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Que lições extraímos de 2021 e como
nos preparamos para 2022!
O ano de 2021 foi marcado pelo desafio da produção,
clima desfavorável com seca severa e geadas intensas
fizeram parte do dia a dia do agricultor. Em parte, a redução da produtividade foi compensada pelo incremento de
preço das principais commodities agrícolas. A Coopercitrus intensificou os investimentos na construção de um
time de especialistas capaz de auxiliar o cooperado no
desafio da produção agropecuária, novas tecnologias de
precisão são ofertadas e “aterrizadas” nas propriedades.
A cadeia de suprimento de insumos, fertilizantes, defensivos, máquinas agrícolas, irrigação, foi intensamente
afetada, o que gerou risco de garantia de oferta e aumento de preços. A relação de troca de insumos pela
produção, parâmetro para as operações de barter piorou
muito no decorrer do ano, ou seja, os negócios fechados
no primeiro semestre foram melhores do que no fechamento do ano. Neste cenário,
a maioria dos negócios com
os cooperados foram realizados no primeiro semestre, o
que garantiu um custo melhor
de produção. O compromisso
de “honrar” com as entregas
e as condições comerciais efetivadas no início do ano, exigiu
energia, criatividade e parcerias com os fornecedores.
A Fundação Coopercitrus Credicitrus “decolou”! Inauguramos o moderno edifício que abriga o curso técnico em
agronegócio e o superior em big data em agronegócio,
ambos gratuitos e de excelência. Os campos experimentais apresentam as inovações tecnológicas em uma vitrine a céu aberto. Os projetos de restauração de áreas
de preservação permanente e nascentes na área rural

ganharam tração.
2022 será um ano desafiador! A cadeia de suprimentos
de insumos ainda não foi restabelecida, as fortes parcerias com os fornecedores novamente farão a diferença
para garantir o cultivo da nova safra. O cenário econômico
sinaliza taxa de juros elevada, ou seja, além da maior necessidade de recursos em função do aumento de preço
dos insumos, o custo financeiro será maior. Governança corporativa, balanço patrimonial equilibrado, ações de
sustentabilidade sociais e ambientais, serão essenciais
para suportar a captação de recursos e o repasse para o
produtor. Em ano de eleições, a instabilidade econômica
impera, câmbio flutua, e por consequência, os “preços
do agro” também. Não poderemos deixar para fazer negócios de última hora, precisaremos de planejamento e
tempo para construção de boas propostas de valor!

“Inauguramos o moderno edifício que abriga o
curso técnico em agronegócio e o superior em
big data em agronegócio, ambos gratuitos
e de excelência”

Matheus Kfouri Marino
Vice-presidente do Conselho de
Administração da Coopercitrus
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Com conhecimento
aliado à tecnologia,
cooperado conquista salto na
qualidade das laranjas de mesa
Sanhaço Agropastoril melhora protocolo de manejo, com
suporte e tecnologias da Coopercitrus, para produzir
frutas de alto padrão para o varejo.

A

cada dia que passa, a citricultura se torna uma das atividades mais dinâmicas
da agricultura e é comum ouvirmos dos
citricultores que produzir laranjas não é
uma tarefa para amadores. Afinal, manter o padrão
de qualidade da fruta diante das intempéries climáticas e fazer um manejo adequado de pragas e de
doenças, tem desafiado os produtores rurais. Nesse
contexto, a experiência, o conhecimento e as novas
tecnologias se tornaram peças fundamentais para
garantir aumento de produtividade e competitividade do setor.
Referência na produção de laranja para mesa, a
Sanhaço Agropastoril, de Avaré, SP, encontrou no
time de especialistas da Coopercitrus a aliada forte
para produzir frutas de alta qualidade e essa parceria
tem gerado bons frutos. Para alcançar os resultados
tão desejados, a empresa investe em melhorias em
todo o processo produtivo, desde os cuidados com
o solo, a escolha das mudas e as tecnologias apli-

cadas.
“A empresa já tinha uma produtividade interessante, mas precisava de um suporte técnico para
conduzir melhor a produção, não só o aumento
de produtividade, mas a qualidade da fruta e todo
o manejo. Eu já conhecia o trabalho da Coopercitrus, sou um dos primeiros cooperados da filial de
Limeira, e quando assumi esse desafio, selamos
essa parceria”, Aloízio Lino de Souza, gerente geral da empresa e responsável pela área de fruticultura.
A Fazenda Sacramento, em Avaré, SP, possui 275
hectares de laranja, que produzem uma média de de
1.300 caixas por hectare. Atualmente, a produção é
dividida em partes iguais para a indústria e varejo,
mas a meta é aumentar em 70% a destinação para
mercado de mesa.

Foco no padrão de qualidade
O protocolo de manejo desenvolvido para a proprie-

Coopercitrus

dade focou em soluções de agricultura de precisão,
com a análise de solo georreferenciada, através do
uso do Geofert, e na correção de solo com aplicação
de insumos a taxa variadas. “A qualidade de casca é
muito importante para fruta de mesa e a tecnologia
tem sido um fator importante para obter esse resultado, com aplicação de insumos na dosagem e no
tempo certo”, afirma Aloízio.
A capacitação de mão de obra, o controle e o monitoramento dos resultados na lavoura foram outras
medidas aplicadas pela gestão: “Estamos em um
processo de modernização e passamos a produzir
de forma organizada, com a implantação dos índices de DRIs (Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação), onde avaliamos a nutrição de solo
versus produtividade, quanto foi comercializado, o
que foi destinado para o varejo ou para a indústria.
Essa tem sido uma ferramenta importante para decidir em qual área devemos renovar os pomares e
quais são os parâmetros a seguir no campo”.

O sucesso está nos detalhes
A qualidade da fruta depende de uma série de fatores relacionados às suas condições intrínsecas e as
manipulações durante todas etapas de cultivo.
O especialista em Citros da Coopercitrus, Celso
José da Silva, explica que o uso inteligente dos insumos interfere diretamente no resultado agrícola
e existem cuidados específicos que, muitas vezes,
acabam passando despercebidos pelos agricultores.
“Trabalhamos com parâmetros durante a aplicação
dos insumos. Por exemplo, a escolha do bico errado
durante a aplicação dos insumos pode interferir nos
resultados. Com a regularização correta do equipamento, utilização correta do bico, aplicamos os insumos na dosagem correta, evitando desperdícios”,
explica Celso.
“Essas pequenas mudanças foram implementadas
e os resultados foram aparecendo. Hoje, já temos
outra fruta e o mercado reconhece a melhoria de
qualidade”, completa Aloízio.
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Investimento contínuo
O greening é uma ameaça para a produção citrícola. Por ainda ser uma doença sem cura, é essencial
adotar estratégias preventivas de manejo para reduzir sua disseminação, progresso e danos. “Com
o crescimento da doença na região central, temos
investido no manejo integrado e na aplicação de defensivos regularmente nos pomares. Os custos de
produção de laranja são altos e devemos continuar
investindo. Essa região, antes, não se justificava a
irrigação, mas de um tempo para cá isso mudou. Estamos estudando a possibilidade de implantar esse
sistema”, adianta Aloízio.
Além de citros, a Sanhaço Agropastoril cultiva 100
hectares de banana e 14 hectares de caqui em Avaré, e trabalha com bovinocultura de corte e reflorestamento no Mato Grosso do Sul. “Antigamente,
Avaré era considerada a nova fronteira na produção
de laranja, mas isso também mudou e pensamos
futuramente investir na produção de citros no Mato
Grosso do Sul”.

Parceria e sintonia
Com portfólio completo de produtos, serviços de
tecnologia e suporte técnico com especialistas, a
Coopercitrus segue fortalecendo os citricultores, garantindo as melhores oportunidades e a solução dos
principais desafios, com excelente custo-benefício.
A Sanhaço Pastoril atesta a qualidade do atendimento da Cooperativa. “Essa parceria é acima de
satisfatória”, enfatiza Aloizio. “O aceite às nossas
sugestões e a troca de experiências tem contribuído e muito para acerto dentro da lavoura. Existem
discordâncias, mas juntos vamos analisando o que é
melhor. Essa integração faz com tenhamos um equilíbrio nas nossas ações”, completa Celso.
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Quem protege com o fungicida líder
colhe os melhores resultados.

Coopercitrus

é da Albaugh
Não entope
os bicos

Maior cobertura
foliar

Melhor
rendimento

Tonifica
a lavoura

RINO COM

Melhor transferência
de cobre para a planta

ATENÇÃO

PRODUTO PERIGOSO, DE
USO AGRÍCOLA; CONSULTE
SEMPRE UM AGRÔNOMO; VENDA SOB RECEITUÁRIO
AGRONÔMICO; E LEIA O RÓTULO E A BULA.

Seja um Recopeiro
você também
@albaughbrasil
albaughbrasil.com.br/
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conquista certificação
internacional

ISO
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Certificação consolida o compromisso da cooperativa com a
sustentabilidade e agrega ainda mais benefícios aos cooperados.

A

Coopercitrus recebeu recomendação
para obter a certificação internacional
ISO 14.001:2015 em 10 unidades de
negócios, além da Fundação Coopercitrus Credicitrus, pela implantação do Sistema de
Gestão Ambiental, que atende ações para proteção
do meio ambiente, controle dos impactos e melhoria contínua dos processos de operação e negócios
das organizações.
Com a conquista, a Coopercitrus passa a fazer parte de um seleto grupo de cooperativas que possui
a certificação e reforça seu propósito de atuar com
foco na sustentabilidade, seguindo os pilares ESG
(Ambiental, Social e Governança, em inglês).
“Não existe certificação mais relevante em termos
ambientais do que a ISO 14001:2015. Essa certificação reforça o comprometimento da Coopercitrus
em consolidar sua visão de sustentabilidade, além
de demostrar ao mercado a credibilidade em nossos negócios”, ressalta o coordenador Ambiental e
de Estrutura da Coopercitrus, Álvaro de Azevedo.

Como a certificação da Coopercitrus contribui para a vida do cooperado?
O aumento da consciência ambiental tem influenciando cada vez mais o mercado a buscar serviços
e produtos que contribuam com a redução dos impactos ambientais vinculados aos seus processos.
Essa nova certificação assegura que a Coopercitrus
atua em conformidade com as melhores práticas,
transmite mais segurança aos produtores rurais e
mais credibilidade ao mercado: “Ao melhorarmos

nossos processos, nosso cooperado compra melhor e produz melhor. Além disso, a certificação
oferece vantagens competitivas frente ao mercado, porque comprovamos que a cooperativa cumpre os mais elevados padrões de gestão ambiental.
Todo esse processo tem impacto direto no negócio do cooperado, desde a facilidade na obtenção
de um financiamento, a conquista de parcerias e
até mesmo na adesão de serviços e produtos com
mais vantagem financeira” informa Azevedo.

Sustentabilidade no centro do negócio
O Sistema de Gestão Ambiental foi implantando em 10 unidades da Coopercitrus, entre eles o
Departamento de Insumos Agrícolas, Máquinas e
Implementos, Centros de Distribuição de Insumos,
Centro de Distribuição de Peças, Departamento
de Grãos e Sementes, Postos de Combustível, a
matriz e a Fundação Coopercitrus Credicitrus, localizada em Bebedouro, SP. A Fábrica de Ração em
Cássia, MG, e o armazem de Café, em São Sebastião do Paraíso, MG, também fazem parte dessa
primeira fase de implementação.
“A nossa meta é implantar a certificação em toda
a Coopercitrus em três anos. O foco não é receber
o certificado, mas a implantação do sistema incorporando, atendendo questões estratégicas, a preocupação com a cadeia de valor, o ciclo de vida e
outras mudanças que visam a redução dos danos
ao meio ambiente, conformidade legal e melhorias
contínuas dos processos”, explica Azevedo.

Coopercitrus

Juntos num só propósito: desenvolvimento sustentável
Para conquistar a certificação, a Coopercitrus criou o Comitê da ISO 14:001,
envolvendo colaboradores de várias
áreas da Coopercitrus, como Ambiental, RH, Facilites, Jurídico, Governança,
Segurança do Trabalho, DCC, DMA,
DGR (Silo, Café, Sementes e Fábrica de
Ração), DCO, entre outras.
“Todos se comprometeram para alcançar a certificação e todo esse processo foi muito agregador para toda a
equipe. Além de implementarmos as
adequações na gestão, no sistema de
compras, serviços e processos operacionais, também capacitamos o nosso
time para atendermos aos requisitos da
certificação”, explica Azevedo.
Durante a auditoria, foi avaliada a implantação do Sistema de Gestão Ambiental na Coopercitrus, a estrutura
com base no compliance ambiental,
levantamento e acompanhamento dos
aspectos e impactos ambientais das
atividades da cooperativa; a aplicação
da política ambiental em conjunto aos
procedimentos adotados com foco na
redução e mitigação dos riscos e impactos socioambientais; e a cultura organizacional para a conquista de metas
e objetivos voltados para o desenvolvimento sustentável, com apoio dos colaboradores e o impacto positivo na atuação com seus cooperados, comunidade
e fornecedores.
Com o intuito de avançar cada vez mais
nos pilares ESG (Ambiental, Social e de
Governança), a Coopercitrus pratica a
sustentabilidade em diversos segmentos de seus negócios, de forma a manter um relacionamento cada vez mais
transparente com seus cooperados, colaboradores e parceiros. Desse modo,
buscamos evoluir com atendimento
técnico e especializado ao produtor rural, com foco em contribuir com o crescimento da produtividade e os melhores resultados.
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VISITA SOLIDÁRIA DO

AGRO

destina R$298 mil
ao Hospital de Amor

N

o dia 10 de dezembro a
Coopercitrus realizou a
entrega simbólica das
doações da Visita Solidária do Agro, promovida durante a
Coopercitrus Expo Digital 2021, em
prol do Hospital de Amor.
Na ocasião, o diretor comercial de
Máquinas da Coopercitrus, José
Geraldo da Silveira Mello; juntamente com o Diretor Comercial da Yara
Brasil Fertilizantes, Diogo Rezende e

o superintendente comercial de Insumos da Coopercitrus, Sebastião Pedroso, representando todos os parceiros, fizeram a entrega do cheque
no valor de R$298 mil ao presidente
do Hospital de Amor, Henrique Prata.

MARISPAN É

essencial
para você
A Marispan é essencial para você porque possui uma vasta variedade de produtos e acessórios
para auxiliar no rendimento e solidificação do seu negócio. Independente de qual seja a sua
necessidade, a Marispan tem a solução para você. Solicite seu orçamento através do nosso
whatsapp (16) 99629-8662, ou acesse o QR Code ao lado com a câmera do seu celular.

marispan.com.br

/marispan

/marispanoficial

MONITOR

TI5

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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Grãos

Como aumentar a produtividade
em ambiente instável de

milho safrinha?
A safrinha corresponde a 75% da produção anual total de milho no Brasil e
alguns fatores são importantes para êxito no cultivo do milho. São elas:
Janela de plantio
O agricultor deve conhecer o histórico de chuvas em
sua região e planejar sua área de acordo com sua
capacidade operacional. Se o plantio chegar no mês
de março, podemos optar por culturas mais rústicas,
como o sorgo e trigo, por exemplo.
O primeiro passo é preparar o ambiente pós safra para
que a safrinha seja semeada o quanto antes, aproveitando
as melhores condições possíveis para o estabelecimento
da cultura. O plantio direto é uma importante ferramenta
de manejo que auxilia nesse ganho de agilidade, pois não
se faz necessária qualquer intervenção mecânica no solo.
Na fase reprodutiva, o milho precisa de 7mm de água por
dia, sendo no total do ciclo algo em torno de 600mm. Para
minimizar falta d’agua nessa época e aumentar a produtividade, dê preferência por cultivar a safrinha em áreas
com maior teor de argila, corrigidas em profundidade com
calagem e gessagem e que possuam alguma matéria vegetal seca cobrindo o solo para evitar a evapotranspiração.

Híbrido
Híbridos com ciclo mais curto conseguem chegar as
fases mais exigente de consumo hídrico
antes, aproveitando mais as reservas de água no solo e até antecipar
a maturação do grão antes de uma
eventual geada,

A evolução da genética tem consolidado os híbridos
simples, apresentando maior potencial e estabilidade
produtiva, além da possibilidade de melhoramentos
em pontos específicos para cada região. Toda essa
tecnologia exige investimento maior em nutrição e em
tratamentos fitossanitários.
A produtividade de milho saiu de 1500kg/ha na década de 70 para mais de 6000kg/ha nos dias de hoje,
devemos esse ganho aos acertos na genética, ao manejo e às práticas de conservação de solo.

Plantabilidade
Cada material possui uma recomendação específica de
população que garantirá o melhor desenvolvimento das
plantas e proporcionar o maior rendimento por área. O
plantio deve ser realizado seguindo a velocidade adequada (4 a 6km/h).
A correta escolha do conjunto disco/anel também evita
danos mecânicos nas sementes e diminui a possibilidade
de falhas ou plantas duplas. Em plantadeiras pneumáticas a correta regulagem do vácuo e correto dimensionamento dos furos dos discos auxiliam na distribuição uniforme das sementes.

Nutrição
Altas produtividades demandam investimento em nutrição, e o milho responde.
A maior exigência é do nitrogênio. No caso do cultivo
pós soja, boa parte desse nutriente é aproveitado do
residual deixado pela soja, tornando possível a redução
de fertilizantes nitrogenados. O importante é proporcionar a disponibilidade total de 60kg a 120kg N/ha durante
o ciclo da cultura para garantir que não haja deficiência
nas plantas. No sistema um residual, podemos considerar 1kg de N por saco produzido de soja. O complemento
de N pode ser via inoculantes a base de Azospirillum brasiliense, bactéria benéfica promotora de crescimento que

Grãos
auxilia na fixação biológica de N e produção
de hormônios a um custo muito baixo.
O fósforo é um macronutriente fundamental. Para alcançar boas produtividades na
safrinha deve-se fornecer cerca de 60kg/ha
de P2O5, podendo chegar a mais de 100kg/
ha em solos com baixa disponibilidade.
O Potássio é mais móvel, com ação fundamental na fisiologia da planta. Para a safrinha, o ideal é fornecer entre 50 a 80kg de
K2O/ha.
Outro macronutriente importante é o Enxofre, sendo necessário 15 a 30kg/ha para
uma boa produtividade, podendo ser fornecido via gesso, enxofre pastilhado, cobertura com sulfato de amônia ou na adubação
de base, via super simples ou algum formulado com S elementar.
Quanto aos micronutrientes, o mais exigido é o Zinco. Recomenda-se 2 a 4kg
de Z/ha.
Bioestimulantes, como os extratos vegetais, são importantes promotores hormonais e auxiliam na preparação da planta para
momentos de estresse. Devem ser utilizados de maneira preventiva, via folha, por
exemplo, para que a planta esteja sempre
o mais forte possível.

Pragas, doenças e daninhas
Os percevejos restantes da cultura da soja
e lagartas de solo podem diminuir o estande e causar plantas malformadas. O melhor caminho é sempre utilizar sementes
com um bom tratamento industrial.
A lagarta do cartucho causa uma grande
perda de área foliar. As biotecnologias presentes na genética são a primeira ferramenta de controle, mas devemos realizar
a aplicação de inseticidas se necessário. O
uso de inseticidas biológicos como o Metarhizium anisopliae também ajudam muito
no controle dessa praga e preservam a produtividade.
Para a cigarrinha do milho, escolher híbridos mais tolerantes é um primeiro passo
e aplicar inseticidas rotacionados o mais
cedo possível. Evitar o aumento da população na fase inicial da cultura é fundamental para evitar perdas com enfezamentos e
viroses. Os produtos biológicos a base de
Beauveria bassiana têm excelente ação

sobre a cigarrinha e também conferem o
controle de algumas espécies de ácaros.
As doenças mais comuns são as manchas
foliares e a ferrugem. O uso de fungicidas
é economicamente viável e indispensável
na safrinha.
O monitoramento da lavoura é primordial
para determinar o momento certo de realizar as aplicações.
O manejo de daninhas deve ser realizado
no início da cultura, quando ainda é possível
acertar a aplicação no alvo que está próximo ao solo.

Colheita
O processo de extração da espiga é feito
exclusivamente com plataforma de milho,
e o ajuste do espaçamento exato para a
cultura é essencial para evitar perdas e tombamento das plantas. É muito importante
ajustar as peneiras e ventilação para uma
boa limpeza e evitar perdas por impurezas
e quebra de grãos. Colhedoras de sistema
axial tendem a apresentar um melhor rendimento no processo de debulha e limpeza dos grãos. Para colhedoras de sistema
saca palha, o ideal é trabalhar com cilindro
de barras e ajustar a distância do côncavo e
rotação buscando a menor quebra de grãos
possível.
A meta no processo de colheita deve ser
perder no máximo 1,5sc/ha e o processo
pode iniciar a partir de 25% de umidade,
sendo até 20% momento ótimo de debulha e menores índices de perdas, apesar dos futuros descontos de umidade.
Para recebimento, o padrão de umidade é
de14%, porém vale a pena colher antes e
realizar o processo no armazém.

Conclusão
A safrinha necessita de planejamento e
investimentos nos pontos chave. Passamos aqui por alguns tópicos que vão
auxiliar no aumento da produtividade.
Procure a Coopercitrus mais próxima de
você e planeje sua segunda safra com
eficiência.

Flávio Américo Pizetta
Consultor Especialista em Cereais
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Perfil de solo e raiz

para cana plantio
e soqueira

C

om todas as mudanças
ocorridas no setor canavieiro após o fim da
cana queimada e com o
sistema de cana crua, ainda é um
desafio aumentar a produtividade.
Precisamos nos atentar para o desenvolvimento do sistema radicular
em profundidade, com a construção
de um perfil do solo com fertilidade.
Para isso, precisamos enxergar o
solo em camadas de 0 a 40 ou 50
centímetros de profundidade em
questões química, física, biológica
e hídrica. Altas produtividades sempre estão atreladas a solo bem corrigido e com preparo adequado, quer
seja preparo convencional, reduzido
ou localizado. Cada tipo de preparo
possui suas vantagens e desvanta-

Sua máquina Valtra com

PLANOS QUE
CABEM NO SEU
ORÇAMENTO
/CONSORCIOVALTRA

gens, de forma que decisão sobre
qual realizar depende do nível de
fertilidade e de compactação.
Os solos brasileiros apresentam
baixos níveis de cálcio, são ácidos e
possuem baixa saturação de bases.
Se não bastassem estas três situações, ainda nos deparamos com a
questão da saturação de alumínio
em camadas subsuperficiais. Por
isso, analisar o perfil de um solo
em maiores profundidades além da
superfície é muito importante.
As análises de solos com frequências, e algumas delas de forma
estratificada (de 10 em 10 e de 0 a
40 centímetros de profundidade, e
em pontos georreferenciados com
amostragem até um metro de profundidade ou mais, podendo ou não

ser estratificada) permitem diagnosticar o balanceamento dos nutrientes que devem ser adicionados no
solo para a construção da fertilidade.
Outro fator importante na construção do perfil de solo é o comparativo de solos arenosos com baixo
teor de matéria orgânica, com os
solos argilosos com alto teor de matéria orgânica. Os solos arenosos
possuem uma capacidade de troca
catiônica – CTC, menor do que solos de textura média e argilosa.
Solo arenoso possui menor reservatório de nutrientes para as plantas. Com uma forma bem simplista de comparativo, o solo arenoso
corresponde a um balde de 40 litros
(CTC igual a 40 mmolc/dm3), o solo
médio corresponde a um balde de

LANÇAMENTO
IMPERDÍVEL!
Grupo 5033

Opção de até
36 PARCELAS
REDUZIDAS *

Até 10 ANOS*
para pagar

SEM JUROS
e sem taxa de
ADESÃO!

WWW.CONSORCIOVALTRA.COM.BR
*De acordo com o funcionamento do grupo 5033. Para mais informações, consulte o representante da sua região. Imagem ilustrativa.
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60 litros (CTC igual a 60 mmolc/
dm3) e solos argilosos ou muito
argilosos correspondem a um balde acima de 80 litros (CTC igual ou
maior a 80 mmolc/dm3). Portanto,
solos médios de argila entre 15% a
35% no comparativo possuem uma
capacidade de 1,5 vezes em relação ao arenoso e os solos argilosos
a muito argilosos possuem uma capacidade de reservatório de nutrientes acima de 2 vezes mais quando
comparados aos solos arenosos.
A Figura 1 representa a relação en-

tre o rendimento relativo de uma
cultura e o teor de um nutriente no
solo e as indicações de correção e
adubação. A construção do perfil
do solo consiste em trabalharmos
os níveis de nutrientes no solo na
faixa adequada (Alto) com alto rendimento em produtividade.
Quando os níveis de fertilidade do
solo se encontram muito baixos,
baixos e médios, precisamos realizar as correções e a adubação para
construirmos o perfil do solo em
fertilidade, adequando as necessi-

Figura 1. Fonte: Adaptado de Gianello & Wiethölter (2004)

QUE TAL SE PROTEGER AINDA MAIS?
Aproveite o início do ano para aumentar o capital do seu seguro e começar
2022 ainda mais protegido!
Saiba mais com o RH.
mag.com.br

dades nutricionais nas camadas de
solo mais superficiais com cálcio,
magnésio, enxofre, fósforo, potássio, micronutrientes, de acordo com
cada tipo de solo, necessidade da
cultura, manejo e operacional dentro
da porteira da área de produção.
Para as camadas de solo em profundidades abaixo dos 40 centímetros,
é de suma importância os nutrientes
cálcio e boro para o desenvolvimento radicular em profundidade. Não
existe uma receita de bolo, mas,
sim conceitos e regras técnicas.
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Os trabalhados da CESB – Comitê Estratégico Soja Brasil, representado na Figura 2, mostram
claramente a necessidade de fertilidade em profundidade, princi-

palmente com cálcio para obtenção de maiores produtividades.
Ao observarmos os resultados
das análises de solo, verificamos
que os teores de cálcio para as

produtividades acima de 90 sc/
ha possuem teores acima de 8
mmolc/dm3 em subsuperfície (de
60 a 110 cm).

Figura 2. Fonte: CESB – Boletim Técnico 1. Relações de enraizamento
e cálcio no solo para alta produtividade da safra 14/15.

Em cana-de-açúcar, as oportunidades para a construção de perfil do
solo são no momento do plantio e
na soqueira, sendo as seguintes
situações:

Plantio
São várias as situações, entre
elas:
• Áreas com fertilidade degrada
necessitam de um preparo convencional para incorporação de
calcário de 0 a 40 centímetros de
profundidade e as correções de
outros nutrientes e de gesso de
acordo com a necessidade, em
função da análise de solo realizada com o sistema Geofert, sendo
a correção em taxa variável ou em
taxa fixa.
• Áreas com fertilidade corrigida
ao longo da soqueira e que estejam com níveis adequados de
fertilidade, dispensam o preparo
convencional e deve se realizar o
preparo reduzido.

• Áreas com preparo de solo localizado na linha de plantio em
profundidades com aplicação de
óxidos de cálcio/magnésio de 20
a 60 centímetros, proporcionando
condições de desenvolvimento de
raiz, que trabalhos de campo encontra raiz abaixo de 1 metro de
profundidade com excelentes respostas de produtividade.
Áreas com dinâmica de plantio
durante todo o ano e a grande
proporção de reforma com soja
em sistema plantio direto induz a
correções de solo e complemento
nutricional sempre na soqueia, reduzindo custos e mantendo o sistema em pleno vigor de produção.

Soqueira
• Em áreas de soqueira, é difícil
alocar calcário em profundidade,
portanto, o manejo deve ser com
uso de calcário, gesso e óxidos
de cálcio/magnésio, trabalhando
em área total ou em faixa de 50

centímetros de largura na linha da
cana como fonte de fertilização de
nutrientes cálcio, magnésio e enxofre.
• Outro sistema que vem ganhando adeptos e entregando excelentes resultados é o uso desubsolador com haste de 60 centímetros
de profundidade, aplicando óxido
de cálcio/magnésio nas profundidades de 40 e 60 centímetros na
entrelinha da cana-de-açúcar.
A figura 3 é o resultado com a variedade RB-92579, plantio no ano
de 2018, correção na entrelinha
em 2019 (após o primeiro corte),
avaliação em 2020 (segundo corte) e 2021 (terceiro corte), com
uma observação que em 2021 e
2022 ocorreram déficit hídrico
severos e o manejo utilizado promoveu ganhos em produtividade
(2021 ganhos de 28,6 e 2022 ganhos de 13,6 toneladas por hectare) e rentabilidade financeira.

Cana

Figura 3. Resultado de produtividade com o uso de óxido CaO60% e MgO30% na entrelinha
da cana soca. Fonte: Eng. Agr. Dr. Ronaldo Cabrera, dados não publicados.

A melhoria da fertilidade do solo
no âmbito da construção do perfil
permitirá aumento de produtividade em escala vertical, mas o manejo deve sempre estar associado
a parte física e biológica do solo.
Este conceito necessita de um pla-

nejamento de curto, médio e longo
prazo, com critério técnicos e sem
achismo. Para isso, a Coopercitrus
dispõe de profissionais capacitados e com experiência de prestação de serviços em análises de
solo para orientar os cooperados

que desejam iniciar a construção
da fertilidade no perfil de solo.

Marcos Antonio Zeneratto
Consultor Especialista em Cana-de-Açúcar
Departamento de Tecnologia Agrícola.
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Manejo da
MOSCA-DAS-FRUTAS
no Citros

A

s moscas-das-frutas estão entre as principais pragas da citricultura brasileira. Segundo levantamento realizado pelo Fundecitrus na safra 2020/2021, os ataques
de mosca-das-frutas e bicho-furão foram responsáveis por 4,76% da queda de frutos, o que corresponde a 16,3 milhões de caixas.
No Brasil, na cultura dos Citros ocorrem duas espécies de mosca-das-frutas: Anastrepha fraterculus
(mosca-das-frutas-sul-americana) e a Ceratitis capitata (mosca do mediterrâneo) (Figura 1). Em citros, as
infestações de Anastrepha fraterculus e Ceratitis capitata ocorrem em períodos distintos. As infestações
de Anastrepha fraterculus são mais intensas (picos)
entre os meses de março e maio, abrangendo o pe-

ríodo de frutificação das variedades cítricas precoces
(Hamlin, Rubi, Westin, Bahia, Lima) e Pera Rio, causando danos aos frutos em qualquer estágio de desenvolvimento, inclusive frutos verdes e no estágio
de “pingue-pongue”. Neste estágio, embora a larva
não consiga completar o ciclo, ocorre queda precoce
do fruto. Já a Ceratitis capitata ocorre preferencialmente de julho a novembro, atacando principalmente
as variedades semi-tardias e tardias (Valência, Natal e
Folha Murcha). Ataque intenso dessa espécie ocorre
durante o amadurecimento e colheita de cafés circunvizinhos aos talhões de citros. Há também impactos indiretos fora da porteira, pois são pragas quarentenárias para diversos países importadores gerando
assim restrições no comércio exterior.

Figura 1. Fêmeas de Anastrepha fraterculus e Ceratitis capitata. Fonte: Miguel Souza

Citros
As duas espécies se encontram amplamente distribuídas nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, Os
adultos são o único estágio com vida livre e franca
mobilidade. A emergência geralmente ocorre nas primeiras horas do dia. Os recém-emergidos são ávidos
por alimento e se alimentam de uma grande variedade
de substratos, desde porções exsudadas dos frutos até
fezes de pássaros, matéria orgânica em decomposição,
néctar e pólen e sua disseminação e estabelecimento é
facilitado pela grande diversidade de espécies de frutíferas hospedeiras como acerola, carambola, café, goiaba, jabuticaba, manga etc., com frutos em diferentes
fases de maturação ao longo de todo ano.
Com relação ao ciclo da vida das duas espécies, as
fêmeas colocam os ovos no interior do fruto por meio
de um ovipositor de onde nascerão as larvas que se
alimentarão da polpa do fruto. À medida que as larvas vão se alimentando e se desenvolvendo, começa
surgir um amarelecimento da casca de forma circular
no local da postura dos ovos. No local da lesão, na
superfície da casca, ocorre uma exsudação da polpa
fermentada do interior do fruto devido a entrada de
fungos, bactérias e outros insetos. A lesão torna-se
amolecida, evolui para o apodrecimento e ocorre a
queda dos frutos (Figura 2). Porém, antes da queda,
as larvas caem na terra onde penetram cerca de 5 cm
de profundidade, se transformam em pupa e depois
emergem da terra na forma adulta. Vale lembrar que
já no início do ataque das larvas os frutos apresentam
alterações na textura, sabor e cheiro da polpa.

Podridão Mole – Moscas-das-Frutas
Figura 2. Sintoma de podridão dura e Sintoma de podridão mole

Para determinar a necessidade e o melhor momento de iniciar o controle da mosca-das-frutas, é necessário realizar o monitoramento por meio de armadilhas com atrativo alimentar ou sexual. Existem
dois tipos:
1- Armadilha modelo McPhail ou “frasco caça moscas”: feitas de plástico e com base amarela, utilizam
um atrativo alimentar líquido proteico diluído a 5%
em água.
2- Armadilha modelo Jackson: possui forma triangular e utiliza o paraferomônio sexual trimedlure que
atrai os machos da espécie Ceratitis capitata.
Para variedades precoces, o monitoramento deve
ser iniciado quando os frutos estiverem com metade do seu tamanho final. Em variedades tardias, as
armadilhas devem ser instaladas antes dos frutos
iniciarem o amarelecimento.

As estratégias de controle da mosca-das-frutas incluem:

Podridão Dura – Bicho Furão

A aplicação com isca tóxica consiste na utilização da
mistura envolvendo água, atrativo alimentar (melaço,
proteína hidrolisada, dentre outros) e o inseticida.
Conhecendo o ciclo das moscas-das-frutas, após a
emergência da mosca adulta que passa por um período de pré-oviposição, variando próximo de uma
semana, quando ocorre o amadurecimento do seu
aparelho reprodutor. Durante esse tempo, o inseto
precisa se alimentar, para o um rápido desenvolvi-
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mento, que após o acasalamento, inicia o seu período de postura dos ovos.
A oferta da isca tóxica nessa fase, quando a população ainda não está causando danos econômicos ao
pomar de citros, permitirá que essa população não
cresça ao nível de causar maiores danos. A devida
concentração do atrativo alimentar e do inseticida registrado para ser utilizado na Cultura dos Citros trará
um bom controle da praga.
Em razão do hábito alimentar do inseto ser lambedor,
a oferta de gotas grandes da mistura do atrativo mais
o inseticida deve sempre ser colocada no interior das
copas com um volume ao redor de 200 ml por planta.
Recomenda-se iniciar pelas bordaduras dos talhões,
próximas as matas, do lado sol nascente e de preferência no período da manhã, quando a mosca tem o
seu maior movimento, na busca do orvalho que ajuda
a reidratar as gotas da isca tóxica depositada no interior das plantas, para se alimentar. Tal estratégia permitirá assim um manejo adequado no seu controle.
A empresa Herbicat desenvolveu um aparelho para
fazer aplicação específica, com baixo volume de isca
tóxica por planta, ao redor de 20 ml de uma solução,
formada pela mistura de 6,4 litros de água + 1,6 litros
de Success, com um residual de atratividade e controle de 30 dias. O espaçamento entre os pontos de
aplicação deve considerar o raio limite de atratividade
da isca que é de até 3,5 metros (7 metros entre os
pontos de aplicação).

As dificuldades no êxito quando se utiliza a
isca tóxica estão:
• 1) na ocorrência de chuva após as aplicações;
• 2) no baixo volume de isca aplicado por planta;
• 3) na colocação da isca no interior da planta, evitando
assim a degradação pelo sol, aproveitando a reidratação
das gotas pelo sereno da noite;

• 4) na aplicação tardia da isca tóxica, fazendo com
que a sua atratividade seja diminuída, devido à grande
quantidade de exsudados (líquido escuro) liberados
pelos frutos atacados pelas larvas, servindo de fonte
energética para as moscas na fase de pré-oviposição.
Fontes consultadas:
Comunicado Técnico: Manejo de moscas-das-frutas em pomares de
manga. Material fornecido pela Dra. Clarice Diniz Alvarenga Corsato.
Manual de Mosca-das-frutas: medidas para o controle sustentável.
Fundecitrus 2021.
Manual prático – Manejo ecológico de Pragas dos citros. Prof. Dr.
Santin Gravena. 2005.
Autores:
Luis Felipe Rinaldi
Celso José da Silva
Nelcir Alves de Oliveira
Consultores Especialistas em Citros – DTA
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ORIGINALIDADE
É TER QUALIDADE
E SEGURANÇA DE FÁBRICA.
Com as peças genuínas AGCO Parts, você tem mais disponibilidade e agilidade
na entrega das peças de reposição para a sua máquina de trabalho VALTRA.
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a cada compra das peças genuínas AGCO Parts, você acumula pontos que
podem ser trocados por benefícios no Portal do Valtreiro. Essa é aquela
força que você precisa para manter o seu VALTRA produzindo! Visite a
concessionária da sua região.
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*Garantia de 12 meses somente para peças genuínas aplicadas nas oficinas das concessionárias.

Café

25

MERCADO DO

CAFÉ EM 2021
E EXPECTATIVAS

O

s preços do café arábica
foram recordes em 2021.
Comparando a média da
primeira quinzena de dezembro/21 com o mesmo período
do ano passado, as cotações do café
arábica subiram 142,7%. Para o café
robusta, no mesmo período, a alta foi
de 107,9%, puxada pela quebra na
produção em 2021. Na figura 1, está
a escalada de preços no período de
doze meses.

Figura 1.
Indicador Cepea/Esalq do mercado físico café arábica, em R$ por saca de
60kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o prazo de pagamento pela taxa
da NPR, posto-praça da cidade de São
Paulo, médias mensais.

SEQUEIRO

GOTEJAMENTO

*até 13/12/2021
Fonte: Cepea / Esalq Compilado pela Scot Consultoria

As exportações nacionais de café (arábica, conillon, solúvel e torrado)
somaram, no acumulado do ano, de janeiro a novembro, 36,3 milhões
de sacas de 60kg. A receita cambial das exportações no período foi
de US$5,4 bilhões, valor 5,9% maior que o mesmo período no ano
anterior (Cecafé).

NÃO FIQUE REFÉM DA SECA!
SEJA VOCÊ TAMBÉM
ORGULHOSAMENTE
IRRIGANTE COM A
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Fatores como produção em queda, intempéries climáticas, crescimento do consumo e estoques reduzidos favoreceram as altas dos preços,
detalhes abaixo.
No ciclo 2019/2020, marcado pelo avanço da pandemia, foi possível
observar uma retração no consumo no mercado mundial. Em relação
ao ciclo anterior, a queda no consumo foi de 2,2%, estimado em 162,3
milhões de sacas. Na temporada 2020/2021, o consumo se recuperou,
retornando ao crescimento dos últimos oito anos, intensificado pelo
avanço na contenção da covid-19 e pela expectativa de recuperação
na economia. Observe na figura 2 o avanço no consumo e expectativa
para o próximo ciclo (2021/2022).

Figura 2.
Evolução no consumo de café e expectativa para 2021/2022, em milhões de sacas.

Fonte: USDA/ Elaboração Scot Consultoria.

Outro fator que tem sustentado os preços do café são as expectativas
de produção para safra 21/22. Segundo estimativas do USDA, a produção mundial de café ficará abaixo da expectativa de consumo, estimada
em 164,8 milhões de sacas. Com isso, podemos ter o menor estoque
final desde a safra 2011/2012, cerca de 32 milhões de sacas.
No Brasil, as expectativas apontam para queda de produção na próxima
colheita. O ciclo atual seria de bienalidade positiva, porém, os períodos
alongados de estiagem e as geadas registradas este ano afetaram significativamente a recuperação pós-colheita e a floração dos cafezais.
Segundo as estimativas da Conab, a queda na produção do café arábica
será de 36,9%, chegando a 30,7 milhões de sacas. Para o robusta, o
ajuste foi positivo, crescimento de 12,8%, chegando a 16,1 milhões de
sacas, provavelmente devido ao aumento da área plantada (+2%) e à
menor incidência de geadas nas regiões produtoras dessa variedade.
Para o ano que vem, a expectativa é de preços firmes, devido a oferta e
estoques apertados e, também, com o aumento no consumo mundial.
Os efeitos do La Ninã também merecem atenção, visto que pode afetar o enchimento dos grãos de café no início de 2022, não só no Brasil,
como também na Colômbia, grande produtora de café arábica.
Para o curto prazo, a expectativa é de preços firmes, diante dos estoques mundiais em menores patamares, aquecimento na demanda

com a chegada do período frio no
hemisfério norte, câmbio elevado
e as incertezas que pairam sobre a
próxima safra.

Referências
Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil – Cecafé, Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos – USDA, Scot
Consultoria – www.scotconsultoria.
com.br
Eduardo Seccarecio, engenheiro agrônomo,
Scot Consultoria
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FERTILIZANTE
COM
NUTRICIONAL
SUPERIOR DO
SOLO À SAFRA.

K-Mag® é o fertilizante da Linha Performance que combina
magnésio, enxofre e potássio em formas altamente
solúveis, aumentando a resistência da lavoura para que as
plantas formem frutos e grãos maiores e mais pesados.
K-Mag® é performance superior.

RESULTADOS
COMPROVADOS
NO CAFÉ:

3,3

sc/ha*

SE É MOSAIC FERTILIZANTES, FAZ TODA A DIFERENÇA.

Mg

MAGNÉSIO DE
ALTA SOLUBILIDADE

PRODUTIVIDADE
COM QUALIDADE

*Média de incremento de produtividade na cultura do café obtida com a utilização
do produto K-Mag® no Brasil, nos anos de 2017, 2018 e 2019.

APLIQUE E COMPROVE NA SUA CULTURA.
Saiba mais em nutricaodesafras.com.br

NUTRIÇÃO
BALANCEADA
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Sustentabilidade

MEIO AMBIENTE E
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA:

UM FUTURO PROMISSOR

A

produção agropecuária é o maior negócio do mundo! Com
ocupação de 50% das áreas habitáveis do planeta e responsável por 70% do consumo de água doce, a atividade emprega mais de um bilhão de pessoas e gera mais de 1 trilhão
de dólares por ano entre alimentos e bioprodutos, essenciais ao futuro
sustentável da humanidade. No Brasil, a produção agropecuária também ocupa lugar de destaque, com participação de mais de 20% no PIB
e parcela relativamente pequena do território nacional, menos de 10%.
Essas proporções e a necessidade de se aumentar a oferta agrícola
em 50%, para suprir a demanda de uma população estimada em 9
bilhões de habitantes em 2050, dão visibilidade ao setor e a seus impactos, principalmente em relação aos impactos ambientais.
A adoção de práticas agrícolas sustentáveis pode preservar e até mesmo restaurar ecossistemas críticos, proteger nascentes, alimentar lençóis freáticos, reduzir o risco de enchentes, melhorar a saúde do solo
e, em alguns cenários, ser uma fonte de renda, como os Créditos de
Descarbonização (CBIO).
Em reportagem da BBC News, o pesquisado Eduardo Assad, da Embrapa, aponta que a adoção de práticas agrícolas sustentáveis que promovem produtividade e preservação ambiental, têm se tornado cada
vez mais acessíveis, destacando ainda o papel do cooperativismo para
aumentar o acesso a novas tecnologias e avanços no setor.
A Coopercitrus por meio de suas operações, serviços e da Fundação
Coopercitrus Credicitrus tem desempenhado um papel essencial neste sentido, promovendo e fortalecendo a geração de resultados ambientalmente equilibrados junto aos seus cooperados, presentes, principalmente, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Entre as
ações realizadas destacamos:

Recursos hídricos
Por meio do CooperNascente, a Fundação Coopercitrus Credicitrus
em parceria com a Nortox, mantém o projeto Olho D’Água. Com foco
na preservação e recuperação de minas e nascentes degradadas em
propriedades rurais, o projeto promove o aumento da disponibilidade
de água, tendo impactos positivos para a sociedade e a biodiversidade.
Em dois anos, foram, aproximadamente, 2 milhões de litros de água
recuperados, mais de 200 minas desassoreadas no interior do estado
de São Paulo. O serviço e a consultoria são gratuitos aos cooperados,
sendo que o produtor fica responsável por disponibilizar a mão de obra
e os materiais necessários para as obras.
Soma-se a esta ação os projetos de irrigação apoiados pela cooperativa. Oferecemos estrutura de produtos e serviços voltados à implantação e à manutenção de sistema de irrigação aos produtores rurais, por

Sustentabilidade
responsável pela mão de obra de plantio e eventuais
adequações da área.
Fomentar fontes de energia limpa é um dos pilares
para um futuro mais sustentável e a Coopercitrus
apoia seus cooperados visando a transição para uma
economia de baixo carbono. Em parceria com a Valley - Valmont Solar™ Solutions, fornecemos soluções de geração de energia fotovoltaica para nossos
cooperados, contribuindo com a maximização de efimeio da concessão da Netafim, atual líder mundial
ciência e sustentabilidade da propriedade. Em 2021
em irrigação localizada, e da Valley, especialista em
foram instaladas 52 usinas fotovoltaicas com capaciirrigação de pivô central.
dade de gerar, aproximadamente, 500.000 kWh por
O foco está em garantir a eficiência dos projetos, otimimês, energia limpa e renovável para abastecer uma
zando o uso da água e da aplicação de fertilizantes via
cidade de até 1.500 habitantes por mês.
fertirrigação, resultando em ganhos de produtividade
Em nossas operações, desde 2019, a usina fotovole o uso eficiente dos recursos, tópicos fundamentais
taica da Coopercitrus abastepara uma agricultura sustentáce 24 Unidades de Negócios
vel. Em 2021 implantamos 152
• 2 milhões de litros de
no estado de São Paulo com
projetos de irrigação, dentre goágua recuperados
geração de mais de 100 mil
tejo e pivô central, totalizando 7
• 200 minas desassoreadas
KWh mês.
mil hectares em áreas irrigadas,
A Coopercitrus é referência
distribuídas em toda nossa re• 152 projetos de irrigação
nacional na logística reversa
gião de atuação. Todos os projecom outorgas regularizadas
de embalagens de defensitos instalados pela Coopercitrus
•
7
mil
hectares
irrigados
vos agrícolas, por meio do
possuem a outorga de uso da
Sistema Campo Limpo, iniágua, documento dos órgãos
ciativa
do
InpEV
(Instituto
Nacional de Processamenambientais vigentes que permite o produtor utilizar
to de Embalagens Vazias). No momento da venda
água existente em sua fazenda para irrigação.
dos defensivos, orientamos nossos cooperados sobre a realização da tríplice lavagem, nossos pontos
Mudanças climáticas
de recebimento, que estão descritos na nota fiscal,
A Fundação Coopercitrus Credicitrus é parceira do
e provemos orientações quanto a devolução das emprodutor rural em projetos de reflorestamento de
balagens vazias.
áreas destinadas a conservação dos biomas Cerrado
Possuímos pontos de coleta de embalagens vazias
e Mata Atlântica. Para apoiar o produtor mantém parem todas as nossas unidades comerciais e duas cenceria com a BASF no projeto Mata Viva e viveiro prótrais de recolhimento, em Bebedouro e Catanduva,
prio com produção anual de 169 mil mudas. O time
SP; onde recebemos e processamos as embalagens
ambiental da Fundação elabora os projetos de acordo
para envio à empresa de reciclagem. Em 2020 foram
legislação aplicável e necessidades do produtor. As
recolhidas mais de 600 toneladas de embalagens
mudas necessárias para implantação das matas são
plásticas pela Coopercitrus.
disponibilizadas gratuitamente e o cooperado fica

29

30

Sustentabilidade

Inovação e tecnologia
Aumentar a produtividade dos cooperados com redução dos custos, otimização dos recursos naturais,
qualidade e sustentabilidade é o foco de atuação do
Departamento de Tecnologia Agrícola junto aos cooperados. Atuamos para tornar as mais novas tecnologias acessíveis, de forma simples, práticas e com o
melhor custo-benefício. Contamos atualmente com
20 drones de pulverização, cinco Vant’s, três drones
de imagem, oito carretas e dois caminhões de aplicação de corretivos. Além disso, um time com mais
de 100 profissionais especializados presta suporte
técnico na aplicação das tecnologias e análise das informações coletadas, a fim de simplificar o dia a dia
do produtor. Essas práticas, ao otimizarem o uso dos
recursos na propriedade contribuem para a redução
das emissões de gases de efeito estufa, conservação da saúde do solo, otimização do uso da água e
preservação da biodiversidade.

+ de 5 mil produtores atendidos
pelos técnicos da Coopercitrus.
+ de 500 mil hectares mil
hectares beneficiados pelas
tecnologias da agricultura 4.0.

Educação
A Fundação Coopercitrus Credicitrus investe em projetos educacionais voltados ao desenvolvimento socioambiental. Em parceria com instituições reconhecidas pela tradição e competência de ensino, como
o Centro Paula Souza, garantimos de forma gratuita
uma capacitação de qualidade e a formação de novos bons profissionais do Agro. No curso Técnico em
Agronegócio da Etec, o estudante desenvolve competências ligadas a gestão ambiental e de promoção
do desenvolvimento tecnológico e social, visando à
qualidade e à sustentabilidade do empreendimento.
Na formação em Tecnólogo em Big Data no Agronegócio da Fatec, o estudante vai aprender a captar e
analisar dados dos negócios agrícolas suportando a
otimização das atividades e do uso dos recursos.
O conjunto destas ações reforçam o compromisso da Coopercitrus, junto a seus mais de 37mil cooperados, com
a preservação do meio ambiente e o fortalecimento da produção agropecuária sustentável.
Investir no cooperativismo é investir na construção de um futuro sustentável para todos!
Bóris Alessandro Wiazowski - Consultor de Sustentabilidade na Coopercitrus.

Sustentabilidade
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OPINIÃO
Benefícios do novo marco regulatório
sobre geração distribuída de energia

“O PL 5.829/2019, que regulamenta o marco legal para a
geração da micro e da minigeração distribuída no Brasil
(modalidade de geração que
permite que consumidores produzam a própria energia), pode ser
um divisor de águas para o agronegócio
brasileiro.
Caso seja aprovado e sancionado, o PL
5829/2019 determinará normas gerais
para a geração distribuída de energia no
País. Com regras definidas, o agronegócio
poderá investir com mais segurança em
fontes renováveis de produção de energia
elétrica, a exemplo da biomassa da cana-de-açúcar, biogás de granjas de aves e suínos, energia solar, entre outros.
A produção de energia elétrica em pequena escala (geração distribuída) e a venda
de seu excedente é um dos pilares de
nosso futuro sistema energético. Hoje a
geração distribuída representa somente
1% (um por cento) do total da energia gerada/consumida no País. O estabelecimento de uma legislação clara sobre a geração
distribuída, instituída por Lei, possibilita ao
agronegócio a redução de seus custos de
produção, por meio da diminuição da tarifa
de energia. Com o marco regulatório, será
possível ainda definir os preços do que é gerado e consumido em um modelo de troca”.
*Roberto Melo Franco Corrêa, advogado, consultor
e assessor da área tributária, societária e
regulatória no setor elétrico brasileiro.

“Um ponto importante no marco regulatório, é que as concessionárias começarão a
ser remuneradas pela energia injetada na
rede, de maneira análoga é como se fosse
um “pedágio”, com cobrança pelos serviços de distribuição da energia, que pode
ser chamada de “taxa do fio”. Neste sentido, usinas conectadas junto a carga, que
possuem consumo instantâneo, terão impacto menor do que usinas remotas, onde
o consumo está em endereços distintos
da usina.
O projeto de Lei 5829 em tramitação no
Senado, prevê manter as condições vigentes, tanto para os consumidores que
já conectaram suas usinas, quanto para
aqueles que obtiverem autorização da
concessionária em até 12 meses após a
nova Lei ser sancionada. Os produtores
rurais podem ser beneficiados, na medida
que priorizem os investimentos o quanto
antes, pois o PL prevê uma transição para
pagamento pelos serviços de distribuição
de energia em favor das concessionárias.
Portanto, o quanto antes conectar a usina,
menor será o impacto com tarifas a serem
pagas.
Com a aprovação do PL, consumidores terão maior segurança jurídica e regulatória,
para que as previsões de retorno financeiro sejam atingidas na medida que não haverá riscos de
alterações nas regras”.
Wagner Pereira, gerente de Energia
fotovoltaica na Coopercitrus.

Opinião
“Gerar a própria energia passou a ser realidade com
advento da Geração Distribuída, Res Aneel 482/13 e
687/15 e PL 5829. O principal benefício é gerar segurança jurídica para o negócio, permitindo janela de
oportunidade para adesões a energia Solar nos 12 meses após promulgação da lei, além de:
1- garantir isenção de custo de uso da rede elétrica até
2045;
2- evitar bandeiras tarifárias, reduzir custo da energia
ao substituir um custo mensal infinito por uma prestação bancária finita, com pequeno adicional.
A Coopercitrus, em aliança com a Valley Solar, possui
departamento especializado para auxiliá-lo no estudo
de viabilidade e implantação segura das usinas. É altamente recomendável aproveitar a regulamentação atual. Basta remeter a sua conta
de energia para a Coopercitrus analisar e ajudá-lo produzir energia limpa,
um novo negócio no Campo”.
Rui Saturnino Ruas,
Diretor Comercial Valley Solar
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RESILIÊNCIA

E DETERMINAÇÃO
PARA PROSPERAR
As conquistas de 2021 reforçam nossos
compromissos para 2022

“S

e eu pudesse definir 2021 em uma palavra, essa palavra seria resiliência”. É assim que o CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi, avalia a transformação da cooperativa ao longo do último ano.
“Resiliência é ter atitude positiva diante da adversidade. Esse último ano realmente exigiu uma atitude positiva e proativa. Com planejamento,
parcerias muito fortes, alinhamento com os fornecedores e eficiência na operação, a Coopercitrus se preparou para honrar seu compromisso e realmente
entregar valor aos cooperados”.
E haja desafios! Em 2021, o agro encarou uma das mais severas intempéries
climáticas, com secas e com geadas que atingiram diversas regiões. Junto com
a segunda onda da pandemia, enfrentamos a instabilidade no mercado, escassez de insumos e alta na taxa de juros. No ano em que completou 45 anos, a
Coopercitrus fez de 2021 um marco em sua história, resultado da confiança dos
seus cooperados, da experiência do seu time e da parceria com os fornecedores.
O presidente do Conselho de Administração da Coopercitrus, José Vicente
da Silva, vê otimismo em todas as experiências: “Em linhas gerais, o ano de
2021 foi difícil, mas produtivo. Graças ao trabalho eficiente da cooperativa e a
confiança dos cooperados, conseguimos minimizar vários desses fatores negativos: apoiamos os produtores que tiveram grandes perda com a seca e
a geada, com estoques reguladores contornamos suprimentos e preços dos
insumos, com operações de barter (troca) e fornecimento a prazo, regulamos
oscilações de juros e dólar. Os dois grandes eventos comerciais, Coopercitrus
Mais Oportunidades e Coopercitrus Expo Digital, propiciaram aos cooperados
compras antecipadas para a safra 2021/2022, com reserva dos insumos e preços baixos para a próxima safra. Para 2022, esperamos também um ano difícil,
mas enfrentaremos os problemas com determinação. A cooperativa está em
uma das melhores regiões agrícolas do país, conta com mais de 37 mil cooperados, aumentou seu faturamento em 40% em 2021 e está em condições de
diminuir qualquer impacto negativo que possa ocorrer”, afirma.

Capa

Coopercitrus EXPO Digital: A jornada do agro
A Coopercitrus reinventou a forma de promover sua
tradicional feira com a Coopercitrus Expo 2021, ao
colocar o produtor rural no centro da experiência e
oferecer soluções de forma personalizada a cada cooperado. Com o tema “A Jornada do Agro”, o evento
aconteceu em formato inédito, de 19 a 30 de julho,
em uma plataforma com tecnologia 3D com experiência 360 graus, que proporcionou o maior acervo técnico do agro, organizado em 12 jornadas completas
pelas principais atividades agropecuárias.
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. O evento teve mais de 28 mil visitas e contou com mais de 500 profissionais envolvidos, com
o time técnico comercial orientando os cooperados a
aproveitar as melhores oportunidades.

A loja oferece espaço para a demonstração das soluções de tecnologia, conta com oficina mecânica
especializada e disponibiliza um time de especialistas
altamente capacitados para orientar as melhores práticas agrícolas.
“Ter esse espaço físico aproxima a inovação do produtor rural e desembarca a tecnologia dentro da porteira, onde realmente ela causa impacto nos processos de produção, entregando valor à jornada do agro
brasileira”, afirma Degobbi.

Segurança e saúde para crescer como um todo

Campo Digital
A cooperativa voou alto ao lançar um novo conceito
de negócios, inaugurando, em abril, na cidade de Cristalina, GO, a loja Campo Digital, um modelo inédito
de atendimento focado em agricultura de precisão,
que oferece soluções completas de tecnologias para
a produção agropecuária.
Com um completo showroom de tecnologia, a loja
agrega diversas inovações, desde piloto automático
para tratores, drones de imagem e pulverização, monitoramento via satélite, análise de solo com georreferencimento, aplicação a taxa variável, projetos de sistematização de plantio, entre outras. Neste modelo, o
cooperado pode conhecer, testar e entender na prática
todas as soluções disponíveis, com todo suporte dos
especialistas prontos para oferecer o melhor atendimento, tirar dúvidas e fornecer orientações.

A Coopercitrus inaugurou sua Corretora de Seguros,
com objetivo de proporcionar mais facilidade e condições especiais para os produtores rurais protegerem seu patrimônio. São diversas opções em seguros
agrícolas, de safra, de máquinas agrícolas, de automóveis, residenciais, vida, entre outros, com condições
exclusivas e facilitadas para atender às necessidades
de cada cooperado.
Através da corretora, a Coopercitrus também ampliou
o convênio médico, em parceria com a Unimed, oferecendo um plano nacional de saúde para os cooperados com condições diferenciadas.
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Educação, sustentabilidade e
governança na prática
Nas palavras do vice-presidente do Conselho de
Administração da Coopercitrus, Matheus Marino,
“Em 2021, a Fundação Coopercitrus Credicitrus decolou”. O destaque foi a inauguração do moderno
prédio educacional, que já se tornou uma referência para educação do agronegócio. O prédio abriga
o curso Superior em Big Data no Agronegócio da
Fatec, o Técnico em Agronegócio da Etec, além de
treinamentos e capacitações voltadas produtores
rurais e profissionais do setor.
“A sustentabilidade faz parte de um todo e, através
da Fundação, conseguimos levar os conceitos de
ESG para a prática agropecuária. Nossos cursos, em
parceria com o Centro Paula Souza, são gratuitos e
de excelência. Somado a isso, nossos campos experimentais apresentam as inovações tecnológicas em
uma vitrine a céu aberto. Os projetos de restauração
de áreas de preservação permanente e nascentes
na área rural ganharam tração. 2022 será desafiador.
Governança corporativa, balanço patrimonial equilibrado, ações de sustentabilidade social e ambiental,
serão essenciais para suportar a captação de recursos e o repasse para o produtor”, planeja Marino.
E por falar em sustentabilidade, os projetos ambientais, CooperNascente e CooperSemear, ampliaram
seus atendimentos, com suporte aos cooperados na
restauração de minas, nascentes e no reflorestamento de áreas de preservação permanente. Com isso, a
Coopercitrus contribui de forma prática e direta para
melhorar os indicadores de sustentabilidade de seus
cooperados.

Agilidade para o campo continuar produzindo
A falta de fertilizantes no mercado colocou os produtores
rurais em alerta. Porém, mesmo diante do cenário escassez e de alta nos preços, a Coopercitrus se planejou para
garantir todos os insumos para a produção agropecuária. “2021 foi um ano de planejamento e estratégia para
atender as demandas do mercado, em especial poder
atender as necessidades dos nossos cooperados, mesmo considerando as dificuldades da cadeia de suprimentos”, analisa o gerente do Departamento de Máquinas
da Coopercitrus, José Geraldo da Silveira Mello.
Para auxiliar os produtores nas negociações, a Coopercitrus oferece condições comerciais diferenciadas, além
de orientações aos produtores rurais sobre o melhor
momento de fechar as negociações e comercializar sua
produção.

Irrigação
A falta de chuvas castigou a produtividade de muitas lavouras em 2021. Diante da seca, a Coopercitrus
demonstrou seu compromisso com o produtor rural,
oferecendo projetos de irrigação por gotejo ou pivô,
para atender diversas culturas. No total, foram mais
de 150 projetos instalados, o que garante a quantidade de água necessária para irrigar 7.000 hectares
como grãos, citrus e café.
“Todos os nossos projetos já possuem outorga de
uso da água, documento dos órgãos ambientais vigentes que permite o produtor utilizar água existente
em sua fazenda para irrigação. Os projetos são certificados, o que garante eficiência na aplicação de água,
sem desperdício, fazendo com que a água utilizada
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na irrigação continue no ciclo hidrológico na chuva
após fazer parte da fisiologia da planta, processo natural e totalmente sustentável”, afirma o coordenador de Irrigação da Coopercitrus, Rubens Mendes.

Para 2022, nossa determinação
para crescer e prosperar

Sempre ao lado do cooperado
Ampliamos nossa área de atuação para atender mais e
melhor aos nossos cooperados. Em Franca, SP, foi inaugurada uma Unidade de Negócios Valtra Coopercitrus,
para garantir o fornecimento de insumos, serviços e tecnologias aos produtores rurais daquela região. No total, a
nova unidade vai atender aos cooperados de 10 cidades
da região: Cristais Paulista, Franca, Jeriquara, Mirapuã,
Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Boa Vista.

Uma cooperativa de destaque
O crescimento sólido e os avanços
contínuos da Coopercitrus foram reconhecidos por diferentes prêmios e
menções nas principais publicações
do segmento no país. São eles:
• 1º lugar no prêmio Visão Agro Brasil
• 5º lugar nas Maiores & Melhores de 2021 da
Revista Exame
• 8ª Melhor do Agronegócio pela Revista Globo Rural

Muito mais do que uma cooperativa de distribuição
de insumos, a Coopercitrus se tornou o braço direito
do produtor rural. O cooperado encontra nas 69 unidades de negócios localizadas em São Paulo, Minas
Gerais e Goiás, 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 pode
contar com serviços especializados, como assistência técnica e suporte em campo.
“Acredito que 2022 será uma continuidade de 2021.
Nossos planos continuam em andamento, nossa estratégia segue alinhada e firme, estamos prontos para enfrentar os desafios e entregar mais valor ao negócio de
nossos cooperados”, finaliza o CEO da Coopercitrus.

PILARES QUE SUSTENTAM NOSSAS ESTRATÉGIAS

EFICIÊNCIA NA
OPERAÇÃO

PLANEJAMENTO

HONRAR
COMPROMISSOS

BOAS PRÁTICAS
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Nutrição animal

Qualidade da mistura e
introdução de tecnologias

na dieta com o uso de
produto industrial

A

busca por qualidade nos produtos da
pecuária (corte ou leite) é uma realidade para todos os produtores que
trabalham profissionalmente na atividade. Eles sabem que não basta ter animais de
genética que apresentem potencial produtivo, se
não proporcionar conforto tanto ambiental como
em termos de manejo nutricional.
A nutrição nos dias de hoje está sendo feita por
profissionais atualizados em termos de manejo
nutricional e em conceitos mais abrangentes,
como conforto animal, manejo etc.
No quesito nutrição, temos um exemplo em termos de nutriente que há até pouco tempo era
utilizado e que, a cada dia, tem sido deixado de
lado, como é o caso da proteína bruta. Alguns
softwares já trabalham com formulações mais
refinadas e utilizam, no lugar de proteína bruta, o
balanceamento que atenda à exigência por aminoácidos (componentes da proteína). Com isso,
muitas vezes, se consegue maior sucesso, inclusive em termos de economia, pois a proteína é
um dos nutrientes de maior impacto financeiro
na dieta. Formulando por aminoácido, podemos
otimizar a formulação com redução da proteína
bruta da dieta, evitando desperdícios pelo organismo.
O exemplo de aminoácido citado acima não é o
único. Temos vários nutrientes que, se atendidos
de forma racional, proporcionarão aos animais os
melhores resultados sem, necessariamente, aumentar os custos. Na chamada nutrição de preci-

são, busca-se atender às exigências, com a maior
produtividade por animal possível.
No que se refere à tecnologia da nutrição animal,
temos também os microminerais, que são aqueles exigidos em menores quantidades, porém, não
menos importantes. Alguns exemplos são Zinco,
Selênio, Manganês, Cobalto, Cobre, entre outros.
Como são utilizados em miligramas, obviamente
as suas inclusões são menores. Por isso, maior
cuidado ainda deve ser tomado no processo de
mistura, pois se houver falhas, não teremos distribuição correta deles (microminerais) em todo o
produto final (ração).
E, para que se obtenha desempenho satisfatório,
no meio técnico utilizamos um termo que é bem
ilustrativo, quando dizemos que a dieta formulada
deverá ser a mais próxima possível da dieta fornecida ao animal. Porém, infelizmente, em algumas
situações, há as chamadas 4 dietas: a formulada
no computador, a que foi misturada na proprieda-

Nutrição animal
de, a que foi disponibilizada aos animais e aquela que
o animal efetivamente ingere.
Quando se tem uma formulação coerente com as exigências de cada categoria, obviamente as chances de
sucesso são maiores. Porém, somente o que o software de formulação apresenta não é suficiente. No processo de mistura de ingredientes, devemos nos atentar
para que se obtenha a maior qualidade possível. Assim,
certamente já estaremos um passo à frente, evitando
possíveis transtornos, pois caso a mistura de ingredientes seja mal executada, certamente os nutrientes não
estarão bem distribuídos nesta mistura. É o que chamamos no meio técnico de baixa qualidade de mistura.
O grande problema de uma mistura mal executada é
que os animais receberão dietas que não atenderão ao
esperado, resultando em aumento no custo alimentar
e, o que é mais grave, animais que não expressam o
potencial produtivo esperado.
Um exemplo onde se tem nitidamente uma qualidade
de mistura fora do padrão é quando não se respeita o
tempo correto de mistura dos ingredientes. E, certamente, na maioria absoluta das propriedades que tenta
realizar suas misturas (rações ou concentrados misturados na fazenda), não há qualidade no processo, pois
dificilmente há monitoramento em temos de pesagem
precisa, boa moagem dos ingredientes, análises de
qualidade dos ingredientes e, finalmente, o monitoramento da qualidade do produto final.
Algumas tecnologias estão disponíveis na nutrição
pecuária, porém, como dito, por serem geralmente
acrescentadas em pequenas quantidades, dificilmente se tem resultados satisfatórios quando se realiza
o processo de mistura na propriedade. Como alguns
exemplos, podemos citar o uso de aminoácidos protegidos (consumos abaixo de 15 gramas/animal/dia),
leveduras, adsorventes de micotoxinas, entre outros.
As fábricas formais, que são devidamente registradas
no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), têm uma preocupação desde a obtenção
de matérias primas de qualidade, com constantes análises das matérias primas utilizadas, qualidade das misturas obtidas, até seus produtos finais.
A Coopercitrus, em suas fábricas de ração e suplementos minerais, formula produtos com a maior qualidade
possível, o que envolve além dos fatores citados, a análise da qualidade da mistura de seus produtos finais, com
frequência, no mínimo, anual. Com base nos resultados
obtidos, fazemos os devidos ajustes, quando necessário.
Cláudio Henrique Oliveira de Carvalho.
Zootecnista. CRMV/MG: 950-Z
Responsável Técnico Rações Coopercitrus. Araxá/MG e Cássia/ M.G.
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O PROTAGONISMO FEMININO

CRESCE NO AGRO
e floresce na produção de café

Com virtudes peculiares, dedicação e boa gestão, as mulheres estão
conquistando espaço no campo, trazendo diversidade e
sensibilidade para desenvolver a produção cafeeira.

A

s mulheres têm conquistado espaços de
destaque em diversos setores da sociedade e no agronegócio não é diferente. A
presença feminina se estende por todas
as áreas da agricultura brasileira, com destaque para
cafeicultura. Para se ter uma ideia, mais de 40 mil estabelecimentos agrícolas brasileiros com produção
de café são dirigidos por mulheres. Além das dirigentes, há também aquelas que estão na condição de
cônjuge em codireção, sendo mais de 30 mil mulheres em estabelecimentos com café arábica e 15 mil
mulheres em estabelecimentos com café canéfora,
resultando em 88.700 mulheres dirigindo e codirigindo estabelecimentos com café em todo o Brasil. Os
dados são da pesquisa ‘Mulheres do Café’ realizado
pela Empresa Brasileira de Pesquisa de Agropecuária (Embrapa), com base nas informações do Censo
Agropecuário, realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), levantados em 2017.
Um estudo apresentado no Congresso Nacional das
Mulheres do Agro de 2021, com base em 7.500
pesquisadas, identificou sete virtudes capitais das
mulheres no agro, que são: liderança, resiliência,
velocidade, comunicação, empreendedorismo, afetividade e responsabilidade. Esse foi um dos temas
debatidos durante o 7º Encontro Mulheres do Café,
realizado pela cooperada produtora de café, Marisa
Contreras, no dia 14 de dezembro, na Fazenda Capoeira, em Areado, MG.
Com o “Café e as redes do afeto”, o evento reuniu
cafeicultoras, diversas empresas e indústrias do setor. A Coopercitrus marcou presença
no evento, através da unidade de
Alfenas, MG, com sua equipe técnica apresentando as soluções de
agricultura de precisão para a pro-

dução cafeeira.
O evento contou com palestras de Pedro Lima, presidente do Grupo 3 Corações; Paulo Hermann, ex-presidente da John Deere Brasil, José Luiz Tejon, escritor
e sócio-diretor da Biomarketing, que apresentaram
as possibilidades de crescimento, as perspectivas de
produção e como o marketing pode estimular o desenvolvimento do mercado de café brasileiro.
Em sua palestra, o professor José Luiz Tejon falou
sobre a importância da atitude positiva frente aos
desafios, discorreu sobre as virtudes femininas para
transformar a produção e apontou caminhos para as
cafeicultoras desenvolverem ainda mais um mercado promissor no brasil e no mundo. Ele também
ressaltou o papel das cooperativas para a sociedade.
“Quando temos a participação de uma boa cooperativa, bem liderada, como é a Coopercitrus, ali se vê
tudo melhor, a cidade melhora, o índice de desenvolvimento humano melhora, porque pratica uma filosofia de desenvolvimento humano que procura não
deixar ninguém para trás. Como diz Márcio Lopes
de Feitas, presidente do Sistema OCB, o cooperativismo é a arte da prosperidade e a prosperidade é a
governança da esperança. Parabéns, a Coopercitrus
e a minha admiração sempre”, explanou.

Evento

LIDERANÇA
RESPONSABILIDADE

AFETIVIDADE

EMPREENDEDORISMO

RESILIÊNCIA

7 VIRTUDES
DAS MULHERES

NO AGRO

COMUNICAÇÃO

Uma líder nata
Desde pequena, a cooperada Marisa Contreras sempre teve o desejo de empreender para promover
oportunidades e incentivar outras mulheres. Formada em Farmácia, iniciou o sonho de ter próprio
negócio em seu segmento profissional, mas foi na

VELOCIDADE

cafeicultura que ela que se encontrou enquanto empreendedora e líder.
A paixão do marido, Gabriel Contreras, pelo café, e
a influência de seu pai que tinha a cafeicultura como
uma de suas atividades, na cidade de Areado, MG,
motivou o casal a investir no segmento. O resultado
não poderia ser melhor. À frente da Fazenda Capoeira Coffee, o casal conquistou posto de destaque na
produção de cafés especiais de baixa altitude, produzindo grãos com características únicas.
O trabalho à frente do cafezal também proporcionou
a Marisa outras conquistas. Seu desejo de incentivar
outras mulheres se transformou em um projeto de
vida. Atualmente, sua história inspira e faz a diferença na vida de outras mulheres, principalmente as que
escolheram a profissão de cafeicultora, assim como
ela. “O meu propósito, o que me guia, o que me
move quando levanto da cama é que não sou apenas
uma produtora de café, mas produzo um grão que
traz energia, alegria e que consegue levar as pessoas
a outros níveis”, ressalta a cooperada, com orgulho.
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Atualmente, Marisa também participa da liderança do
Projeto Florada, da 3 Corações, criado para reconhecer o trabalho de mulheres cafeicultoras de todo o
Brasil, além de promover encontros entre mulheres
produtoras de café. “O meu sonho nasceu da minha dificuldade de produzir café por ser uma mulher.
Senti a necessidade de me conectar com outras mulheres, de caminhar em direção a outra mulher e de
me encontrar com ela para que ela tivesse uma vida
mais significativa no café”, comenta a cooperada,
com entusiasmo.
A Coopercitrus está sempre ao lado de suas cooperadas, fortalecendo-as, orientando, incentivando as melhores práticas, oferecendo os melhores produtos,
serviços e tecnologias para fazer a diferença, além
de apoiar eventos que promova o conhecimento e o
fortalecimento da atividade agrícola.

Mulheres que inspiram e fazem a diferença
nos seus negócios
“Há 13 anos, investimos na cafeicultura, sem ter experiência, mas nos
apaixonamos pela cafeicultura.
Agora, que minhas crianças cresceram, estou me dedicando mais
ao café. A cada dia é um aprendizado com essa nova rotina. Criei
vínculos e conexões com as pessoas, além de poder ajudar a minha família. Eu adoro
a função que estou, de trabalhar com a cultura. Cada
vez mais, busco conhecimento sobre qualidade e
excelência do café. O produtor precisa conhecer o
seu café para começar, buscar conhecimento, criando conexões com pessoas e responsabilidade social.
E queremos ganhar o mundo, almejamos exportá-lo
futuramente. A Coopercitrus é uma grande parceira,
além do café, contamos com a cooperativa para outras produção como milho e soja".

Dannyse Agostini, de Alfenas

“Sou de filha de pequenos produtores de café da cidade de Alterosa.
Aos 19 anos, saí da minha pequena
cidade e fui para Alfenas estudar,
em busca de um futuro melhor. Conheci meu marido, que tanto me ajudou e me incentivou. E, hoje, graças
ao meu marido, filha e familiares,
trabalho no Armazém de Café da

Groof, como responsável pelo controle de qualidade.
Além disso, estou ajudando meu marido que está na
quarta geração na cafeicultura, sendo seu braço direito na fazenda. A mulher faz tudo com cuidado e organização. Onde a mulher coloca a mão, dá certo. Para
isso, contamos com a ajuda dos parceiros, como a
Coopercitrus, que tanto nos apoia com assistência
técnica”.

Seila Avila, de Alfenas

“Meus pais começaram cedo a
trabalhar com café e quando me
casei, as duas famílias se uniram pois ambas trabalhavam
com café. O café sempre fez
parte da minha vida. Meu filho
mais velho me incentivou a entrar
nesse universo de café e abri um café
‘Vovó Petra’, em 10 de março de 2020, mas tive que
fechar em 15 de março, em virtude do coronavírus.
Não foi fácil, não está sendo fácil, mas não podemos
desistir perder a fé. Trabalho com produtos de café,
com cosméticos, cachaça, cerveja, tudo que é derivado. Quero deixar o café para os meus netos. Ele faz
parte da nossa história. Esse evento é maravilhoso,
sempre participo, encontramos com todos e isso é
um crescimento maravilhoso”.

Petra Alves, de Alfenas

“O meu pai era cafeicultor, mas
me casei cedo e me afastei um
pouco desse universo. Mas,
meu marido também trabalhava com a agricultura. Sempre
gostei, acho que estava no sangue. De repente, me vi sozinha
com o falecimento do meu marido,
com o desafio de assumir os negócios. As raízes e o
conhecimento me favoreceram e me incentivaram a
buscar mais conhecimento. Procuro estar sempre empreendendo, adquirindo conhecimento para me ajudar
a melhorar, porque aprender nunca é demais. Sinto-me
muito realizada. Faço parte desse grupo de mulheres
do café que me deixa muito alegre e me ensina muito.
A cada dia que passa aprendo muito mais. Estou muito
satisfeita com a parceria com a Coopercitrus, que foi
uma cooperativa que me acolheu. Tenho muito carinho,
conto sempre com a cooperativa e os agrônomos”.

Solimar Diaz, de Machado.
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Pulgão morto pela larva
emergida do ovo deixado
pela vespinha imigrante
da floresta

Importância da preservação
florestal da citricultura

brasileira para o controle biológico natural

O

governo brasileiro lançou recentemente as
bases conceituais para um programa a ser
implantado para incentivo aos agricultores
e pecuaristas do Agronegócio no sequestro
de carbono do meio ambiente (produzir com baixo carbono ou baixa emissão de gases de feito estufa). Antes
disso, um levantamento feito pelo Fundecitrus revelou
que a citricultura brasileira inclui na sua área ocupada
com plantas de citros, na forma de APP (área de preservação permanente), 182 mil hectares com florestas
e matas nativas nas suas redondezas. A área exata, segundo a informação, é de 181.750 hectares. Cada hectare equivale a um campo de futebol padrão Fifa. Este
estudo está publicado na Revista CITRICULTOR, no. 52,
2020. Poucas pessoas conseguem associar a importância de áreas naturais para a preservação dos inimigos
naturais das pragas dos citros que existiam em condições normais fitossanitárias (a maioria adotava o MIP)
antes do advento das bactérias da CVC e do HLB. Só se
lembram dos animais de grande porte, como pássaros
e mamíferos. Neste artigo vamos demonstrar a importância das florestas na preservação dos insetos e ácaros
benéficos no manejo ecológico de pragas dos citros.
Olhe para os eventos naturais que ocorrem nesta simples folha de uma planta nova de um ano em talhão em
formação rodeado de florestas naturais e artificiais com

seus subarbustos em pomar autossustentável ecologicamente, no sul de Minas Gerais. É o Pulgão Verde dos
Citros Aphis spiraecola que provoca o enrolamento das
folhas novas e atrasa o crescimento de pomares em formação. É imigrante da floresta ao lado, das árvores ou
subarbustos. Pois bem, o que se destaca é a “múmia”
que é o sinal de parasitismo por microhimenópetero
(vespinha imigrada do mesmo local do pulgão verde). A
formiga é do tipo doceira e está aí para se alimentar da
“mela” produzida pelos pulgões mesmo assim as vespinhas fazem o seu trabalho. As duas formas mais escuras de pulgões mais acima provavelmente já estão parasitadas pela mesma vespinha da primeira múmia ou de
outras imigratórias. Isso porque as vespinhas parasitam
a ninfa do terceiro ou quarto estágio do pulgão em crescimento e as demais ninfas mais novas, provavelmente
do terceiro estágio, também podem estar já parasitados
por vespinhas retardatárias. Em pouco tempo, toda a
colônia estará completamente mumificada ou seja, controlada naturalmente por conta da floresta preservada. E
assim ocorre com as outras pragas e inimigos naturais.
No próximo artigo vamos abordar o movimento dos crisopídeos em relação às florestas.
Prof. Santin Gravena
(GCONCI, KOPPERT, MERCON e CONPLANT)
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SÉRIE A2S
Tratores A52s e A62s.
Entre economizar tempo
e dinheiro, escolha os dois.

MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO DO MERCADO

Motor AGCO Power de 3 cilindros com injeção mecânica.

FÁCIL MANUTENÇÃO

Mecânica robusta evitando reparos.
Alta disponibilidade de peças.
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O Que Acompanhar em

JANEIRO
no Agro?

I

niciamos a nossa coluna mensal destacando o
novo recorde nas exportações do agronegócio
em novembro, que somaram US$ 8,36 bilhões,
crescimento de 6,8% frente ao mesmo mês
de 2020, segundo dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Esse montante é resultado de um aumento de preços na ordem
de 22,3%, uma vez que o volume embarcado caiu
12,7%. O complexo soja liderou a pauta de exportação com vendas de US$ 2,09 bilhões (+ 91,7%). Na
segunda posição aparece o setor de carnes, o qual
foi responsável pela comercialização de US$ 1,30 bilhão, sendo US$ 590,69 milhões (+ 26,2%) da carne
de frango, US$ 493,66 milhões da bovina (- 41,5%) e
US$ 168,68 milhões da suína (- 16,3%). A bovina em
particular ainda sofre as fortes consequências da suspensão de importação por parte da China. A seguir
estão os produtos florestais com US$ 1,25 bilhão (+
19,3%); na quarta posição, o complexo sucroalcooleiro vendeu US$ 991,59 milhões (- 0,8%); e fechando o
top 5, temos o café, que rendeu US$ 617,72 milhões
(- 0,9%).
Já as importações do setor totalizaram US$ 1,45 bi-

lhão no mês, alta de 10,5%. Mesmo assim, o saldo da
balança do setor ficou em US$ 6,9 bilhões (+ 6,0%).
Nos onze primeiros meses de 2021, as exportações
do agro somam US$ 110,7 bilhões (+ 18,5%); já era
recorde no mês passado e ainda falta dezembro!
No campo, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima que a produção de grãos na safra
2021/22 deverá alcançar 291,1 milhões de t, alta de
15,1% frente à temporada anterior. A área cultivada
está avaliada em 72 milhões de ha (+ 4,3%), ou seja,
um ganho de 3 milhões de ha. Para a cultura da soja,
a qual tem sua área projetada em 40,4 milhões de
ha (+ 3,7%), é esperada uma produção recorde de
142,8 milhões de t (+ 4,0%). No milho a expectativa
é de uma produção total de 117,2 milhões de t (+
34,6%) com boa recuperação de volume frente aos
problemas climáticos enfrentados no ciclo anterior;
a produção de milho verão está avaliada em 29,1
milhões de t (+ 17,6%), mas alguns especialistas já
contestam os dados, em consequência de um cenário adverso de clima seco no Sul do país. Por fim, o
algodão deve apresentar área cultivada de 1,5 milhão
de ha (+ 9,1%) e produção de pluma de 2,6 milhões

47

48

Mercado Agro

de t (+ 10,7%). Super safra brasileira uma vez se consolidando, pode trazer um pouco de alívio ao cenário
de oferta e controlar os preços mundiais!
No cenário internacional, também para a safra
2021/22, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reestimou a produção global de
milho para cima, em 0,3%, agora em 1.208,7 milhões de t. Apesar da alta, a União Europeia foi o único entre os produtores de relevância que teve alterações; neste mês, a estimativa foi de 70,4 milhões
de t (+3,7%), contra 67,9 milhões de t do relatório
anterior. As produções de Estados Unidos (382,6
milhões de t), Brasil (118 milhões de t) e Argentina (54,5 milhões de t) foram mantidas em valores
iguais ao do último mês. Já os estoques globais do
cereal foram revistos para cima, de 304,4 (passado)
para 305,5 milhões de t (neste). Na soja, o USDA
estima as mesmas produções do último mês para
os 3 principais países: Brasil com 144,0 milhões de
t; EUA com 120,4 milhões de t; e Argentina com
49,5 milhões de t. A grande novidade neste relatório está na China, que teve a produção reduzida
de 19 para 16,4 milhões de t (-13,7%). Com isso,
a oferta global da oleaginosa foi revista para 381,8
milhões de t (contra 384 do último mês). Estoques
também deverão ficar em níveis menores, estimados agora em 102 milhões de t.
Por fim, o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) revisou a estimativa para safra de laranja do ciclo 2021/22 no Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro, agora avaliada em 264,14
milhões de caixas; 10,21% menor que a de maio.
Os principais motivos das quedas foram os eventos com o clima; chuvas 31% abaixo da média na

região, além das geadas de julho que provocaram
queda prematura de frutos.

Os cinco fatos do agro para acompanhar em
janeiro são:
1. O clima e a qualidade das lavouras no hemisfério
sul, principalmente Brasil e Argentina. Desde a seca
(RS) até o excesso de chuvas (BA e ES) vem trazendo problemas, acompanhar de perto;
2. 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. O comportamento de compra, de preços e da
oferta de defensivos e fertilizantes;
3. O comportamento da China em relação às compras do Brasil, com destaque às decisões ligadas à
carne bovina e também nos grãos;
4. A evolução do quadro político e econômico no Brasil e as consequências no câmbio;
5. Comportamento dos preços do petróleo.
Prof. Dr. Marcos Fava Neves
Vitor Nardini Marques
Vinícius Cambaúva
Marcos Fava Neves é Professor Titular (em tempo parcial) das
Faculdades de Administração da USP em Ribeirão Preto e da EAESP/
FGV em São Paulo, especialista em planejamento estratégico do
agronegócio. Vitor Nardini Marques é 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.

CHEGOU

MITRION
SUA SOJA BLINDADA
CONTRA AS DOENÇAS.
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™

Potência máxima
contra manchas e
ferrugem
Controle superior
do complexo
de doenças

MITRION™. ONDE TEM POTÊNCIA, NÃO TEM DOENÇA.

Consistência de
controle do complexo
de doenças
Três ativos de alta
eficácia maximizando
o controle

UM É BOM
DOIS É ÓTIMO
TRÊS É ALADE®
Chegou o seu fungicida
de amplo espectro.
Alade®. O melhor em qualquer situação.

©Syngenta, 2021.

PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.
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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
ANUNCIE

AQUI!
(17) 3344-3228
(17) 3344-3060

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

(16) 3322-6488

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

ECONOMIA

SOLUÇÕES

PARA
VOCÊ
COLHER

MAIS

RESULTADOS

1PRO
AGRO

PERFORMANCE

INOVAÇÃO

Siga-nos:

GARANTIA DE

ATÉ 10 ANOS

Baixe o APP PROMETEON
Disponível na

PHP:Series™
Maior resistência
e tratividade

TM95™

Versatilidade e
alta durabilidade

www.prometeon.com
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Entigris

®

EFI CÁCIA
QU E SE VÊ .
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.

