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Editorial
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Mais uma vez ESG
Já comentamos que a sigla “ESG”, em uma
tradução livre, “ambiental, social e governança”, contempla um conjunto de ações que as empresas com
compromissos além do econômico, tem para com a
sociedade e levam isso como uma importante missão.
A Coopercitrus, que já realizava ações nesses segmentos, com as mudanças na estrutura da sua Fundação,
consolidou sua obrigação e hoje tem papel relevante
no “ESG”. Nossos projetos contam com o apoio de
fornecedores e pretende o envolvimento de nossos
cooperados. Grandes realizações, principalmente na
área ambiental, não são feitas isoladamente.
Por termos uma área de ação extensa, SP, Minas e
Goiás, contarmos com 37 mil
cooperados, e já estarmos
recuperando minas d’água
e reservas ambientais, o
BNDES incluiu a Coopercitrus num seleto grupo de 07
empresas, como Petrobrás,
Vale, Itaipu Binacional, Raízen, Phillips Morris e Heineken, para assinatura de um
protocolo ambiental de grande amplitude.
Nesse projeto caberá à Coopercitrus, através de sua
Fundação, recuperar as áreas de APPs e minas d’água
em toda bacia do Rio Grande, desde a nascente no Sul
de Minas até formação do Rio Paraná. Pela extensão, a
preferência será dada a pequenos e médios produtores.
Pelo protocolo, esse investimento está estimado em
R$ 10 milhões, o BNDES entrará com 50% a fundo
perdido e a Coopercitrus juntamente com os proprietários assistidos, com o restante dos 50%. Será uma
oportunidade enorme para proprietários rurais regulari-

zarem alguma inconsistência por ventura existente na
sua declaração do “CAR”, Cadastro Ambiental Rural.
Com essa ação, a Coopercitrus dá mais um passo para
sequestro de carbono da atmosfera, já que as APPs
e minas reconstituídas protegerão o solo impedindo a
liberação de carbono.
Mais do que cumprir com sua obrigação, a Coopercitrus procura contagiar e ajudar seus associados a terem um manejo, uma administração de suas propriedades, que gerem riquezas, mas que sejam também
exemplos de conservação do solo, proteção do meio
ambiente e uso racional dos recursos.

Caberá à Coopercitrus, através de sua
Fundação, recuperar as áreas de APPs e minas
d’água em toda Bacia do Rio Grande, desde a
nascente no Sul de Minas até formação do Rio
Paraná. Pela extensão, a preferência será dada
a pequenos e médios produtores.

José Vicente da Silva
Presidente do Conselho de
Administração Coopercitrus
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Fazer MAIS com MENOS:
Em ano difícil, produtor de soja mantém
produtividade com 12% de economia. Saiba como.
Com apoio da Coopercitrus, Fuad Felipe investe em manejo para evitar desperdícios
e gerar economia, sem comprometer a produtividade.

O

alto custo da safra associado a escassez de insumos está entre as principais
preocupações do produtor rural atualmente. Diante desse cenário, nossos
cooperados têm redobrado a atenção
para evitar desperdícios, otimizar processos e avaliar
resultados. Mas, como identificar os gargalos de produção para fazer as mudanças necessárias? O cooperado Fuad Felipe encontrou no suporte técnico da Coopercitrus a resposta para essa questão.
Ao lado da esposa, Fátima Felipe, e do genro, Sérgio
Arantes Consoni, o Fuad cultiva café, cana-de-açúcar,
soja e milho em uma propriedade de aproximadamente mil hectares em Delfinópolis, MG. Com foco
em otimizar os resultados, a família tem investido na
tecnificação da produção e aposta em protocolos mais
modernos, sem abrir mão dos insumos de qualidade.

“A Coopercitrus fornece tudo que a gente precisa,
desde o adubo, a semente e a assistência. Estamos
caminhando juntos há dois anos numa parceria de excelência”, afirma o produtor.
Seguindo as orientações dos especialistas da Coopercitrus e com os serviços de agricultura de precisão da
cooperativa, na safra 2020/21, Fuad conseguiu uma
economia de mais de 10% nos custos de insumos em
comparação com a safra anterior. Na ponta do lápis, a
economia foi de aproximadamente R$ 400 mil. “Na minha opinião, manter a mesma eficiência, com os mesmos insumos e redução de custos, diante de um ano
difícil, é um sucesso estrondoso”, comemora Fuad.
O cooperado manteve sua média de produtividade de
65 sacas de soja por hectare, o que totalizou 46,5 mil
sacas de soja nesta safra: “Só não conseguimos produzir mais, porque a escassez de chuvas e as geadas

Coopercitrus
que tivemos nos últimos meses afetaram as plantações a região da Alta Mogiana. Mas, mesmo diante
de um ano difícil, nós conseguimos bons resultados”,
analisa o produtor, que almeja aumentar a produtividade na próxima safra.
Segundo o engenheiro agrônomo consultor técnico
Comercial da Coopercitrus, Cainã Bevilacqua Meli, na
safra de 19/20, o custo de produção por saca de soja
na propriedade de Fuad foi de R$ 53,30/sc. Já na safra
atual, o cooperado está mantendo a mesma produtividade, mas o reduziu o custo para R$ 46,50/saca. “Conseguimos uma diferença de R$ 6,76/saca, ou seja,
uma economia de 12,68%”, explica o agrônomo.

Manejo eficiente
O protocolo de manejo desenvolvido para a propriedade
de Fuad focou na análise de solo georreferenciada, do
Geofert Coopercitrus, e na correção de solo com aplicação de insumos nas doses certas. Com isso, o cooperado otimizou a aplicação do insumo sem desperdícios e
aumentou o potencial produtivo da lavoura.
“A Coopercitrus faz um trabalho diferenciado. Nós seguimos todas orientações da equipe técnica, como a
aplicação de calcário em toda área e aplicação de gesso em 60% das áreas sob plantio. Se tudo ocorrer conforme como o previsto, nós teremos melhores resultados na próxima safra”, projeta o cooperado.
Além desses benefícios, a produção passou a ser mais
sustentável a partir do uso adequado dos insumos. O
produtor faz questão de ressaltar que a propriedade preserva todas as áreas permanentes e as reservas legais,
com 12 quilômetros de margem de represas preservadas e plantação de 40 hectares de bananeiras de reserva.
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tica, não tem insumos disponíveis no mercado. Tem
produtor que não conseguiu fazer a primeira adubação
porque não encontrou matéria-prima. Já o cooperado
da Coopercitrus está garantido, porque a cooperativa
garante os insumos, fertilizantes, herbicidas, tudo isso
nos proporciona segurança”, ressalta o cooperado,
que respira aliviado por ter garantido a compra para a
próxima safra.
Além de Cainã, o Fuad Felipe agradece o suporte de
outros especialistas da Coopercitrus, como o Eduardo
Primon Taveira e Francielli Biazi, além da dedicação dos
administradores de sua propriedade, Lucas Grigolate e
Wanderley de Souza Júnior.
Para a safra 2022/2023, a perspectiva é aumentar a
produtividade: “Estamos começando esse ano maravilhosamente bem. Praticamente toda a semana recebemos a assistência técnica da equipe da cooperativa,
que explica todos os passos do manejo. Nossa meta
para a próxima safra é chegar nas 75 sacas por hectare”, projeta Fuad. “O produtor não pode desanimar
jamais, tem de chacoalhar a poeira e tocar o barco”,
finaliza, otimista.

Assistência que dá segurança
Na visão de Fuad, o suporte da Coopercitrus fortalece o produtor rural para continuar trabalhando na agricultura, principalmente em tempos difíceis: “Na safra
passada, tivemos um ano muito difícil, mas graças a
cooperativa eu consegui cumprir com todas as minhas
obrigações. Acredito que 80% dos cooperados são pequenos produtores e, se não houvesse essa parceria,
talvez o prejuízo para todos seria enorme”, analisa o
cooperado, que complementa: “A situação atual é crí-

AMPLIE OU RENOVE
SUA FROTA COM
ECONOMIA!
Planos com opção de até
36 parcelas reduzidas.*
*De acordo com o funcionamento do grupo 5032. Para mais informações, consulte o representante da sua região. Imagem ilustrativa.

WWW.CONSORCIOVALTRA.COM.BR
/CONSORCIOVALTRA
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Coopercitrus Valtra

amplia área de atuação com nova unidade em
Franca, SP
Com portfólio completo de produtos, serviços e tecnologias para a produção rural, nova Unidade
de Negócios abrange mais de 400 cooperados de 10 cidades da região.

A

Coopercitrus inaugurou sua mais nova
unidade de negócios, em Franca, SP.
Em parceria com a
Valtra, a cooperativa coloca à disposição dos produtores rurais da
região sua estrutura completa de
fornecimento de produtos, serviços e tecnologias para a produção
agropecuária. A nova unidade irá
abranger 10 cidades, reforçando o
compromisso da Coopercitrus em
estar ao lado dos produtores rurais,
atender com agilidade e agregar
soluções integradas para que os

cooperados possam produzir mais
e melhor, se desenvolver e crescer
como um todo.
Na nova loja, os produtores encontram um completo mix de produtos, entre insumos, fertilizantes,
defensivos, ferramentas, irrigação,
linha de saúde e nutrição animal,
tratores, máquinas, implementos
agrícolas, soluções de tecnologia
e agricultura de precisão, entre outros itens indispensáveis para a atividade rural. Também podem contar com serviços especializados,
como assistência técnica e suporte
em campo.

A loja conta com oficina completa
para realizar manutenção em tratores e máquinas agrícolas, com
mecânicos altamente capacitados
para atendimento de alto padrão e
confiabilidade.
Com forte vocação para a produção
de café, os produtores da região
irão se beneficiar com as oportunidades de negociação com a cooperativa, incluindo as operações de
barter, que utiliza a produção como
moeda de troca para aquisição de
produtos e serviços.
Para o gerente da Valtra Coopercitrus, Luís Cambuhy, esse é uma im-

Coopercitrus
portante expansão: “A parceria Valtra Coopercitrus é impactante para
os produtores rurais da região, que
irão se beneficiar com a uma maior
capacidade de atendimento em
campo, melhor logística de recebimento e um menu completo de soluções do começo ao fim da safra”.
Além de um portfólio completo de
produtos Valtra, cooperados também encontram na uma gama extensa de produtos expostos nas
gôndolas: peças, pneus, lubrificantes, jardinagem, ferramental, tratamento de piscinas, equipamentos
de proteção individual (EPIs), produtos de limpeza industrial, vestuário (calçados, botinas e chapéus),
peças para reposição de granjas
(avicultura e suinocultura), saúde
e nutrição animal, além de rações
em geral, fertilizantes, defensivos
agrícolas, produtos para nutrição
vegetal, agricultura de precisão e
muito mais.

Com o objetivo de contribuir para
elevar os resultados de seus cooperados, em todas as suas unidades, o produtor pode contar com
especialistas, para oferecer orienta-

ções técnicas, esclarecer dúvidas e
levar informações atualizadas para
que o cooperado aumente sua eficiência, amplie sua rentabilidade e
cresça como um todo.

Confira as cidades atendidas pela Coopercitrus Valtra de
Franca, SP:
Cristais Paulista, Franca, Jeriquara, Itirapuã, Patrocínio Paulista,
Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina,
São José da Bela Vista.
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Coopercitrus participa de

dia de campo sobre manejo de batata

A

Coopercitrus participou, no dia 29 de setembro, em Araxá, MG, do Dia de Campo realizado pela McCain, em uma área de 18 hectares
destinados exclusivamente para pesquisas
focadas no desenvolvimento de tecnologias e
técnicas de manejo para melhor performance no cultivo da
batata para a indústria no Brasil.
Durante o evento, que teve presença de produtores de batata
e diversas empresas, a Coopercitrus realizou demonstração
do Geofert, tecnologia de agricultura de precisão para mapeamento georreferenciado do solo. Sempre atenta às inovações
e necessidades do mercado, a Coopercitrus fornece soluções
integradas, com produtos, serviços, tecnologias e suporte
para contribuir com os resultados de seus cooperados.
A McCain do Brasil Alimentos é uma divisão da McCain Foods
Limited, uma empresa privada com sede no Canadá, a maior
fabricante mundial de batata pré-frita congelada e líder mundial em aperitivos. Com sua primeira unidade fabril no Brasil
em construção na cidade de Araxá/MG, reforça sua estratégia
de expansão no mercado brasileiro.

CONSTRUA O SEU
CANAVIAL COM PROGIBB®
E PREPARE-SE PARA A
MÁXIMA PRODUTIVIDADE
Aumento
Expressivo
de TCH
Melhor
Desenvolvimento
dos Colmos
Aumento
Direto na
Produtividade
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Coopercitrus planta 20 mudas de ipê no
armazém de café de Bom Jesus, MG

E

m uma ação que fortalece a responsabilidade socioambiental, os colaboradores
do armazém de café da Coopercitrus, localizado em Bom Jesus, MG; plantaram
20 mudas de ipês na margem da rodovia,
sentido a Guaxupé. O objetivo, de acordo com o supervisor da unidade, Reinaldo Amaral, visa melhorar a qualidade de vida da comunidade no entorno:

“quando mudamos para cá, tivemos que sacrificar 4
árvores. Somado a isso, as reservas da região sofreram com as geadas e secas deste ano. Isso se tornou
um compromisso e, em parceria com a prefeitura, repomos com o plantio dessas 20 mudas, que vieram
direto do Instituto Federal de Muzambim, e que vão
tornar o espaço muito mais arborizado, trazendo mais
comodidade à população.

Para um novo ciclo de produtividade,
com mais qualidade.
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Coopercitrus

Completo e dinâmico: conheça o

novo portal da Coopercitrus
Acesse www.coopercitrus.com.br e aproveite mais esse canal que a cooperativa
oferece para manter o produtor sempre bem informado.

A

Coopercitrus está
com um novo site
no ar, mais moderno e fácil de navegar, pensado para
proporcionar uma melhor experiência aos cooperados e encurtar
a distância entre a informação e a
prática.
No novo portal você encontra informações completas sobre todas as
unidades da Coopercitrus, produtos, serviços e tecnologias disponíveis na cooperativa, além de notícias, artigos técnicos assinados por
especialistas, agenda de eventos,
cotações e os classificados para
compra e venda de equipamentos
e imóveis agropecuários.
Entre as principais novidades está
o CooperCast, o podcast apresentado pelos profissionais e especialistas do mercado, com análises
e conteúdos técnicos atualizados
para você ouvir de onde estiver.
Na parte institucional, reforçando
o compromisso com a transparência, o site disponibiliza balanços,
relatórios de sustentabilidade e

de gestão, código de ética e conduta, além de registrar a história
da Coopercitrus, reforçando seu
compromisso com um agro cada
vez mais sustentável.

Dê um clique
No site coopercitrus.com.br, você
tem acesso rápido aos principais
serviços, produtos e projetos da
Coopercitrus:

• Campo Digital
A plataforma reúne as principais
tecnologias e soluções de agricultura de precisão. Acesse para
conhecer, adquirir, acompanhar
a aplicação e conferir os resultados para um manejo ainda mais
eficiente.

• Shopping Rural
Através da nossa loja virtual você
pode adquirir os mais variados
itens, como ferramentas, peças
e equipamentos, aproveitando
as melhores ofertas com praticidade e segurança, sem precisar
sair de casa.

• Revista Coopercitrus
Tenha acesso a todas as edições
da Revista Coopercitrus na íntegra, com todas as notícias, artigos técnicos, cases de sucesso e
análises. Uma excelente fonte de
consulta e informação para o dia a
dia do produtor.

• Fundação Coopercitrus Credicitrus
Acompanhe as ações voltadas às
áreas de educação, meio ambiente e pesquisa. Conheça a estrutura
da Fundação, informe-se sobre os
cursos, acompanhe as pesquisas e
saiba sobre os serviços do Laboratório de Solo e Tecido Vegetal.
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Coopercitrus Expo Digital é premiada na
XIX Mostra de Comunicação Agro ABMRA

A

Coopercitrus Expo Digital conquistou
medalha de bronze na categoria ‘eventos virtuais’, da XIX Mostra de Comunicação Agro ABMRA (Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio),
reconhecida como a mais importante premiação de
marketing e comunicação de profissionais, agências
e empresas do agronegócio. O resultado foi divulgado
em live, transmitida na noite de terça-feira (16 de novembro), pelo canal da associação no YouTube, com
a participação do diretor da ABMRA e coordenador da
Mostra, Alberto Meneghetti; do publicitário Ricardo
Bottega; do CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi;
e de Flávio Machado, CEO da Pixit, empresa responsável pela criação da plataforma da feira virtualmente.
“Sabemos que é impossível construir um projeto dessa dimensão sozinho, tivemos a confiança das nossas
empresas parceiras que entraram no primeiro modelo
de exposição digital e entregamos um produto de qualidade e isso se deveu ao trabalho da Pixit que dedicou todo seu time, trabalhando muito duro para que
entregássemos ao produtor algo que proporcionasse
valor”, enfatiza Degobbi.
Durante o bate-papo, o CEO da Coopercitrus destacou a importância das jornadas com os temas
amendoim, batata, café, cana-de-açúcar, citros, mi-

lho, pecuária, soja, tomate, mecanização, projetos
Coopercitrus e Fundação Coopercitrus Credicitrus.
Em cada jornada, o produtor pôde acompanhar todas
as fases da produção, recebendo informações técnicas das melhores práticas e conferindo as soluções
tecnológicas mais impactantes, negociando produtos
e serviços com condições comerciais especiais.
A Coopercitrus Expo Digital foi realizada de 19 a 30
de julho de 2021, com o tema “A Jornada do Agro”,
em um formato inédito. Na plataforma com tecnologia 3D com experiência 360 graus, cada visitante teve
acesso ao maior acervo técnico do agro, organizado
em 12 jornadas completas pelas principais atividades
agropecuárias desenvolvidas. Foram mais de 500 profissionais envolvidos, com o time técnico comercial
que orientou os cooperados a viabilizarem as melhores oportunidades.
A Expo registrou o faturamento de R$1.606 bilhões
em negócios, crescimento de 45% sobre a edição de
2020, com resultados positivos em todos os segmentos. Foram mais de 28 mil visitas e R$ 297 mil arrecadados para o Hospital de Amor por meio da iniciativa
Visita Solidária do Agro, realizada em parceria com as
empresas participantes, em que cada visita aos estandes virtuais era revertida em doações em dinheiro
para o hospital.
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PINOS E BUCHAS COM
QUALIDADE JCB!

*Fotos ilustrativas

Como referência no mercado, nossa qualidade também está presente em
cada peça, inclusive em pinos e buchas.

+
Maior Resistência

=

Preço Competitivo

Melhor Custo Benefício

Qualidade garantida pela JCB com tratamento
de superfície por indução eletrônica e camada
específica, proporcionando maior durabilidade.

COOPERCITRUS
www.coopercitrus.com.br

www.jcbbrasil.com.br

/jcbdobrasil
/coopercitrusoficial
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Análise
foliar:
o que
devemos
saber?

A

ntes de iniciar a falar sobre a importância da análise foliar, devemos saber e atentar para alguns pontos importantes para o nosso sucesso. São
eles:

Sugerimos ao produtor realizar as amostragens nas lavouras padrões de suas propriedades, levando em consideração o vigor plantas, idade dos talhões, carga produtiva pendente, época do ano, intervalo entre as adubações
ou até mesmo a vegetação em lavoura podadas.
Em síntese, o que queremos? Além de usar os padrões
de referência, desejamos criar uma referência em cada
realidade e estado fenológico das plantas de suas propriedades. Como exemplo, temos a tabela abaixo.

É correto é utilizar uma tabela nutricional padrão?
Na maioria das vezes, utilizamos tabelas padrões, criadas em estudos em regiões amplas, tendo vários pontos como referência. É correto adotar este padrão?

Média de Macros e Micronutrientes comparando dois cultivares de cafeeiro – mg/kg
Cultivar

Macronutrientes
N

P

K

Ca

Micronutrientes
Mg

S

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Flores
Catuaí

30,80

3,04

30,15

29,69

16,56

2,31

37,33

24,25

677

186,20

0,08

14,75

M. Novo

26,63

2,32

31,20

23,76

13,52

1,88

36,41

28,50

405

99,75

0,04

12,25

Catuaí

28,70

1,14

24,45

16,37

3,04

1,90

63,84

11,25

481

384,25

0,05

10,70

M. Novo

29,33

1,47

28,95

16,76

2,62

2,42

41,77

14,00

576

224,75

0,04

12,75

Folhas

Ramos
Catuaí

17,19

1,87

18,60

15,82

3,31

1,58

35,70

29,25

297

188,25

0,05

10,50

M. Novo

16,07

0,86

17,85

15,82

2,90

1,41

32,21

52,75

298

96,50

0,04

16,00

Fonte: Prof. Malavolta, L. Favarin, J.S.M. da Silveira, et al
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Sigo a demanda nutricional da planta?
Abaixo segue uma tabela que relata as demandas dos
macronutrientes do cafeeiro em função de sua fase
fenológica, lembrando que, no momento de demanda, os nutrientes devem estar disponíveis nas plantas,
logo, a ação nutricional deve ocorrer antecipadamente.
Como exemplo, podemos citar a granação dos frutos,
que na maioria das vezes ocorre entre dezembro a fevereiro, assim as adubações devem ocorre antes deste período. Vale salientar que devemos levar em considerações todos os fatores característicos das plantas
(cultivares) e sua localização.

Tabela de parcelamento da adubação em função
da demanda de nutrientes no
Estádio
N (%) P (%) K (%)
Fenológico

Mês
Maio
Junho
Julho

Maturação
Colheita
Pós Colheita

3

3

3

2

2

2

1

1

1

Pré-florada
Florada
Chumbinho

3

3

3

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Expansão
Granação
Granação/
Maturação

8

8

8

9

11

11

15

17

17

18

20

20

14

14

14

13

11

11

10

6

6

4

4

4

Fonte: Autor desconhecido para cultivares de Café Arábica

Exportação de nutrientes no produto colhido
Macros em gramas/kg e Micros em mg/kg para cada tonelada
CULTURAS

N

P

K

Ca

Mg

S

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Café (3)

17,1

1,00

15,00

2,7

1,5

1,2

16

15

60

20

0,05

12

Soja (1)

59,2

5,50

18,80

2,9

2,3

3,0

3,2

1,2

11,6

6,1

0,6

27,6

Milho (1)

15,8

3,80

4,80

0,5

1,5

1,1

3,2

1,2

11,6

6,1

0,6

27,6

Cana (2)

0,77

0,12

0,70

0,4

0,3

0,24

1,2

2,6

14,3

9,7

0,0196

3,3

Fontes: (1)José Orlando Filho – 1983; (2) Malavolta et. Al – 1997; (3) Pualetti et ali, 1998.

A análise foliar tem o intuito de avaliar o estado nutricional das plantas. É usada para identificar deficiências,
toxidez ou desbalanços nutricionais no sistema solo-planta, e também para aferir e proporcionar um acerto
nas adubações. A deficiência se manifesta quando o
nutriente está em quantidade insuficiente no meio de

crescimento, ou quando, mesmo presente, não pode
ser absorvido ou incorporado metabolicamente pelo vegetal, devido à condições desfavoráveis do ambiente.
Para o diagnóstico do estado nutricional, usando-se a
análise de tecidos, a obtenção de padrões apropriados
é de fundamental importância. Os padrões referem-se

Café
à época de amostragem, posição na planta e número
de folhas por talhão. É importante atentar para as condições em que foram obtidas as normas, uma vez que
fatores como clima, face de exposição, tipo de solo,
interação entre nutrientes no solo e na planta, idade da
cultura, porta-enxertos, produção pendente, volume e
eficiência do sistema radicular, declividade do terreno,
cultivo prévio, ataque de pragas e doenças, uso de defensivos ou adubos foliares e práticas de manejo influenciam a composição dos tecidos vegetais.
Na falta de padrões adequados, podem ser criados padrões para uma situação particular, empregando plantas que, em dada situação edafoclimática e de manejo,
estejam produzindo bem.
- Divisão da área para amostragem
Seguir o mesmo critério adotado para a amostragem
de solos.
- Época:
Após as duas primeiras adubações, normalmente em
locais com altitudes medianas (em torno de 800 metros
a nível do mar) no estádio de “chumbinho”, ou seja,
antes da primeira fase de expansão rápida dos frutos
e da granação, observando o mínimo de 30 dias após
a última adubação ou pulverização. Amostrar as folhas
e, com posse dos resultados da análise, fazer as duas
adubações parceladas restantes com base nestes.
• Como é o crescimento e a área foliar média

Folhas em expansão
Outubro

10 cm2 por semana

Janeiro

14,5 cm2 por semana

Junho

0,5 cm2 por semana

Área foliar média
Estação Chuvosa

32 m²

Estação Seca

12 m²
Fonte: Joel Fahl - IAC

- Coleta:
Coletar no 3º ou 4º par de folhas a partir do ápice dos
ramos plagiotrópicos situados no terço médio, definindo-se ramos com produção ou sem produção. Deve-se evitar as partes mortas das plantas, assim como
aquelas com déficit de água. As folhas devem ser coletadas ao acaso e em todas as faces de exposição, em
número de 40 a 50 pares de folhas por talhão homogêneo em 20 a 25 plantas de, no máximo, 10 ha de área.
Deve se respeitar idade das plantas, cultivar ou variedades, carga pendente e espaçamento, assim poderemos criar um padrão comparativo para cada realidade.

- Envio das amostras:
Para envio das amostras ao laboratório, as fases de
preparo, acondicionamento e remessa do material
também são críticas e devem ser feitas com muito
cuidado. É importante parar ou minimizar a respiração,
transpiração e atividade enzimática da amostra tão
logo quanto possível, por isso o ideal é que ela chegue
ao laboratório ainda verde, no mesmo dia da coleta,
acondicionada em saco de papel e mantida à baixa
temperatura. Caso não seja possível é recomendado
armazenar as amostras acondicionadas em sacos de
papel, em refrigerador, a 5ºC. A amostra deve ser identificada com nome do produtor, da propriedade e da
lavoura ou do talhão.
- Interpretação da análise foliar
Os resultados analíticos são interpretados pela comparação com padrões e normas. O ponto crítico nessa
fase é a escolha adequada das normas. A experiência
dos técnicos responsáveis pelo laboratório, com dados
de uma região específica, pode ser de grande valia na
adoção de normas apropriadas.
É necessário informar o técnico sobre o número de
pés, o espaçamento e a produção esperada, bem
como os resultados da análise de solos porventura feita e as adubações já realizadas.
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Abaixo temos:

Interpretação da análise foliar
Cultura

N

P

K

Ca

Mg

S

B

Cu

Fe

dag/kg

Mn
mg/kg

Mo

Zn

Café
Geral

2,70 – 3,20 0,15 – 0,20

1,90 – 2,40 1,00 – 1,40

0,31 – 0,36

0,15 – 0,20

59 – 80

8 - 16

90 – 180 120 – 210 0,15 – 0,20 8 – 16

Sul de Minas 2,88 – 3,22 0,12 – 0,16

2,10 – 3,02 0,88 - 1,26

0,29 – 0,51

0,14 – 0,22

41 – 65

14 – 26 81 – 124 89 – 182

-

6 – 24

Manhuaçu

3,38 – 3,94 0,18 – 0,22

2,25 – 2,61 0,76 – 0,90

0,32 – 0,38

0,09 – 0,13

61 – 72

14 – 19 53 – 84

50 – 187

-

10 – 15

Viçosa

2,64 – 3,08 0,22 – 0,26

2,18 – 2,84 1,21 – 1,45

0,34 – 0,58

0,10 – 0,12

28 – 52

12 – 29 62 – 88

94 – 313

-

6 – 12

Patrocínio

2,84 – 3,16 0,11 – 0,15

2,33 – 3,09 1,07 – 1,29

0,43 – 0,63

0,14 – 0,18

44 - 65

26 - 74

60 -142

-

11 - 30

86 - 159

Fonte: 5ª Aproximação

Análises de folha – Ajuste no programa de adubação
Elementos
NITROGÊNIO

POTÁSSIO

BORO

ZINCO

MANGANÊS

Teor foliar

Ajuste

Época

<25

+25%

25 a 32

Manter

>32

Reduzir, Postergar ou Cancelar

<17

+25%

17 a 22

Manter

>22

Reduzir, Postergar ou Cancelar

<40

Aplicar via solo e foliar

40 a 80

½ dose via foliar

>80

0

<12

Aplicar via solo e foliar

12 a 20

½ dose via foliar

>20

0

<100

Aplicar via solo e foliar

100 a 250

Aplicar via foliar

>250

0

No 2º, 3º e
4º parcelamento

Fonte: Casale

Quizz Café

Outras situações
Alto N

Pode provocar carência de Cu, Fe, Mn e Zn

Alto P

Diminui teor Zn, reduz disponibilidade de Mn

Baixo P

Induz deficiência de Molibdênio

Alto K

Induz deficiência de Zinco

Potássio

Na forma de Cloreto estimula absorção do Zn

Alto Mg

Induz deficiência de Zinco e Manganês

3) No inverno.

Alto Mo

Induz deficiência de Ferro e Manganês

Explicação:

Alto B

Dificulta absorção de Zinco e via foliar

Alto Cu,
Fe, Mn

Dificulta absorção do Zinco

Qual é o momento ideal para
coleta de amostras de folhas para
análises em café?
1) Logo após as chuvas.

Alto S-SO4 Reduz absorção de Molibdênio
Fonte: Casale

Engenheiro Agrônomo Emerson Tinoco da Silveira – CE Coopercitrus
Engenheiro Agrônomo Otávio Augusto dos Reis - ATF Coopercitrus

2) 30 dias após a última adubação e nunca fazer próximo a
logo após as chuvas.

A amostragem de folhas para análises pode ser realizada o
ano todo, sempre respeitando o período de 30 dias após a última adubação para realizar as coletas, para assegurar que não
haverá interferência no resultado da análise. Outro fator de
atenção é não coletar as folhas logo após as chuvas, devido
ao fato do potássio ser facilmente lavado das folhas, podendo
induzir a erro na interpretação, pois os resultados da análise
não refletirão as condições de campo. Portanto, depois de um
período de chuvas, aguarde pelo menos uma semana para
estabilização do sistema solo-planta.
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A TECNOLOGIA QUE
TE AJUDA A CRESCER.

COOPERCITRUS

Andradina
(18) 3722-2355

Catanduva
(17) 3531-5155

São José do Rio Preto
(17) 3215 - 9696

Itápolis
(16) 3263-9600

Jales
(17) 3622-1200

Ribeirão Preto
Votuporanga
(16) 3968-4400
(17) 3405-9455
www.coopercitrus.com.br
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Cuidados com a janela de plantio para
antecipação do milho safrinha e cuidados na
colheita da soja

O

plantio da safrinha ou segunda safra é
comum em diversas regiões do Brasil,
graças ao clima tropical, que oferece
ampla janela de cultivo e condições
favoráveis para a diversificação de
culturas. O milho safrinha é cultivado em mais de 14
milhões de hectares pelo país, proporcionando um importante incremento de renda ao agricultor e exigindo
cada vez mais cuidados e direcionamentos técnicos,
mesmo com uma produção inferior quando comparada
ao milho safra.
O milho pós soja é um sistema eficiente, tanto do
ponto de vista econômico, quanto para o aumento da
biodiversidade, porém, o agricultor que opta por esse
sistema deve se atentar para algumas questões importantes que podem minimizar os riscos ambientais inerentes a safrinha, como os dias mais curtos e menor
ocorrência de chuvas, por exemplo.
A antecipação do plantio da soja pode causar transtornos para a safra de verão, mas existem soluções e é
sobre isso que vamos falar agora.
A palavra-chave para uma boa safrinha é: Planejamento! Planejar muito bem todas as ações de manejo influencia diretamente na safrinha do milho.
O primeiro ponto a ser observado são as características
edafoclimáticas da sua região e escolher as sementes
mais adequadas de acordo com o ciclo e as características
agronômicas, podendo assim prever uma data aproximada para a colheita da soja. O mercado vem selecionando

e ofertando híbridos de milho cada vez mais adaptados
ao cultivo de safrinha e muitas variedades de soja com
ciclo adequado quanto a precocidade para atender a necessidade de cada agricultor, de acordo com a região geográfica e nível tecnológico empregado à lavoura.
É imprescindível que seja realizada toda a correção e
preparo de solo em profundidade, uma vez que o plantio
da safrinha ocorre diretamente sobre a palhada da soja.
Os restos culturais da soja em solos bem corrigidos
podem proporcionar até 100 kg/ha de Nitrogênio para
a cultura do milho tornando possível a redução do uso
de fertilizantes minerais.
Garantir que o solo esteja descompactado e corrigido
proporcionará um ambiente favorável para o desenvolvimento das raízes, melhorando as reservas de água,
mantendo o pH adequado para disponibilizar os nutrientes e livre de elementos tóxicos.
O plantio da safrinha pode ocorrer no máximo até o começo do mês de abril, quando ainda há ocorrência de
chuvas em algumas regiões, porém, de maneira geral,
utilizam-se cultivares de soja com ciclo mais curto para
que o milho seja semeado o quanto antes, evitando
expor a fase inicial da cultura a condições ambientais
mais severas. Cultivares de ciclos mais curtos podem
garantir uma colheita antecipada em até 20 dias.
Em resumo, quanto mais tarde o plantio for realizado,
maior a exposição aos riscos de seca e até geadas em
algumas regiões.
Caso o produtor necessite antecipar a colheita da soja

Grãos

Fonte: Embrapa e Instituto Agro

Outras pragas, como a lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda) e a cigarrinha do milho (Dalbulus maidis),
devem ser monitoradas e o controle sempre realizado
de maneira preventiva, utilizando defensivos agrícolas,
biotecnologias e produtos biológicos.

para adiantar o plantio do milho safrinha, pode-se realizar
a dessecação da lavoura. A dessecação deve acontecer
somente quando as plantas apresentarem 80% das vagens já amareladas, evitando assim perdas de produtividade. Esse manejo pode auxiliar também na redução de
plantas infestantes e proporcionar um melhor ambiente
para o estabelecimento da cultura do milho safrinha.
Para um bom plantio é sempre necessário realizar a compra antecipada dos insumos, adquirir sementes de qualidade, ter umidade suficiente para a germinação, realizar
uma boa regulagem da plantadeira e obedecer os limites
de velocidade de plantio, que deve ficar entre 4 e 6 km/h.
Realizar o plantio de maneira inadequada apenas para
antecipar a safrinha pode causar perdas de rentabilidade ao agricultor. Esses cuidados com o plantio garantem uniformidade na emergência das plantas e um
bom padrão de lavoura durante todo o ciclo.
Deve-se aproveitar os momentos finais da soja para
realizar o correto monitoramento de pragas e, se necessário, efetuar o controle.
A principal praga restante da soja que pode afetar diretamente a fase inicial do milho safrinha é o percevejo.
Espécies como o barriga verde (Dichelops melacanthus)
podem causar redução de estande e plantas dominadas
além de serem vetores de doenças. Os danos visiveis
de percevejos podem ser observado na foto ao lado demonstrada com a caneta com diversos furos com simetria na folha, vieram de um ataque no milho em fase inicial
e com o crescimento da planta os furos ficam visiveis.

Cigarrinha e enfezamento causado por molicutes que ela trasnmite.
Fonte: Flavio Americo Pizetta

As manchas foliares e as ferrugens são doenças comuns nessa época, portanto, o uso preventivo de fungicidas é indispensável para que não ocorram perdas de
produtividade.
O sistema de sucessão soja - milho safrinha é extremamente importante para milhares de agricultores. Ao
tomar os devidos cuidados, é possível obter altas produtividades nas duas culturas, extrair o máximo rendimento de sua propriedade e preservar o solo de maneira consciente.
Procure um consultor Coopercitrus para ajudá-lo no planejamento da sua safrinha. Boa colheita!

Flávio Américo Pizetta - Consultor Especialista em Cereais
DTA (Departamento de Tecnologia Agrícola) Coopercitrus.
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O NOME DIZ TUDO:
É MAIS PRODUTIVIDADE.
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TANTO NA LAVOURA DE MILHO
QUANTO NA DE SOJA.

Seja na soja, seja no milho safrinha, Performa Plus é o fertilizante
da Linha Performa que combina o melhor de MicroEssentials® e
Aspire® em uma só aplicação, proporcionando:
•
•
•

Nutrição e disponibilidade durante todo o ciclo.
Lavoura homogênea, com excelente estabelecimento inicial.
Maior pegamento floral e enchimento de grãos.

Saiba mais em nutricaodesafras.com.br/performamosaic
e peça ao seu distribuidor.
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Cana

Tecnologias para apoio ao manejo de

plantas daninhas de
folha larga na

C

cultura de cana-de-açúcar

om a evolução da colheita de cana crua,
os níveis de infestação de plantas invasoras vêm aumentando e têm exigido
práticas de manejo mais eficazes.
Para um canavial de maior porte, os
maiores danos econômicos são causadas pelas mucunas, mamonas e merremias.
Essas plantas são tidas como de difícil controle, devido aos seus eficientes mecanismos de disseminação
e germinação em fluxos distintos. Ou seja, possuem
sementes grandes, resistentes, de vida útil prolongada
e nascem escalonadas ao longo do ciclo de desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar.
Soma-se a isso o fato de o processo de colheita, sem o
devido controle das infestações, favorecer e contribuir
na disseminação das sementes pela área produtiva.
Ora “arrastando e distribuindo” sementes dentro dos
talhões infestados, ora para outros talhões onde antes
não havia problema, especialmente quando não ocorre
limpeza de máquinas com a mudança de área
Em função desse contexto, uma prática bastante adotada tem sido o manejo sequencial, que combina doses
específicas, produtos, momentos e tipos de aplicação.
O manejo ideal precisa considerar o efetivo controle
das infestações, sem impactar a produtividade, pois
o uso inadequado de defensivos pode afetar a cultura
de cana-de-açúcar. O tratamento em pré-emergência é
sempre o mais indicado para controle de plantas daninhas em cana-de-açúcar, mas, em se tratando dessas
ervas de difícil controle, o período residual no herbicida no solo pode não ser o suficiente para controle
prolongando das folhas largas, e se torna necessário
aplicações sequenciais em pós-emergência, seja em
área total ou localizada em reboleiras via aplicações terrestres ou aéreas.
Em maior escala de produção, a tomada de decisão
passa pela identificação da presença de infestações. A
partir de dado momento de desenvolvimento da lavoura, em função do porte dos canaviais, a identificação
das infestações torna-se um grande desafio, pois não

pode ser feita por levantamentos de campo convencionais. Desse modo, grande parte dos problemas no
interior dos talhões não podem ser visualizados dos
carreadores.
Dessa forma, o mapeamento das infestações a partir de imagens de satélites, Drones e VANTs tem se
mostrado um importante recurso e uma poderosa ferramenta para diagnóstico e apoio no controle das infestações.
A identificação e o mapeamento das infestações por
imagens de satélites é um processo relativamente ágil
e de baixo custo, que viabiliza o levantamento com
base em área total.
Nas áreas com canavial desenvolvido e nas quais não
se pode entrar nos talhões, as infestações são inspecionadas em nível mais detalhado com o uso de Drones
(fotos e/ou filmagem). Dessa maneira, eventualmente
são identificadas e mapeadas inclusive as infestações
menores, incluindo os tipos de plantas invasoras.
Nas áreas que já foram colhidas, pode-se recorrer à
imagens de datas anteriores à colheita, e são elaborados mapas para direcionar as visitas de campo e a
identificação dos tipos de plantas invasoras, apoiadas
por aplicativos que permitem a navegação até as infestações mapeadas.
Outra possibilidade interessante é utilizar no mapeamento, imagens de satélites de safras anteriores, pois,
com isso, são gerados dados e informações de referência sobre o banco de sementes.
É uma alternativa inovadora, que tem sido adotada por
alguns de nossos cooperados. Eles adaptaram seus
equipamentos para permitir a aplicação de dois produtos pré-emergentes, simultaneamente. Dessa maneira, eles têm feito a aplicação de um dos produtos
com base na área total, e fazem um reforço aplicando
um segundo produto de forma localizada, apenas nas
infestações que foram mapeadas.
O mapeamento é um diagnóstico de infestação de toda
a área produtiva e serve como uma ferramenta de apoio
e suporte à decisão, permitindo as seguintes aplicações:

Cana
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• Conhecimento da localização e possibilidade de
monitoramento dos problemas;
• Potencialização das ações de manejo;
• Otimização dos custos de controle;
• Previsão e planejamento orçamentário relativo ao
controle das infestações;
• Identificação de talhões com problemas de infestação desconhecidos pelas equipes de tratos;
• Priorização de talhões para aplicação de pré-emergentes (talhões de estágio precoce com médio ou
alto nível de infestação, por exemplo);
• Definição da aplicação - se em área total (avião/autopropelido) ou localizada (drone), com base no nível
de infestação;
• Elaboração de mapas para aplicação localizada, para
aplicações terrestres ou aéreas;
• Se o mapeamento é feito anualmente (monitoramento), pode-se avaliar a eficácia das práticas de controle, e promover ajustes se e quando necessário for;
• Consideração do nível de infestação nas decisões
de reforma, obviamente, combinado com as outras
informações pertinentes ao tema, tais como, produtividade e estágio de corte, por exemplo.
A identificação, o mapeamento e a caracterização
das infestações da maneira comentada, tem gerado
importantes informações e auxiliado as decisões de
manejo de nossos cooperados, tornando o controle
de plantas invasoras mais eficaz.
Dentre os serviços ofertados pela Coopercitrus relacionados às plantas invasoras, estão os serviços de mapeamento, como imagens de satélites, VANTs e Drones,
e de catação química, com o Drones de pulverização.
Procure o DTA e conte conosco para contribuir na solução do seu problema no combate às plantas invasoras.
Wander José Pallone Filho
Especialista em Agricultura de Precisão
Constantino Dias da Silva Junior
Especialista em Agricultura de Precisão
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Em 2 anos,

Projeto Olho D’água
recupera 2 milhões de
litros de água em
propriedades
rurais
A Coopercitrus, em parceria com a Nortox, já recuperou 169 minas de água assoreadas.
Até dezembro de 2021, serão 200 nascentes restauradas.

C

om a escassez das reservas hídricas
pelo mundo, o consumo consciente e
adequado da água é cada vez mais indispensável em todos os setores, inclusive
na agricultura. Investir em ações de preservação de nascentes em propriedades rurais pode
ajudar a aumentar o volume de água dos rios. Com
esse propósito, o projeto Olho D´água desenvolvido
pela Nortox em parceria com a Coopercitrus, completa
dois anos, com a recuperação de quase 200 minas de
água em propriedades rurais, o que representa aumento da capacidade hídrica das comunidades no entorno
em 2.650 milhões de litros de água por dia, suficiente
para abastecer 23 mil pessoas ou para a irrigação de
108 hectares de café.
O presidente do Conselho de Administração da Coopercitrus, José Vicente da Silva, comemora a adesão

dos cooperados ao projeto: “Na contramão de uma
das secas mais severas da história, a Coopercitrus
vem trabalhando para agregar mais sustentabilidade
para o produtor rural. Em dois anos, foram mais de 50
propriedades rurais contempladas com a recuperação
de minas, o que melhora a disponibilidade de água nas
fazendas e nos cursos dos rios, trazendo benefícios ao
meio ambiente e à população”,
A Coopercitrus tem incentivado produtores rurais a
adotarem práticas sustentáveis, conscientizando-os
a se engajarem na preservação das nascentes e do
meio ambiente dentro das fazendas, evitando problemas como a falta de água, desertificação e redução da
biodiversidade.
O primeiro cooperado contemplado com o projeto,
João Carlos Martins Freitas, colhe os frutos de uma
decisão certeira, iniciada ainda em 2019. Foram 8 nas-

Sustentabilidade

Estrutura que surpreende: Com acompanhamento técnico e
materiais de baixo custo, a segurança das nascentes de água é
garantida.

Decisão sustentável: O cooperado João Carlos Martins com
o gerente agrícola da família Caldeira, Beto, satisfeitos com a
recuperação de água em suas propriedades.

centes recuperadas, com vazão de 2.530 litros por
hora ou 60.480 litros por dia, que contribuem para o
fornecimento de água das famílias moradoras das fazendas localizadas em Taquaral e Pitangueiras, SP.
“Além da recuperação dessas nascentes, descobrimos uma represa. Como o fluxo de água era pequeno,
não sabíamos de sua existência e, agora, estamos tentando recuperá-la, para que ela possa recarregar outras
nascentes. Ter uma nascente saudável, emanando
água, contribui para a humanidade, para a propriedade
e para as cidades que estão no entorno, porque água é
vida”, ressalta o produtor.

Suporte que faz a diferença
Satisfeito com os resultados, João Carlos Martins incentiva outros produtores a aderirem ao projeto: “In-

centivo, apoio técnico e financeiro para preservar as
áreas que já deveriam ser recuperadas, é o que falta
para o produtor rural se engajar ainda mais com essa
responsabilidade. A Coopercitrus foi essencial para investirmos na recuperação dessas nascentes”, pontua
o cooperado.
As ações de preservação realizadas no campo têm
chegado à cidade. Um dos projetos mais recentes,
da produção do cooperado Reginaldo Caldeira, foi realizada em novembro de 2021, recuperando uma mina
pertencente ao Córrego da Consulta, importante reservatório de água para abastecimento da população de
Bebedouro, SP.
Uma das minas recuperadas, que antes apresentava
vazão de 1,5 litro por minuto, passou a produzir 24 litros por minuto ou 34.560 mil litros de água por dia, o
suficiente para abastecer, por um mês, o consumo de
uma família de 5 pessoas, por exemplo.
O gerente agrícola Carlos Roberto Ornelas, o Beto,
reforça a responsabilidade da família em preservar e
fortalecer essa importante Área de Preservação Permanente dentro da propriedade rural. “Essa é uma
decisão humana e o apoio da Coopercitrus foi importante para dar as instruções corretas, inclusive em concordância com as legislações. Sem a Coopercitrus, não
conseguiríamos”, afirma Beto.
A revitalização das nascentes tem incentivado na procura de outras minas: “Ela estava preservada, sem
intervenção humana, e com o trabalho aumentamos
a vazão de água. Agora, estamos pesquisando outras
nascentes para contribuir ainda mais ainda com a preservação do meio ambiente. Além disso, o observamos que o plantio de cana próximo da nascente é mais
vigoroso e produtiva. Uma fazenda com nascentes
tem mais vida”, enfatiza o gerente agrícola.
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Sustentabilidade
200 minas
desassoreadas

O suficiente para abastecer
23 mil pessoas

2 milhões de litros de
água recuperadas

Sustentabilidade ambiental
Iniciado em novembro de 2019, a proposta do Projeto
Olho D’Água é fortalecer as políticas de sustentabilidade
dentro das propriedades rurais, contribuindo com o aumento da disponibilidade de água e da biodiversidade, reduzindo assim o risco de assoreamento e desertificação.
Para participar, o cooperado da Coopercitrus manifesta
o desejo de recuperar uma nascente. A cooperativa,
então, disponibiliza equipe técnica que estuda a propriedade, contabilizando o que será necessário para a
implantação do programa. Por sua vez, a Nortox presta
consultoria e acompanha a recuperação. O produtor,
em contrapartida, fica responsável por disponibilizar
mão de obra e materiais para as obras necessárias.
As minas são localizadas e restauradas, retirando os
detritos que entopem ou escondem a saída d’água.
Com isso, a vazão aumenta e deságua em corpos de
água, como represas, lagos ou córregos para abastecer a propriedade rural e as cidades no entorno.
Associado ao projeto de recuperação de minas a Fundação
Coopercitrus Credicitrus agrega o projeto CooperSemear,
que presta apoio técnico para reflorestamento de áreas de
reserva legal e áreas de preservação permanentes (APPs).
O programa elabora projeto com base na necessidade
de cada produtor, a partir da realização de diagnóstico

Irrigar de 108 hectares de café,
60 hectares de laranja e 50 hectares
de cana

com base em documentação cadastral e visita presencial nas propriedades rurais. As mudas são disponibilizadas gratuitamente pelo viveiro da Fundação Coopercitrus Credicitrus e o cooperado fica responsável pela
mão de obra de plantio e eventuais adequações.

Nasce o CooperNascente
A partir de janeiro de 2022 o Projeto Olho D’Água passará a fazer parte do Projeto CooperNascente, iniciativa da Fundação Coopercitrus Credicitrus, junto com
outros projetos, como o Floresta Viva, do BNDES, que
visa o reflorestamento em propriedades rurais.
“Nosso objetivo é recuperar pelo menos mais 200
nascentes por ano, com possibilidade de ampliação,
caso novos parceiros juntem-se à iniciativa. Também
pretendemos abranger produtores rurais cooperados
nos estados de Minas Gerais e Goiás”, informa o coordenador ambiental da Coopercitrus, Álvaro Azevedo.
Com o suporte dos profissionais da cooperativa, o produtor rural tem acesso a projetos sob medida para recuperação de minas em suas propriedades rurais, além
de mão-de-obra e do fornecimento de mudas oriundas
do viveiro da Fundação Coopercitrus e Credicitrus para
o reflorestamento nas áreas de preservação e de reserva legal.
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Coopercitrus adere a iniciativa
Floresta Viva para reflorestar
800 ha na Bacia do Rio Grande em
MG e SP

Iniciativa do BNDES reúne mais de 40 empresas e pretende
investir R$ 500 milhões em reflorestamento de 16 mil e
33 mil hectares com espécies nativas e
biodiversidade.

A

Coopercitrus, direcionando o seu braço
sustentável, a Fundação Coopercitrus
Credicitrus, aderiu à iniciativa Floresta
Viva, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
para reflorestar 800 hectares na região da Bacia do Rio
Grande, em MG e SP. O projeto foi lançado no dia 10
de novembro, durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP26)
e tem como objetivo investir até R$ 500 milhões em
reflorestamento de 16 mil e 33 mil hectares com espécies nativas e biodiversidade.
A arrecadação será feita por meio de matchfunding,
modelo de financiamento que junta recursos não reembolsáveis do BNDES ao dos parceiros. Mais de 40
organizações confirmaram participação no projeto,
entre elas Petrobras, Grupo Heineken, Itaipu Binacional — em parceria com o Governo do Estado de Mato
Grosso do Sul — Philip Morris Brasil e Vale, por meio
do Fundo Vale.
O projeto com a Fundação Coopercitrus Credicitrus
está avaliado em R$ 10 milhões, sendo metade financiado pelo BNDES, que serão investidos em mudas,
suporte técnico especializado, mão de obra, entre outros recursos oferecidos pela cooperativa.

Sustentabilidade
“Nosso objetivo é recuperar 800 hectares de área de
preservação permanente (APP) e 800 nascentes na
Bacia do Rio Grande, em Minas Gerais e São Paulo.
Vamos fornecer suporte técnico e mudas da Fundação
Coopercitrus Credicitrus para garantir o acesso aos pequenos produtores, com até quatro módulos fiscais de
fazendas”, informa o vice-presidente do Conselho de
Administração da Coopercitrus, Matheus Marino.
O presidente do Conselho da Coopercitrus, José Vicente da Silva, comenta que essa iniciativa vem somar
com ações sustentáveis desenvolvidas pela cooperativa. Há muitos anos a Coopercitrus coloca em prática
os princípios da sustentabilidade junto com os cooperados e o BNDES visualizou a nossa capacidade para
operacionalizar esse projeto e com isso iremos beneficiar centenas de propriedades rurais na região da Bacia
do Rio Grande”, analisa Silva.
A participação da cooperativa é reflexo do compromisso com a sustentabilidade, o que colocou a Coopercitrus como uma referência em desenvolvimento socioambiental para o agronegócio e a sociedade, além de
ter lançado seu Relatório de Sustentabilidade seguindo
as diretrizes do GRI e com a concepção da Fundação
Coopercitrus Credicitrus, que concentra ações de impacto social, educacional e de pesquisa à disposição

de produtores rurais e de toda a comunidade onde a
cooperativa atua.
“A Floresta Viva sintetiza compromissos concretos dos
nossos parceiros e do BNDES, para juntos realizarmos
ações de restauração de florestas e de outras fisionomias de vegetação nos biomas brasileiros, o que contribui para a manutenção da sua riqueza em termos de
biodiversidade e captura de carbono. Também daremos
uma relevante contribuição na recuperação de bacias
hídricas por meio do restauro de mananciais, tão caros
ao país, especialmente para garantir a segurança de
abastecimento das pessoas e dos negócios que empregam milhares de brasileiros”, explica Petrônio Cançado,
diretor do BNDES responsável pelo Departamento de
Relacionamento de Impacto com o Setor Corporativo.
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DISTRIBUIDOR BS3350H DRY
APLIQUE PRECISÃO NA SUA LAVOURA.
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

5 m3 confeccionada 100% em aço inox.

30% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL
Motor AGCO Power.

RENDIMENTO DE ATÉ
400 HECTARES/DIA
Maior capacidade
operacional.

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
E FERTILIZANTES
Distribui até 36 metros de faixa.

Sustentabilidade

Governança
Corporativa
na Fazenda

A

sucessão familiar é um
tema cada vez mais
comum no agronegócio. Considerando que
o trabalho em família
nem sempre é uma tarefa simples,
transferir as responsabilidades de
pai para seus filhos, netos, sobrinhos
e outros familiares, é algo delicado.
Quando essa situação acontece de
forma repentina, com o falecimento
do patriarca, por exemplo, tudo se
torna ainda mais complicado.
É por questões como essas que a
governança corporativa na fazenda
– e em qualquer negócio – se torna
cada vez mais importante.
Encontrar uma definição única e
definitiva sobre governança corporativa é difícil, mas é certo considerar que ter estruturas mapeadas
para administração, processos formalizados, programas de gestão de
pessoas e definição de metas para
evoluir em pontos importantes,
inclusive socioambientais, são aspectos que melhoram a gestão de
qualquer negócio.
Por muitos anos a administração familiar da propriedade rural foi realizada com base em experiências passadas de pais para filhos.
Com isso, é fundamental que a fazenda esteja atenta às tendências
de mercado e na redução de riscos
com um modelo de gestão corporativa que, quando aplicada adequadamente, proporciona à fazenda uma
organização semelhante à de uma

empresa e ainda possibilita a boa relação familiar, gerando a continuidade do negócio por gerações.
A governança corporativa pode ser
definida como os processos, costumes, políticas e leis usados na
administração de uma empresa, e
pode ser fundamentada em quatro
pilares: Comunicação, Transparência, Profissionalismo e Apresentação
de Resultados, sendo que a adoção
e aplicação desses princípios são essenciais para o bom andamento do
empreendimento rural e para garantir
a confiabilidade do negócio.
Implantar a governança é importante
para produções de pequeno, médio
e grande porte, e passa, obrigatoriamente, pela etapa de conhecer e
entender profundamente as características e peculiaridades de cada
membro da família envolvido no processo, pois cada núcleo familiar possui características únicas.
Para se ter uma boa governança é
necessária uma estrutura sólida e
precisa, na qual cada membro da
família possa não apenas trabalhar,
mas também receber por isso. Também é importante a criação de um
conselho de família para as situações
de conflito, inclusive para tratar as diretrizes no caso de sucessão.
Outro ponto essencial é a preservação dos princípios e valores familiares, que servirão para orientar e
determinar os limites entre os interesses de cada um dos membros da
família no negócio.

A comunicação direta e assertiva é
também um dos caminhos. Deste
modo, consegue-se uma maior confiança entre os sócios, clientes e comunidade.

Pontos essenciais para
empresas familiares rurais
• Formalize a comunicação e os
papéis entre os membros para
manter as relações familiares e
o negócio de forma saudável;
• Faça disso um processo gradativo, pois é preciso construir
novas regras e situações que
não faziam parte do dia-a-dia da
família;
• Adote boas práticas de governança;
• Defina os papéis de cada
membro para que ninguém acumule funções;
• Crie estratégias, planeje as
diretrizes, defina os investimentos e a distribuição de lucros;
• Faça um protocolo para registrar o compromisso dos membros da família;
• Tenha um conselho de administração (diretoria) e de sócios,
aos quais devem ser prestados
as contas e atos;
• Formalize as operações e remunerações.
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Ao implementar a governança nas produções familiares,
o negócio ganha maior longevidade e sustentabilidade
a longo prazo e se enquadra em um dos fatores primordiais para alcançar uma certificação socioambiental
como Global G.A.P, UTZ Rainforest e outras globalmente reconhecidas. Além disso, está comprovado que,
quando há uma governança bem estruturada na produção agropecuária, os riscos socioambientais e econômicos diminuem, o controle e a gestão melhoram, o que
gera facilidade de acesso a créditos financeiros, pois os
riscos na carteira de investimentos são reduzidos.

A palavra de quem vivencia
essa realidade
“Não existe um tempo ideal determinado, temos que fazer do tempo o nosso aliado, saber
aproveitá-lo integralmente, tendo consciência
do que se quer para o futuro, planejando e executando as etapas para se alcançar um bom resultado. A sucessão familiar precisa estar bem
estruturada, com todos os envolvidos engajados, espírito de união e comunhão dos mesmos
objetivos para se colher bons resultados. Diante
disso, a confiança entre os membros e a divisão
de tarefas proporcionam uma melhoria na qualidade de vida de todos, um maior rendimento,
satisfação, realização profissional e pessoal. São
grandes os desafios que o produtor rural e sua
família encontram, inclusive sobre cultura, conhecimento, novas tecnologias, experiências,
teoria versus prática... onde o respeito e o resgate familiar devem imperar, as condições climáticas, favoráveis ou não, devem ser superadas,
as questões financeiras solucionadas, equilibradas, para a prosperidade da produção agrícola e
também familiar”.
Antonio Matheus Delarco, citricultor e cooperado da
Coperfam em Monte Azul Paulista.

“No agronegócio, geralmente, um processo sucessório resulta na criação de uma sociedade.
Ou uma sociedade entre irmãos, sucessores de
um patriarca fundador, ou uma sociedade entre
primos - sucessão da segunda para terceira geração. Num empreendimento familiar, a formação
desse relacionamento entre sócios pode gerar
impactos negativos na família e nos negócios.
Daí, um dos principais motivos e importância
de se implementar modelos de governança no
agro. O tempo de implantação desses modelos
variam em função, principalmente, da existência
de conflitos e do nível de informações financeiras disponíveis. Se houver acordo entre os sócios e disponibilidade de informação, implementa-se um modelo de governança, envolvendo a
família, sócios e a gestão do empreendimento
em cerca de um ano.
No BB Private, prestamos diversas assessorias
para os produtores, tanto para orientá-los quanto ao processo sucessório, quanto para implantação de modelos de gestão e de governança.
A perenidade do negócio, a união familiar, bem
como o planejamento tributário que pode ser
construído, são alguns dos resultados que as
famílias colhem investindo num processo sucessório bem estruturado”.
Carlos Henrique Villar Marques é especialista em Agronegócio no BB Private com atuação e foco no assessoramento ao Mega produtores. Também é pós-graduado
em gestão estratégica do agronegócio.
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INFLUX™

TECNOLOGIA PARA
COMBATER TODAS
AS LAGARTAS.

PROTEÇÃO

UV

Nova tecnologia VISIQ
confere maior potência
de controle e residual.

CONTRA TODAS AS LAGARTAS, SÓ INFLUX™.

CHEGOU INSTIVO™

FIM DE JOGO PARA AS LAGARTAS.



DECISIVO NO CONTROLE DAS LAGARTAS,
IMBATÍVEL CONTRA AS SPODOPTERAS.


   



FORMULAÇÃO OPT
QUE INTENSIFICA A
EFICÁCIA E PROLONGA
O CONTROLE.

©Syngenta, 2021.

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.
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Impactos da COP 26 para o Agronegócio

Com uma indiscutível representatividade socioeconômica, o agronegócio
brasileiro se fez amplamente presente – por meio
de diversas autoridades do setor
- na COP 26. Líder global no segmento, a Syngenta não apenas
integra a agenda de superação
dos desafios impostos pelas
mudanças climáticas, como lidera ações emblemáticas nesse
sentido. Como exemplo, temos
o programa Reverte, que prevê
a recuperação de 1 milhão de
hectares de terras degradadas
no cerrado brasileiro. Em seu
primeiro ano, a iniciativa já soma
30 mil hectares de terras a serem recuperadas.

André Savino,
Diretor de Marketing da Syngenta
Proteção de Cultivos no Brasil

A agricultura está no centro das discussões
sobre as mudanças climáticas, e a Bayer,
como uma das empresas líderes do agronegócio, tem participado das discussões
em torno de um mundo mais sustentável
que consiga responder aos desafios das
mudanças climáticas de forma concreta.
Nossa participação na COP 26 teve como
objetivo contribuir com o diálogo sobre as
mudanças necessárias rumo ao enfrentamento desses desafios e a implementação de ações efetivas. Sabemos que não
é uma tarefa simples, mas acreditamos no
potencial da colaboração para a criação de
soluções que beneficiem o planeta, a economia e a sociedade.
Vimos na COP 26 que há um grande potencial para avançarmos com a implementação de um mercado de carbono a nível
global. E isso será muito importante para
impulsionar o ecossistema de carbono
que está se desenvolvendo na
agricultura brasileira com
base em ciência e tecnologia de ponta.
Eduardo Bastos,
Head Of Sustainbility na
Bayer Crop Science

Opinião

A questão ambiental e climática está
na ordem do dia. É preciso mudar práticas para reduzir a emissão de gases de
efeito estufa. É a filosofia ESG na veia:
cuidar do meio ambiente, das pessoas e
da governança, focos da COP 26. A UPL
posiciona-se sobre a questão ambiental
há muitos anos: Está entre as primeiras indústrias de defensivos agrícolas
a investir em biossoluções; criou uma
unidade específica para avançar nesse
campo, a NPP (Natural Plant Protection);
é signatária do Climate Pledge, compromisso global para zerar emissões de carbono líquido 10 anos antes do previsto
no Acordo de Paris.
A UPL foi além e criou o Gigaton Challenge, projeto global para redução de
1 gigatonelada de CO2 da atmosfera
até 2040 – volume equivalente a dois
anos de emissões do Brasil. O objetivo
é chegar a 100 milhões ha em todo o
mundo. Com essas iniciativas, a UPL
renova o compromisso de ser um agente de mudanças ambientais. E, conta
com várias parcerias, inclusive como a
Coopercitrus, para termos um mundo
melhor e alimentos seguros e
de qualidade, oriundos de
uma produção cada vez
mais sustentável.
Rogério de Castro,
engenheiro agrônomo, CEO
da UPL Brasil

O Cop26 reforçou um compromisso importante que a
Coopercitrus tem com seus
cooperados e com o desenvolvimento no campo: tornar o
agronegócio cada vez mais eficiente e sustentável, reduzindo os impactos ao meio
ambiente, buscando melhor uso dos insumos
agropecuários com alta tecnologia e recomendações assertivas.
Para mitigar a emissão de gases poluentes,
como o metano, a cooperativa investe em intensificação de pastagens, com forrageiras oriundas
de melhoramento genético e rações formuladas para melhorar a eficiência do gado. Oferece
apoio a instalação de sistemas de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta (ILPF) em parceria com
a Embrapa, que geram uma produção mais equilibrada ao nosso cooperado.
Com o objetivo de reduzir a emissão de gás carbônico, mantém parceria com os principais fornecedores de insumos para incentivar programas
de fixação de carbono no solo, desde rotação de
culturas, plantio direto e utilização de culturas de
cobertura.
A cooperativa oferece projetos de usina fotovoltaica personalizados, garantindo uma fonte
de energia limpa e renovável para abastecer as
operações dentro da porteira e possibilitar ao
produtor melhoria e até benefícios do seu produto final.
O Coopersemear é um pilar de auxílio na recuperação de áreas com necessidade de adequação
ambiental, fornecendo mudas de plantas nativas
produzidas no viveiro da Fundação Coopercitrus
Credicitrus para serem plantadas nas áreas de
preservação ambiental das fazendas.
Essas e outras ações intensificam a preocupação
com o meio ambiente e estão em linha com os
acordos assinados na COP26, seja para diminuir
emissão de metano e CO2 ou para melhorar o
sistema de produção sem desmatar novas áreas apenas confirmam que o cooperado tem uma
cooperativa alinhada com as questões mundiais
da atualidade.
André Ricardo Rossi,
gerente Técnico Agropecuário da Coopercitrus
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Saúde na vida
e no campo
Em parceria com Unimed,
Coopercitrus disponibiliza

planos de saúde
para cooperados
Cooperados podem adquirir planos de saúde
com condições exclusivas.

O

s cuidados com a saúde são fundamentais para se ter
uma vida plena. Afinal, sem saúde, não é possível trabalhar, se divertir, estudar e realizar sonhos. Considerando
que a saúde é o nosso bem maior, a contratação de um
convênio médico é um dos itens mais desejados pelos
brasileiros preocupados com o seu bem-estar e de sua família. Reforçando o propósito de oferecer tudo o que o produtor rural necessita para
crescer como um todo, a Coopercitrus disponibiliza aos seus cooperados
o Plano Nacional de Saúde da Unimed, que assegura uma ampla cobertura médica, com condições especiais e muita comodidade.
“O convênio médico já era oferecido aos cooperados do Estado de São
Paulo, desde 2005 na modalidade estadual e agora chega a todo os cooperados dos Estados de Minas Gerais e Goiás, com abrangência nacional. Hoje a Coopercitrus tem mais de 10 mil pessoas, entre titulares e
dependentes, que utilizam esse benefício e, com a expansão para estes
outros Estados, o número tende a crescer ainda mais”, afirma a diretora
financeira da Coopercitrus, Simonia Sabadin.
Para Simonia, adquirir um convênio médico significa investir em qualidade de vida, segurança e tranquilidade: “O foco da Coopercitrus é atender o pequeno, o médio e o grande produtor. Portanto, cada vez mais,
estamos em busca de oferecer o melhor, prestando serviços que visem
a qualidade de vida e agreguem valor ao cooperado. Esse plano permite
que cooperado seja atendido em todo o território nacional, proporcionado mais segurança”.

41

42

Capa

Ampla cobertura e o melhor custo x benefício
O plano de saúde da Unimed oferecido pela Coopercitrus é regulamentado pela ANS (Agência
Nacional de Saúde), atendendo um variado rol de
procedimentos. Possui cobertura ambulatorial, internações hospitalares e obstetrícia, com direito a
realizar consultas médicas em consultórios e clínicas, além de exames, tratamentos e outros procedimentos ambulatoriais.
A modalidade desse convênio é sem coparticipação, ou seja, o cooperado não terá que desembolsar
nenhum valor depois de realizar algum procedimento como consultas ou exames. Outro diferencial é
a facilidade na contratação do serviço que pode ser
efetuada pela filial da Coopercitrus, com comodidade e otimização de tempo.
Entre as vantagens, preço diferenciado, suporte
exclusivo da Unimed tanto para cooperados como
seus dependentes e a possibilidade de isenção de
carência. Para esse último benefício, os interessados
devem procurar a filial da Coopercitrus até 31 de janeiro
de 2022.
“Os custos com a contratação de convênios médicos
têm pesado no bolso da população. Como somos uma
cooperativa, conseguimos garantir ao nosso cooperado valores bem diferenciados do que é praticado pela

operadora. Além disso, esse benefício é estendido aos
dependentes do cooperado, como cônjuge e filhos
com até 21 anos completos, ou 24 anos, caso estejam
cursando a faculdade. É importante ressaltar que pai e
mãe do cooperado não entram nesse projeto”, explica
Cássio Móvio, gerente de seguros da Coopercitrus.
“Nós estudamos as opções sempre visando o melhor
custo-benefício para os nossos cooperados e fechamos
com a Unimed, pela parceria, pela estrutura e pela qualidade nos serviços prestados”, acrescenta Simonia.
Para conferir as condições e contratar o plano de saúde, o cooperado deve procurar a filial da Coopercitrus
mais próxima.

Vantagens de contratar o Convênio Médico Coopercitrus

Tranquilidade
Atendimento
em Todo o
Território
Nacional;

Economia
Valor justo de
contratação,
sem coparticipação.

*verificar a
possibilidade
de isenção de
carências;

Atendimento
garantido
Cobertura
ambulatorial,
internações
hospitalares
e obstetrícia,
consultas
médicas em
consultórios
e clínicas,
exames,
tratamentos e
outros procedimentos
ambulatoriais.

Segurança e
rapidez
Acesso a
agendamento
de consultas e
exames COM
facilidade, além
de atendimento preventivo e
de emergência
com os melhores profissionais da saúde.

Órgãos
reguladores
O Convênio
Médico é
regulamentado pela
ANS (Agência
Nacional de
Saúde), garantindo todos
os direitos do
consumidor.

Melhor
produtividade
Ao cuidar da
saúde, o cooperado ganha
mais vigor e
segurança
para curtir
o bem mais
precioso que
existe: a sua
vida e de sua
família.
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VALTRA
COOLANT

NÃO ESQUENTA: SUA MÁQUINA DE
TRABALHO ESTÁ EM BOAS MÃOS.

TEMPERATURA IDEAL DO SISTEMA

Mais durabilidade
e produtividade

SEGURANÇA NO DIA A DIA

Certeza ao utilizar
produtos genuínos Valtra

DISPONIBILIDADE E EFICIÊNCIA
Sua máquina rodando
por mais tempo
nas condições ideais

*Consulte condições na concessionária da sua região.
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Cooperado investe em plantadeira Jacto,

reduz janela de plantio e amplia rentabilidade
Produtor de soja comemora os bom desempenho da plantadeira Meridia 200, da Jacto.

A

umentar a eficiência e adequar a sua janela
de plantio para ampliar a margem de lucro
do negócio. Esse foi o objetivo do cooperado
Laércio Valentin Giampani, produtor de soja
na cidade de Alterosa, MG, quando decidiu
investir em uma plantadora de alta performance.
“O plantio é uma etapa importante e precisamos planejar bem as duas safras para reduzir a janela de plantio e
maximizar o uso da terra. Com a plantadora de alto rendimento e sementes de qualidade, nós conseguimos
fazer essa maximização e garantir uma alta produtividade”, explica o produtor.
O modelo escolhido pelo cooperado foi a Meridia 200, da
Jacto, que garante robustez e precisão no plantio, suporta
225 kg de fertilizante por linha e 75 kg de sementes por
linha, totalizando 300 kg de insumos/linha. A máquina foi
adquirida através da Coopercitrus de Alfenas, MG.
Junto com outros produtores, Laércio participou do desenvolvimento da máquina e acompanhou as discussões
durante esse processo, como membro do conselho da
Jacto. Após a primeira safra, o produtor testou e aprovou
o equipamento. “Enquanto usuário, estou satisfeito porque
a plantabilidade é perfeita, garante um melhor rendimento
do plantio. Comprei esse equipamento no começo de 2021
e já plantamos 350 hectares de soja, reduzimos em 20% o
tempo do plantio”, comemora.
A plantadeira possui três corpos articulados entre si e
ângulos de 25 graus, que asseguram bom desempenho
em relevos ondulados.
O equipamento vem com a tecnologia Precision Planting,

com dosador de sementes, que resulta em um plantio na
quantidade e no espaçamento correto, além de sistema que
controla a força da linha de sementes no solo, que permite
uma melhor uniformidade na profundidade das sementes
no solo, independente dos relevos e trepidações.
Um conjunto de soluções foi pensado para reduzir o
tempo de máquina parada para abastecimento e manutenção, melhorando o desempenho no plantio. Com alta
tecnologia embarcada, o monitor de plantio Jacto informa, em tempo real as condições das linhas de plantio e
do equipamento em geral, para que o operador evite e
corrija rapidamente falhas na operação.

Suporte técnico e tecnologia à disposição do
produtor
Na Coopercitrus, o produtor rural encontra toda a linha de
máquinas, implementos agrícolas e suporte técnico especializado, desde a negociação até a manutenção no campo.
Conta com oficinas especializadas, estoque de peças de
reposição e profissionais treinados pelos fabricantes para
prestar atendimento de excelência com agilidade.
“Estou muito feliz. Fui muito bem atendido desde a etapa
das negociações, que foram rápidas, até a chegada do equipamento e o plantio. O suporte técnico junto com a Jacto
foi perfeito. A Coopercitrus tem uma estrutura de pessoas
de grande competência e diferentes habilidades, que dá realmente todo o suporte necessário. A cooperativa permite
que a gente evolua nas nossas atividades e no tempo necessário”, avalia o cooperado.

Máquinas

CIA AGROPECUÁRIA MONTE ALEGRE

Feliz Natal
e um próspero Ano Novo!
Hoje, celebramos a vida com gratidão
por mais um ano de superação de desafios.
Trilhamos essa jornada juntos, com fé e foco
nos objetivos, compartilhando momentos
e construindo sonhos. O futuro nos reserva
prósperas conquistas!

Estância Monte Alegre

Rodovia Assis Chateaubriand, km 108,5
Barretos | SP | Caixa Postal 441
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Mercado

Riscos e oportunidades para o setor

A

safra 22/23 deverá ser
bastante desafiadora,
com uma alta de preços em defensivos e
fertilizantes, incertezas
cambiais (intensificando o risco de
desvalorização do real), além de ser
um ano eleitoral, de modo que essa
volatilidade cambial poderá impactar
na formação dos custos.
Produtividade, preço das commodities, preço dos insumos e custo financeiro são os maiores desafios do
agronegócio.
A boa produção vai desde a preparação do solo até o acompanhamento
do cultivo com uma equipe especializada, passando pela escolha das sementes e a forma de plantio, podendo então, melhorar a produtividade.
Quando se tem uma boa produtividade, as perdas decorrentes de, por
exemplo, situações climáticas, volatilidade em preços dos insumos e das
commodities são minimizadas.
Já um dos maiores desafios dentro
do agronegócio é a instabilidade climática, na qual somos incapazes de
influenciar. Contudo, a intervenção
em algumas culturas com irrigação

e o seguro agrícola, torna capaz a
minimização dos impactos. Considerando que a produtividade é um pilar
imprescindível no setor, ter uma boa
produção é essencial para um bom
resultado em qualquer cultura.
Um dos fatores que contribuiu para o
expressivo custo dos insumos, principalmente de fertilizantes, foi o excelente preço em diversas commodities
nos últimos anos, fazendo com que o
agricultor aumentasse o seu investimento no campo, consequentemente aumentando o consumo, como
também a diminuição da oferta e aumento de áreas plantadas.
Quando consideramos que muitos
agricultores financiam 100% dos investimentos do plantio, a diferença
da Selic (taxa básica de juros), que
foi de 2% a.a. no início de 2021 para
uma projeção acima de 10% a.a. para
2022, torna essencial a gestão financeira.
A Coopercitrus, visando a saúde financeira de seus cooperados, está
sempre em busca de alternativas,
como o aumento da nossa equipe
técnica, investimento em soluções de
agricultura de precisão, aquisição de

máquinas e equipamentos para atender um maior número de cooperados,
assim como aprimorando e capacitando seu time de campo para o acompanhamento em cada cultura.
Em 2021, abrimos uma corretora de
seguros, que busca oferecer proteção
para culturas. Oferecemos seguros
para propriedades rurais e residenciais, máquinas e equipamentos, com
o melhor preço do mercado, pensando em proteção e redução de custos
de nossos cooperados.
A busca de um custo financeiro adequado – seja diretamente com a Coopercitrus ou através de outros parceiros do mercado financeiro – para a
aquisição de máquinas e equipamentos é importante utilizar linhas de longo prazo com bancos via BNDES.
A boa gestão de caixa é essencial,
tentando captar recursos mais atrativos. As despesas financeiras, quando
não são bem administradas, podem
ficar com todo o resultado, tornando
assim a gestão financeira tão importante quanto a gestão de produção.

Simonia Sabadin
Diretora Financeira Coopercitrus

Prezado
Cooperado
Coopercitrus,
Prezado
Cooperado
Coopercitrus
novo
plano
com
abrangência
nacional
novo plano com abrangência
naciona
Unimed
Bebedouro/Coopercitrus.
Unimed Bebedouro/Coopercitrus

Maiores informações procure a ﬁlial
Maiores informações procure a ﬁlia
da Coopercitrus mais próxima.
da Coopercitrus mais próxima
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Pecuária

MERCADO DE SEBO BOVINO AQUECIDO

E

m 2021, o abate de bovinos será menor e,
consequentemente, a produção de carne
também. Estima-se uma produção de 9,5
milhões de toneladas em equivalente de
carcaça, uma queda de 5,9% frente ao ano
passado (USDA).
Confirmando essa expectativa, o IBGE informa que no
primeiro semestre desse ano foram abatidos 13,66
milhões de bovinos, uma redução de 7,3% frente ao
mesmo período no ano de 2020.
O reflexo da redução do abate de bovinos, além da
diminuição na produção de carne, é a menor produção
de seus coprodutos, entre eles o sebo bovino. Em média, são obtidos 23 quilos de sebo por bovino adulto
abatido.
Por sua vez, a menor oferta do coproduto, associada a
uma demanda aquecida por parte das usinas de biodiesel e pelas indústrias de higiene e limpeza, tem favorecido os preços (figura 1).
Um sinal de que a demanda interna está aquecida é o
aumento da importação de sebo bovino. Até setembro
de 2021, foram importadas 64,8 mil toneladas, sendo
que no mesmo período do ano passado, esse volume
foi de 44,2 mil toneladas, um acréscimo de 46,7% nas
importações (Secex).
Embora o óleo de soja seja a principal matéria-prima
para a produção de biodiesel, a utilização do sebo bo-

vino para esse fim é significativa, com participação de
11,3% da matéria prima (ANP).
Para 2021, a projeção é de retração no processamento
de soja em 1% na comparação anual, o que equivale a
46,5 milhões de toneladas (Abiove).
Além disso, no 82º Leilão de Biodiesel da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), foram arrematados 1,07 bilhão de litros de biodiesel, levando a um aumento da demanda interna
pelo óleo de soja, sebo bovino e outros materiais graxos para produção de biodiesel.
Por fim, a exportação de óleo de soja está tendo bom
desempenho. Até setembro foram exportadas 1,19
milhão de tonelada do produto, volume 15,4% maior
que no ano passado (Secex).
Com relação às indústrias de higiene e limpeza, com
a pandemia provocada pelo covid-19, somado as recomendações de higienização rigorosas, foi possível observar um aumento na demanda por sebo bovino para
esse setor. A higienização das mãos com água e sabão
é uma das principais medidas de prevenção (OMS).
A expectativa é de que a indústria de produtos de higiene cresça em 3% neste ano e, assim, é esperado
que o faturamento supere R$26 bilhões (Apibla).
A expectativa para o sebo bovino, em curto prazo, com
um cenário de oferta reduzida e demanda aquecida, é
de preços firmes.

Figura 1.
Preços médios mensais (R$/kg) de sebo bovino, livre de impostos, no Brasil Central.
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*Até 11/11.
Fonte: Scot Consultoria
Referências: Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes - Apibla • Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP • Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais - Abiove • Departamento de Agricultura dos Estados Unidos - USDA • Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE • Organização Mundial de Saúde - OMS • Scot Consultoria – www.scotconsultoria.com.br • Secretária do Comércio Exterior – Secex
Rafael Massami Suzuki, médico veterinário, dr., Scot Consultoria.
Raphael Rando Poiani, zootecnista, Scot Consultoria.
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A importância do sistema radicular forrageiro
para a Integração Lavoura Pecuária (ILP)

A

compactação do solo prejudica o crescimento e o desenvolvimento das raízes das plantas, fazendo com que haja
dificuldade em absorção de água e nutrientes do solo, prejudicando o desenvolvimento vegetal. A redução do sistema radicular em
decorrência da compactação também pode aumentar
a sensibilidade a períodos de estresse hídrico, uma vez
que o baixo volume radicular resulta em baixo volume
de solo explorado e, com isso, menor capacidade da
planta em absorver água.
O uso de plantas específicas para melhorar alguns atributos do solo, por meio da ação de suas raízes, pode
ser tão importante como para produção de cobertura
do solo. É de conhecimento geral que as plantas de cobertura (aquelas cultivadas geralmente na entressafra,
especialmente para produção de massa vegetal destinada à cobertura da superfície do solo) são fundamentais para a proteção do solo.
No caso de plantas “produtoras de raízes”, o objetivo
é incluir no sistema de produção espécies que tenham
como característica a produção de vasto sistema radi-

cular, com crescimento rápido e contínuo. Tal sistema
radicular pode proporcionar significativas melhorias ao
solo, especialmente nos aspectos relacionados à estrutura e no acúmulo de matéria orgânica no solo.

Quais forrageiras (capins) mais recomendadas
em consórcio?
As espécies mais utilizadas são Brachiaria brizantha,
Brachiaria decumbens e Brachiaria ruziziensis. Elas se
destacam por produzirem grande quantidade de massa
de matéria seca, serem tolerantes à deficiência hídrica e absorverem nutrientes em camadas mais profundas do solo. Além disso, são facilmente estabelecidas
com culturas anuais, apresentam boa competição com
plantas daninhas e têm efeito no controle de algumas
pragas e doenças em cultivos com milho, soja e feijão.
Pelo porte mais baixo, são de manejo mais fácil, tanto
para pastejo quanto para dessecação e plantio direto
das culturas em sucessão.
O abundante sistema radicular das braquiária poderá
resultar em importantes benefícios ao sistema de produção como um todo, tais como:

Pecuária

1) Crescimento do sistema radicular: mesmo que atuando por apenas alguns meses, o sistema radicular de
forrageiras como as braquiárias podem contribuir de forma marcante para o crescimento das raízes das plantas
subsequentes, como a soja, quando introduzidas sem o
revolvimento do solo, isto é, em plantio direto.

2) Agregação e estrutura do solo: solos que apresentam boa agregação são mais resistentes à erosão e à
compactação pelo tráfego de maquinário, apresentando
boa aeração e maior capacidade de infiltração de água.

3) Matéria orgânica do solo: um dos principais benefícios
das gramíneas para o solo é o acúmulo de matéria orgânica
em profundidade. Como o sistema radicular está constantemente se renovando, as raízes mortas são decompostas
pelos microrganismos do solo, liberando nutrientes.

4) Produtividade de grãos: os resultados esperados ao
cultivar um solo com qualidade podem ser sintetizados
na obtenção de maior produtividade das culturas em
anos sujeitos às adversidades climáticas e na redução
dos custos de produção, com eventual redução do uso
de insumos (adubos, herbicidas, etc.).
Resultados de pesquisa da Embrapa apontam, em
média, produtividade 10% superior para soja cultivada
após o consórcio milho-braquiária em comparação a
soja cultivada após milho solteiro.
A diferença entre variáveis, como altura de plantas e
número de legumes por planta, é nítida quando comparados os dois sistemas de produção, uma vez que,
em média, na soja cultivada após milho solteiro são
observadas 39 vagens por planta, enquanto na soja
cultivada após consorcio milho-braquiária, têm-se em
média 51 vagens por planta.
Estimativas demonstram que, considerando o mesmo
peso de grãos, número de grãos por vagem e umidade, com base no número de vagens por planta a diferença de produtividade entre soja após milho e soja
após milho consorciado com braquiária pode chegar a
15 sacos/ha, destacando a importante contribuição do
consórcio para a produtividade e rentabilidade da soja.
Para que haja viabilidade econômica da ILP, é neces-

sário que todas as atividades concernentes ao sistema
de produção sejam implementadas de forma adequada,
seguindo as indicações técnicas. Nesse caso, o planejamento das atividades é fundamental, considerando a
maior complexidade de manejo em relação a sistemas
de produção exclusivos de pecuária ou agricultura.
Enfatiza-se que o planejamento da ILP deve ser realizado considerando as peculiaridades regionais e das propriedades rurais. Por isso, é fundamental que o produtor consulte um técnico com capacitação em sistemas
integrados para os adequados instalação e manejo do
sistema.
Literatura consultada
BEULTER, A. N.; CENTURION, J. F. COMPACTAÇÃO DO SOLO NO DESENVOLVIMENTO RADICULAR E NA PRODUTIVIDADE DA SOJA. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.39, n.6, p.581-588, jun. 2004.
ALVES, V. B. et al. MILHO SAFRINHA CONSORCIADO COM Urochloa ruziziensis E PRODUTIVIDADE DA SOJA EM SUCESSÃO. Revista Brasileira de
Milho e Sorgo, v.12, n.3, p. 280-292, 2013.
SALTON, J. C.; TOMAZI, M. Sistema radicular de plantas e qualidade do solo.
Embrapa Agropecuária Oeste-Comunicado Técnico (INFOTECA-E), 2014.
Dr. Luis Gustavo Rossi
Consultor especialista em pastagem
Departamento de Tecnologia Agrícola
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A MOSCA BRANCA TETRALEURODES,

COMUM EM AMORA, PERSISTE EM CITROS

E

la era vista pelos citricultores,
agrônomos
e
inspetores de
pragas (IP), com
um inseto insignificante
na forma de ninfa ou pupa,
como na foto de topo. Ninguém sabia o que era desde
os anos 70 até poucos anos
atrás. Considerava-se como
inseto aleatório, ocasional,
que nunca decolava como
praga secundária ou em
surtos severos, como as outras moscas brancas, como
a Cotonosa Aleurothrixus
floccosus, a dos citros Dialeurodes citri, entre outras,
que apareciam em surtos
com fruto de desequilíbrios
biológicos da aplicação de
excesso de inseticidas para
outras pragas.
Nos últimos anos, este insignificante inseto que não
incomodava os gerentes
e os IPs, passaram a ter
importância, porque deco-

laram em grandes surtos,
principalmente em decorrência dos calendários de
aplicações de fosforados, piretróides, neonicotinoides,
diamidas, etc., mensais e
semanais, sem possibilidade de alternância anual de
grupos químicos e modos
de ação de inseticidas. Na
ausência de inimigos naturais, como parasitoides Encarsia, de predadores, como
joaninhas Azya luteipes, crisopídeos Ceraeochrysa sp.,
etc., as populações se encorajaram e saíram da densidade quase imperceptível que
permaneceram por muito
tempo. Note que uma ninfa
isolada (centro preto e lateral anel de cera branca) e fixada no bordo da folha, pode
sugar toda aquela seiva que
podemos observar próximo
dela e liberar o excesso.
Sobre essa seiva cresce o
fungo da fumagina Capinodium citri. Do lado, pode se

ver a foto do adulto da mosca branca, que na verdade
é rajada, provavelmente da
espécie Tetraleurodes mori.
Esse gênero, Tetraleurodes
tem nada menos do que 69
espécies e ataca muitas espécies de plantas, incluindo
amora, abacate e citros.
Para manejo, temos que ficar atentos nestes meses
iniciais de 2022, que esta
ninfa isola e este adulto, que
eu encontrei nas minhas
consultorias, podem decolar
em surtos. Podemos antecipar esses surtos com os
IPs e reter em reboleiras
utilizando os modernos produtos fisiológicos e biológicos, focando a citricultura
sustentável.

Prof. Santin Gravena (GCONCI)
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Mercado Agro

O Que Acompanhar em

Dezembro no Agro?

I

niciamos nossa coluna mensal com destaque para a nova estimativa da produção
brasileira de grãos no ciclo 2021/22. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção irá atingir 289,8
milhões de t, um incrível crescimento de 14,8%
frente à temporada passada. Se tudo correr bem,
teremos 37 milhões de t de grãos a mais. O salto
na área produtiva também é impressionante, de 69
milhões de hectares na safra 2020/21 para quase
71,85 milhões nesta (+4,1%). Na cultura da soja, a
produção deve totalizar recorde de 142 milhões de
t (+3,4%), em uma área cultivada de 40,3 milhões
de hectares (+3,5%). Já no milho, a primeira safra está estimada em 28,6 milhões de t (+15,7%),
alcançando área cultivada de 4,35 milhões de hectares (+2,5%). No acumulado das três safras do
cereal, projeta-se um crescimento de 15,7% no
volume colhido, chegando a 116,7 milhões de t. Finalmente no algodão, espera-se uma produção de
pluma 12,6% superior, somando 2,65 milhões de
t, em consequência do aumento da área de plantio em 9,3%, que ficou em 1,5 milhão de hectare.

Expectativas são altas para a consolidação de uma
supersafra!
Também segundo a Conab, até o final da primeira
semana de novembro, 67,3% das áreas de soja no
Brasil já haviam sido semeadas; contra 55,1% no
mesmo período do ciclo 2020/21. O Mato Grosso,
principal produtor da oleaginosa, é o estado com
maiores avanços até aqui, com 96,0% do plantio
já concluído. No milho verão, o progresso era de
54,4%, pouco acima dos 53,1% registrados na mesma data de 2020/21. O Paraná lidera os avanços,
com 98,0% das áreas já plantadas com o cereal.
Nas exportações, em outubro, o agronegócio brasileiro alcançou US$ 8,84 bilhões, valor recorde
para o mês, com crescimento 10,0% em relação
à outubro de 2020. Segundo o Mapa (Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), a elevação nas receitas foi resultado de alta de 25,8%
nos preços dos produtos, já que que os volumes
caíram 12,5% no comparativo mensal. Os produtos
que mais arrecadaram foram: o complexo soja com
US$ 2,47 bilhões (+75,7); as carnes, que exportaram US$ 1,51 bilhão (+3,6%); os produtos flores-
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tais com US$ 1,20 bilhões (+17,3%); o complexo
sucroalcooleiro, com vendas em US$ 910,9 milhões (-30,0%); e o café, que exportou US$ 606,7
milhões (+18,9%). As importações, por sua vez,
somaram US$ 1,4 bilhão em outubro, crescimento
de 16,7% em comparação com o mesmo mês de
2020. Como resultado, o agro brasileiro entregou
saldo positivo de US$ 7,44 bilhões (+8,8%). No
acumulado de 2021, as exportações do agro brasileiro somam US$ 102,36 bilhões, crescimento de
19,5% no comparativo com o mesmo período do
ano passado.
Na cana, até o dia 01 de novembro de 2021, a moagem acumulada da safra 2021/22 na região Centro-Sul havia alcançado 504,41 milhões de t, valor
10,85% inferior àquele constatado no mesmo período do ciclo passado, de acordo com a União da
Indústria de Cana-de-açúcar (Unica). 138 unidades
processadoras já encerram a safra, e outras 87 devem fechar o ciclo até 15 de novembro. Estima-se
que 97% da safra já esteja colhida, ou seja, 7,35
milhões de hectares. No acumulado da safra, a
produção de açúcar alcançou 31,22 milhões de t,
(-14,27%; e de etanol 25,09 bilhões de litros de etanol, sendo que 10,01 bilhões do tipo anidro (40,3%)
e 15,08 bilhões do tipo hidratado (60,1%).
O mês de novembro também foi marcado pela realização da COP-26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Glasgow, na
Escócia. Durante o evento, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) lançou o “Manifesto de
Cooperação Ambiental”, um posicionamento das
cooperativas diante da agenda sustentável, e que
descreve os princípios do setor para contribuir na
redução do aquecimento global. O manifesto também aponta algumas demandas, como a regulamentação do mercado de carbono mundial, a criação de
leis para pagamento por serviços ambientais e os
incentivos para produção renovável no ramo agropecuário. As cooperativas são parte fundamental do
desenvolvimento sustentável do agro brasileiro!

Os cinco fatos do agro para acompanhar em
dezembro são:
1. A conclusão dos plantios da primeira safra e
a qualidade das lavouras. Estamos vindo muito
bem.

2. O comportamento de compra, de preços e da
oferta de defensivos e fertilizantes;

3. O fechamento da safra americana, com a
consolidação dos números finais. Devem variar
muito pouco em relação ao que já conhecemos;

4. Uma possível volta da China às compras de
carne bovina e as importações de soja do Brasil,
que cresceram bastante.

5. A situação mundial de crise energética (escassez de carvão, preços do petróleo, do gás
natural e outros), aumento da incidência do coronavírus na Europa e Asia, acompanhar dia a
dia o que acontece na China, Índia e em outros
produtores de químicos e fertilizantes para entendermos o que serão os próximos meses.

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

QUE AS PROMESSAS DE FIM DE ANO
SE TORNEM REALIDADE.
Nós da MAG Seguros torcemos para que os seus desejos se realizem em 2022.
E tenha certeza: se precisar de nós, estaremos sempre ao seu lado,
protegendo seus sonhos e quem você ama.
mag.com.br

Vitor Nardini Marques é mestrando na FEA-RP/USP com formação
em Engenharia Agronômica pela ESALQ/USP.
Vinícius Cambaúva é associado na Markestrat Group, formado em
Engenharia Agronômica pela FCAV/UNESP e mestrando na
FEA-RP/USP.
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IMÓVEIS À VENDA

Imóveis

Urbano e rural

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

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

TERRENO URBANO
BEBEDOURO – SP
Denominação: Terreno lote 1 urbano
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.

PRODUTOS

E
SERVIÇOS

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

(16) 3322-6488

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

Entigris

®

EFICÁCIA
QU E S E V Ê .
Entigris chegou para levar o manejo
®

das cigarrinhas a outro nível.
Com a consistência e a credibilidade
BASF, agora você pode contar com um
inseticida que proporciona alta eficácia
de controle e manejo de resistência.
O resultado você pode ver e comprovar:
um canavial protegido e produtivo.

FORMULAÇÃO ÚNICA E INOVADORA
RAPIDEZ DE CONTROLE
MANEJO DE RESISTÊNCIA
RESIDUALIDADE SUPERIOR
MAIOR SOLUBILIDADE
E SISTEMICIDADE
0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. USO AGRÍCOLA.
ATENÇÃO ESTE
VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO. INFORME-SE

E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS. DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS
DOS PRODUTOS. LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA
E NA RECEITA. UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA NO ESTADO
DO PARANÁ PARA ENTIGRIS® NA CULTURA DO AMENDOIM. REGISTRO MAPA: ENTIGRIS® Nº 22420.

