia, criação de valores humanos, já temos 
29 mil cooperados no programa de agricultura de 
precisão, um corpo técnico extraordinário. A esco-
la fica pronta em maio de 2021, começaremos com 
o big data no agronegócio. Mas iniciamos em 1978 
em Bebedouro atendendo a região, agora vamos 
atender muito mais, aqui, Minas, todo o Brasil”.

O espírito supremo da cooperação está posto 
na Coopercitrus e na Fundação Coopercitrus 
Credicitrus.

Esparramar sabedoria. Além de mostrar o conhe-
cimento “Know”, estará educando o como “How”. 
A ambiência preparada com zelo e dedicação terá 
ao lado dos parceiros a verdadeira frutificação. A 
sustentabilidade, produtividade e prosperidade. E 
a capacitação das novas gerações, os sucessores 
do futuro.

“O principal elo de conexão entre os diversos seto-
res do agro é a geração de conhecimento, pesqui-
sa e desenvolvimento. A Estação será um polo de 
educação e tecnologia de ponta, que vai contribuir 

na produtividade, eficiência 
e gestão do agronegócio 
brasileiro. É uma honra 
para a UPL a oportu-
nidade de ajudar na 
formação de pessoas”, 
destacou João Gabriel 
Mancine, Gerente
de Marketing da UPL.

Na era da mudança a cada instante não existe 
mais nada fixo e finalizado. Tudo doravante pre-
cisa ser alvo de constantes e permanentes aper-
feiçoamentos, criatividade e inovação. Mas isso 
precisa ser colocado na prática. Em assim sendo, 
uma jornada de valor é aquela em que cada ser 
humano envolvido nesse “design thinking” com-
preende o papel da cooperação . Então educação 
é vital, pois não basta aprender. Precisamos nos 
apaixonar pela ideia de “aprender a aprender”. En-
tre o algoritmo Xe o Y existe o infinito. Dessa for-
ma, cada vez mais as tecnologias estarão a serviço 
de um planeta exponencialmente mais humano.

A síntese máxima do cooperativismo: Como ouvi 
de um imigrante japonês que muito me inspirou 
para a vida, e lá em Pompéia deixou um legado 
fascinante, a Fundação Shunji Nishimura de tec-
nologia, ele disse: “Ninguém cresce sozinho”.

Parabéns, Fundação Coopercitrus Credicitrus. 
Vamos juntos fazer o futuro. E sobre o presente? 
Simples, o presente é o resultado do futuro. Já es-
tamos nele. Boa jornada para todos.

A Jornada
de Valor
Por Camila Macedo Soares e José Luiz Tejon
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A Fundação Coopercitrus Credicitrus estabelece 
um ambiente educacional dentro das novas res-
ponsabilidades do agronegócio mundial: ESG, en-
vironment, social, governance. Significa o braço 
da sustentabilidade dos cooperados, produtores 
rurais, colaboradores e de toda a sociedade. Pro-
dutividade com prosperidade. Agrocidadania.

O desafio da nova educação é ensinar a “aprender 
a aprender”. A velocidade da inovação não ocorre 
mais em ciclos do calendário gregoriano - anos, 
meses, semanas ou mesmo dias. Como um au-
têntico movimento ininterrupto o aperfeiçoamen-
to de tudo o que precisa ser aperfeiçoado se dá 
instantaneamente.
 
A digitalização, os sensores, os bioinsumos, a edi-
ção genica, as máquinas que viraram robots, a 
iLPF (Integração Lavoura, Pecuária e Florestas), a 
rastreabilidade, transformam os modernos pro-
dutores e produtoras não mais somente em “ori-
ginadores de toneladas, sacas, arrobas, caixas ou 
quilos”. Agricultores são agora redefinidos como 
“originadores da saúde”. Do solo, plantas, animais, 
meio ambiente, pessoas, consumidores. O Agro-
negócio se transforma em um “health system”, 
como assim o redefine quem o definiu pioneira-
mente nos anos 50, o Professor Ray Goldberg da 
Universidade de Harvard (EUA).

A notícia de todas as notícias vem com a inaugura-
ção do curso de big data numa estrutura moder-
na, inovadora e dentro de uma pedagogia única 
do aprendizado ao fazer e ao fazer se capacitar 
para resultados expressivos. A Fundação Cooper-
citrus Credicitrus está se reunindo a entidades tra-
dicionais e de competência reputacional consoli-
dadas. O Centro Paula Souza aporta a pedagogia 
educacional moderna e de eficácia comprovada. 
Os convênios com a Embrapa, por exemplo, são 
de importância fundamental no setor da citricultu-
ra. Outros projetos já em andamento revelam não 
apenas o desejo e a vontade, a intenção, mas de 
fato a realização como “olho d’água”, em parceria 
com a Nortox. Já  são 30 nascentes recuperadas e 
outras 27 para 2021. O projeto Coopersemear sig-
nifica o planejamento perfeito de reflorestamen-
to das propriedades incluindo um viveiro próprio 
de plantas e mudas. Com a Basf ocorre o projeto 
Mata Viva. Tratamento de esgoto mais um exem-
plo no compromisso com o meio ambiente. Na 
fundação também teremos os Plots, campos ex-
perimentais para as parcerias em que a UPL, que 
recebeu recentemente uma distinção global de 
primeiro lugar na sua categoria pela Sustainalytics 
nos critérios ESG, já exemplifica o desenvolvimen-
to de ações de pesquisas aplicadas “in loco”. E ou-
tros convênios virão.

Para Cristiano Figueiredo, 
COO da UPL, a Esta-

ção “é um espaço de 
cocriação em prol de 
uma agricultura me-
lhor e mais sustentá-

vel. A Estação estimula 
o trabalho colaborativo 

entre os vários segmen-
tos do agronegócio para que 

seja possível conectar as tecnologias e, com isso, o 
produtor consiga usufruir destes aprendizados da 
melhor maneira possível. Ainda, a iniciativa prepa-
ra soluções e ferramentas de forma coesa para que 
possamos enfrentar os desafios que virão”.

Em conversa com Fernando Degobbi, CEO Cooper-
citrus, ouvimos a expressão: “Estamos criando uma 
jornada de valor. Um conceito que encara o mundo 
dos fatores incontroláveis, onde a precisão neces-
sita ser aperfeiçoada a cada momento, tornando-
-os controláveis, está além da cadeia de valor”. E 
ouvimos do Presidente do conselho da Cooper-
citrus e da Fundação, José Vicente da Silva, a ex-
pressão: “educação, meio ambiente, difusão de 
tecnologia, criação de valores humanos, já temos 
29 mil cooperados no programa de agricultura de 
precisão, um corpo técnico extraordinário. A esco-
la fica pronta em maio de 2021, começaremos com 
o big data no agronegócio. Mas iniciamos em 1978 
em Bebedouro atendendo a região, agora vamos 
atender muito mais, aqui, Minas, todo o Brasil”.

O espírito supremo da cooperação está posto 
na Coopercitrus e na Fundação Coopercitrus 
Credicitrus.

Esparramar sabedoria. Além de mostrar o conhe-
cimento “Know”, estará educando o como “How”. 
A ambiência preparada com zelo e dedicação terá 
ao lado dos parceiros a verdadeira frutificação. A 
sustentabilidade, produtividade e prosperidade. E 
a capacitação das novas gerações, os sucessores 
do futuro.

“O principal elo de conexão entre os diversos seto-
res do agro é a geração de conhecimento, pesqui-
sa e desenvolvimento. A Estação será um polo de 
educação e tecnologia de ponta, que vai contribuir 

na produtividade, eficiência 
e gestão do agronegócio 
brasileiro. É uma honra 
para a UPL a oportu-
nidade de ajudar na 
formação de pessoas”, 
destacou João Gabriel 
Mancine, Gerente
de Marketing da UPL.

Na era da mudança a cada instante não existe 
mais nada fixo e finalizado. Tudo doravante pre-
cisa ser alvo de constantes e permanentes aper-
feiçoamentos, criatividade e inovação. Mas isso 
precisa ser colocado na prática. Em assim sendo, 
uma jornada de valor é aquela em que cada ser 
humano envolvido nesse “design thinking” com-
preende o papel da cooperação . Então educação 
é vital, pois não basta aprender. Precisamos nos 
apaixonar pela ideia de “aprender a aprender”. En-
tre o algoritmo Xe o Y existe o infinito. Dessa for-
ma, cada vez mais as tecnologias estarão a serviço 
de um planeta exponencialmente mais humano.

A síntese máxima do cooperativismo: Como ouvi 
de um imigrante japonês que muito me inspirou 
para a vida, e lá em Pompéia deixou um legado 
fascinante, a Fundação Shunji Nishimura de tec-
nologia, ele disse: “Ninguém cresce sozinho”.

Parabéns, Fundação Coopercitrus Credicitrus. 
Vamos juntos fazer o futuro. E sobre o presente? 
Simples, o presente é o resultado do futuro. Já es-
tamos nele. Boa jornada para todos.

A Jornada
de Valor
Por Camila Macedo Soares e José Luiz Tejon
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A produção brasileira de 
soja em 2020/21 de-
verá totalizar 134,09 
milhões de toneladas, 
com elevação de 5,4% 

sobre a safra da temporada anterior, 
que ficou em 127,178 milhões de 
toneladas. A estimativa foi divulgada 
por SAFRAS & Mercado. No dia 29 
de janeiro, data do relatório anterior, a 
projeção era de 133,104 milhões de 
toneladas.
 Com a colheita se encaminhando 
para o final, SAFRAS indica aumento 
de 3,3% na área, estimada em 38,65 
milhões de hectares. Em 2019/20, o 
plantio ocupou 37,43 milhões de hec-
tares. O levantamento indica que a 
produtividade média deverá passar de 

3.415 quilos por hectare para 3.487 
quilos.
Foram feitos ajustes pontuais em pro-
dutividades médias esperadas para 
alguns estados em todas as regiões 
do país, além de pequenos ajustes 
em áreas de alguns estados das regi-
ões Norte e Nordeste. “O avanço da 
colheita vem revelando o verdadeiro 
potencial da produção brasileira. Ape-
sar de haver problemas em algumas 
microrregiões estaduais, há também 
registros de grandes produtividades 
em outras, o que acaba por compen-
sar possíveis perdas em nível nacio-
nal”, explica o analista de SAFRAS, 
Luiz Fernando Roque. 
Segundo ele, mesmo os estados do 
Mato Grosso, Goiás e Tocantins, que 

registraram excesso de umidade em 
determinados momentos da colhei-
ta, registram produtividades médias 
satisfatórias. O destaque positivo fica 
com o estado do Rio Grande do Sul, 
que mesmo em um ano de La Niña, 
que historicamente traz problemas 
ao estado, está conseguindo conso-
lidar uma grande produção, recupe-
rando-se das perdas sofridas na safra 
2019/20. 
“O clima favorável ao desenvolvimen-
to da maior parte das lavouras brasi-
leiras registrado a partir do início de 
2021 foi fator fundamental para a con-
solidação de mais uma produção re-
corde no Brasil”, completa o analista. 

Dylan Della Pasqua - Agência SAFRAS

SOJA - SAFRAS eleva estimativa de 
produção do Brasil para 134,09 mi de T

Acesse com a câmera 
do seu celular o QR 

Code ao lado e saiba 
mais sobre a linha. marispan.com.br /marispan /marispanoficial

A Fertinox é produzida com componentes 

que evitam o desgaste em função dos adubos 

químicos, o que garante alta durabilidade do 

produto. ESSENCIAL para lavouras de café ou 

frutas, proporciona máxima precisão na aplicação 

de adubo granulado, calcário, gesso e adubo 

orgânico. Garanta mais eficiência e ganho de 

tempo na operação com a Fertinox.

pra você! 
mais durabilidade
Marispan é



6767

TRATOR
A144 HITECH
Alta tecnologia na transmissão, 
alta produtividade na operação.

TROCA DE MARCHAS 
AUTOMÁTICA
7% mais eficiente: mais
velocidade nas manobras

MAIOR RENDIMENTO 
OPERACIONAL
12% de economia de combustível

ROBUSTEZ E 
DISPONIBILIDADE SUPERIOR
20% de durabilidade
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IMÓVEIS
À VENDA RURALURBANOS

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

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

LOTE – CÁSSIA – MG
Denominação: Lote nº 16 comercial 
Município: Cássia
Matrícula: 22.542 
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 an-
dar, Jardim Irajá, localizado na Rua 
do Professor, nº 333.
Município: Ribeirão Preto
Matrícula: 177.040 
C.R.I: Ribeirão Preto, SP
Área: 77 m² (2 vagas de garagem)

TERRENO URBANO
BEBEDOURO – SP
Denominação: Terreno lote 1 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.
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PARA PARTICIPAR DOS CLASSIFICADOS, PROCURE A GERÊNCIA DA LOJA DE SUA CIDADE.

Vende-se
01 un. Colhedora de Forragem ICMA com repique.
Equipamento todo revisado, em ótimo estado de con-
servação.
(17) 99772-7753 / Jesus dos Santos Menino Junior
Olímpia, SP.

Vende-se
01 Máquina de beneficiamento de cebola:
Especificações:

* Marca Barana;
* 5 bancas duplas + bancão no final da máquina;
* Esteira de lona para descarga;
* 2 Esteiras de escolha de Roletes;
* 1 Seção de escovas;
* Ventilador para tirar palha;
* Painel com inversor de velocidade para as esteiras 
de descarga e escolha.
Seminovo, com as correntes das esteiras todas novas.
(16) 99781-1248 / Aleomar Gallassi / Taquaritinga, SP.
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PRODUTOS E SERVIÇOS

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

Mudas Clonais,
Mudas E. citriodora,
Orientação Técnica.

MUDAS DE EUCALIPTOS
P
P
P

Renasem - SP 01835/2008

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

(16) 3322-6488
(17) 3344•3228 / 3344•3060

Anuncie na

Coopercitrus 
Revista Agropecuária,

um insumo de 

alto valor.
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