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Cana-planta:
começar bem, para colher melhor

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pela ECT.

Le
ia

 e
st

a 
ed

iç
ão

e 
as

 a
nt

er
io

re
s:

CERTIFIED

Citros - Pág. 18
Avanço do greening no cinturão 
citrícola exige ações rigorosas

do setor.

Com foco no manejo e no planejamento, cooperados reduzem os custos
e melhoram a rentabilidade.

Sustentabilidade - Pág. 24
Projeto Calda Inteligente é 

premiado pelo Programa Bayer 
Coopera+ Impulsão.
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33Editorial

2022 avança, e a instabilidade no suprimento de 
insumos e na comercialização da produção conti-
nua. Nesse cenário, ter credibilidade e construir 
parceiras estratégicas fortes fazem a diferença. 
A Coopercitrus e os fabricantes de insumos bus-
cam soluções para o contínuo atendimento das 
necessidades dos cooperados. A confiança na 
cooperativa foi traduzida no resultado do Balcão 
de Negócios, de janeiro, que alcançou mais de 
R$ 1 bilhão de insumos comercializados com os 
produtores da nossa região, apontando um cres-
cimento de 151 % em relação ao ano passado. 
Mesmo diante de um cenário nebuloso de oferta 
e preços de insumos, os produtores investiram 
em tecnologia na atividade, com destaque para o 
plantio de cana e milho de segunda safra. Defen-
sivos, fertilizantes, irrigação, tratores, máquinas 
e implementos puxaram os negócios. Os investi-
mentos em infraestrutura da Coopercitrus, lojas, 
centros de distribuição, armazéns de insumos, 
grãos e café e as fábricas de ração permitem 
o estabelecimento de 
um estoque estratégico, 
que assegura condições 
interessantes para os 
cooperados e garantia 
de oferta. Nossa estru-
tura está preparada para receber soja, milho e 
café dos cooperados, com o respaldo da credibi-
lidade Coopercitrus.
Em sustentabilidade, destacamos o Projeto da 
Coopercitrus: Calda Inteligente, que foi um dos 
vencedores do Programa Bayer Coopera+ Impul-
são. O objetivo dele é o desenvolvimento de um 

aplicativo que lê os rótulos dos agroquímicos, 
programa a ordem e os volumes desses produ-
tos e realiza a mistura da calda sem contato hu-
mano.
Nossos produtores não param de inovar, des-
tacamos, nesta edição, um sistema integrado 
de produção de café com soja, além de casos 
de sucesso no plantio de cana. Nosso departa-
mento de tecnologia agrícola passou a integrar o 
grupo fitotécnico de citros e, assim, levará ainda 
mais inovações para o citricultor. 
O modelo de negócio da cooperativa está pau-
tado na oferta de uma solução integrada, servi-
ços técnicos de última geração, soluções finan-
ceiras, insumos e comercialização da produção 
para o agricultor. 
Já somos uma das maiores cooperativas do Bra-
sil, pois construímos fortes laços com fabrican-
tes, indústrias e tradings para auxiliar nossos 
produtores a obter resultados superiores em 
seus negócios. 

Soluções integradas
com credibilidade!
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Ser grande e relevante é estratégico!

Flexibilidade na hora de aplicar e de colher para ampliar o potencial do seu cultivo.
Recomendado nas aplicações em início, meio e final de safra, Curavial® é um maturador com resposta rápida e duradoura, 
melhorando a qualidade da matéria-prima e mantendo o potencial produtivo do seu canavial. Curavial® é a solução que 
entrega tranquilidade e autonomia no planejamento da sua colheita. É tecnologia e desempenho com um único objetivo: 
estar ao lado de quem produz hoje e amanhã.

Maior ganho e consistência 
de ATR em menos tempo

Maior entrega de 
açúcar por hectare

Maior fl exibilidade no 
planejamento da colheita

Flexibilidade 
na aplicação

Extraia o máximo potencial
do seu canavial com Curavial®.

0800 772 2492 | saiba mais: corteva.com.br
TM ® Marcas registradas da Corteva Agriscience e suas companhias afi liadas. © 2022 Corteva.

Conheça as soluções 
da Linha Cana

Melhor qualidade 
de matéria-prima
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63 Votuporanga
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Sua safra em boas mãos: 
Coopercitrus oferece suporte completo para

recebimento e comercialização de café

76 7

O s produtores de café deverão colher, 
nos meses de abril e maio, a terceira 
maior safra do grão da história, com 
uma produção esperada de 55,7 mi-

lhões de sacas de 60 quilos, segundo o levanta-
mento da Companhia Nacional de Abastecimento. 
Com o compromisso de caminhar ao lado dos coo-
perados em cada etapa da sua jornada de produção, 
a Coopercitrus oferece aos cafeicultores suporte 
completo em cada etapa, contribuindo, dessa for-
ma, para que eles tenham melhor rentabilidade.
Em campo, nossa equipe oferece assistência já no 
planejamento de plantio, com orientações sobre as 
melhores variedades de café, informações sobre 
manejo dele, serviços de agricultura de precisão 
e suporte técnico especializado. Após a colheita, 
nossa estrutura disponibiliza armazéns para o rece-
bimento do café, além de facilidades para rebene-

ficiamento, armazenagem e comercialização dele. 
Ademais, a nossa equipe está capacitada para rea-
lizar os processos de classificação da produção. No 
total, dispomos de nove armazéns próprios, com 
capacidade total para 900 mil de sacas de 60 kg, 
e armazéns de parceiros, distribuídos nos estados 
de São Paulo e Minas Gerais. Neles, os cooperados 
podem armazenar sua produção para comercializá-
-la no momento mais apropriado a fim de aproveitar 
as melhores condições de mercado e ampliar seus 
rendimentos.
Segundo o superintendente do Departamento de 
Grãos na Coopercitrus, Raul Dorti, “a Coopercitrus 
disponibiliza aos cooperados informações diárias 
de preços e fundamentos, laboratório de análise de 
qualidade, armazéns certificados, seguro de trans-
porte, lotes personalizados, liquidez diária para café 
físico e garantia de recebimento”. 

Ademais, para auxiliar os produtores nas negocia-
ções, a cooperativa trabalha com quatro modalida-
des de venda: fixação futura, spot, contrato a termo 
e barter. Esta última consiste na troca da produção 
futura por insumos e máquinas e na contratação de 
serviços de tecnologias agrícolas.
Segurança é o sentimento do cooperado Cicero 
Souza da Silva, de Jacuí, MG, ao armazenar sua 
produção de café nos silos da Coopercitrus: “Traba-

lho com o cultivo do café desde os meus nove anos 
de idade e, ao longo desse caminho, enfrentamos 
muitos desafios, como secas e geadas, que interfe-
rem diretamente na produtividade da lavoura. Com 
o armazenamento, é possível assegurar a produção 
e negociar no momento certo. Além disso, a Coo-
percitrus é uma cooperativa transparente que nos 
oferece segurança em todos os procedimentos”, 
avalia o produtor. 

Estruturas de armazenamento da Coopercitrus
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Com foco em apoiar os cooperados nos princi-
pais momentos, realizamos nossa tradicional 
campanha Balcão do Agronegócio, de 26 a 

28 de janeiro, em todas as unidades, nos estados de 
São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Com mais de R$ 
1 bilhão em negócios, esse resultado corresponde 
a um crescimento de 151 % em relação à edição 
de 2021. Mais de 16 mil cooperados aproveitaram 
a campanha para antecipar suas compras, totalizan-
do 65.867 pedidos, o que indica um crescimento de 
mais de 350 % em comparação ao evento do ano 
passado.
O diretor Comercial da Coopercitrus, Sebastião Pedro-
so, valoriza a estratégia de integrar as soluções que o 
produtor rural demanda: “Nós estamos nos aproximan-
do cada vez mais dos cooperados, alcançando um nú-

mero cada vez maior de produtores, aumentando nossa 
presença nas regiões de atuação”, avalia.
Essa ação, tradicional no calendário da Coopercitrus, no 
início deste ano, teve um papel de muita relevância no 
cenário de escassez de insumos e máquinas agrícolas.  
“Aproveitei o evento para comprar alguns insumos, já 
que os preços estavam atrativos e também para vender 
um pouco de café futuro. Acredito que a principal van-
tagem do evento é a agilidade e a aproximação entre 
produtor e loja”, afirma o cooperado Sérgio Teixeira de 
Figueiredo, cafeicultor na região de Franca e sul de Mi-
nas Gerais.
Diante do cenário desafiador, nossa cooperativa enten-
de que um bom planejamento e a capacidade de execu-
ção são diferenciais para que você, cooperado, alcance 
os melhores resultados.

Balcão do Agronegócio 2022 registra 
recorde em negociações

Com mais de 16 mil cooperados atendidos, a ação registrou crescimento 
e 151 % em relação à edição de 2021

99

Shopping Rural Coopercitrus 
na Agrishow 2022

Máquinas, implementos, insumos, agricultura 
de precisão, espaço hortifrúti e muito mais!

Barter de grãos e café por produtos e serviços;
Apoio dos maiores agentes financeiros do país;

Preços e prazos diferenciados.

Aproveite as condições:  

Shopping Rural na Agrishow, estande localizado na rua E3D.

De 25 a 29 de abril de 2022, das 08h às 18h, Ribeirão Preto, SP.

SOLUÇÕES INTEGRADAS,
RESULTADOS SUSTENTÁVEIS

Oportunidades de negociações imperdíveis.
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C om objetivo de melhorar a seguran-
ça do trabalhador rural e do meio 
ambiente, otimizar os preparos das 
caldas de defensivos químicos e ga-

rantir o melhor desempenho dos produtos, a 
Coopercitrus desenvolveu o Projeto Calda Inte-
ligente. A iniciativa prevê a criação de um dis-
positivo mecânico para realizar as misturas de 
calda para defensivos de forma automatizada, 
com objetivo de evitar contato humano com o 
produto químico em todas as etapas de dosa-
gem, mistura e limpeza das embalagens. 
O dispositivo se comunica via rede sem-fio 
com um aplicativo que apresenta a receita com 
as dosagens por produto e a ordem de mistura 
adequada dos produtos químicos. Posterior-
mente, o equipamento já transfere os produtos 

diretamente ao pulverizador sem qualquer con-
tato humano. Essa solução facilitará o controle 
e a rastreabilidade das substâncias adiciona-
das nos tanques de pulverização com base nas 
prescrições agronômicas recomendadas.
“Será uma nova era na agricultura, com a acu-
rácia do uso dos agroquímicos como foram 
concebidos. De um lado, temos produtos de 
ponta com desenvolvimento de moléculas 
complexas e de outro, máquinas evoluídas em 
tecnologia e gestão de dados. Faltava resolver 
o gargalo da operação de mistura, que faz o 
abastecimento desses produtos com as máqui-
nas de forma manual e passível de erros”, ex-
plica Marcelo Henrique Bassi, Superintendente 
de Tecnologia Agrícola Coopercitrus.
O gerente agronômico da cooperativa, André 

Rossi, acrescenta que “o resultado  esperado 
é a   eficiência no processo para que não te-
nha casos de misturas indevidas de produtos, 
apresentando a redução de riscos relacionados 
à contaminação humana e do solo, causando 
impacto positivo na proteção socioambiental e 
melhorando a performance no trabalho”.
O projeto foi premiado pelo Programa Bayer Co-
opera+ Impulsão, no eixo de Sustentabilidade, 
iniciativa que faz parte do programa de relacio-
namento da Bayer com o sistema cooperativista. 
Com isso, receberá um aporte de R$ 1,5 milhão 
para auxílio na implementação dele, além de con-
sultoria especializada. A equipe envolvida no pro-
jeto também passará um período de imersão no 
LifeHub, hub de inovação aberta da Bayer, com 
outras oito cooperativas finalistas. Todas elas 
apresentaram seus projetos para a avaliação de 
uma banca de especialistas do mercado.

Para Laura Deus, gerente de acesso ao merca-
do da Bayer Brasil para Cooperativas, a jornada 
rumo à transformação digital no agronegócio 
requer colaboração: “Inovar através da cocria-
ção é um caminho inevitável e estamos vendo 
uma mobilização cada vez maior de cooperati-
vas e empresas em busca de soluções de im-
pacto no setor”. Ela acrescenta que “Para a 
Bayer, é uma grande satisfação poder apoiar 
diferentes etapas do processo de viabilização 
de novas ideias, sempre com o objetivo de tor-
nar a agricultura mais eficiente e sustentável 
[...] O cooperativismo é fundamental para a 
criação de um ecossistema de inovação no se-
tor e para levar conhecimento aos produtores 
rurais. Sem dúvidas, vemos muito potencial 
para iniciativas transformadoras.”

1110 11

Sustentabilidade e segurança no campo: 
Projeto Calda Inteligente otimiza mistura

de calda de defensivos

Projeto criado pela Coopercitrus foi um dos premiados pelo
Programa Bayer Coopera+ Impulsão na categoria Sustentabilidade
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A Coopercitrus, precoupada com levar informação e atualizações 
de manejo ao produtor de Citros, lançará o grupo fitotecnico de 
Citros, voltado para citricultores, fitotecnistas, especialistas, for-
necedores e outros parceiros para fomentar a troca de experi-

ências dentro da citricultura, melhorando o manejo do pomar como um todo. 
Com agenda mensal, o Grupo terá encontros técnicos, palestras e apre-
sentação de cases nas diversas regiões onde a Coopercitrus atua. Para 
isso, a cooperativa conta com parceiros como a Fundecitrus, a Fundação 
Coopercitrus Credicitrus (Bebedouro) e o Centro de Citricultura Sylvio Mo-
reira (Cordeirópolis).
Entre os temas que serão tratados nos encontros, destacam-se: manejo 
nutricional, manejo de herbicidas, manejo de irrigação em citros, controle 
biológico na citricultura, manejo de pinta preta e manejo de psilídeo. 
Nesse projeto, o Grupo pretende envolver cooperados citricultores e profis-
sionais que atuam na atividade para debater assuntos técnicos atuais a fim 
de garantir visibilidade, prospecção de negócios e novos relacionamentos.

Grupo Fitotécnico de citros fomenta troca
de informações sobre o setor

Objetivo é integrar conhecimentos do setor citrícola 
para melhorar a produtividade do pomar.

Solicite seu orçamento através do nosso whatsapp (16) 99629-8662, 
ou acesse o QR Code ao lado com a câmera do seu celular.

Ganhe tempo no 
transporte de big bags
Na hora de movimentar as big 
bags com soja, o tempo faz toda 
a diferença.

O conjunto Série M e Guincho 
Marispan garante agilidade e 
produtividade neste trabalho, 
enquanto você aproveita 
outras oportunidades.
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A fertirrigação se apresenta como uma 
excelente forma de contribuir para o 
equilíbrio nutricional para as plantas. O 
método consiste na aplicação de fertili-

zantes junto com a água da irrigação, garantindo a 
nutrição diretamente na raiz durante todo o período 
de cultivo, no pegamento da florada, no vingamen-
to de chumbinhos, no enchimento de grãos e na 
maturação.
“Baseando-se no princípio que a planta absorve 
maior parte dos nutrientes necessários através da 
água, a prática da fertirrigação vem para comple-
mentar o sistema já instalado, sendo um eficiente 
meio de fornecimento de nutrientes solúveis para 
as plantas. Para isso é necessário ter um enten-
dimento básico do estado nutricional do solo, sa-

linidade, textura e estrutura do solo, que serão os 
pilares para uma boa prática de fornecimento de 
nutrientes via água de irrigação. A irrigação pode 
ser realizada pelo sistema de inundação, tendo a 
eficiência de 30 a 40%, pelo sulco de 55 a 70%, por 
Aspersor de 70 a 85%, ou pelo gotejamento tendo 
a melhor eficiência sendo de 90 a 95%”, explica 
o consultor especialista de café da Coopercitrus, 
Francisco Corrêa.
Corrêa destaca que a fertirrigação leva o agricultor 
a diminuir consideravelmente a entrada de máqui-
nas na lavoura, diminuindo a compactação do solo, 
economizando com mão de obra, hora/máquina e 
desgaste das máquinas.
“O produtor pode aplicar os fertilizantes necessá-
rios ao desenvolvimento das plantas no tempo cor-

reto, parcelando as aplicações semanalmente se 
necessário, não dando prazo para nenhum nutrien-
te apresentar deficiência na planta. Se bem planeja-
da e bem usada, a fertirrigação pode ser uma gran-
de parceira do produtor, gerando economia e bom 
desenvolvimento das plantas. A planta bem nutrida 
com certeza irá responder aumentando sua produ-
tividade e proporcionando maior lucro ao produtor”, 
explica. 

Benefícios da fertirrigação 

Os benefícios são muitos, tanto para as plantas 
quanto para o agricultor. O consultor especialista 
em irrigação da Coopercitrus, Jonath Werissimo 
da Silva Gomes, explica que a técnica ajuda a re-
duzir os gastos: “A fertirrigação elimina a depen-
dência de chuvas para realização das adubações e 
possibilita aplicação de nutrientes de acordo com a 
necessidade das plantas. Perto das raízes, facilita 
a absorção, garantindo maior eficiência no uso de 
fertilizantes, diminuindo o custo operacional.”
Com um manejo adequado, a técnica também é 
bastante positiva ao meio ambiente, já que econo-
miza uma quantidade considerável de recursos na-
turais, “uma vez que a fertirrigação feita de forma 
correta utiliza fontes adequadas de nitrogênio, que 
reduz as emissões de óxido nitroso (N2O) na at-
mosfera, gerando menor impacto ambiental”, res-
salta o especialista agronômico da Yara Brasil, Kaio 
Dias.
O solo também se beneficia, porque o sistema in-
fluencia diretamente na criação do bulbo úmido, 
região do solo que está sob a influência da água 
de irrigação.  “Isso porque a água é distribuída no 
solo por gravidade e capilaridade. Para cada tipo de 
solo, principalmente em função da textura e teor de 
matéria orgânica, o comportamento da água será 
diferente. Por isso, conhecer bem a textura e estru-
tura do solo da lavoura é importante para o manejo 
da fertirrigação”, orienta Dias.
Contudo, o uso demasiado de fertilizantes como 
ureia e cloreto de potássio, que são os mais usa-
dos em fertirrigação, pode prejudicar a qualidade 
do solo. “É importante não suprir 100% da necessi-
dade nutricional da planta via fertirrigação, para não 
desequilibrar o solo. Muito importante o produtor 
fazer uso da análise de solo anualmente e corrigir 
principalmente o pH do solo para não haver dese-
quilíbrio, principalmente na região do bulbo úmido, 
local onde os fertilizantes aplicados via fertirrigação 
ficam concentrados”, complementa Corrêa. 

Fertirrigação:
Investimento com retorno garantido

Cooperado investe em sistema e amplia produtividade de 45 para 69 sacas de café por hectare.

Cooperado comprova custo-benefício

O método tem se mostrado eficiente no aumento 
da produtividade de café, mesmo em regiões de 
menor altitude, com temperaturas médias e mais 
elevadas, contribuindo com a uniformidade das flo-
radas e, consequentemente, a qualidade da bebida.
O cooperado Francisco José Toninho, produtor de 
café na região de São Sebastião do Paraíso, MG, 
comprovou na prática os benefícios da fertirriga-
ção, garantindo alta de 53% na sua produtividade. 
“Investi no sistema em 2020, por causa da falta de 
água na minha região. Inicialmente, investimos em 
32 hectares de café e depois ampliamos para 120 
hectares, o que me trouxe bons resultados. A pro-
dutividade passou de 45 sacas de café por hectare 
para 69. Atualmente, utilizamos o sistema apenas 
no período de seca” apresenta o cooperado. 
A especialista agronômica da Netafim, Gabriela 
Terra, enfatiza que o investimento em fertirrigação 
tem retorno rápido, já que é uma técnica consolida-
da na cultura do café: “Os produtores conseguem 
produzir mais com menos recursos, já que reduz as 
etapas operacionais e o uso de máquinas. Ao parce-
lar a nutrição da planta, suprimos suas necessidade 
em todas as fases fenológicas, tanto no desenvol-
vimento da próxima safra, quanto na quantidade e 
qualidade da bebida”, ressalta. 

Nutrientes e água na medida certa 

Não é só para o cultivo de café que a fertirrigação 
é recomendada. A técnica, segundo Corrêa, pode 
e pode ser usada na maioria dos cultivos. Além de 
fornecer água no momento de déficit hídrico, o sis-
tema leva os nutrientes que as plantas necessitam 
para o seu desenvolvimento. 
Algumas medidas devem ser consideradas para ini-
ciar um projeto. Além das características do solo 
e seus nutrientes, é fundamental considerar tam-
bém a qualidade 
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da água e sua distribuição uniforme. Sem esta unifor-
midade a eficiência da fertirrigação fica comprometida.
“Para ter êxito, o sistema deve estar muito bem aferido, 
com uniformidade acima de 90%, para não ter excesso. 
Por isso, a manutenção do sistema de irrigação deve ser 
feita de forma periódica e eficaz, para não haver desper-
dício de água nem fertilizantes”, ressalta Corrêa.
Isso porque, com o passar do tempo, as tubulações e 
emissores podem ficar obstruídos, fazendo com que a 
quantidade de água que foi prevista no projeto inicial 
seja alterada. Esse problema pode diminuir a unifor-
midade na distribuição de água e, consequentemente, 
dos nutrientes que são aplicados. Quando se adota a 
fertirrigação em um sistema com baixa uniformidade, 
além de existir o risco de algumas plantas sofrerem 
por estresse hídrico e excesso, o problema pode ser 
potencializado com a ocorrência de deficiências nutri-
cionais, como a diferença de crescimento de plantas 
do mesmo talhão. Por isso, o planejamento de toda a 
área fertirrigada é muito importante”, completa Dias.

O que você deve considerar na hora de implan-
tar a fertirrigação 

Para implementar o sistema de fertirrigação na proprie-
dade, é essencial contar com o apoio de um profissio-
nal especializado. A equipe de irrigação da Cooperci-
trus é capacitada para além de desenvolver projetos de 
irrigação para novas áreas, também fazer manutenção 
em projetos já instalados, instruindo os cooperados a 
fazer excelente uso da prática.
O consultor especialista em Irrigação, Gomes, ressalta 
quatro pontos que devem ser considerados para que 
os benefícios da fertirrigação sejam obtidos de maneira 
adequada:
• Deve ser instalado um manejo de irrigação na pro-
priedade, visando melhor eficiência e melhor uso da 
água. Para isso, a Coopercitrus dispõe de planos de 
gerenciamento de irrigação para seus cooperados.
• O especialista deve ser consultado para definir a 
quantidade de nutrientes e o parcelamento.
• Observar a compatibilidade das fontes usadas no pre-
paro da calda a injetar ou misturas de adubos líquidos.
• Cada fertilizante tem uma solubilidade máxima que 
pode ser dissolvida em um determinado volume de 
água o qual não pode ser ultrapassado, pois pode cau-
sar entupimento do sistema.
Com suporte técnico, o fornecimento de projetos e to-
das as peças para irrigação, a Coopercitrus oferece aos 
cooperados um pacote completo de soluções para me-
lhorar a produtividade através da irrigação, desde o pla-
nejamento, a implantação e a manutenção do sistema.
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nos ajustes pré-plantio.
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Plantio mais preciso do mercado 
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191918 CitrosCitros

C onsiderado o maior desafio atual da ci-
tricultura, o greening é uma doença sem 
cura que provoca grandes prejuízos à 
produção, como aumento da taxa de 

queda de frutos, alterações na qualidade da fruta 
e do suco e dificuldade de renovação e ampliação 
dos pomares.
A doença tem crescido nos últimos anos no cintu-
rão citrícola de São Paulo e no Triângulo/Sudoeste 
Mineiro, principal área produtora de laranja e suco 
de laranja do mundo, tendo alcançado, em 2021, o 
maior patamar já registrado. 
O levantamento anual de greening, realizado pelo 
Fundecitrus, em 2021, aponta que a incidência mé-
dia da doença é de 22,37 %, o que equivale a mais 
de 43 milhões de árvores doentes do total de 194 
milhões de plantas. Em relação a 2020, a incidência 
cresceu 7,2 %, sendo o quarto salto consecutivo 
da doença (2018: 18,15 %; 2019: 19,02 %; 2020: 
20,87 %). 
Pela primeira vez, o estudo contou com uma segun-
da projeção dos dados, desconsiderando o plantio 
de novas mudas e incluindo a estimativa de plantas 
doentes eliminadas ao longo de 2020, componentes 
que reduzem a incidência, que chegaria a 26,52 %.

Causas do aumento do greening 
O aumento do greening no cinturão citrícola, em 
2021, é resultado de uma combinação de fatores. 

Um dos principais pontos é o aumento da não elimi-
nação de plantas doentes nos pomares comerciais, 
especialmente de árvores adultas em produção. 
Esse cenário associado à ocorrência de falhas de 
manejo do psilídeo, como a não rotação de inseti-
cidas com diferentes modos de ação, os intervalos 
longos entre as aplicações no período de brotação e 
as falhas na cobertura de pulverização, permitiram o 
aumento da população do inseto dentro das fazen-
das, reduzindo a eficiência de controle da doença. 
Além disso, as condições climáticas de 2019 e 
2020 também contribuíram para o aumento da inci-
dência. A combinação de chuvas, estiagem e altas 
temperaturas, a poda de pomares muito adensados 
e a irrigação no longo período seco induziram uma 
maior frequência de brotações durante todo o ano, 
o que, por sua vez, favoreceu a reprodução do psi-
lídeo e sua dispersão.

Análise regional mostra gravidade da situa-
ção e indica o manejo adequado
A gravidade da situação torna-se ainda mais eviden-
te quando analisada regionalmente. A doença cres-
ceu consideravelmente em regiões que mantinham 
baixas incidências (Avaré e Itapetininga) e atingiu 
índices alarmantes em outros locais (Limeira, Bro-
tas e Porto Ferreira).
Em algumas regiões do centro-sul do estado, as 
incidências chegam a valores próximos aos da Fló-

rida, principal região citrícola dos Estados Unidos, 
que tem sido seriamente prejudicada pelo greening 
e deve colher, neste ano, a menor safra de laranja 
desde que a doença foi identificada na região.
Em Limeira, a doença já afeta 61,75 % das plan-
tas; em Brotas, 50,40 %; em Porto Ferreira, 37,84 
%. Nas regiões de Avaré e Duartina, no sudoeste 
do estado, as incidências são consideradas altas: 
29,41 % e 26,15 %, respectivamente. Essas cinco 
regiões representam metade do parque citrícola, 
reunindo 51% das laranjeiras do cinturão.
Essas altas incidências de greening também difi-
cultam o controle em pomares jovens, que repre-
sentam a continuidade da cultura. Plantas jovens 
são mais suscetíveis a novas infecções por brota-
rem frequentemente e, quando há muitas plantas 
adultas doentes e controle insuficiente do psilídeo 
por perto, é mais difícil de se evitar que a doen-
ça avance para os plantios novos. Assim, nessas 
regiões, parte significativa das laranjeiras com até 
cinco anos já estão doentes. 
Além disso, em cada região e local em que a pro-
priedade está inserida, existem diferentes realida-
des quanto ao risco que o greening representa – se 
é um local mais isolado, se existem vizinhos próxi-
mos e se eles estão realizando o controle adequado 
da doença. Assim, cada situação exige diferentes 
ações de manejo.

Adoção de manejo rigoroso e coletivo é efi-
ciente para controle do greening
Com todo o conhecimento produzido ao longo dos 
anos e a adoção de um pacote completo e rigoro-
so de manejo por todos os citricultores, é possível 
combater o greening e reverter a situação.

A região de Matão é um exemplo disso. Apesar de 
ter condições climáticas favoráveis para o greening 
e já ter registrado altos índices entre 2015 e 2017, a 
doença está em queda na região nos últimos anos, 
inclusive, em 2021, a doença diminuiu . O sucesso 
é consequência da adoção rigorosa, pela maioria 
dos citricultores, do controle interno do greening e 
do psilídeo e do controle externo – a região foi a pri-
meira a iniciar a substituição de plantas de citros e 
murtas localizadas ao redor das fazendas por outras 
espécies frutíferas e ornamentais não hospedeiras 
do inseto vetor, ainda em 2011. 

Campanha “Greening é coisa séria” faz aler-
ta ao setor

Com o objetivo de conscientizar os agricultores so-
bre o perigo que a doença representa para a citricul-
tura, estimular a união de todos os elos da cadeia 
citrícola para ações conjuntas, urgentes e rigorosas 
e baixar a incidência de greening, o Fundecitrus lan-
çou a campanha “Greening é coisa séria”, que tem 
como peça principal um filme com Rolando Boldrin 
– disponível no canal do Fundecitrus no YouTube.

Juliano Ayres - Gerente-geral do Fundecitrus
Renato Bassanezi - Pesquisador do Fundecitrus

Ivaldo Sala - Engenheiro agrônomo do Fundecitrus
Marcelo Scapin - Engenheiro agrônomo do Fundecitrus

Avanço do greening no cinturão citrícola
preocupa e exige ações rigorosas do setor
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P roduzido em mais de uma centena de pa-
íses, o tomate Solanum lycopersicum L. 
está presente em nossa mesa desde as 
mais simples formas, como a salada, até 

produtos industrializados, como molhos e extratos. 
No Brasil, o tomate se destaca como uma das prin-
cipais hortaliças, sendo cultivado em todas as re-
giões, principalmente nos estados de Goiás, São 
Paulo e Minas Gerais, os quais concentram mais 
da metade da produção nacional. Por ser cultivado 
de forma intensiva em campo aberto ou em casas-
-de-vegetação ao longo de todo o ano, o tomateiro 
está exposto ao ataque de diversas pragas, como a 
traça do tomateiro.

Características gerais

O ciclo de vida desse inseto dura entre 26 e 38 
dias, do ovo à fase adulto, dependendo da tempe-
ratura. Cada fêmea coloca em média 260 ovos de 
forma isolada na face inferior das folhas, do cau-
le, do pedúnculo e dos frutos. A lagarta eclode de 
três a cinco dias após a postura e possui cabeça 
de coloração escura e corpo amarelado (Figura 1). 
Ela se alimenta do parênquima das plantas e forma 
galerias irregulares conhecidas como “minas”. Em 
altas densidades, as lagartas penetram nos botões 
axilares de caules jovens e/ou frutos de tomate 
minando-os abaixo das sépalas (Figuras 1 e 2). O 

hábito alimentar de T. absoluta torna sua presen-
ça difícil de ser detectada no período inicial de in-
festação, resultando em danos severos às plantas 
jovens. Ataques severos podem destruir completa-
mente as folhas do tomateiro, promover a seca dos 
folíolos e, consequentemente, a morte da planta. 

Além disso, o dano direto causado no fruto afeta 
diretamente o aspecto visual do produto e o torna 
impróprio para comercialização.
A traça ocorre durante todo o ciclo da cultura, sen-
do a fase de formação dos frutos o período crítico. 
Devido aos variados sistemas de cultivo do tomate, 
múltiplas gerações dessa espécie ocorrem durante 
o ano, o que favorece elevados níveis de infestação 
e perdas significativas na cultura. Os períodos mais 
quentes e secos favorecem sua ocorrência, enquan-
to, nos períodos chuvosos, são observados menores 
níveis populacionais. Sua disseminação é feita pelo 
vento e pelo transporte de frutos atacados.

Monitoramento 

O monitoramento de populações da traça em to-
mate poder ser realizado por meio de armadilhas 
adesivas com feromônio sexual e/ou amostragens 
visuais de ovos e lagartas nas plantas. A amostra-
gem de ovos e lagartas, embora seja um método 
eficiente, demanda grande mão de obra e pode re-
sultar em custos maiores para a cultura. Já as arma-
dilhas com feromônio são capazes de detectar as 
infestações iniciais de adultos na lavoura e permi-
tem identificar o momento apropriado para adotar 
medidas de controle.

Táticas de manejo

O controle químico tem sido a principal tática de 
manejo dessa praga. No entanto, ele é notoriamen-
te difícil devido à ocorrência da traça ao longo do 
ano, às infestações em início de cultivo e à carac-
terística de ataque por meio de galerias e em vá-
rias estruturas da cultura. Por isso, o manejo por 
inseticidas químicos é bastante complexo e, por 
vezes, pouco eficiente, sendo comum, em culti-
vos comerciais, mais de 5 aplicações semanais e 
até 36 aplicações por ciclo de produção do tomate. 
O uso sequencial de poucos inseticidas químicos 
tem ocasionado a evolução de resistência em po-
pulações e, consequentemente, sua eficácia contra 
essa praga tem sido reduzida.
O controle cultural pode contribuir para evitar a 
ocorrência da traça ou mantê-la em baixos níveis 
populacionais. Entre as medidas, devem-se evitar 
os plantios sucessivos da cultura na mesma área 
ou de forma escalonada em cultivos irrigados. A re-
moção de frutos infestados e a destruição de hos-
pedeiros alternativos também estão entre as prin-
cipais medidas culturais que podem ser adotadas. 
Embora a remoção dos frutos nas lavouras de to-
mate seja uma rotina comum, é necessário que seja 
realizada a destruição total e mais frequente dos 
frutos brocados. Como o ataque não está limitado 
aos frutos, a destruição total de plantas altamente 
infestadas torna-se necessária para que a medida 
tenha efeitos significativos. Além do tomate, a tra-
ça é capaz de se desenvolver em plantas daninhas, 
que servem como hospedeiras alternativas, por 
exemplo, as solanáceas silvestres, o joá-bravo e a 
maria pretinha. Portanto, medidas de controle de 
plantas daninhas presentes em áreas de produção 
durante e entre os cultivos de tomate são neces-
sárias e podem reduzir a pressão da praga na área.
O controle biológico como tática de manejo em 
cultivos comerciais de tomate tem avançado com 
sucesso no Brasil e demonstra resultados promis-
sores no manejo da traça do tomateiro. Entre as es-
tratégias promissoras, o uso combinado dos agen-
tes biológicos Trichogramma pretiosum, que é um 
parasitoide de ovos, e a aplicação do bioinseticida 
à base da bactéria Bacillus thuringiensis para o con-
trole de lagartas tem apresentado resultados simi-
lares ou superiores ao uso de inseticidas químicos, 
com reduções significativas nos níveis de ataque 
aos frutos. Além disso, o uso de produtos biológi-
cos favorece o estabelecimento de inimigos natu-
rais da traça, os quais contribuem para manter a po-

Traça do
tomateiro:

Ameaça constanteFigura 1. Lagarta de traça em fruto de tomate

Figura 2. Minas em folhas ocasionadas pela
alimentação da traça do tomateiro

Fonte: Marcos Alan (2021)

Fonte: Marcos Alan (2021)
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pulação da praga em níveis que não causam danos 
econômicos à cultura. Com o avanço nas pesquisas 
e o fomento de indústrias biológicas que fornecem 
agentes de controle para utilização em larga escala 
e com custos cada vez mais acessíveis, o controle 
biológico deverá ser utilizado cada vez mais. 
Desde a sua introdução no Brasil, a traça do toma-
te tem sido um dos principais desafios para a pro-
dução dessa cultura. As aplicações excessivas e a 
baixa eficiência de inseticidas químicos para o seu 
manejo tem elevado consideravelmente o custo 

de controle. Somam-se a isso as perdas de produ-
ção ocasionadas pelos danos causados pela praga. 
Nesse sentido, o uso de estratégias integradas que 
preconizem o monitoramento da população durante 
e entre os cultivos e o uso de métodos de controle 
associados mostram-se essenciais para o manejo 
eficiente da traça e, consequentemente, a produ-
ção sustentável do tomateiro.

Marcos Alan do Nascimento, Consultor Especialista HF – Coopercitrus
Marcelo Mueller de Freitas - Eng. Agrônomo - Doutor em Entomologia 

-Departamento de Ciências da Produção Agrícola, Unesp/FCAV

Figura 3. Galeria em fruto ocasionada pela
alimentação da traça do tomateiro
Fonte: Marcos Alan (2021)

Os micro-organismos atuam diretamente 
na ciclagem do nutriente, tornando a molé-
cula de formato insolúvel e adsorvida aos 
coloides do solo em sua forma solúvel e de 
possível absorção pela planta. O fósforo é 
um nutriente essencial para ações fi sioló-
gicas vitais da planta da cana-de-açúcar 
que impactam tanto no ATR como nas TCH, 
ou seja, o sucesso dos canaviais depende 
diretamente desse nutriente e, consequen-
temente, do retorno do investimento feito 
na adubação.

Concluindo, a pesquisa e o 
desenvolvimento agronômico 
estão evoluindo em soluções 
mais sustentáveis que tra-
zem equilíbrio e rentabilidade 
para o produtor, assim como 
prosperidade para as próxi-
mas safras e gerações.

Com a crescente evolução tecnológica 
e a busca por rentabilidade, pesquisadores 
e empresas se desafi am a encontrar solu-
ções que aumentem a efi ciência agronô-
mica de forma cada vez mais sustentável. 
Principalmente em relação à manutenção 
e preservação do bem mais importante da 
agricultura que é o solo, um ambiente com-
plexo, repleto de reações químicas e micro-
-organismos, onde cada um tem a sua 
determinada função, interferindo direta-
mente na produção das culturas agrícolas. 

Na busca por 
um maior equilíbrio 
e rentabilidade, o 
uso de soluções 
biológicas se mos-
tra uma importante 
ferramenta a ser 
adotada, trazendo 
uma gama de 
benefícios na pro-
dução do campo, como, por exemplo, no 
controle de pragas e doenças, na poten-
cialização do desenvolvimento fi siológico e 
até no melhor aproveitamento e disponibi-

lidade dos nutrientes do solo. Isso tudo por 
meio da manutenção e do desenvolvimento 
populacional desses importantes micro-or-
ganismos e, por consequência, das intera-
ções químicas solo/planta. 

Diante desse fato, vale ressaltar nossa 
problemática quanto à disponibilidade de 
fósforo nos solos brasileiros, que, em sua 
grande parte, está em uma fração insolú-
vel, o que impossibilita a absorção desse 
nutriente pelas raízes. Cerca de 66% do 
fósforo no solo não está disponível para as 
plantas e é de conhecimento 
geral a importância fi sio-
lógica desse nutriente, que 
impacta signifi cativamente 
nos resultados de produtivi-
dade no campo, assim como 
a rentabilidade da aduba-
ção fosfatada.

O uso de soluções bio-
lógicas para a otimização 
do fósforo disponível no solo 
tem se mostrado uma alter-
nativa efi ciente no apro-
veitamento desse nutriente. 
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Em 2015, a Organização das Nações Uni-
das definiu os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), uma agenda 
adotada, de forma unânime, por todos os 

seus membros, que juntos buscam a proteção dos 
recursos naturais e a prosperidade da humanidade. 
A missão dos ODS é entregar um futuro melhor e 
sustentável para todos até 2030.
A agenda 2030, como também são conhecidos os 
ODS, reconhece a relação intrínseca entre pessoas, 
planeta, agricultura e sustentabilidade. Nesse contex-
to, A agricultura tem papel primordial para o alcance 
desses objetivos, pois é um dos pilares da economia 
global, um setor que se conecta diretamente aos ali-
mentos, à energia e às matérias-primas, bem como 
ao meio ambiente e às relações humanas.
Os ODS podem ser reconhecidos como um guia 
para o agronegócio e o agronegócio como um cír-

culo virtuoso para o alcance dos ODS. Ao  promo-
vermos ações para alcançarmos o ODS 2, que, entre 
outros objetivos, visa garantir sistemas sustentáveis 
de produção de alimentos e práticas agrícolas resi-
lientes que aumentam a produtividade e a produção, 
mantêm os ecossistemas, fortalecem a capacidade 
de adaptação às mudanças climáticas e melhoram a 
qualidade do solo, também proporcionaremos ações 
que acelerarão o progresso de outros objetivos que 
incluem a saúde e o bem-estar (ODS 3), a educação 
(ODS 4), a água (ODS 6), a energia limpa (ODS 7), o 
crescimento econômico (ODS 8), a inovação e infra-
estrutura (ODS 9), a produção e o consumo sustentá-
veis (ODS12), as mudanças climáticas (ODS 13), os 
ecossistemas, a biodiversidade e as florestas (ODS 
15) e as parcerias para a implementação (ODS 17). 
Na Coopercitrus, nossos cooperados estão no cen-
tro de nossa atuação e, com base nisso, desdo-

bramos nossa estratégia provendo soluções inte-
gradas e gerando resultados sustentáveis. Assim, 
todos os dias, atuamos com eles para criarmos 
oportunidades e soluções de negócio alinhadas a 
um futuro melhor para as pessoas e o planeta a fim 
de que todos possamos prosperar. 
Conheça algumas das formas de atuação da Cooper-
citrus com os seus cooperados para promover o cír-
culo virtuoso da agricultura sustentável e dos ODS.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL & AGRICULTURA:

UM CÍRCULO VIRTUOSO
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Em 2021, investimos mais de R$ 5 milhões em tecnolo-
gias voltadas à agricultura 4.0 que permitem a otimização 
do uso dos recursos, promovendo ganhos de produtivi-
dade, produção e renda aos agricultores. Essas tecno-
logias, aplicadas em milhares de hectares, disseminam 
práticas de agricultura sustentável, levando inovação aos 
agricultores e fortalecendo o agronegócio brasileiro. 

Em 2021, lançamos nossa corretora de seguros 
para proporcionar facilidade e condições especiais 
aos produtores rurais na preservação de seu patri-
mônio e bem-estar. Também firmamos uma parce-
ria com a Unimed, passando a oferecer a todos os 
cooperados, em 2021, o Plano Nacional de Saúde 
da Unimed, que possui preços competitivos, facili-
dade na contratação – pode ser efetuada em qual-
quer uma das nossas filiais – e a possibilidade de 
isenção de carência.

A Fundação Coopercitrus Credicitrus forma profissionais 
para o agronegócio, por meio de curso superior, técnico e 
oferece capacitação a cooperados e comunidades. Des-
de 2021, a Fundação sedia o curso técnico em Agronegó-
cio e superior de BigData em Agronegócio.
A partir de março de 2022, teremos cursos voltados ao 
produtor rural com foco em melhores práticas agrícolas, 
gestão de recursos, NRs, entre outros. Eles visam auxi-
liar o agricultor a avançar, de forma consistente, nos as-
pectos econômico, social, ambiental e de governança de 
suas operações. 
Para estimular o desenvolvimento de tecnologias agríco-
las e aproximar o produtor rural e as marcas de insumos 
mais importantes do setor, a Fundação disponibiliza plots 
para empresas parceiras realizarem experimentos de 
campo. Neles, são desenvolvidos os Dias de Campo, que 
permitem às empresas demonstrarem suas soluções, e 
aos cooperados, analisar diferentes tecnologias para ma-
nejo da lavoura. Além disso, as marcas têm acesso aos 
ambientes acadêmicos da Fundação, possibilitando unir 
teoria e prática em um ambiente perfeito para o aprendi-
zado e a inovação. 

Somam-se a essas ações as atividades da Cooper-
fam, que, em 2021, atuou na capacitação dos as-
sociados agricultores familiares – para os quais é 
mantido um calendário anual de treinamentos. No 
mesmo ano, foram realizadas 162 horas de capacita-
ção para 375 produtores rurais. 
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O pacote tecnológico oferecido pela Coopercitrus, 
como o GeoCoopercitrus Vant, Precision Planting, 
Agroflux, os sistemas de irrigação, os biofertilizan-
tes e os biodefensivos, disponível também pelo 
aplicativo Campo Digital, propicia ao cooperado 
equilibrar ganhos de produção e produtividade a 
ganhos ambientais, contribuindo para temas como 
gestão de água, emissões de gases e proteção 
ambiental.
No suporte à irrigação, dispomos de 72 especia-
listas dedicados ao tema. Em 2021, lançamos o 
CooperIrriga, programa que utiliza ferramental de 
análise de umidade do solo e análise de satélite. 
Com base no diagnóstico realizado, prestamos con-
sultoria para que o associado tire o melhor proveito 
do seu sistema de irrigação e fertirrigação. 
Por meio da Fundação Coopercitrus Credicitrus, 
também, oferecemos aos cooperados programas 
ambientais que têm como foco a recuperação de 
nascentes e a preservação do meio ambiente e da 
biodiversidade. O CooperSemear auxilia cooperados 
na restauração de áreas de conservação de vegeta-
ção nativa, e o CooperNascentes promove a restau-
ração de minas d’água no campo. Esses programas 
contam com o apoio do viveiro de mudas mantido 
pela Fundação. Em 2021, recuperamos 136 nascen-
tes e reflorestamos 21 hectares. Tais programas es-
tão disponíveis a todos os cooperados.

Além disso, fornecemos sistemas de geração de 
energia fotovoltaica com os melhores equipamen-
tos e total confiabilidade. Nosso time de técnicos 
especializados presta assessoria aos produtores, 
do financiamento à entrega do projeto. Em 2021, 

realizamos a instalação de 52 usinas fotovoltaicas 
em propriedades rurais de cooperados, com capaci-
dade de gerar 500.000 kWh de energia por mês, su-
ficiente para abastecer 1.500 residências por mês. 

Somos referência nacional na logística reversa de 
embalagens de defensivos agrícolas. Para a coleta 
do material, temos postos de recebimento distribu-
ídos estrategicamente em todas as nossas regiões 
de atuação. Desses postos, os materiais são envia-
dos para nossas centrais de recolhimento, em Be-
bedouro, SP, e Catanduva, SP, onde as embalagens 
são separadas por tipo de plástico, são prensadas e 
destinadas à empresa de reciclagem.
No momento da venda dos defensivos, orientamos 
nossos cooperados sobre a realização da tríplice la-
vagem e a correta devolução das embalagens vazias, 
além de informar os locais de recebimento, descri-
tos na nota fiscal da compra do defensivo.
Em 2021, recolhemos 739 toneladas de embalagens 
plásticas, avanço de 14% em comparação com o 
ano anterior. 

Bóris Alessandro Wiazowski,
consultor de Sustentabilidade na Coopercitrus
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OPINIÃO
Relação de troca entre culturas

Desde a crise da Covid-19, o merca-
do de commodities se comportou 
de forma anormal. A forte desvalori-
zação da nossa moeda e a incerteza 

do mundo quanto à severidade da do-
ença causaram uma euforia nos mer-

cados, a qual acabou refletindo nos atuais 
índices inflacionários do país.

Ao passo que as commodities se valorizaram, os 
insumos aumentaram muito, causando espanto 
nos produtores. Na tentativa de conseguir casar a 

melhor compra com a melhor venda, muitos têm 
colocado seus negócios em risco, perdendo a per-
cepção da relação custo/benefício da operação.
Se o produtor enxergar sua produção como moeda 
de troca, ele minimiza toda essa volatilidade infla-
cionária dos insumos e da commodity, conseguin-
do uma excelente negociação. Barter é gestão de 
risco, é disciplina para o negócio do produtor. 

Hermeto F. Hostalácio Neto
Departamento de Grãos da Coopercitrus

Apesar das atuais cotações dos 
grãos, historicamente elevadas, a ar-
rancada dos custos de produção em 
2021, sobretudo dos fertilizantes, 

tem pressionado os níveis de receita 
dos agricultores, quando consideramos 

um passado não muito distante.
Levando em conta o preço da soja, em Para-

naguá, neste início de março/22, calculamos uma 
relação de uma tonelada de potássio, equivalente 
a cerca de 20 sacas de soja, mais do que o dobro 

de sacas, quando comparamos ao mesmo período 
do ano passado. Apesar de ainda pouco convidativa 
aos agricultores, hoje, as relações de troca (RT) da 
oleaginosa se encontram significativamente mais 
favoráveis do que no início do ano, já que a valo-
rização da soja e certa estabilidade nos preços de 
potássicos e fosfatados atuaram para pressionar as 
RTs nos últimos dois meses.
 

Luigi Bezzon, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, com 
foco em Fertilizantes

O cenário financeiro está muito instável. Apesar 
disso, todas as unidades da Coopercitrus estão 
capacitadas para orientar os cooperados para rea-
lizarem ótimas oportunidades de negociação para 
as culturas, como barter e financiamento a curto 
e longo prazo. Nesse sentido, o mais importante 
é realizar um bom planejamento de todos os insu-
mos a serem utilizados no próximo ano e realizar 
sua aquisição garantindo, assim, o próximo cultivo.
É fundamental que os cooperados conheçam seus 
custos de produção agrícola e as produtividades ob-
tidas nas médias de alguns anos para a realização 
de antecipação na aquisição de todos os insumos 

para sua próxima safra. Com os custos de produ-
ção, o cooperado consegue travar seu gasto com a 
sua própria moeda e não se arriscar com variação 
do câmbio, das taxas de juros, das ações externas. 
Ademais, é necessário fazer os seguros agrícolas 
(contra seca, granizo, geada, furtos de insumos e 
máquinas), descartando todos os possíveis 
ônus a sua atividade e podendo analisar 
qual  é o melhor momento de comer-
cializar seu excedente de produção.

Rafael Isaac
Gerente Regional da Coopercitrus Polo 3

Pingente, peito de aço, 
 operação com meia barra

CONJUNTO COMPLETO
Estação meteorológica completa, 
 Intellispray, injeção direta

PACOTE TECNOLÓGICO
Cabine com baixo nível  
de ruído e isolamento  
dos defensivos

CONFORTO E SEGURANÇA

Desenvolvido para  cana 
e altamente eficiente  em 
outras culturas

MULTI-CULTURAS

Pulverizador New Holland

DEFENSOR 2500
Cana-de-Açúcar

A solução IDEAL
para o SEU NEGÓCIO.

Alta performance 
e baixo consumo 
de combustível

MODO ECOCRUISE
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PRODUZA O 
ANO TODO

NUTRA SEU CULTIVO 
A CADA IRRIGAÇÃO

NEUTRALIZE OS 
EFEITOS DO CLIMA

OTIMIZE O USO 
DE INSUMOS

VALORIZE A SUA 
PROPRIEDADE

SOLUÇÕES DE 
IRRIGAÇÃO 

LOCALIZADA

DISTRIBUIDOR PARCEIRO
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Cana-planta:
 manejo bem-feito é o

alicerce da rentabilidade
Com foco no manejo e no planejamento, cooperados melhoram

seus resultados na produtividade e nos custos de produção.

Embora seja considerada uma cultura de fácil condução, a 
cana-de-açúcar está longe de ser uma atividade simples de 
lidar, pelo menos, para quem busca alta rentabilidade. Não 
existe receita pronta para equilibrar os custos de produção 

com os tratos que a cultura exige, dominar os detratores de produtivi-
dade, manejar as interferências do clima e ainda controlar os momen-
tos das operações. 

Planejamento é o ingrediente principal, e tudo começa com o plantio.
É justamente na operação mais custosa da atividade que está o ponto 

de partida para conquistar altas produtividades e conseguir aumentar a 
longevidade do canavial.

O especialista em cana da Coopercitrus, Adriano Veronez, explica que o 
plantio e o manejo na cana-planta é a etapa mais importantes da cultura, 

pois interfere diretamente na produtividade, na longevidade e nos custos de 
produção: “A cana-planta é o maior custo por hectare que o produtor terá que 

realizar no ano. Trata-se de um investimento que terá efeitos que podem perdurar 
pelo ciclo total da cultura (em média, seis anos). Então, se o produtor não investir 
no início do plantio, além de não ter os resultados desejados em termos de pro-

dutividade, poderá gastar ainda mais para fazer o replantio ou, até mesmo, ter que 
renovar o canavial mais cedo”.

O desafio, portanto, é ganhar eficiência, ou seja, pro-
duzir mais aproveitando melhor as áreas, racionalizan-
do custos e mantendo a qualidade do solo, com baixo 
impacto ao meio ambiente. Um bom plantio, segundo 
Veronez, requer preparo adequado de solo e manejo 
nutricional: “Realizar levantamentos de ambientes de 
produção e análise de solo para entender como a área 
está fisicamente  e quimicamente é fundamental para 
o sucesso da produção.”
O cultivo da cana é uma das principais atividades dos 
nossos cooperados. Desse modo, temos a mais com-
pleta estrutura para atendimento ao produtor, a qual 
abarca desde as tecnologias para realizar as análises 
de solo até os equipamentos para aplicação em taxa 
variável de corretivos e fertilizantes, com assistência 
de especialistas durante todo o ciclo produtivo. Vero-
nez reforça: “Acompanhamos o cooperado do início 
ao fim, desde a apresentação do que é necessário 
para a correção e preparação do solo até a indicação 
de insumos, como fertilizantes, defensivos e herbi-
cidas, para um controle ideal de pragas e ervas dani-
nhas na cultura”.

Manejo bem-feito gera resultados 
Os cooperados Zezinho e Nara Ravazzi são nomes 
conhecidos na região de Catanduva, SP, pela boa 
produtividade na cana-de-açúcar. Por muitos anos, o 
cultivo da cana da fazenda deles, chamada São Luiz, 
em Ariranha, SP, ficou a cargo de terceiros, e a fa-
mília viu produtividade decair. Ao retomar as opera-
ções, os agricultores passaram a fazer um manejo 
bem-feito, com dedicação em cada etapa da produ-
ção, e a resposta foi positiva: “O plantio tem que 
ser bem-feito, porque é como construir uma casa, 

se fizer o alicerce errado, vai dar problema”. Na safra 
de 2021, a média de produção foi de 100 toneladas 
de cana por hectare, mesmo enfrentando geadas. 
“Hoje, temos canavial com seis, sete e até 12 cor-
tes, mas já tivemos com 15. Depende da variedade 
e da produtividade”, comenta o produtor. 
Para este ano, a previsão de reforma é de 10 alquei-
res. O protocolo de plantio é bem completo, come-
çando com a rotação de culturas, seguida de um bom 
preparo de solo e da aplicação de óxido de cálcio, fer-
tilizante e herbicida. 
Para alcançar os resultados tão desejados, o produtor 
conta com o suporte técnico do time de especialistas 
da Coopercitrus: “A gente confia muito na Cooperci-
trus, e a equipe da cooperativa nos auxilia em tudo, 
em todas as etapas do plantio, na indicação das va-
riedades e dos produtos”, ressalta Zezinho. Sobre os 
produtos, o cooperado é incisivo ao afirmar que a qua-
lidade faz a diferença: “Se você não usar os produtos 
certos ou não aplicar na hora certa, não adianta. Você 
vê a diferença”. 

Zezinho, Nara e Renato Ravazzi comprovando
os resultados da cana-planta.
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Agricultura de precisão
aumenta a eficiência
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Bastante comunicativo e sempre disposto a conhe-
cer novidades para a produção, Zezinho afirma que o 
segredo é buscar informações, por isso está sempre 
trocando informações com produtores da região e pe-
dindo orientações para quem entende. 
Nos últimos dois anos, o cooperado investiu na siste-
matização de área com o GeoCoopercitrus Vant. Com 
esse serviço, o produtor conseguiu aproveitar melhor 
a área de plantio, colocando mais cana por hectare, 
além de reduzir as manobras nas operações mecani-
zadas. Satisfeito com os resultados na lavoura, ele irá 
continuar investindo em tecnologias para otimização 
de custos: “Na próxima safra, vamos trabalhar com 
o Geofert para fazer a análise do solo com georrefe-
renciamento e, depois, fazer uma correção mais efi-
ciente”.
Seguindo à risca todas as orientações e fazendo 
o planejamento de insumos com o time da coope-
rativa, o Zezinho conseguiu economizar 30% nos 
custos de produção na última safra, elevando sua 
rentabilidade.
“Esse trabalho de consultoria, de ler o mercado, 
as oportunidades e os desafios foi o segredo para 
que o cooperado comprasse tudo o que precisava 
na época certa, o que gerou redução de custos”, 
afirma o consultor técnico da Coopercitrus, João 
Mazeto.

Família Garcia atinge alta de 30% na produtivi-
dade 
Ao lado da esposa, Ises Garcia, e do genro, Rodrigo 
Fabrício, o cooperado Braz Garcia cultiva 220 alqueires 
de cana-de-açúcar, em Coroados, SP, e comemora os 
bons resultados da lavoura. Com foco em melhorar a 
produtividade do seu canavial, a família Garcia investiu 
na agricultura de precisão e no manejo adequado na 
fase da cana-planta e os resultados foram mais que sa-
tisfatórios, tendo conquistado uma alta de 30% na pro-
dução. “Esse ano foi o primeiro plantio que investimos 
na tecnologia e seguimos o tratamento, conforme o 
indicado. Pretendemos continuar investindo em mais 
tecnologia e no manejo bem-feito. A nossa estimativa 
é que os resultados melhorem ainda mais na próxima 
safra.”, projeta Rodrigo Fabricio.

O protocolo de manejo desenvolvido para a proprie-
dade focou na análise de solo georreferenciada, por 
meio do uso do Geofert, e na correção de solo com 
aplicação de insumos em taxa variada.
“Extraímos o máximo de informações possíveis e es-
tamos fazendo as correções indicadas na medida do 
possível. Saber o que solo necessita e a quantidade 
de cana que cabe na terra facilita todo o processo de 
produção”, ressalta Rodrigo, satisfeito com a parceria 
com a Coopercitrus, e acrescenta: “A nossa meta é 
produzir mais, na mesma área, e a Coopercitrus tem 
nos ajudado nesse caminho de aumentar a nossa 
produtividade e lucratividade”. Reconhecendo a efici-

ência da agricultura de precisão, Braz complementa: 
“Hoje, sabemos a quantidade exata para aplicação de 
nutrientes, como o calcário, e a quantidade de herbici-
das, evitando os desperdícios”. Por fim, Rodrigo, en-
tusiasmado, adianta: “O mercado está cada vez mais 
exigente e, para atendê-lo, precisamos nos planejar. 
Já compramos todos os insumos para o final da safra 
e projetamos colher novamente uma safra com alta 
na produtividade”. 

Crescer ao lado do cooperado 
Baseando-se em uma cultura de inovação, a Coo-
percitrus segue comprometida em fazer a tecnolo-
gia desembarcar no campo por meio da prestação 
de serviços e de uma equipe de especialistas, que 
auxiliam os cooperados a fazer o planejamento do 
plantio à colheita. Assim, muito mais do que um ca-
nal de vendas, hoje, a cooperativa é uma referência 
nacional no fornecimento de insumos, defensivos, 
fertilizantes, sementes, produtos para saúde e nutri-
ção animal, máquinas, implementos, tratores, irriga-
ção e demais itens indispensáveis para a produção 
agropecuária.

Geofert
O que é: Serviço de amostragem de solo georreferenciada
Para que serve: Fazer a coleta de amostras de solo em pontos georreferenciados, gerando mapas de fertilidade, que 
indicam as características e a variabilidade do solo em cada região da propriedade. Ele é ideal para promover uma 
correção mais eficiente, melhorar a gestão de insumos e aumentar o potencial produtivo por área.

GeoCoopercitrus Vant 
O que é: Serviço focado na sistematização de plantio por meio de imagens geradas por Vant (veículo aéreo não 
tripulado).
Para que serve: Captar, por meio de um voo pela propriedade, imagens aéreas georreferenciadas, que darão origem 
a mapas e ortomosaico de alta definição. Com a sistematização, é possível levantar todo planialtimétrico da área, 
projetar um melhor sentido de plantio para aumentar a área produtiva, traçar rotas para operações mecanizadas para 
reduzir as manobras de máquinas e simular fluxo de enxurrada para combater a erosão.
 
Aplicação de corretivos
O que é: Serviço de aplicação de corretivos de solo em taxa variável ou fixa 
Para que serve: Aplicar precisa e inteligentemente os insumos, que são distribuídos na dose certa, diretamente nas 
linhas, evitando desperdícios e maximizando o potencial produtivo das culturas.

Spray Drone
O que é: Pulverização localizada por meio de drone
Para que serve: Aplicar os defensivos no local exato das infestações de plantas daninhas, utilizando dados de ma-
peamento georreferenciado. Além disso, otimizar o uso de defensivos e fazer o controle em áreas de difícil acesso, 
com precisão nas operações, rapidez e melhor custo-benefício.

Zezinho Ravazzi investe na rotação com soja 
para amplificar os resultados.

O técnico Jonathan e o cooperado Rodrigo 
demonstram os frutos da parceria.

Braz Garcia conta sua experiência
com o novo manejo.
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A participação feminina no mercado produ-
tivo tem crescido continuamente no Bra-
sil e atingiu, em 2019, a taxa de 54,5 %. 
Dados do Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE) indicam uma média de cres-
cimento anual dessa participação próxima a 3 % nos 
últimos oito anos , com um crescimento sequencial 
de cinco anos. Nesse mesmo período, a participação 
dos homens caiu aproximadamente 1%.
Todavia, apesar das estatísticas otimistas sobre a in-
serção feminina no mercado e as discussões amplia-
das sobre o empoderamento feminino, as significa-
tivas diferenças salariais (22 %, em média, a menos 
que os homens; percentual que sobe para 38 % em 
cargos gerenciais), as disparidades de acesso a car-
gos gerenciais e as distinções de tempo em afaze-
res domésticos (mulheres dedicam a isso 21,4 horas 
semanais, e homens, 11 horas semanais) persistem 
como um lembrete constante da ainda presente de-
sigualdade de gênero. 
Esse panorama geral encontra lugar, também, quan-
do direcionamos o olhar para o meio rural, espaço 
de admitida prevalência masculina. Existem algumas 
especificidades a se considerar, e, talvez, as mais 
relevantes – e as mais exitosas – sejam o avanço 
da participação feminina no agro brasileiro, a maior 
visibilidade da atuação das mulheres nele e o reco-
nhecimento da histórica importância delas para o 
setor. Informações do Censo Agropecuário de 2017 
indicam que 19 % dos estabelecimentos rurais bra-
sileiros são geridos por mulheres, o que equivale a 
cerca de um milhão de estabelecimentos.
Essas produtoras, quando questionadas sobre sua 
atuação no campo, indicaram, na maioria, ser pro-
prietárias (59,2 %) e sentir-se preparadas para o labor 
rural (55,5 %). Em paralelo, um levantamento sobre 
o perfil da mulher no agronegócio, realizado pela As-
sociação Brasileira do Agronegócio (ABAG), identifi-
cou que 88 % das mulheres do agro se consideram 
independentes financeiramente, 60 % têm curso su-
perior completo e 55% acessam a internet diariamen-
te. Esse perfil, ao lado dos esforços constantes das 
mulheres e das transformações no campo – que têm 
priorizado o conhecimento em detrimento da força –, 
tem favorecido a feminilização no campo. 

Naturalmente, esse movimento, em termos esta-
tísticos e de percepção social sobre a importância 
da mulher no mercado de trabalho em geral – e no 
agro em particular –, não tem passado despercebido 
dos agentes que atuam transversalmente no setor. 
Ampliaram-se, significativamente, a presença de ca-
nais nas mídias sociais voltados para a mulher rural, 
bem como ampliou-se o número de eventos, cursos, 
identificações de relevância e premiações, particu-
larmente, para as mulheres que têm se destacado, 
de variadas maneiras, em seus campos de atuação. 
Apesar disso, é preciso mais.
Mais que reconhecer a importância das mulheres, é 
preciso valorizá-las com ações práticas e assertivas 
que permitam que esse imenso contingente de pes-
soas se integre digna e igualitariamente ao setor. En-
tre as ações objetivas estão a provisão de suporte ao 
acolhimento das crianças (particularmente, as meno-
res de cinco anos) tanto pelo poder público quanto 
pelas instituições privadas; a criação de treinamen-
tos e capacitações que atendam às necessidades 
específicas de mulheres que desejam e precisam se 
capacitar, mas têm filhos sob sua responsabilidade 
direta; o incentivo à formação de grupos de produto-
ras e à ida a eventos específicos (técnicos) que favo-
reçam a construção de redes de relacionamento e a 
troca de informações; a prática consciente da inser-
ção feminina em cargos de gestão. Acima de tudo, 
porém, para além desses movimentos sabidamente 
úteis ao apoio e à emancipação feminina, é preciso 
ouvir a mulher na construção dessas estratégias e 
chamar os homens para o diálogo.
Na prática, é preciso falar para todos sobre a impor-
tância da mulher, e não apenas para elas. É preciso 
divulgar amplamente as estatísticas de sua participa-
ção, de sua atuação profissional e familiar. É preciso 
semear, em todos os espaços sociais, que a atuação 
da mulher é proativa, forte e crescente, e aqueles 
que perceberem essa realidade estarão em posição 
vantajosa, porque esse movimento não vai parar. 
Seja na luta cotidiana pela igualdade e pela redução 
das distorções e violências, seja pela prova diária 
de sua competência pelos dados objetivos, a mu-
lher amplia sua participação no agronegócio e prova, 
cada vez mais, que tem a força do campo intrínseca 
a sua própria realidade.

Viviani Silva Lirio

A MULHER E O AGRO
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Maior cultura do Brasil, com aproximada-
mente 154 milhões de hectares, a pasta-
gem está cada dia mais forte na pauta de 
discussões a respeito de sua máxima efi-

ciência e seu aproveitamento. Para alcançar esse ponto, 
precisamos explanar e debater uma melhor divisão das 
áreas de pastagem dentro da propriedade.
A divisão das pastagens, ou piqueteamento, é uma eta-
pa muito importante para maximizar a oferta de alimento 
para os animais, ganhando maior rendimento quantitativo 
e qualitativo. Para um melhor entendimento do assunto, 
é importante entender a fisiologia das plantas forrageiras 
e dos seus pontos ótimos de colheita, bem como a sin-
gularidade de cada espécie em relação à entrada e à sa-
ída dos animais, que é um momento extremamente im-
portante para maior rendimento e conversão de ganhos, 
seja em peso, seja produção de leite, pontos ligados 
sempre à qualidade bromatológica e nutritiva da planta.
Pastagens intensivas, ou seja, grandes áreas sem divi-
sões tendem a apresentar duas características importan-
tes: áreas que apresentam subpastejo, isto é, forragens 
passadas de seu ponto ideal de colheita, apresentando 
baixa qualidade nutritiva, perda de proteína e baixa diges-
tibilidade, enquanto outras áreas do mesmo pasto irão 
apresentar um cenário 
contrário de superpas-
tejo, forragens cortadas 
abaixo do ponto permi-
tido, causando, direta-
mente, um rebrote muito 
mais lento do que o nor-
mal esperado.
Com relação ainda aos 
benefícios, há um melhor 

aproveitamento da forragem produzida, uma vez que o 
produtor determina quando, onde e o que os animais irão 
pastejar. Como já pontuado, com a divisão dos pastos, 
o produtor evitará perdas de forragem por mal aprovei-
tamento (subpastejo) e também por superpastejos, que 
afetam diretamente o tempo de rebrote da planta. Dessa 
forma, é possível aumentar a taxa de lotação por hectare 
consideravelmente, pois caberá ao próprio produtor reali-
zar esse manejo de intensidade, quando necessário, e de 
descanso do pasto, quando exigido.
Pasto uniforme, com presença de touceiras e perfilhos 
saudáveis, é um pasto que apresenta ausência de plan-
tas invasoras. Assim, ao entrar com sistemas rotacio-
nados na sua fazenda, o produtor não só aumentará a 
produção, como também evitará custos com herbicidas 
– outro benefício a ser marcado. 
Conhecemos alguns dos benefícios da divisão das pasta-
gens, mas, então, como dar início a esse processo den-
tro da propriedade? 
É preciso ter consciência de que, quando se opta por in-
tensificar as pastagens com sistemas rotacionados, para-
lelamente, surge a importância de um acompanhamento 
mais crítico da saúde do solo, sendo fundamental a re-
alização de análises periódicas, correções e adubações 

quando necessárias. Es-
sas ações geram custos, 
demandando um bom 
planejamento financeiro. 
Além disso, é recomen-
dável que o produtor faça 
o projeto em etapas, ao 
invés de intensificar e di-
vidir cem por cento sua 
propriedade. 

Benefícios da melhor divisão dos
pastos e a reserva para seca
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De início, o aconselhável é realizar um mapeamento da 
fazenda, optando, assim, pela instalação de módulos de 
pastejo, o que significa definir uma área, que seja um 
pasto único e de tamanho grande, e, partir dele, iniciar as 
suas divisões. 
Definir quantos piquetes e quantos dias de pastejo nes-
ses pastos será o primeiro passo para começar a de-
senhar o módulo. E, para essa definição, é necessário 
entender melhor a categoria animal a ser pastejada, a 
espécie forrageira existente no local, o manejo de adu-
bação a ser adotado e a disponibilidade dos colaborado-
res da fazenda para realizarem esse manejo de troca de 
pastos. Nesse momento de definição, faz-se importante 
a presença de um técnico especialista que possa auxiliar 
o produtor a tomar as melhores decisões. Cooperados 
da Coopercitrus contam com um time de especialistas 
e técnicos em pastagem prontamente disponíveis para 
acompanhar todas as etapas desse processo. Dividindo 
melhor os pastos, o produtor consegue um período mais 
regular de descanso para essas áreas. 
Ademais, com a chegada da seca, é possível adotar outra 
estratégia muito importante: a reserva de determinadas 
áreas. Com o fim das águas, inicia-se a escassez da pro-
dução forrageira, e um produtor preparado começa a pla-
nejar estratégias e enfrentar esse desafio já na parte final 
do período chuvoso. Nesse momento, ele destina áreas 
para o diferimento das pastagens, “pulmões” reserva-
dos para disponibilizar ingestão de volumoso (macega) 

para os animais durante o período de estiagem. 
Esse processo consiste basicamente em vedar al-
gumas áreas no momento de chuvas regulares para 
que a planta se desenvolva em grande quantidade por 
meio de número de perfilhos e folhas, permanecendo 
vedada durante todo o período para ser disponibilizada 
para pastejo apenas no momento de maior necessida-
de, a seca.
De acordo com Souza (2014 ), o diferimento é uma téc-
nica de baixo investimento, com custos mínimos, pois 
basta apenas cercar a área e realizar o descanso. Por dis-
pensar investimentos elevados, normalmente associada 
com a conservação de forragens (máquinas, implemen-
tos e estruturas de armazenagem), essa estratégia de 
manejo tem como sua principal vantagem os custos de 
produção reduzidos. 
Pastagem é uma cultura e deve ser tratada como qual. O 
conhecimento é o primeiro passo para se obter sucesso 
no processo de intensificação e máximo aproveitamento 
das áreas. 
 

Murilo Penha dos Santos, Engenheiro Agrônomo.
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MERCADO DE BOVINOS PARA
REPOSIÇÃO E EXPECTATIVAS

Cenário do mercado de reposição no começo de 2022

A oferta de bovinos para reposição aumentou em janei-
ro. Apesar do aumento da oferta, o mercado do boi gordo 
aquecido na virada de ano fez que os preços ficassem fir-
mes no primeiro mês do ano.
Na primeira quinzena de fevereiro, a arroba do boi gordo 
ficou pressionada na maior parte das praças pecuárias e 
o mercado de reposição acompanhou esse movimento. 
O clima foi outro ponto que pesou nas negociações. No 
Sul do país, a estiagem que preocupa agricultores também 
afetou os pastos, travando os negócios. No Centro-Norte, 
com o cenário oposto, as chuvas em excesso dificultaram 
o carregamento e o transporte de animais, o que também 
diminuiu o volume de negócios. 

Situação no mercado paulista 

Nas praças pecuárias paulistas, em janeiro, os preços fir-
mes para o boi gordo continuaram em fevereiro (14/2), 
destoando das outras praças, com alta de 5,9 % no acu-
mulado do ano. 
O mercado de reposição seguiu na mesma toada, 
apresentando, em média, alta de 8,2 %, considerando 
todas as categorias de machos anelorados. Veja na 
tabela 1.

No entanto, os compradores resistiram aos novos preços, 
diminuindo o volume e a liquidez de negócios nos primei-
ros 45 dias de 2022.

 
 

Boi Gordo Boi Magro Garrote Bezerro Desmama
R$/@ R$/cabeça R$/cabeça R$/cabeça R$/cabeça

fev-21 297,38 4350,00 3980,00 3150,00 2800,00

mar-21 303,15 4400,00 4000,00 3350,00 2925,00

abr-21 310,38 4400,00 4000,00 3400,00 3200,00

mai-21 303,05 4200,00 3700,00 3250,00 3000,00

jun-21 307,50 4340,00 3820,00 3300,00 3000,00

jul-21 311,07 4362,50 3812,50 3287,50 2962,50

ago-21 310,57 4070,00 3575,00 3037,50 2787,50

set-21 299,83 3890,00 3440,00 2900,00 2700,00

out-21 268,47 3625,00 3325,00 2812,50 2600,00

nov-21 290,00 3750,00 3450,00 3000,00 2600,00

dez-21 312,86 3750,00 3450,00 3000,00 2850,00

jan-22 331,33 4300,00 3600,00 3250,00 3000,00

fev-22* 331,43 4300,00 3600,00 3200,00 2900,00

Tabela 1 . Preços médios do boi gordo (R$/@) e bovinos para reposição (R$/cabeça) 
em São Paulo, nos últimos doze meses.

Fonte: Scot Consultoria.
*até 14/2/22
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Expectativas para o curto prazo

A demanda por machos mais erados (garrote/boi 
magro) deverá aumentar e manter os preços eleva-
dos, de olho no primeiro giro de confinamento. Po-
rém, o mercado do boi gordo, pressionado com um 
aumento da oferta de gado de pastagem no radar, 
poderá afetar a cotação dessas categorias.
Em curto prazo, deve haver um aumento na ofer-
ta de fêmeas para abate com o fim da estação de 
monta. Nesse sentido, com mais oferta de cabe-
ças para abate, um cenário de preços mais frouxos 
pode acontecer; e, para os bovinos para reposição 
do rebanho, não está descartado um quadro seme-
lhante de preços.

Hugo Mello, analista de mercado, Scot Consultoria
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Figura 1 . Relação de troca considerando-se o boi ma-
gro ao longo de um ano na praça paulista

Figura 4 . Relação de troca considerando-se o bezerro 
desmamado ao longo de um ano na praça paulista

Figura 2 . Relação de troca considerando-se o garrote 
ao longo de um ano na praça paulista

Figura 3 . Relação de troca considerando-se o bezerro 
de ano ao longo de um ano na praça paulista

Fonte: Scot Consultoria.
*até 14/2/22

Fonte: Scot Consultoria.
*até 14/2/22

Fonte: Scot Consultoria.
*até 14/2/22

Fonte: Scot Consultoria.
*até 14/2/22

Pecuária

Relação de troca

Em São Paulo, com a venda de um boi gordo de 19 
@, compra-se 1,46 boi magro, 1,75 garrote, 1,97 
bezerro de ano e 2,17 bezerros de desmama. 
Em janeiro, o cenário foi semelhante para as cate-
gorias mais eradas (garrote/boi magro), pois a rela-
ção de troca não mudou. 
Para as categorias menos eradas (bezerros), o po-
der de compra do pecuarista melhorou 1,6 % em 
relação ao bezerro de ano e 3,5 % em relação à 
desmama. 
Em doze meses, a relação de troca melhorou para 
todas as categorias, com destaque de 23,2 % no 
poder de compra para o garrote (figuras 1,2,3 e 4).
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Nas andanças pelos pomares de citros e 
plantações de café em consultorias por 
clientes em busca de sustentabilidade de 
ecológica nas suas produções, na maioria 

para exportação como suco de laranja, limão tahiti e 
café, encontramos com incrível frequência os crisopí-
deos predadores. Estes são conhecidos no meio rural 
de Bichos Lixeiros, isso porque têm o comum hábito 
de carregar o lixo nas costas, isto é, no dorso deles há 
alguns tubérculos que exibem espinhos prendedores 
que servem para prender o lixo. Mas o lixo na verdade 
são os restos das presas (vítimas) que estes insetos 
atacam e consomem para sobreviver e se reproduzir. 
A captura dos cadáveres tem, no entanto, uma fun-
ção muito importante que é a proteção dos crisopíde-
os contra os seus próprios predadores que seriam os 
percevejos pentatomídeos maiores e aranhas caçado-
ras. São duas as espécies mais comuns: Ceraeochrysa 
everes e C. cubana (Neoroptera: Chrysopidae). Tudo 
começa com outro instinto auto protetor que é o nas-
cimento de um ovo que fica preso num fio de seda 
produzido pela fêmea ao ovipositar sobre a folha ou 
fruto ou galho (foto topo). Ao nascer a larvinha desce 
pelo fio e já inicia a caçada por insetos menores do que 
eles com outros recém-nascidos ou ácaros ou ovos de 
outros insetos. Outro órgão peculiar e curioso destes 
insetos predadores é que eles não são mastigadores 
como a maioria dos predadores, são sugadores por 
meio de duas mandíbulas transformadas em canudos 
pelos quais eles introduzem nas presas e sugam seus 
conteúdos até o secamento e em seguida num ato 
contínuo elevam a casca da presa para o dorso onde 
fica preso e o camufla contra os outros predadores 

já citados. Conforme a larva cresce, cresce também 
o tamanho das vítimas. Tem hábito canibal também. 
Larvas maiores predam larvas menores deles mesmos 
e o filamento do ovo também tem esse propósito, de 
proteger-se do seu próprio canibalismo ao nascer. Ao 
empupar, a larva pára de se alimentar e forma uma 
carapaça que toma o formato de uma esfera e man-
tem o lixo, com isso se protegendo dos predadores 
e dos inseticidas. Esse é o crisopídeo presente natu-
ralmente nas lavouras. Tem outro grupo de espécies 
que só não é lixeiro. O corpo é liso, mas o restante 
é tudo semelhante ao citado. É o Chryoperlla externa 
muito comum em culturas anuais e no mato natural 
nas entrelinhas dos pomares e cafezais. Esta espécie 
é a que está sendo produzida em diversos laboratórios 
e disponível comercialmente. Já é utilizado no controle 
biológico do Bicho Mineiro do Café. A eficiência das 
duas espécies é muito alta porém são generalistas. 
Para eficácia a soltura é tipo inundação. A C. everes, 
para se ter uma ideia, mais de 100 cochonilhas brancas 
em cada uma das 3 fases larvais. A C. externa preda 
30 pulgões/dia. Os adultos não predam. Pois bem, as 
florestas abrigam árvores e arbustos que são atacados 
por pulgões, moscas brancas, cochonilhas que criam 
naturalmente esses crisopídeos que ao emergirem os 
adultos parte deles migram para as lavouras de citros e 
café. Mesmo que sejam pulverizados frequentemente 
os adultos fêmeas botam seus ovos como na foto e 
o controle biológico na sua fase inicial é garantido de 
qualquer praga que estiver no seu início como ácaros, 
cochonilhas, mosca branca cochonilha branca nos ci-
tros e bicho mineiro no café.

Prof. Santin Gravena (GCONCI, MERCON e CONPLANT)

A PRESERVAÇÃO FLORESTAL NA CITRICULTURA E 
CAFEICULTURA É A MORADIA TAMBÉM DOS

CRISOPÍDEOS PREDADORES
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Nosso resumo mensal começa com as 
atualizações de fevereiro da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Co-
nab) em relação a safra brasileira de 

grãos 2021/22; e os números não são animadores! 
A estimativa de produção total de grãos foi revista 
de 284,4 (janeiro) para 268,2 milhões de t; redu-
ção de 5,7% em um mês, mas ainda 5,0% maior 
que a produção total no ciclo passado. A redução 
é resultado das fortes secas que afetaram impor-
tantes regiões produtoras, especialmente no sul 
do Brasil, além do excesso de chuvas em estados 
do Centro-Oeste. A principal alteração se deu para 
a cultura da soja, que caiu de 140,5 para 125,5 mi-
lhões de t, baixa de 10,7%. Com isso, a produção 
da oleaginosa deve ser 9,2% menor neste ciclo 
em comparação ao passado. Já o milho não sofreu 
variações significativas na nova estimativa, perma-
necendo com a produção total estimada em torno 
de 112,3 milhões de t, alta de 29,0% na compara-
ção com 2020/21. Deste total, 23,4 milhões de t 
serão produzidos em 1ª safra e o restante – 87,9 
milhões de t em 2ª ou 3ª safras. A área de milho 2ª 
safra também foi levemente reajustada para bai-
xo este mês, em 0,2%, agora estimada em 20,89 
milhões de ha (+4,8%). Por fim, o algodão deve 

entregar 2,71 milhões de t de pluma (+15,0%) em 
uma área de 1,53 milhões de há (+12,1%).
Do lado das operações, a Conab estima que até o 
dia 05 de fevereiro, 16,8% das áreas de soja já ha-
viam sido colhidas no Brasil, contra 3,6% na mes-
ma data do ciclo passado. Já a colheita do milho 
verão (1ª safra) está em 14,6%; era de 12,0% há 
um ano. A semeadura do milho safrinha (2ª safra), 
por sua vez, registrou progresso de 22,4% até o 
momento, valor bem superior aos 4,1% no mes-
mo período de 2021. Vale lembrar que estamos 
dentro da janela ideal de plantio, a qual se estende 
entre janeiro e fevereiro, mas que a cada dia que 
se passa, o potencial produtivo pode ser reduzido 
em uma saca por hectare, segundo pesquisadores 
da Embrapa. Por sua vez o plantio realizado fora do 
período ideal pode gerar riscos de perdas de até 
100%. Mesmo assim, estamos confiantes de que, 
se o clima ajudar, teremos bons resultados com o 
milho este ano.
Com relação às exportações, começamos acele-
rando forte na largada do ano. O agronegócio bra-
sileiro exportou cifra recorde de US$ 8,82 bilhões 
para o mês de janeiro, crescimento de 57,5% em 
comparação ao mesmo mês de 2021, segundo 
dados do Mapa. Esse resultado é sustentado tan-
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to pelo aumento de preços (+19,0%) como pelo 
incremento do volume comercializado (+32,3%). 
O top five dos produtos exportados em janeiro é 
formado por: na liderança, segue sendo o com-
plexo soja, com embarques de US$ 2,12 bilhões 
(+338,3%), ou seja, de cada US$ 4,00 exportados, 
US$ 1,00 é proveniente dos produtos da oleagino-
sa; na segunda posição estão as carnes, que regis-
traram recordes para o mês, alcançando US$ 1,61 
bilhão (+39,8%), sendo US$ 801,06 milhões pro-
venientes da carne bovina (+46,2%), US$ 604,89 
milhões de frango (+42,8%) e US$ 159,29 milhões 
da carne suína (+9,7%); os produtos florestais apa-
recem na sequência, vendendo US$ 1,26 bilhão 
(+52,7%). Em quarto, cereais, farinhas e prepara-
ções foram responsáveis pela exportação de US$ 
931,07 milhões (+62,1%); e, por fim, o café regis-
trou embarques de US$ 719,21 milhões (+41,1%), 
com aumento atribuído a um crescimento de pre-
ços, uma vez que o volume caiu (-18,5%).
No outro lado da balança comercial, as importa-
ções do setor somaram US$ 1,12 bilhão, eviden-

ciando queda de 14,3%. Com isso, o agronegó-
cio entregou um superávit ainda maior de US$ 
7,71 bilhões, 79,3% superior àquele no mesmo 
mês de 2021.
E concluímos trazendo alguns destaques em rela-
ção aos fertilizantes, que é algo que tem preocupa-
do bastante os produtores; as estimativas dizem 
que cerca de 20% das necessidades de 22/23 já 
estão compradas. Mas segundo o Itau BBA as re-
lações de troca se deterioram bastante. Soja em 
setembro: 31 scs para compra de uma t de fosfato 
monoamômico (MAP) no ciclo 22/23, ante 29 sa-
cas na temporada 21/22. No milho, a relação de 
troca entre o grão e o cloreto de potássio (KCl) 
deve passar de 40 scs por t de MAP em 21/22 para 
mais de 62 sacas por t em 22/23. Vale lembrar que 
cerca de 2/3 do adubo é usado no 2° semestre. 
Compras devem se concentrar no final do primeiro 
semestre e no segundo pode haver stress logísti-
co. Mais do que nunca é hora de otimizar a gestão, 
o registro dos gastos e o acompanhamento dos 
fatos do agro. Vamos à eles!

1. Rendimentos na colheita da soja e milho, 
principalmente, e suas influências nas estima-
tivas da safra;

2. Velocidade do plantio da segunda safra e ca-
racterísticas do clima sobre esta produção;

3. A evolução da crise energética, preços do petró-
leo, tensões geopolíticas e preços e disponibilida-
des de defensivos e fertilizantes;

4. A evolução do quadro político e econômico no 

Brasil e as consequências no câmbio, que sofreu 
sensível valorização neste mês;

5. O andamento das exportações (China começa 
o ano comprando bastante do Brasil) e da econo-
mia e o consumo no mercado interno, impactado 
pelo Auxílio Brasil.

Os cinco fatos do agro para acompanhar em março são:

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.

Nem tudo sai como o planejado, mas é possível ter mais tranquilidade 
quando ocorrer um imprevisto.

Para um seguro de vida ainda mais completo, procure o RH
e saiba como.

PROTEÇÃO EXTRA NUNCA É DEMAIS.

 mag.com.br

O que Os OlhOs
nãO veem, O
canavial sente. 

cOntra Os nematOides, 
a prOteçãO de BiOBac®. 

Agora você pode contar com Biobac, 
a sOluçãO BiOlÓGica da upl que traz 
produtividade e longevidade para o canavial. 

É a microbiologia gerando macrorresultados.

/uplbr /brasilupl upl-ltd.com/br
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PRODUTOS
E

(17) 3344-3228
(17) 3344-3060

ANUNCIE

SERVIÇOS

Mudas Clonais,
Mudas E. citriodora,
Orientação Técnica.

MUDAS DE EUCALIPTOS
P
P
P

Renasem - SP 01835/2008

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

(16) 3322-6488

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.

IMÓVEIS À VENDA
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
Valor: R$ 7.000.000,00

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)
Valor: R$ 450.000,00

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
Valor: R$ 280.000,00

CASA – LEME – SP
Denominação: Imóvel residencial - 
Casa
Município: Leme
Matrícula: 37.479 
C.R.I: Leme, SP
Área: 470 m²
Valor: R$ 450.000,00

APARTAMENTO SHOPPING
MONICA – UBERABA – MG
Denominação: Apto nº 604, 7º 
andar, Edifício Residencial Monica 
Shopping, localizado na Rua Vigá-
rio Silva, nº 745
Município: Uberaba
Matrícula: 29.351 e 27.323 
C.R.I: Uberaba, MG
Área: 125 m²
Valor: R$ 420.000,00

Imóveis

AQUI!
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Muneo® BioKit
Planeje o futuro
do seu canavial.

Com Muneo® BioKit, o futuro do seu canavial começa com mais proteção e potencial, 
trazendo os melhores resultados para sua lavoura com mais sustentabilidade.

 Benefícios: 

• Maior arranque, brotação,
 per�lhamento e enraizamento,
 principalmente durante o
 desenvolvimento inicial do canavial.

• Proteção contra as principais
 pragas e doenças.

• Promove uma melhor absorção
 de nutrientes.

• Permite que a planta expresse
 todo o seu potencial produtivo.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado. 

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as 
doses recomendadas. Descarte corretamente as 
embalagens e os restos de produtos. Incluir outros 
métodos de controle dentro do programa de Manejo 
Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e 
apropriados. Registro MAPA: Muneo® nº 35118.

0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br
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