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A estratégia da Coopercitrus na Agrishow foi pautada na 
integração de todo sistema produtivo em que o agricul-
tor está inserido. Em um único e amplo espaço, um dos 
maiores estandes do evento, as empresas de tecnologia 
do agronegócio apresentaram as diversas soluções para 
os cooperados, além de opções de comercialização, se-
guros e financiamento da safra. Este ano, o destaque foi 
o setor financeiro, e nosso estande recebeu a visita das 
lideranças de todos os bancos que atuam no agro.
O cenário macroeconômico do agronegócio está nebuloso, 
pois vivemos um momento de escassez de recursos con-
trolados pelo governo, de 
elevada taxa de juros, de alta 
expressiva dos preços dos 
insumos e de futuro incerto. 
Apesar disso, os resultados 
da Agrishow demonstraram 
o contrário para nós: o evento recebeu 193 mil visitantes, 
gerou um faturamento estimado de R$ 11,2 bilhões e apon-
tou um crescimento de 286% em relação à última edição. 
Dessa maneira, os fatores positivos superaram os ne-
gativos, uma vez que houve retorno e fortalecimento 
dos eventos presenciais represados nos últimos 2 anos 
pela pandemia; rentabilidade da atividade agropecuária 
nas safras anteriores; confiança no resultado positivo 
da operação na próxima safra; e possibilidade da utili-
zação de novas soluções que impactam positivamente 
a atividade no campo, como o emprego de drones de 
pulverização com custo competitivo.
Durante a Agrishow, a Coopercitrus negociou R$ 1,8 bi-
lhões em insumos, máquinas e implementos. Recebemos 
a visita de mais de 15 mil produtores em nosso estande, o 
qual contou com a participação de 70 empresas parceiras. 
O Campo Digital Coopercitrus, que congrega os serviços de 
alta tecnologia para a produção agropecuária foi destaque, 
tornando o espaço lotado durante todo o evento. Além da 
presença na feira, todas as lojas da Coopercitrus estavam 

preparadas para levar ao produtor as condições diferencia-
das negociadas com os nossos parceiros comerciais.
Também, tivemos a oportunidade de discutir a estratégia 
da Coopercitrus com as principais lideranças do setor e 
os presidentes e as diretorias das empresas de proteção 
de cultivos. As sementes, os fertilizantes, os tratores e 
implementos, as soluções tecnológicas para agropecuá-
ria e o sistema financeiro estiveram no nosso estande. 
O compartilhamento e o alinhamento de estratégias são 
cruciais para construção de parcerias duradouras, que 
proporcionam diferenciais para nossos cooperados.

Além disso, fortalecemos o nosso ESG e recebemos a 
visita de estudantes do ensino médio do Colégio Guilher-
me Dumont Villares, da capital de São Paulo, para uma 
palestra informativa sobre a importância do agronegócio 
para a sociedade, iniciativa em parceria com Movimento 
“De Olho no Material Escolar”. A Fundação Coopercitrus 
Credicitrus também expôs, por meio de maquetes, os 
projetos de recuperação de áreas de preservação perma-
nente e nascentes.
Em momentos de escassez de insumos, custos elevados 
e futuro incerto, a estratégia do agricultor de compra fra-
cionada prevalece. Assim, não mediremos esforços para 
construção de novas campanhas comerciais em momen-
tos oportunos.

Coopercitrus é destaque na Agrishow!

Matheus Kfouri Marino
Presidente do Conselho de 

Administração da Coopercitrus

"O compartilhamento e alinhamento de estratégias é 
crucial para construção de parcerias duradouras que 
proporcionam diferencias para nossos cooperados."

Garantia de
produtividade

Mais eficiência, mais sustentável.

Fazenda Santa Rita propriedade de 
Marcelo Junqueira • Altinópolis - SP
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Tecnologia e cuidados
garantem boa produtividade no cultivo do

tomate
Produzir tomates exige muitos cuidados do 

produtor. Por ser uma cultura sensível ao 
clima e a pragas, a escolha dos materiais 
genéticos, o equilíbrio nutricional e os cui-

dados no manejo e na colheita fazem parte de uma 
rotina essencial para garantir a qualidade da produção 
e a viabilidade no negócio. 
Na fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Parana-
puã, SP, a lavoura de tomates é a menina dos olhos 
da cooperada Luiza Lanzoni, que acompanha o cultivo 
de perto há 30 anos ao lado do marido, Antonio Van-
dair Bernardes. Ela cultiva as variedades compack e 
netuno em uma área de sete alqueires a céu aberto e 
está feliz com os resultados.
A razão para a alegria é explicada em números. Na úl-
tima safra, a cooperada colheu uma média de 13 qui-
los de tomate por ciclo da planta, o equivalente a 140 

toneladas por hectare. Para efeito de comparação, a 
produtividade alcançada por ela é bem acima da mé-
dia brasileira, estimada em 80 toneladas por hectare.
A produtora conta como começou a produção: “Meu 
marido e eu tínhamos lavoura de café, quando meu 
tio Laércio Lanzonni nos incentivou a plantar tomate. 
Aceitamos o desafio e começamos com dez mil pés. 
Fomos aumentando a área de cultivo até chegarmos 
na produção atual, de 230 mil pés”.
Ao passo que aprendia mais sobre a cultura, a agri-
cultora passou a expandir sua produção para atender 
o mercado de mesa na região sul do Brasil. “No iní-
cio, entregávamos nas regiões próximas da fazenda, 
mas, quando passamos a produzir numa área maior, 
fechamos contrato para a destinação fora do Estado 
de São Paulo”, recorda Luiza, contente com a evolu-
ção da sua lavoura.

O segredo está nos detalhes 
O que faz o pomar de Luiza ser acima da média é a 
disciplina ao longo do ciclo de produção. Com aten-
ção redobrada no planejamento da safra, método 
para avaliação do manejo em cada rua da plantação 
e investimentos em tecnologia, a cooperada conse-
gue melhorar seus resultados na produtividade e nos 
custos.
Lanzoni destaca que um dos grandes segredos do 
processo de cultivo da cultura é o controle de pragas, 
uma vez que o tomate é suscetível a broca-pequena, 
traça, ácaros, mosca-branca, tripes e pulgões: “Ana-
lisamos todas as etapas com muito cuidado. Para 
fazer esse controle, contamos com a assistência téc-
nica da Coopercitrus, que tem contribuído, e muito, 
para melhorar a produtividade”.

Com tecnologias e suporte da Coopercitrus, a cooperada Luiza Lanzoni colhe uma 
produtividade acima da média, tendo se tornado referência em sua região.

Outro segredo que transforma a cooperada em refe-
rência em sua região está na tecnificação, que garante 
a baixa incidência de doenças, e no modelo de produ-
ção que preza pelos melhores produtos. 
A cooperada mantém como rotina fazer três aplica-
ções semanais de defensivos para controlar as pragas. 
“Na próxima safra, vamos agregar biológicos junto ao 
manejo de defensivos. Trata-se de uma técnica nova 
que está alcançando bons resultados. Com o manejo 
correto, é possível diminuir a dosagem dos agroquími-
cos e aumentar os biológicos ou associar os dois, de-
pendendo da situação da lavoura”, revela o engenheiro 
agrônomo Erasmo Muniz, consultor técnico comercial 
da Coopercitrus que atende a cooperada.
Além da atenção redobrada ao controle de pragas e à 
tecnificação de sua lavoura, outro método adotado na 
produção de Luiza é a divisão de áreas por funcionário, 
de forma que cada um fica responsável por determi-
nada região da lavoura. Na fase de formação, 17 fun-
cionários trabalham no manejo e, na fase colheita, são 
entre 50 e 60 trabalhadores. “O manejo do tomate é 
muito artesanal e precisamos de mão de obra qualifi-
cada para manter a qualidade do fruto. Os funcionários 
são nossos parceiros que ficam de olho em todos os 
detalhes do pomar. Esse sistema nos permite capaci-
tar melhor a mão de obra, já que é possível identificar 
quem pode estar cometendo algum erro. Com isso, 
aumentou a qualidade e trouxe eficiência na produ-
ção”, ressalta a cooperada.

Manejo nutricional é essencial 
Um bom plantio requer preparo adequado de solo e 
manejo nutricional. O tomateiro é considerado, entre as 
hortaliças, uma das espécies mais exigentes em adu-
bação. Portanto, é necessário conhecer as exigências 
nutricionais dele, os principais sintomas de deficiências 
e o modo de corrigi-las para atingir alta produtividade. 
A cooperada explica que o tomate de mesa pede tratos 
culturais específicos: “Primeiramente, tombamos e gra-
deamos a terra e passamos a rotativa no canteiro para 
iniciar a adubação; depois, é feito o plantio das mudas e, 
por fim, colamos os barbantes para conduzir a planta”.
Para incrementar a produção, Luiza investiu na fertirriga-
ção, que garante a aplicação de fertilizantes na água da 
irrigação, proporcionando um salto qualitativo na produ-
ção. “Na fertirrigação, é preciso conhecer a variedade 
e a curva de absorção de cada elemento. É feito um 
cálculo que acompanha o EC (utilidade elétrica) e o Ph 
da água. A distribuição de insumos e a parte nutricional 
são feitas por uma consultoria especializada, que analisa 
se está faltando algum nutriente”, analisa Erasmo. 
Outro diferencial é a assertividade na produção: “Não 

A cooperada Luiza Lanzoni está contente 
com a evolução da lavoura de tomates.

“A fertirrigação veio para mudar a 
agricultura brasileira” 

A fertirrigação fornece o balanço nutricional da 
cultura por meio da aplicação de fertilizantes 
junto da água de irrigação. O Consultor Técnico 
Comercial da Coopercitrus Erasmo Muniz, ex-
plica os benefícios da tecnologia adotada pela 
cooperada Luiza Manzo-
ni, no cultivo do tomate.  
Acesse o link https://
youtu.be/Bw39hYxkobk 
ou escaneie o QR Code 
abaixo com a câmera do 
seu celular e confira! 
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podemos ter perdas. O primeiro cuidado é com a nu-
trição, por isso é preciso investir em adubação. O to-
mate exige muito boro. A cepilha fica colada no ová-
rio e a fruta é muito sensível na  casca e, na hora de 
retirar, pode rasgar. Quando isso acontece, o fruto é 
descartado. Tomamos muito cuidado e não podemos 
ter essas perdas”, comenta Erasmo.
O engenheiro agrônomo ressalta que a tecnologia foi 
de extrema importância para o aumento da rentabili-
dade da produtora: “Antes, a média de produtividade 
era de 8 a 10 quilos e saltou para 13 quilos por planta”. 

Coopercitrus sempre ao lado do cooperado
Para implementar o sistema de fertirrigação na pro-
priedade, é essencial contar com o apoio de um 
profissional especializado. A equipe de irrigação da 

Coopercitrus é altamente qualificada para a instalação, 
o suporte e a manutenção em projetos, sempre ins-
truindo os cooperados a fazer o melhor uso da prática.
“Somos cooperados desde que a Coopercitrus che-
gou em Jales. Nós compramos todos os insumos na 
cooperativa e a equipe nos auxilia bastante, desde o 
planejamento de insumos até a assistência no mane-
jo. Estamos muito felizes”, ressalta Luiza.
Reunindo produtos, serviços e assistência especiali-
zada, a Coopercitrus segue comprometida em ofere-
cer soluções integradas para o produtor rural melho-
rar seu desempenho e crescer como um todo.

Bravonil® Top.
Implacável contra as doenças. Conveniente no manejo.
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BRAVONIL® TOP.
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O CTC da Coopercitrus, Erasmo Muniz, e 
o gerente da unidade de Jales, Marlon 

Albertini, acompanham a produção 
da cooperada Luiza Lanzoni
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Agricultura de precisão

investimento com retorno certo
em cana:

Ter mais produtividade e aproveitar melhor os recursos são objetivos constantes do 
cooperado Marcus Tittoto, que confia no pacote de tecnologias da Coopercitrus para 

aumentar a performance na produção de cana-de-açúcar.

Na visão do cooperado Marcus Tittoto, de 
Bom Jesus de Goiás, GO, adotar a agricul-
tura de precisão na produção é um caminho 
sem volta. Em um mercado com margens 

cada vez mais apertadas, investir em alternativas para 
aumentar a produtividade e evitar o desperdício é de-
cisivo para crescer em sustentabilidade e rentabilidade.
De família tradicional da produção agropecuária, Marcus 
se iniciou na agricultura na região de Serrana, SP, e am-
pliou a produção para a região de Bom Jesus de Goiás, 
GO. Na década de 80, ele iniciou a produção de grãos 
em Goiás. Em 2005, iniciou o plantio de cana-de-açúcar.
Atualmente, ao lado dos filhos, Matheus, Tomas e Ana 
Carolina, o cooperado investe no cultivo de cana-de-açú-
car e soja nas áreas de renovação da fazenda Tamboril. 
“Conforme a necessidade das usinas da região, Marcus 
aumentou a área plantada de cana-de-açúcar e a rotação 
de cultura de soja, com produção para abastecimento da 
usina”, informa o gerente agrícola Bruno Vilela. 
Em 2017, Marcus se tornou um dos sócios da usina 
Bom Sucesso e, posteriormente, adquiriu o complexo 
industrial, cuja capacidade de moagem é de 3 milhões 
de toneladas.
“É uma experiência diferente, porque passamos a for-
necer cana para nós mesmos. Com um outro olhar, 
melhoramos alguns pontos na gestão e, hoje, conta-
mos com oito fornecedores e 800 funcionários com 

empregos diretos. Trata-se de uma unidade muito im-
portante para a cidade na geração de emprego e renda. 
A nossa produção é de 2,75 milhões de toneladas des-
tinadas à produção de álcool anidro, álcool hidratado e 
açúcar”, ressalta Bruno.

Tecnologia e manejo 

Encarando a agricultura de precisão como um inves-
timento inteligente, o protocolo de manejo desenvol-
vido para a propriedade de Marcus combina tecnolo-
gias que aumentam a eficiência, evitam o desperdício 
e melhoram o aproveitamento dos insumos, das má-
quinas e da terra. 
O cooperado investe na análise de solo georreferen-
ciada, por meio do Geofert Coopercitrus, e na cor-
reção de solo com aplicação de insumos nas doses 
certas e, como resultado, melhora a assertividade 
nas dosagens dos insumos e potencializa a produ-
ção por área.
As pulverizações localizadas, feitas por meio de dro-
nes, também têm apresentado resultados interes-
santes no controle de plantas daninhas. “Aplicar os 
defensivos na quantidade certa faz toda a diferença, 
pois, além de otimizar os custos, equilibra a zona de 
manejo. A agricultura de precisão evoluiu muito e, 
hoje, é possível identificar as pragas e combatê-las de 

Zeus

Produto exclusivo
e inédito no Brasil

Efeito de choque
e residual únicos

Eficiência incomparável  
contra o Sphenophorus

USE O LEITOR DE QR CODE DO SEU CELULAR

CONHEÇA UMA PODEROSA SOLUÇÃO 
PARA PROTEGER OS CANAVIAIS.

ihara.com.br
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forma rápida. Para tudo isso, contamos com a agilida-
de da Coopercitrus”, explic a Vilela.
Com o uso do pacote de tecnologias da Coopercitrus, 
o produtor melhorou a aplicação do insumo, sem ge-
rar desperdícios, e aumentou o potencial produtivo da 
lavoura. Além desses benefícios, a produção passou a 
ser mais sustentável.
A etapa de reforma e plantio também recebe atenção 
especial com a rotação de culturas, seguida de um 
bom preparo do solo e da aplicação de fertilizantes e 
herbicidas a taxas variáveis. “Hoje em dia, existe uma 
série de cuidados para conseguir uma boa produtivida-
de. Em primeiro lugar, é preciso fazer um plantio muito 
bem-feito, investir na agricultura de precisão e na qua-
lidade de matéria-prima para conseguir chegar lá no fi-
nal, além de mão de obra treinada”, explica detalha o 
gerente agrícola. 

Parceria que gera frutos 

Considerado um produtor tradicional, conhecedor das 
bases da Coopercitrus e formador de opinião em sua 
região, Marcus foi um grande incentivador do proces-
so de expansão da Coopercitrus no estado de Goiás. 
Além dos benefícios de encontrar todos os insumos, 
as máquinas e os implementos com preços e con-
dições facilitadas de compra, o cooperado confia na 
cooperativa para ter acesso às principais tecnologias 
de precisão.
Com a chegada da cooperativa, em 2019, ao municí-
pio de Itumbiara, GO, nasceu a parceria entre a Usina 
Bom Sucesso e a filial da Coopercitrus, a qual se tor-
nou fornecedora de insumos, serviços e assistência 
para agricultura. 

Na visão dele, a chegada da Coopercitrus provocou 
uma mudança na região. “A seriedade com que a Co-
opercitrus trata os negócios passa muita segurança. 
A cooperativa presta um excelente atendimento, dá 
apoio técnico muito próximo, participa das cotações, 
sempre trazendo o melhor custo e oferecendo uma 
grande variedade de estoque de produtos. Com tudo 
isso, o ganho é consequência”, comenta o cooperado.
Para o gerente agrícola, a cooperativa é uma parceira 
que faz a diferença na compra de insumos, na tecnolo-
gia e na agilidade nos serviços prestados: “A Cooperci-
trus inspira confiança na hora de comprar e ao oferecer 
um preço justo ao produtor rural e na logística de en-
trega desses produtos. Eu durmo tranquilo, porque sei 
que os produtos irão chegar no dia combinado.”
A assistência técnica oferecida é outro diferencial desta-
cado pelo gerente agrícola: “Além do clima, o mercado 
volátil é outro grande desafio do produtor rural e, para 
nos prepararmos, é preciso ter informações, e o time de 
especialistas da Coopercitrus nos orienta em todas as 
etapas. Cada setor da agricultura tem seus desafios e 
a forma de cuidar. Na cana, almejamos um plantio com 
qualidade. Cuidando da soqueira, garantimos longevida-
de. As tecnologias vieram para agregar valor à produção. 
Para seguir evoluindo, é preciso se atualizar e investir 
em tecnologia”, enfatiza Bruno Vilela. 
A Coopercitrus segue comprometida em encurtar a 
distância entre a tecnologia e o campo, fazendo a agri-
cultura 5.0 desembarcar nas propriedades dos coope-
rados por meio da prestação de serviços. A coopera-
tiva conta com uma grande equipe de especialistas, 
que auxilia os cooperados a fazer o planejamento da 
safra, do plantio à colheita, e oferece as recomenda-
ções e orientações sobre as melhores práticas. 

RodapeVOCÊ,
COM A
CONFIANÇA
DE QUEM
FAZ O BRASIL 
CRESCER. Peça MAPFRE para o seu corretor.

Produtor Rural, seja qual for a sua necessidade,

os Seguros de Agronegócios MAPFRE são completos,

com coberturas e serviços que se adaptam às

necessidades do campo. Fruto da experiência de uma

seguradora com mais de 70 anos de mercado,

presente em mais de 100 países e em todo o Brasil. 

SEGUROS DE 
AGRONEGÓCIOS 
MAPFRE

mapfre.com.br

VOCÊ,
COBERTO DE
CONFIANÇA.

MAPFRE Seguros Gerais S.A., CNPJ 61.074.175/0001-38. Processos SUSEP: Seguro Granizo - nº 15414.900483/2013-82; Seguro Colheita Garantida - nº 15414.900586/2013-42; Seguro Cafezal - nº 15414.900521/2013-05; Seguro Floresta - nº 15414.900441/2013-41; Seguro Faturamento Agrícola Protegido - nº 15414.900406/2013-22; Seguro Custeio Agrícola - nº 15414.900179/2015-05; Seguro Multirrisco Rural - nº 15414.902065/2013-20 (Lucros Cessantes - Processo 
Secundário nº 15414.901103/2013-27, Responsabilidade Civil - Processo Secundário nº 15414.901104/2013-71); Seguro Penhor Rural - nº 15414.902066/2013-74 (Lucros Cessantes - Processo Secundário nº 15414.901234/2013-12, Responsabilidade Civil - Processo Secundário nº 15414.901235/2013-59); Seguro Pecuário - nº 15414.900442/2013-96. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas 
já tratadas pelos canais de atendimento habituais. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. O não pagamento do prêmio pode gerar o cancelamento do seguro. Este seguro é por prazo determinado, tendo 
a Seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. Este documento contém um resumo das condições gerais aplicáveis ao seguro. Restrições se aplicam a ele. Consulte a íntegra das Condições Gerais do seguro e o seu Manual de Assistência no site www.mapfre.com.br.
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tudo o que o produtor precisa
em um único estande

Agrishow 2022: 

Com um dos maiores estandes da feira, a Coopercitrus recebeu milhares de visitantes 
e ofereceu oportunidades para os produtores se atualizarem, conhecerem novas 

tecnologias e tirarem dúvidas técnicas sobre manejo.

A Coopercitrus teve uma participação bri-
lhante na Agrishow 2022, maior feira agrí-
cola da América Latina, realizada entre 25 
e 29 de abril, em Ribeirão Preto. Com um 

dos maiores estandes da feira, a cooperativa reuniu 
mais de 70 empresas parceiras e contou com mais 
de 500 colaboradores à disposição dos cooperados, 
levando toda a linha de produtos e serviços para o 
evento, com o propósito de auxiliar o cooperado a se 
desenvolver, produzir mais, aumentar sua rentabili-
dade, conquistar a sustentabilidade e crescer como 
um todo.
Após dois anos sem eventos presenciais, o clima da 
Agrishow era de saudosismo e de entusiasmo. Os 

produtores, expositores e participantes estavam sen-
tindo falta de rever amigos e conferir as novidades, os 
lançamentos e as inovações do setor.
A feira bateu recorde de público, com 193 mil vi-
sitantes, e alcançou R$ 11,243 bilhões em negó-
cios. Trata-se do maior faturamento na história da 
Agrishow. A Coopercitrus também fez desse evento 
um marco histórico: participando pela 8ª vez com o 
Shopping Rural, a cooperativa registrou faturamento 
de R$ 1,4 bilhões. 
O CEO da cooperativa, Fernando Degobbi, comemo-
rou a oportunidade de estar junto do produtor rural: 
“Muitos pensavam que os eventos digitais iriam 
substituir os eventos presenciais. A agricultura tem 
muita interação e o produtor rural precisa de orien-
tação e a presença, a conversa olho no olho, é real-
mente importante. Contamos com a participação de 
70 empresas parceiras líderes globais e mais de 500 
colaboradores, reunindo tudo o que o agricultor preci-
sa para melhorar sua eficiência e produtividade”.
Com o estande sempre lotado, durante os cinco dias 
do evento, a Coopercitrus recebeu milhares de visi-
tantes, como cooperados, estudantes, empresários e 
lideranças do agro.
Acompanhado do deputado federal Arnaldo Jardim 
e do deputado estadual Itamar Borges, o secretário 
de agricultura e abastecimento de São Paulo e pre-
sidente da Agrishow, Francisco Matturro, prestigiou 

o espaço da Coopercitrus, destacando a parceria da 
cooperativa para a evolução do setor.
“A Agrishow começou com um sonho, em 1994, com 
um bom conceito. Ao longo desta jornada, tivemos al-
tos e baixos, aprendemos com os erros e seguimos 
em frente. Hoje, fala-se muito em resiliência, mas, 
naquela época, era teimosia. A Coopercitrus sempre 
marcou o seu caminho com dignidade, ela passa con-
fiança para os seus cooperados e colaboradores”, en-
fatiza Matturro. 

Uma Agrishow dentro da Agrishow
Para atender melhor os visitantes, além da robustez de 
seu estande e do número de funcionários prontos para 
atender seus visitantes, a Coopercitrus reuniu mais de 
25 mil itens das principais marcas globais, como fertili-
zantes, defensivos, sementes, ferramentas, irrigação, 
linha de saúde e nutrição animal, tratores, máquinas, 
implementos agrícolas, agricultura de precisão, entre 
outros artigos indispensáveis para a atividade rural.
Para proporcionar as melhores oportunidades de ne-
gócios a todos os seus cooperados, a Coopercitrus ex-
pandiu as condições especiais da Agrishow para todas 
as unidades de negócios nos estados de SP, MG e 
GO. E, para que ainda mais produtores tivessem aces-
so às ofertas, a campanha “Mais Oportunidades” se-
guiu até 6 de maio.
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Negociação por barter é destaque 
Com taxa de juros mais altos pela taxa Selic elevada, 
as negociações por barter — que consiste na troca 
da produção futura por insumos, máquinas e serviços 
de tecnologia agrícola – ofereceram oportunidades de 
bons negócios para produtores. Nesse tipo de nego-
ciação, o produtor e a cooperativa travam o valor da 
saca, o qual fica garantido mesmo que haja oscilação 
no mercado. “Diante da elevação dos custos de produ-
ção, o produtor não pode perder o tempo. Por isso, a 
Coopercitrus oferece as melhores condições na com-
pra de insumos. Na outra ponta, o produtor de grãos 
e café tem a oportunidade de vender parte da sua 
produção para pagar suas despesas nas compras de 
insumos. Esse tipo de negociação é necessário e im-
portante para o produtor”, ressalta o superintendente 
do Departamento Grãos na Coopercitrus, Raul Dorti.
O barter é uma ferramenta de gestão e planejamento 
das atividades agrícolas, já que o produtor consegue 
visualizar os investimentos e a rentabilidade de sua 
produção com antecedência.

Campo Digital atrai visitantes de todas as idades 
O cooperado pôde conferir de perto todas as soluções 
do Coopercitrus Campo Digital, que apresenta produ-
tos e serviços de tecnologia agrícola com suporte de 
especialistas para a análise de dados.
A comercialização do drone para pulverização mode-
lo DJI Agras T10 está entre as novidades. Com ren-
dimento de 50 hectares por dia e baterias com recar-
ga rápida de 7 minutos, esse drone é equipado com 
câmeras FPV duplas, as quais oferecem visibilidade 
dianteira e traseira mais clara e permitem verificar o 
status do voo sem a necessidade de giro. Seu holofote 
de alta luminosidade dobra a visão noturna e cria mais 
possibilidades para operações. Com bateria de voo 
inteligente, ele armazena 9.500 mAh de energia com 
garantia de produto de 1000 ciclos. Como dito anterior-
mente, essa bateria é compatível com carregamento 
instantâneo, sem ter necessidade de resfriamento e 
de proteção de encapsulamento de placa de circuito, 
além disso apresenta resistência à água e à corrosão. 
O produto, antes disponível apenas para prestação de 
serviço ao cooperado, passou a ser disponibilizado para 
compra, tendo sido adquirido por 18 deles. Além do 
equipamento, os proprietários recebem treinamento e 
assistência técnica para operá-lo, aprendendo a gerar e 
analisar mapas de diagnóstico de pragas e fazer planos 
de voo para controles pontuais e precisos delas.
O gerente de Tecnologia Agrícola da Coopercitrus, 
Tiago Aleixo, afirma que a inovação vai ser importante 

para médios produtores: “Nosso foco é oferecer um 
equipamento aliado a suporte, treinamento e entrega, 
para que o cooperado consiga extrair o melhor da tec-
nologia. A aquisição desse equipamento vai ser um di-
visor de águas”, afirma. 
Com o compromisso de oferecer suporte para melho-
rar a produção dos cooperados, também foram apre-
sentadas as tecnologias de monitoramento via satélite 
pelo GeoCoopercitrus, a análise georrefenciada pelo 
Geofert, o Drone Coopercitrus para pulverização, o 
GeoCoopercitrus VANT para projeto de sistematização 
de plantio, o Precision Planting para um plantio com 
alta precisão, o New Fluxin para aferição de bicos do-
sadores, entre outras possibilidades que promovem o 
aumento de eficiência das lavouras com uso racional 
de insumos e a melhoria da rentabilidade.
O objetivo da cooperativa é encurtar o caminho da agri-
cultura de precisão na lavoura: “O nosso Departamen-
to de Tecnologia Agrícola é um dos estandes que mais 

recebeu visitas por trazer soluções inovadoras da agri-
cultura digital, como drones de pulverização e serviços 
de agricultura de precisão, imagens de satélite. Tudo 
aquilo que é extremamente inovador está sendo dispo-
nibilizado aos agricultores de forma acessível. A nossa 
razão de ser é ajudar o produtor rural a produzir mais. 
Na Coopercitrus, o cooperado só irá adquirir produtos 
e serviços que garantam resultados”, enfatiza o pre-
sidente do Conselho Administrativo da Coopercitrus, 
Matheus Marino.
 
Máquinas e implementos que são a cara 
do agricultor
O produtor de leite e cooperado da Coopercitrus 
Paulo Cícero Diana, de Ibitinga, SP, recebeu das 
mãos do governador do Estado de São Paulo, Ro-
drigo Garcia, as chaves do seu novo trator cabinado 
Valtra A800R, adquirido a juros zero pelas linhas de 
crédito Pró-Trator e Pró-Implemento.
O objetivo dos programas é modernizar o manejo de 
pequenos produtores, com baixo custo e alta tecno-
logia embarcada. Nesse processo, a Coopercitrus foi 
responsável por fazer a ponte entre o incentivo e o 
produtor, cuidando de cada etapa, da negociação até 
a entrega.
O cooperado Paulo, que produz média de 1000 litros 
de leite por dia, comemora a conquista, já planejan-
do mais conforto e agilidade na silagem, no plantio 
e na preparação do solo no pasto: “Para nós, era um 

sonho ter um trator com cabine, que nos protege de 
insetos, poeira, sol e calor. Ter o apoio da Cooperci-
trus foi essencial, é um incentivo muito importante”.
A Valtra, referência global no setor e uma das prin-
cipais parceiras da Coopercitrus, levou à Agrishow 
2022 tratores clássicos reformulados para a era mais 
pungente do agronegócio. Os destaques foram os 
cabinados, ideais para médios e pequenos produ-
tores que desejam aliar potência e sustentabilidade 
para diversas culturas, como a de cana e a de grãos, 
as principais apostas deste ano. 
A Massey Ferguson apresentou tecnologias em to-
das as suas cinco linhas de produtos, vislumbrando 
entregar ao produtor rural eficiência e conectivida-
de. O gerente de Marketing da Massey Ferguson 
da América do Sul, Eduardo Nunes, comentou a 
importância das concessionárias autorizadas, como 
a Coopercitrus, entregarem mais valor ao produtor: 
“Temos o trabalho das concessionárias, que man-
têm a conexão com os clientes. São elas que fazem 
a entrega palpável: atendem às necessidades e en-
tregam a performance”. 
A New Holland lançou o primeiro trator do mundo 
movido a biometano, inaugurando um novo segmen-
to de máquinas agrícolas. A tecnologia é alimentada 
por biogás, combustível que pode ser gerado dentro 
da propriedade rural por meio de resíduos orgânicos, 
como dejetos de animais e resíduos de cana. Com 
isso, o produtor ganha mais uma camada de autos-
suficiência, gerando uma redução de 80 % na emis-
são de gases nocivos ao meio ambiente.

Drone DJI T10 foi atração dentre as soluções de Agricultura de Precião.

Cooperado Paulo Cícero Diana foi um dos primeiros produtores do 
Programa Pró-trator do Governo do Estado de São Paulo.

Visitantes receberam atendimento personalizado para 
fechar excelentes negócios.
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Fundação Coopercitrus Credicitrus leva 
informação ao produtor rural 
A Fundação Coopercitrus Credicitrus apresentou aos 
produtores rurais seus projetos educacionais, ambien-
tais e de pesquisa, que proporcionam a capacitação e 
a formação de novos profissionais do agro, a sustenta-
bilidade e o desenvolvimento social.
Durante a feira, os cooperados puderam receber mais 
informações sobre o curso superior de Big Data em 
Agronegócios, da Fatec, e o curso técnico em Agrone-
gócios, da Etec, que são oferecidos gratuitamente na 
sede da Fundação Coopercitrus, em Bebedouro, SP, 
com um total de 40 vagas por curso por semestre.
Além disso, a Fundação também apresentou diversos 
outros cursos de qualificação profissional voltados à 
gestão da propriedade rural, de curta duração, em par-
ceria com a Etec, o Sindicado Rural de Bebedouro e o 
Senar. Entre eles, destacam-se cursos de Excel, NR-
31, Integração ILPF, Governança da Propriedade Rural 
e Recursos Humanos. Os cursos são ministrados pelo 
time de especialistas da Coopercitrus sem custo aos 
cooperados.
Segundo Boris Wiazowski, consultor de sustentabili-
dade da Coopercitrus, “A meta é estabelecer novas 
parcerias e programas para melhor atender os produ-
tores rurais. A Fundação é o braço da sustentabilidade 
da Coopercitrus, com a união de recursos próprios e 
a parceria com outras instituições com uma estrutura 
de gestão profissional para trabalhar a responsabilida-
de socioambiental sustentável por meio de pesquisa, 
educação e meio ambiente”.  

Sustentabilidade e produtividade 
caminham juntas
Fortalecendo as políticas de sustentabilidade dentro 
das propriedades rurais, a Fundação Coopercitrus Cre-
dicitrus apresentou o projeto Cooper Nascentes, cujo 
foco é a preservação e a recuperação de nascentes 
(minas d’água), contribuindo para o aumento da capaci-

dade hídrica e a disponibilidade de água nas proprieda-
des rurais e comunidades do entorno, reduzindo riscos 
relacionados à escassez hídrica, à desertificação e à 
perda de biodiversidade.
A iniciativa oferece o planejamento e a consultoria 
aos produtores gratuitamente, cabendo-lhes apenas 
disponibilizar mão de obra e materiais para as obras 
necessárias à recuperação das minas. O processo de 
restauração inclui a retirada de detritos que entopem 
ou escondem a saída d’água. Assim, a vazão aumenta 
e deságua em corpos d’água, como represas, lagos ou 
córregos, para abastecer a propriedade rural e as cida-
des no entorno. 
Em pouco mais de dois anos, foram recuperadas 220 
nascentes, o que representa aproximadamente 3 mi-
lhões de litros de água a mais por dia em relação à 
vazão anterior à restauração. Para 2022, a Fundação 
pretende restaurar mais 170 nascentes.
Aliado ao Cooper Nascentes, há o projeto Cooper 
Semear, cujo foco é o reflorestamento de áreas de 
preservação permanente, com um viveiro com mais 
de 169 mil mudas de 83 espécies florestais, que são 
direcionadas para projetos de reflorestamento para a 
recomposição de áreas ou para o plantio de florestas 
comerciais. Com o suporte dos profissionais, o produ-
tor tem acesso a projetos sob medida para sua área. 

Participação de Homenagens 
e assinatura de convênios 
Durante a Agrishow, a Coopercitrus assinou parcerias 
com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Bra-
sil para disponibilizar novas linhas de crédito para os 
produtores rurais. A diretora financeira da Coopercitrus, 
Simonia Sabadin, comenta a estratégia: “Vamos nego-
ciar direto com o cooperado com taxas realmente com-
petitivas e importantes neste momento que o produtor 
precisa reduzir seus custos. Tendo acesso a crédito ru-
ral e operações diferenciadas, vamos trazer o melhor 
para o nosso cooperado”.
O CEO da Coopercitrus, Fer-
nando Degobbi, recebeu das 
mãos da vice-presidente de 
Controles Internos e Ges-
tão de Riscos do Banco do 
Brasil, Paula Teixeira, uma 
placa de homenagem em 
reconhecimento à exce-
lente atuação da Coope-
rativa no agronegócio 
paulista e brasileiro e no 
atendimento aos mais 
de 38 mil cooperados.

Reafirmando a parceria de longa data da Coopercitrus 
com a Jacto, Degobbi também participou do lança-
mento do livro “A Profissionalização da Empresa Fami-
liar — A Trajetória de Shiro Nishimura na Presidência 
da Jacto”, obra que reflete a importância da formação 
humana na transformação de empresas familiares em 
meio a realidade competitiva do mercado global.

Ação solidária em prol do Hospital de Amor
Em parceria com a Yara Brasil, a Coopercitrus parti-
cipou da ação solidária em prol do Hospital de Amor 
de Barretos, SP. Parte da venda do produto YaraVita, 
realizadas de 25 de abril a 6 de maio, foi revertida em 
doações para a instituição.
O vice-presidente do Conselho de Administração da 

Coopercitrus, José Geraldo da Silveira Mello, parabe-
nizou a iniciativa: “É gratificante uma feira desta mag-
nitude ter também o olhar voltado para o social. Além 
de fazer negócios, a cooperativa reafirma seu compro-
misso em contribuir com a sociedade, através de uma 
instituição merecedora de crédito. É desta forma que 
o Hospital de Amor consegue manter essa chama viva 
e salvar vidas”.
O diretor comercial de insumos e máquinas da Coo-
percitrus, Sebastião Pedroso, reiterou o propósito da 
cooperativa: “São 2 % de cada venda indo diretamen-
te para o Hospital de Amor. Esse é um jeito de reforçar 
nossa missão, de crescer como um todo. Quando o 
cooperado cresce, a comunidade cresce junto”.

Segurança e saúde para crescer como um todo
A Corretora de Seguros Coopercitrus também marcou 
presença na Agrishow com objetivo de proporcionar 
mais facilidade e condições especiais para os produ-
tores rurais protegerem seu patrimônio. Os visitantes 
puderam conhecer as opções em seguros agrícolas, 
residenciais, de safra, de máquinas agrícolas, de au-
tomóveis, de vida, todos com condições exclusivas e 
facilitadas. Por meio da corretora, a Coopercitrus, em 
parceria com a Unimed, também ampliou o convênio 
médico, passando a oferecer um plano de saúde nacio-
nal para os cooperados com condições diferenciadas.

Coperfam 
A Cooperativa de Produtores Rurais de Agricultura Fa-
miliar (Coperfam) marcou presença apresentando seu 
trabalho aos produtores rurais no estande da Cooper-
citrus. A cooperativa tem como foco auxiliar os peque-
nos produtores na obtenção de melhores oportunida-
des, por meio da agregação de valor a sua produção, 
do suporte agronômico e da comercialização da safra. 
Um dos destaques da atuação é a venda de laranja à 
indústria de suco Citrosuco, com selo FairTrade, que 
certifica a produção em relação às normas de susten-
tabilidade e garante um preço mínimo e o pagamento 
de uma bonificação pela fruta (Frairtrade Premium).

Caravana de pequenos produtores 
No dia 28 de abril, a Coopercitrus recebeu, em seu 
estande, uma caravana de pequenos produtores coo-
perados da região de Mogi Mirim, SP, os quais apro-
veitaram as novidades e as condições diferenciadas da 
cooperativa na Agrishow. Com aproximadamente 60 
integrantes, o grupo visitou os espaços da cooperativa 
durante a feira e conheceu as soluções de tecnologia 
agrícola e demais itens disponíveis no espaço do Sho-
pping Rural Coopercitrus.

Homenagens e convênios fortaleceram importantes parcerias da 
cooperativa.
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Lançamento do programa 
Milho+ SP

As empresas parceiras da Cooper-
citrus, Corteva AgroSciences, Valtra 
e Yara Brasil, juntamente com a As-
sociação Brasileira dos Produtores 
de Milho e a Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento, lançaram o 
programa Milho+ SP, que visa am-
pliar a produção do grão em larga 
escala no estado de São Paulo.
O Milho+ SP prevê o fomento à ado-
ção de tecnologias em pequenas pro-
priedades para o aumento da produ-
ção local e à produção do milho por 
grandes empresas do agronegócio 
instaladas no Estado. A iniciativa pre-
tende impactar 100 mil agricultores 
em 1 milhão de hectares.
As empresas têm realizado treina-
mentos para os técnicos da Coor-
denadoria de Assistência Técnica 
Integral, agência de extensão da 
Secretaria de Agricultura, sobre as 
melhores tecnologias e a combina-
ção no manejo do milho para que 
seja possível plantar com as mais 
modernas técnicas de cultivo, me-
lhorando a produtividade. 
“A cana-de-açúcar é uma cultura 
predominante no estado de São 
Paulo e tem alto valor agregado. 
Se o estado de São Paulo se tor-
nar autossuficiente, irá estimular 
um outro modelo de negócios jun-
to às usinas, como mercado flex, 
que processa tanto a cana como o 
milho. Esse modelo de negócio já 
existe no Mato Grosso e absorve 
diversos segmentos dessa cadeia”, 
explica o gerente de Departamento 
de Grãos da Coopercitrus, Hermeto 
Hostalácio Neto.

O citricultor João Francisco Villanova já fez planos para contribuir com 
sua próxima colheita: “Vi muita coisa interessante que pretendo com-
prar com a Coopercitrus. Agradeço ao gerente da cooperativa por nos 
convidar para visitar a Agrishow”, afirmou.

Com a palavra, os produtores rurais
Para aumentar a sua produtividade e alcançar melhores resultados, o 
cooperado José Antonio Camargo Lima, de Avaí, SP, adquiriu o drone 
de pulverização da Coopercitrus para combater a infestação de mandru-
vás em sua lavoura de mandioca. “As plantas estavam em pleno vigor 
vegetativo, por isso é impossível fazer uma aplicação terrestre, e o alto 
índice de árvores impossibilitou a utilização de avião para aplicação. 
Com essas dificuldades, investimos no drone e constatamos o grande 
rendimento operacional da tecnologia durante a aplicação. Além disso, 
evitamos perdas por pisoteio ou fitotoxicidade. Sem dúvidas, é uma óti-
ma ferramenta na agricultura”, ressalta o produtor, que também cultiva 
café, soja e milho e cria gado.
Satisfeito com a nova a aquisição, ele enumerou as qualidades da tecno-
logia: “Aumento da produtividade e diminuição de perdas. Não há danos 
mecânicos no solo e não há necessidade de operar com trator. Além 
disso, reduzimos os gastos com maior efetividade na realização da pulve-
rização. Com essa economia, é possível investir em outras áreas”.
O cooperado Matheus Ferrari, produtor de soja, milho e feijão, em 
Santa Cruz do Rio Pardo, SP, investiu na agricultura de precisão para 
aumentar a produtividade na lavoura: “Desde pequeno, eu visito a 
Agrishow com o meu pai, sempre nos atualizamos sobre as novas tec-
nologias para o setor. Recentemente, compramos pela Coopercitrus a 
plantadora dobrável da Valtra Momentum e também fizemos juntos o 
projeto de controle de tráfego agrícola em toda área de produção. Com 
o uso da tecnologia, observamos rendimento operacional e otimizamos 
os custos de produção”, afirma Matheus.

Cooperados compartilharam suas histórias com importantes veículos da mídia.

Caravana de cooperados de Mogi Mirim no estande da Coopercitrus.
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BIOTECNOLOGIA:
quais as inovações na soja e no milho?

A biotecnologia é o con-
junto de procedimen-
tos envolvendo mani-
pulação de organismos 

vivos para fabricar ou modificar 
produtos. A palavra tem origem 
grega: “bio” significa vida, “tec-
nos” remete à técnica e “logos” 
quer dizer “conhecimento”. Nessa 
perspectiva, o termo Biotecnologia 
Moderna é utilizado para se referir 
ao uso da biotecnologia atualmente 
e está ligado às técnicas de mani-
pulação de material genético e à fu-
são de células, o que vai além das 
barreiras de reprodução normal.
A contribuição da biotecnologia 
para a agricultura ocorre, princi-
palmente, por meio da adoção 
de plantas que recebem, ou têm 
genes modificados usando técni-
cas moleculares muito precisas. 
Graças à biotecnologia, o melhora-
mento genético pode ocorrer sem 
a necessidade de transmissão de 
características apenas entre plan-
tas da mesma espécie.
Presentes nas lavouras do mun-
do há mais de 20 anos, as plantas 
geneticamente modificadas (GM) 
aumentaram a produtividade no 
campo, pois a maioria das modifi-

cações feitas até o momento torna 
as plantas resistentes a determina-
das pragas  e a herbicidas. Dessa 
maneira, em diversos casos, a uti-
lização de plantas geneticamente 
modificadas otimizou o uso de de-
fensivos agrícolas.
Além de plantas resistentes a inse-
tos e tolerantes a herbicidas, o uso 
da biotecnologia também pode de-
senvolver variedades mais resis-
tentes a doenças, cultivares adap-
tadas a fazendas urbanas e plantas 
mais adaptadas às adversidades 
climáticas, como a seca.
Com a adoção do plantio direto, 
inúmeros benefícios foram atribuí-
dos ao sistema de produção, como 
o aumento da produtividade, a di-
minuição de erosões superficiais e  
perdas de nutrientes do solo. Con-
tudo, com a adoção desse siste-
ma em conjunto ao cultivo de soja 
com a tecnologia RR, a qual per-
mite a utilização de glifosato para 
o controle de plantas daninhas, 
algumas plantas acabaram desen-
volvendo resistência ou tolerância 
ao herbicida.
As principais plantas daninhas que 
desenvolveram a resistência no 
milho e na soja são: a buva (Conyza 

sp.) e o capim-amargoso (Digitaria 
insularis), os quais apresentam 
considerável interferência na pro-
dutividade da soja e do milho.
Na busca de facilitar o melhor con-
trole e buscar maiores produtivi-
dades, algumas empresas, como 
Bayer e Corteva, lançaram recen-
temente no mercado algumas no-
vas biotecnologias para as culturas 
de soja e milho.

SOJA

Mais controle e produtividade
para as mãos do produtor

DISOLO.COM.BR
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Corteva Soja
Corteva Agriscience traz a tecno-
logia Enlist® para essas culturas. 
Trata-se de uma biotecnologia que 
permite a utilização dos herbicidas 
2,4-D, do glifosato e do glufosinato 
de amônio para o controle de plan-
tas daninhas em pós-emergência 
na cultura da soja.
Conkesta E3 são tolerantes ao 
Enlist Colex-D (novo 2,4-D sal co-
lina), ao glifosato e ao glufosinato 
de amônio e trazem também duas 
proteínas Bts (Cry1F e Cry1Ac) 
para o manejo das principais lagar-
tas na cultura da soja.

Corteva Milho
Para o milho, a biotecnologia En-
list®, além dos herbicidas 2,4-D, do 
glifosato e glufosinato de amônio, 
ainda permite a utilização do herbi-
cida haloxifope.

Bayer Soja
A soja Intacta 2 Xtend® é a tercei-
ra geração de biotecnologia em 
soja. Essa tecnologia é baseada na 
agregação de três proteínas (com-
binaçãodas proteínas Cry1A.105, 
Cry2Ab2 e Cry1Ac), que atuam 

simultaneamente para garantir 
maior proteção contra as principais 
lagartas da cultura da soja. Além 
disso, também possui tolerância 
aos herbicidas dicamba e glifosa-
to, conferindo maior flexibilidade 
ao manejo de plantas daninhas. A 
soja Intacta 2 Xtend® proporciona 
proteção contra seis espécies de 
lagartas que incidem na cultura da 
soja, principalmente contra as duas 
espécies de relevante potencial 
de dano ao sistema de produção: 
Helicoverpa armigera e Spodopte-
ra cosmioides.  A piramidação de 
duas proteínas, aliadas à Cry1Ac, 
nessa tecnologia, reduz a probabi-
lidade de quebra da resistência do 
Bt da primeira geração (Cry1Ac).

Bayer Milho
O VTPRO4®, contribuirá ainda mais 
para o controle das principais lagar-
tas que afetam a cultura.
Um dos principais diferenciais des-
sa nova biotecnologia da Bayer é 
possuir dois modos de ação que 
reforçam o controle contra lagartas 
na parte radicular e três que ajudam 
a defender a espiga e a planta. Para 
reforçar o controle da parte aérea 

da planta, o VTPRO4® agrega a ex-
pressão da proteína VIP3A às  pro-
teínas Cry1A.105 e Cry2Ab2.
Além de biotecnologias contra 
pragas e plantas daninhas ainda 
em fase de aprovação no merca-
do chinês e na Europa, teremos a 
tecnologia HB4, que consiste em 
um gene oriundo do girassol e in-
serido em outras culturas de inte-
resse econômico, como a soja. A 
ideia dessa tecnologia é promover 
uma maior tolerância a períodos 
de seca. Espera-se que a libera-
ção dessa nova biotecnologia para 
a soja ocorra na próxima safra. 

Considerações Finais
Todas essas biotecnologias so-
mam as já conhecidas ferramentas 
de controle de plantas daninhas 
e pragas, otimizando o melhor 
controle nas principais pragas e 
doenças. Para um melhor direcio-
namento da melhor biotecnologia 
que se adeque ao seu manejo, pro-
cure a Coopercitrus mais próxima.

Pablo de Carvalho Lopes é engenheiro agrô-
nomo e consultor especialista em cereais 
no Departamento de Tecnologia Agrícola 

Coopercitrus.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

WWW.FERTIMACRO.COM.BR
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“O PRODUTOR RURAL

Projeto “De Olho no Material Escolar” 
debate a visão da sociedade em relação ao agro

A agropecuária passa por profundas transfor-
mações, que ocorrem em alta velocidade e 
impactam o agronegócio brasileiro e mun-
dial. Nos últimos 40 anos, o Brasil saiu da 

condição de importador de alimentos para se tornar 
um grande provedor deles para o mundo. Os avanços 
em pesquisas e soluções tecnológicas trouxeram cla-
reza na agricultura, conquistando aumentos significati-
vos na produtividade. Além dos avanços tecnológicos, 
o setor agropecuário passou por mudanças de legisla-
ções ambientais e trabalhistas. 
Embora seja um dos setores mais importantes do país, 
essa evolução não é retratada em alguns materiais didáti-
cos, que continuam apresentando uma visão deturpada do 
setor, sem mostrar sua relevância na geração de empre-
gos, na preservação ambiental e na manutenção da quali-
dade de vida no campo e nas cidades. 
Com o intuito de deixar as informações alinhadas às 
constantes mudanças da sociedade, pais de crianças 
em idade escolar e representantes do agronegócio ini-
ciaram, há dois anos, o movimento “De Olho no Ma-
terial Escolar”.
Em janeiro de 2022, o grupo fechou uma parceria com a 
FundaÇao Instituto de Administração (FIA), entidade liga-
da à Universidade de São Paulo, para a realização de um 
estudo sobre os materiais escolares comprados pelo Mi-
nistério da Educação. Será feito um mapeamento das in-
formações desatualizadas ou incorretas sobre as cadeias 
produtivas da agropecuária nos livros escolares e, com 
isso, será possível embasar e indicar alterações às edito-
ras responsáveis por livros utilizados em escolas públicas 
ou particulares.

Quebrando tabus
Com objetivo de aproximar os estudantes da realidade 
do agro, no dia 29 de abril, alunos do ensino médio do 
Colégio Guilherme Dumont Villares, da capital de São 
Paulo, visitaram a Agrishow e participaram de um bate-
-papo com o presidente do Conselho de Administração 
da Coopercitrus, Matheus Marino, e com o superin-
tendente do Departamento de Tecnologia Agrícola da 
Coopercitrus, Marcelo Bassi.
O grupo discutiu temas como a importância do setor 
para o Brasil, o uso de defensivos agrícolas e a pro-
dução sustentável. “Vocês já pararam para pensar o 
quanto o agronegócio é importante para o Brasil? Tra-
ta-se de um setor econômico fundamental, formado 
por diversas cadeias produtivas, que geram produtos 
importantes para o nosso dia a dia, como alimentos, 
biocombustíveis, têxteis e madeiras. Pode parecer 
uma realidade distante dos grandes centros, mas o 
agronegócio está presente em toda parte, no alimento 
que comemos, na roupa que usamos, no combustível 
e na energia elétrica que utilizamos”, explicou Marino.
Ele também ressaltou que o agronegócio é um setor 
promissor e repleto de oportunidades: “Hoje, a Coo-
percitrus tem 200 vagas em aberto que não consegue 
preencher por falta de capacitação profissional”, disse 
convidando os alunos a pesquisarem sobre as profissões 
do agro.

O desafio de produzir cada vez mais para alimentar o 
mundo também foi debatido. “Por isso, quando sur-
gem pragas que se alimentam da lavoura e doenças 
fitossanitárias que prejudicam a produção, os agroquí-
micos são fundamentais para combater esses proble-
mas. É como se fosse um remédio. E, para cada tipo 
de problema, há um defensivo específico. Sem eles, 
é impossível produzir em grande escala e atender a 
grande demanda mundial”, esclareceu Bassi. Para ele, 
ter a oportunidade de falar sobre o processo de produ-
ção na agricultura foi gratificante: “Muitas vezes, as 
pessoas têm uma visão distorcida sobre o setor por 
eles estarem distante dessa realidade. É o nosso pa-
pel mostrar a visão real do agronegócio. É gratificante 
participar de um projeto como esse”.
Letícia Jacintho, uma das líderes desse movimento, 
conta que os alunos ficaram impressionados com a 
experiência: “A palestra foi maravilhosa e enriquece-
dora. Eles ficaram impressionados com a paisagem, 
muitos nunca tinha visitado o interior, e com os avan-
ços tecnológicos no campo. A escola ficou encantada 
com a força do cooperativismo e com a assistência 
técnica da Coopercitrus oferecida aos pequenos e 
médios produtores”.
Para Jacintho, o bate-papo fluiu de forma agradável com os 
alunos. “Foi feito um alinhamento dos principais assuntos 
que são tratados no material escolar de forma desatualiza-
da. A Coopercitrus é uma cooperativa muito preocupada 
com a educação e com projetos desse porte, por isso nos 
apoia desde o início com palestras, reuniões e tudo que é 
necessário para esse projeto ser feito”, afirmou.
A semente foi germinada. A experiência foi tão enri-
quecedora que o Colégio Guilherme Dumont Villares 
irá continuar abordando o tema em sala de aula. “Os 
alunos nos pediram um profissional para falar sobre ge-
orreferenciamento e outro para falar sobre a agricultura. 
Além disso, nos convidaram para um importante even-
to, com palestra sobre o futuro das profissões e o agro 
será o primeiro a ser abordado”, informou Letícia.

Com as palavras, os alunos 
“A agricultura está em todas as partes e podemos usar 
esse conhecimento para ajudar o país a crescer”. Ma-
theus Pereira Lima.

“Foi importante conhecer esse outro lado, porque en-
contramos inúmeras informações que não sabemos se 
são verdadeiras ou falsas. Foi interessante conhecer e 
entender tais informações, principalmente porque es-
tamos numa fase de crescimento e somos a próxima 
geração a entrar no mercado de trabalho”. Maya Aze-
vedo de Andrade.

“Visitamos toda a feira e foi muito interessante conhe-
cer e ver de perto máquinas imensas que só víamos na 
televisão. Foi importante aprender que o agronegócio 
também é sustentável e conhecer o trabalho que a co-
operativa desenvolve junto aos pequenos produtores, 
que têm acesso a tecnologias que custam milhões. 
Eles esclareceram dúvidas de ideias erradas que tínha-
mos sobre o setor, como a utilização do defensivo agrí-
cola. Tivemos um esclarecimento de que o produtor 
rural não é um vilão”. Lívia Picciuto.

“Informação é que não falta e as minhas dúvidas foram 
esclarecidas nessa visita”. Matheus Vendrame.

31Sustentabilidade

NÃO É VILÃO”:

Presidente do Conselho de Administração, Matheus Marino, em 
bate-papo com os alunos sobre o agro e a sustentabilidade.

Alunos do Colégio Guilherme Dumont Villares, de São Paulo, conheceram a 
força e a importância do agro para o Brasil e o mundo.
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A rastreabilidade na produção de produtos agrope-
cuários tem como principais pontos positivos a ga-
rantia de uma eficiência da produção e um controle 
de qualidade do ciclo de vida do produto. Quando 
analisada a questão da rastreabilidade no processo 
produtivo de pecuária de corte, dada a heterogenei-
dade da produção brasileira, assim como o cenário 
atual na dinâmica de comercialização no mercado 
interno e externo, o processo de conhecimento dos 
processos ao longo da cadeia se torna eficaz. 
Entregar um produtor que respeite o meio ambiente 

e seja produtivo econômica e socialmente é um re-
quisito que o mercado vem exigindo dos produtos 
brasileiros, principalmente da carne bovina 
nacional. Assim, a rastreabilidade de 
produtos de origem bovina contri-
bui tanto para produtores como 
para compradores, ofertando 
transparência e informações so-
bre processos e produtos.  

Thiago Bernardino de Carvalho, 
professor e doutor da Unesp/Botucatu

Diferenciais competitivos da rastreabilidade na pecuária

Na Minerva Foods, a sustentabilida-
de é um pilar estratégico, por isso 
fomentamos a produção cada vez 
mais sustentável do campo à mesa. 

Um dos principais marcos em nossa 
estratégia é o compromisso com a sus-

tentabilidade, o qual, entre outras metas, 
visa garantir o desmatamento ilegal zero na ca-
deia de abastecimento na América do Sul até 
2030. Atualmente, monitoramos mais de 26 
milhões de hectares com a tecnologia de ma-
peamento geográfico de 100 % de nossas fa-

zendas fornecedoras diretas em todos os bio-
mas brasileiros e no Paraguai. Já avançamos 
com 30% desses fornecedores monitorados 
na Colômbia e com 90% deles na Argentina. 
Vamos ainda expandir o uso dessa tecnologia 
ao Uruguai até 2025. Seguimos empenhados, 
unindo esforços no engajamento de toda a ca-
deia para termos resultados mais assertivos 
na rastreabilidade do setor.

Tamara Lopes, 
Gerente Executiva de Sustentabilidade da Minerva Foods

A rastreabilidade pode ser defini-
da como sendo a correspondên-
cia entre uma referência e um 
produto, identificado por lote ou 
individualmente. O animal é re-

gistrado em um banco de dados, 
no qual deverão ser armazenadas 

todas as informações relevantes ao 
processo produtivo que ocorrem durante a vida 
dele até o abate dentro do frigorífico e, daí, até a 
sua entrega ao consumidor.

Aplicativos desenvolvidos funcionam de forma 
complementar aos sistemas de monitoramento uti-
lizados pelos frigoríficos, contribuindo para o me-
lhor entendimento de sua cadeia de fornecimento, 
e auxiliam os produtores e os frigoríficos a garan-
tirem ao mercado consumidor e investidor o cum-
primento de normas de produção sustentável e a 
ofertarem seus produtos em diferentes mercados. 
Se você rastreia os animais, você controla! 

Luis Gustavo Rossi, 
especialista agropecuário Coopercitrus

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

Aplicado no período seco e semiúmido em pré-emergência da 
cana soca, Front® controla as principais gramíneas que disputam 
espaço e nutrientes com a cana. É o melhor aliado para um maior 
potencial produtivo do seu canavial. Por isso, quem olha o futuro 
não escolhe outro herbicida.

Conte com Front®, seu melhor aliado.

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

Três ativos num 
único produto

Alta performance 
graminicida

Não afeta as culturas vizinhas 
e é seguro para rotações

Amplo espectro 
de controle

Perfeito para associação 
com latifolicidas

Até 150 dias de 
residual

Não deixe as gramíneas 
ganharem essa batalha.
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   Marispan   @marispanoficial 

50 anos de tecnologia e 
inovação em um vídeo 
feito para você! 

A Marispan está completando 50 anos e para celebrar essa 
marca, produzimos um vídeo que simboliza nossos valores. 
Primeiro vídeo do mercado em drone de alta velocidade, 
ele vai te surpreender. Acesse o QR Code, coloque o fone 
de ouvido e curta seu tempo assistindo! 
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Coopercitrus 
Expo 2022 
apresenta 
‘Uma Nova 
Experiência’ 
em julho

D esde os anos 2000, a Coopercitrus faz 
questão de reunir as principais empre-
sas parceiras do mercado global para 
a realização de sua feira de negócios, 

onde oferece aos seus cooperados condições im-
batíveis para compra de itens indispensáveis na 
produção agropecuária.  Antes chamada ‘Feacoop’, 
a feira tornou-se ‘Coopercitrus Expo’ e atravessou 
as adversidades da pandemia, em 2020 e 2021, em 
formato inédito e revolucionário e, apesar da exi-
gência por distanciamento, continuou ao lado de 
seus mais de 38 mil cooperados, através da Expo 
Digital.

3736 37

O principal evento do calendário da coo-
perativa irá proporcionar imersão comple-
ta nas principais tecnologias agrícolas, 
garantindo uma jornada agregadora aos 
produtores rurais.
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Com o fim das restrições, o reencontro presencial 
está próximo de acontecer. Entre os dias 25 e 29 
de julho, a Coopercitrus Expo 2022 estará pronta 
para receber a visita de mais de 20 mil produtores 
rurais. Instalada em mais de 30 mil m² na Fundação 
Coopercitrus Credicitrus, às margens da Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima, a feira conta com a união de 
mais de 160 empresas líderes do agro, entre for-
necedoras de tratores, máquinas, implementos e 
insumos agropecuários, além de tecnologias agrí-
colas de precisão - sempre com apoio das principais 
agências financeiras do país e com planos especiais 
da Coopercitrus Corretora de Seguros. 

Com o tema ‘Uma Nova Experiência’, o objetivo des-
ta edição é proporcionar ao visitante a oportunidade de 
conectar-se com os mais modernos produtos e serviços 
de tecnologia em um espaço organizado, de fácil aces-
so, com todas as comodidades para que a experiência 
seja completa.  “Organizamos um ambiente com uma 
estrutura que possibilitará todo o conforto, desde a che-
gada, com estacionamentos próximos às portarias, es-
paços de demonstração e apresentação de produtos e 
tecnologias planejados, restaurantes, áreas de descan-
so, enfim, com todo cuidado necessário para que o visi-
tante tenha uma nova experiência em eventos do agro” 
informa o CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi.

Junto ao fomento às negociações, o compromisso 
da Coopercitrus em incentivar a sustentabilidade 
também estará presente na Expo. “Com espaço 
compacto e agradável, o produtor poderá identificar 
quais as tecnologias e inovações têm aderência em 
seu negócio, assim como nossos projetos voltados à 
sustentabilidade, como a recuperação de nascentes 
e áreas de preservação, além de conhecer a estrutu-
ra de nossa escola dentro da Fundação Coopercitrus 
Credicitrus, que oferece os cursos de Big Data para 
Agronegócio e Técnico em Agronegócio”, destaca o 
presidente do Conselho de Administração da Coo-
percitrus, Matheus Marino. 

Capa Capa 3938 39

“Com espaço compacto 
e agradável, o produtor 

poderá identificar quais as 
tecnologias e inovações 
têm aderência em seu 
negócio, assim como

 nossos projetos voltados
 à sustentabilidade”. 

Matheus Marino, Presidente do 
Conselho de Administração da 

Coopercitrus. 
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Novidades

Para manter-se próxima dos cooperados, garantindo-
-lhes as melhores condições comerciais ofertadas du-
rante a Coopercitrus Expo 2022, são estimados 100 
ônibus dos municípios em que a cooperativa atua, em 
SP, MG e GO. Para que todos os visitantes vivenciem 
a nova experiência proposta, mudanças na programa-
ção também foram desenvolvidas. 

• Em novo layout, Arena Campo Digital irá reunir 10 
empresas parceiras com foco em tecnologias e agri-
cultura de precisão, com demonstrações de soluções 
e palestras aos visitantes. 

• Ainda maior, o Pavilhão de Insumos reunirá 40 forne-
cedores de defensivos agrícolas, fertilizantes, foliares, 
sementes, saúde e nutrição animal. Além dos produtos, 
o Pavilhão também abrigará o ‘Espaço Especialistas’, 
oferecendo atendimento técnico aos cooperados sobre 
as principais culturas atendidas pela cooperativa. 

• O Pavilhão Coberto também passou por expan-
são. Serão mais de 50 estandes, distribuídos entre ins-
tituições financeira e marcas varejistas, com peças, lu-
brificantes, produtos veterinários, sementes e pneus. 

• Com nova localização no coração da feira, o Sho-
pping Rural apresentará aos visitantes uma réplica 
das unidades de negócio espalhadas pelas mais de 65 
cidades em que a Coopercitrus está presente. 

• Pela primeira vez, as produtoras rurais terão dia iné-
dito para elas. O ‘Encontro Mulheres do Campo – 
o agro é delas’ será lançado durante a Coopercitrus 
Expo 2022, com foco no relacionamento, capacitação 
e network entre as mulheres do agronegócio. 

• No Auditório, consultores da Coopercitrus e pales-
trantes renomados do setor agropecuário conduzirão 
palestras técnicas, focadas no desenvolvimento da 
agricultura e nos movimentos do mercado. 

• No espaço Fundação Coopercitrus Credicitrus, 
os visitantes irão conhecer as iniciativas com foco 
ambiental, educacional e de pesquisa. Entre os des-
taques, os projetos ‘Cooper Semear’ e ‘Cooper Nas-
centes’, trarão informações sobre reflorestamento e a 
recuperação de nascentes em propriedades rurais.

Capa Capa

“Organizamos um ambiente 
com uma estrutura que 

possibilitará todo o conforto 
necessário para que o
 visitante tenha uma 
nova experiência em 

eventos do agro”. 

Fernando Degobbi,
CEO da Coopercitrus

Transporte gratuito: 
A Coopercitrus oferece transporte gratuito aos coo-
perados que desejarem vivenciar a ‘Nova Experiência’ 
proposta pela Coopercitrus Expo 2022. Os interessa-
dos devem procurar a equipe da filial Coopercitrus em 
qual é cooperado para saber mais informações.
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Solução Netafim
A solução de irrigação por 
gotejamento é acessível e de 
fácil utilização para
todos os cafeicultores.

Conheça os principais
benefícios da tecnologia:

Uniram™
O gotejador autocompensado 
mais durável do mundo.

DripNet™
Alta Uniformidade com rápido 
retorno sobre o investimento.

FALE COM A GENTE
e descubra o que a irrigação por gotejamento
é capaz de fazer por você.

www.netafim.com.br 0800 940 1573

Ganhos expressivos de
produtividade.

Maior qualidade do grão.

Menor dependência climática.

Aplicação de água, nutrientes,
produtos químicos e biológicos
diretamente na raiz da planta.

Quando o café
é a sua paixão, 

ELE MERECE
IRRIGAÇÃO
GOTA A GOTA. 

Saiba mais sobre
o Uniram™ em
nosso site.

Saiba mais sobre
o DripNet™ em
nosso site.
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SUSTENTABILIDADE

A temática da sustentabilidade tem crescido, 
ano após ano, em termos de visibilidade e 
preocupação. Nascida da percepção da fini-
tude dos recursos naturais, ela evoluiu para 

um olhar mais completo (e complexo), abarcando outros 
atributos que passaram a fazer parte desse “combo” de 
análise, como os aspectos socioeconômicos (a equidade 
econômica, a justiça social, a qualidade de vida e o reco-
nhecimento do pertencimento cultural e socioespacial). 
Nesse sentido, é necessário reconhecer que as mudan-
ças a serem desenvolvidas precisam considerar o concei-
to de limite — natural, orgânico e de insumos —, a fim 
de que se desenvolvam processos inovativos voltados 
para sustentabilidade, mas também devem ir além. Ri-
cardo Abramovay, em sua obra intitulada “Muito Além 
da Economia Verde” , destaca que “é preciso melhorar 
como se obtém e se transforma a energia, os materiais 
e a própria biodiversidade em produtos e serviços úteis à 
sociedade”, de modo que se consiga “reduzir a depen-
dência da vida econômica do uso crescente de recursos 
materiais e energéticos”, viabilizando o atendimento às 
necessidades sociais, mas de maneira mais eficiente. Ali-
ás, a eficiência, sempre considerada no bojo dos atribu-
tos relevantes para a adequada gestão econômica, deve 
incorporar atributos que vão além das reflexões exclusi-
vamente econômicas — quando não estritamente con-
tábeis —, ou seja, a eficiência precisa incluir aspectos 
sociais e ambientais.
Essa mudança na forma de olhar para o conceito de 
sustentabilidade, compreendendo esse movimento 
não como ação obrigatória e demandante, ou seja, 
como algo externo, mas como uma ne-
cessidade natural do processo 
de evolução das relações 
humanas, tem de acon-

tecer. Parafraseando o já citado professor Abramovay, é 
imprescindível gestar um novo tipo de metabolismo pro-
dutivo e social, no qual seja possível, inclusive, discutir as 
bases de novos modelos de produção e consumo.
Naturalmente, pensar sobre esses temas em períodos 
críticos, como o que agora vivemos, torna-se particu-
larmente desafiador — quando não doloroso —, mas, 
convenhamos, não é exatamente nos períodos de crise 
que as limitações, os equívocos e as oportunidades fi-
cam mais visíveis? Não é exatamente nesses sofridos 
momentos sociais em que as disparidades humanas se 
apresentam mais fortes e a natureza pressiona uma mu-
dança de conduta como uma reação natural aos danos 
perpetrados? Não é nesse momento em que ficam mais 
evidentes os locais mais carentes de atenção ou os pon-
tos críticos?
Não se trata de ação de curto prazo ou de movimentação 
simplista nem mesmo se trata de propor uma revisão 
produtiva drástica. Não... Trata-se de começar. Trata-se 
de dar início — individual e coletivamente — a ações 
objetivas de enfrentamento aos desafios sociais, eco-
nômicos e ambientais vividos atualmente, frutos, todos 
eles, de ações pregressas. Trata-se, por fim, de olhar a 
sustentabilidade como uma saída, não como algo a ser 
feito para atender regramentos vigentes, compreenden-
do que o tecido socioeconômico ambiental é vivo, é or-

gânico e precisa de atenção.

Texto: Viviani Silva Lirio
Professora Titular do Departamento de Economia Rural da 

Universidade Federal de Viçosa (DER/UFV) 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação

 em Economia Aplicada (PPGEA/UFV)
Pesquisadora do Instituto de Políticas Pú-

blicas e Desenvolvimento Sustentável 
(IPPDS/UFV)

NOVO OLHAR
 PARA A

UM
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O incremento de tecnologias
na produção de leite

Pecuária leiteira no Brasil
A produção leiteira no Brasil é um dos principais 
segmentos do agronegócio nacional. A produção 
brasileira anual gira em torno de 35 bilhões de litros, 
colocando o país no ranking dos maiores produtores 
desse alimento. Todavia, por mais que a produção 
continue crescendo de forma significativa ano a ano, 
é importante ressaltar que a pecuária leiteira ainda 
carece de conhecimentos e tecnologias para maxi-
mizar a produtividade, ainda considerada baixa em 
nosso território.
Com a crescente demanda global por alimentos, é 
necessário melhorar a produtividade das fazendas 
leiteiras. Para que isso seja possível, diversas tecno-
logias de precisão estão ao lado do produtor para au-
xiliá-lo na melhora da produção, gerando indicadores 
gerenciais, produtivos, fisiológicos e de bem-estar 
dos animais.

Qual é a importância das tecnologias na pro-
dução leiteira e por que adotá-las?
O principal objetivo da implantação de tecnologias 
no sistema produtivo é gerar praticidade, auxiliar na 
tomada de decisões e, consequentemente, tornar o 
produtor mais competitivo e o produto mais rentável 
no segmento. 
Os maiores ganhos estão relacionados às atividades 
de rotina, que sempre requerem muito tempo por 
parte do produtor e de seus colaboradores, como, 
por exemplo, ordenha, alimentação, produção de 

alimentos e manejo dos animais em geral. Além de 
necessitarem de um elevado tempo gasto, essas ati-
vidades são geralmente as que possuem um maior 
custo no sistema de produção. Com isso, torna-se 
necessária a implantação de tecnologias para facilitar 
as atividades, poupando tempo e trazendo mais re-
torno financeiro ao pecuarista.

Tecnologias aplicadas na bovinocultura de leite

Tecnologias reprodutivas
Talvez, hoje, a reprodução seja a atividade que mais 
emprega tecnologia no setor da pecuária leiteira, 
principalmente a área de inseminação artificial. As 
propriedades buscam, em centrais de genéticas, 
sêmens de touros superiores para iniciar o melhora-
mento genético da propriedade, excluindo a obrigato-
riedade de possuir um touro no sistema.
Nas fazendas, também vem sendo bastante difundi-
do o uso da inseminação artificial em tempo fixo, que 
é uma técnica utilizada para realizar a sincronização 
da ovulação das vacas, estabelecendo uma data fixa 
para inseminação, otimizando a mão de obra e me-
lhorando os índices reprodutivos. 
Outros métodos utilizados, mas ainda pouco comuns, 
são: a fertilização in vitro e a transfe-
rência de embrião. O uso dessas 
biotecnologias é essencial para 
se obter um melhoramento 
genético em um período 

Fabricado
no Brasil

Uma marca

• MAIOR SEGURANÇA
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reduzido. Segundo a Embrapa, por meio do método 
da fertilização in vitro, é possível encurtar o processo 
de melhoramento genético em dez anos ou três ge-
rações.

Tecnologias nutricionais
A nutrição é a fração que concentra aproximada-
mente 70% de todo o custo de produção do leite, 
por isso deve ser tratada com extrema atenção e 
profissionalismo para que a propriedade alcance 
bons resultados. 
Com o avanço em estudos sobre a nutrição de vacas 
leiteiras, surgiram muitos softwares e programas de 
formulações de dietas e rações. Eles possuem todo 
o sistema de requerimento dos animais, o potencial 
produtivo deles e, até mesmo, os indicadores de pro-
blemas nutricionais que possam vir a acontecer com 
cada um, como a acidose, por exemplo. Tem-se ado-
tado muito os vagões misturadores, onde são realiza-
das a retirada da silagem, a pesagem e a mistura dos 
ingredientes para garantir que aquilo que foi formula-
do pelo programa será ingerido pelo animal no cocho 
de forma homogênea e assertiva.
Outra ferramenta usada é o sistema de alimentação 
automática, que consiste em um conjunto de tecno-
logias que usa chips de identificação individual e, por 
meio deles, a comida é liberada de acordo com a ne-
cessidade do animal, podendo identificar a quantida-
de ingerida de alimento por ele durante o dia. 
Não podemos deixar de lembrar o crescente desen-
volvimento de novos produtos para a suplementação 
e nutrição dos animais com formas mais aproveitá-
veis para o melhor desempenho produtivo das vacas. 
Assim, a ureia de liberação lenta e o farelo de soja by 
pass são dois produtos cada vez mais conhecidos e 
populares nas fazendas leiteiras do Brasil.

Agricultura de precisão
A agricultura de precisão também é um processo im-
portantíssimo que envolve a produção leiteira, haja 
vista que a maior parte da alimentação das vacas se 
dá pelo alimento volumoso, seja pela pastagem, seja 
pela silagem, seja por ambas. Com isso, a utilização 
de tecnologias digitais que permitem mapear a área 
da propriedade para correção de fertilidade de solo e 
melhoria da produtividade das plantações vem aumen-
tando a produção de comida e, consequentemente, a 
produção de leite. Além disso, com esse mapeamento, 
evita-se o desperdício de fertilizantes e defensivos, pois 
aplica-se somente o necessário para maximizar a pro-
dução de alimentos, diminuindo os custos de produção 
e aumentando a rentabilidade do produtor. E todas as 
ferramentas podem ser acessadas pelo campo digital 
Coopercitrus.

Instalações e equipamentos
Um dos principais marcos na pecuária leiteira foi o de-
senvolvimento de ordenhadeiras mecânicas, as quais 
diminuem a necessidade de funcionários, e, assim, 
reduzem os custos de mão de obra e otimizam o tem-
po de ordenha. Elas têm se tornado indispensáveis 
na grande maioria das propriedades leiteiras do Brasil, 
existindo desde as mais simples, como o balde ao pé, 
até as mais sofisticadas, como o sistema de carrossel. 
No sistema de carrossel, podemos observar uma gran-
de quantidade de animais sendo ordenhados em uma 
alta velocidade, o que os deixa mais tranquilos e torna o 
trabalho das pessoas envolvidas mais prático.
Atualmente, podem-se destacar, também, as orde-
nhas robóticas, por meio das quais os animais passam 
por ordenha voluntária, entrando para ser ordenhados 
a qualquer momento. Nesse sistema, utilizam-se os 
chips de identificação individual, que 
permitem saber quais vacas entra-
ram na ordenha. Esse método, 
também pode ser acoplado 
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ao sistema de alimentação automática, tirando a necessi-
dade de possuir uma sala de ordenha e pessoas envolvi-
das nesse processo.
Outra necessidade é a de produzir mais em um período 
reduzido, ou seja, confinar os animais. Com isso, surgi-
ram diversos sistemas de produção confinados, como o 
sistema loose housing, tie stall e os mais conhecidos free 
stall e compost barn. O objetivo dessas instalações é le-
var conforto aos animais, dando-lhes melhores condições 
para a melhor produtividade, além de facilitar a mão de 
obra dos colaboradores.

Tecnologias em gerenciamento (Pecuária 4.0)
Hoje, uma das áreas mais estudadas para desenvolvi-
mento é, sem dúvida, a de gerenciamento de proprie-
dades, a qual desenvolve softwares e aplicativos que 
facilitam a tomada de decisão na propriedade, pois eles 
são alimentados por dados da fazenda e, posteriormente, 
geram gráficos que facilitam a visualização dos usuários. 
Em muitos desses programas, é possível controlar deter-
minadas atividades na palma da mão, por meio de smar-
tphones, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Nícolas Nunes é zootecnista pela Universidade Federal de Uberlândia e 
assistente técnico de nutrição animal  da Coopercitrus.
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REFLEXOS DA VACINA DE

AFRICANA
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PESTE SUÍNA

A peste suína africana (PSA) é responsável por 
grandes danos sanitários e econômicos no setor 
suinícola. Sem uma vacina, a biossegurança era a 
primeira linha de defesa para a doença.

No entanto, o anúncio em 1 de junho de 2022 de que o 
Vietnã desenvolveu, em conjunto com os Estados Unidos, 
uma vacina para o combate da doença tem movimentado o 
mercado. Trata-se de um avanço para a saúde animal e um 
marco na prevenção da PSA.
Não existe, no entanto, uma estimativa de quando a vaci-
na será comercializada, nem de qual seria a capacidade de 
produção para suprir a demanda pelo produto, mas já é algo 
palpável e com aprovação regulatória. 

Impactos da doença
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde Animal 
(OIE), de janeiro de 2020 a maio de 2022, mais de 1,12 mi-
lhão suínos foram acometidos pela doença. 
Desde 2018, estima-se que a PSA foi responsável por dizimar 
mais de 50% do plantel suíno chinês, maior produtor e consu-
midor de carne suína no mundo, instalando uma crise no setor. 
Como grande consumidor de carne suína, o mercado chinês 
precisou aumentar as importações globais de carnes e nota-
damente a de carne suína nesse período (figura 1).

Figura 1.
Rebanho suíno chinês (eixo da esquerda), em milhões de 
cabeças, e importação de carne suína pela China (eixo da 
direita), em milhões de toneladas equivalente carcaça.

Fonte: USDA / Elaboração: Scot Consultoria

Durante a crise sanitária, os chineses se mobi-
lizaram quanto à tecnificação da produção, vi-
sando mitigar os efeitos na doença e de futuras 
crises sanitárias. Com a reorganização da produ-
ção, uma retomada do rebanho suíno ocorreu, 
mas ainda insuficiente para atender o consumo 
doméstico.

Ressaltamos que o Brasil, desde a década de 
80, possui status de área de livre da doença. Em 
consequência da notória biosseguridade brasilei-
ra, de 2019 a 2021, após o surto global de PSA, 
com destaque à China, abriu-se oportunidades 
de expandir as relações comerciais brasileiras 
e nossas exportações de carne suína in natura 
cresceram 54,5% no período (figura 2).

Maior número de seções
9 seções pneumáticas ou 36 seções com
controle eletrônico. Até 72,6% de economia
de defensivo nas bordaduras na versão 36 seções.

Sistema de recuperação de produto
Diminuição de 89% do desperdício de defensivo.
Mais sustentabilidade.

Transmissão hidroeletrônica
independente  AWD
15% mais economia e maior capacidade de rampa.

A máquina dos grandes resultados.
PULVERIZADOR SÉRIE R

Nova cabine
Comandos ergonomicamente dispostos
e maior espaço interno.
Novo Arm Rest integrado.
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Figura 2.
Exportações brasileiras de carne suína in natura, em 
milhões de toneladas.

Desse modo, a notícia da nova vacina para a doença, vi-
sando controlar e prevenir a disseminação do vírus, tem 
gerado especulações de como isso poderia afetar o se-
tor suinícola brasileiro, que, em 2022, já tem trabalhado 
pressionado frente a menor demanda interna e externa.

Expectativas
Em meio a recuperação da produção chinesa, as ex-
portações brasileiras de carne suína perderam ritmo 
em 2022. Veja que, em 2021, apesar do recorde de 
embarques, os preços, em dólares, perderam força no 
último trimestre do ano (figura 3).
 
Figura 3. 
Preço médio, em US$/t, por tonelada de carne suína in 
natura exportada, mês a mês.

A expectativa é que a vacina contra PSA venha para 
controlar os surtos da doença, auxiliando na retomada 
da produção de suínos na China, que já está em recu-
peração, diminuindo ainda mais o ímpeto de compras 
no mercado internacional, veja na figura 4.

Figura 4.
Rebanho suíno chinês (eixo da esquerda), em milhões 
de cabeças, e importação de carne suína pela China 
(eixo da direita), em milhões de toneladas equivalente 
carcaça.

Para a China e saúde pública global, o desenvolvimen-
to da vacina é uma ótima notícia. Para a suinocultura 
brasileira, cuja biossegurança é referência e que desde 
2021 trabalha com margens apertadas e preços meno-
res, atenção, uma vez que a demanda de seu principal 
cliente internacional, responsável por mais de 50% do 
faturamento em 2021, será potencialmente menor.

Amanda Skokoff, médica-veterinária, Scot Consultoria
Felipe Fabbri, zootecnista, Scot Consultoria

*até abril/22 - Fonte: MDIC / Elaboração: Scot Consultoria

*expectativa - Fonte: USDA / Elaboração: Scot Consultoria

Fonte: MDIC / Elaboração: Scot Consultoria
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J á escrevemos sobre essa 
praga nesta coluna, mas ago-
ra estamos conhecendo-a 
melhor. Já podemos consi-

derar praga chave no momento 
de crescimento dos frutos em sis-
tema de MEP-Manejo Ecológico 
de Pragas na citricultura brasilei-
ra. Podemos chamá-la de Lagarta 
Mede Palmo dos Citros. A espé-
cie principal é a Oxydia apidania, 
porém temos mais uma espécie 
importante que pode ocorrer, a 
O. vesulia. Ambas tinham como 
hospedeira principal até agora os 
eucaliptos. Portanto, cerca-viva 
ou quebra-vento com eucalipto é 
criação da lagarta para os citros. 
Muitos ainda confundem a mede 
palmo como a falsa medideira da 
soja. Em plantações próximas de 
soja pode ocorrer invasões da falsa 
medideira, Chrysodeixis includens. 
Esta tem 2 pares de pernas falsas 
além do par anal e a mede palmo 
tem apenas um par falso, daí a ma-
neira caracterpistica peculiar de ca-

minhar “medindo palmo”. 
Pomares de citros que tem Pra-
gueiro (IP-Inspetor de Pragas) e 
Ficha de Inspeção completa, ou 
seja, que inclua linhas para a mede 
palmo, pode focar desde idedia-
tamente antes da florada princi-
pal até a fruta tamanho pingpong 
(30-40 mm), fase da fruta sujeita 
ao ataque preferencial da lagarta. 
Na Ficha precisamos 2 linhas: 1. 
Linha 3 ramos novos por planta 
para anotar (0a3, de 60 visadas) 
presença da lagartinha “neonata” 
(recém-nascida das posturas em 
linha feita pela mariposa durante à 
noite) nas brotações novas da pre-
florada; 2. Linha para anotar núme-
ro de frutinhos novos danificados 
por lagarta encontrado na vistoria 
da planta toda obtendo % de plan-
tas visadas em 20. Essa observa-
ção serve para o Manejador tomar 
decisão de manejo aliado ao índice 
de infestação de lagartas, dando 
preferência para produtos biológi-
cos como BT e biodefensivos. 

As novidades sobre esta praga é 
que de acordo com estudos em 
Viçosa, liderados pelo Prof. José 
Cola Zanuncio em eucalipto, du-
rante os 4 primeiros estágios da 
lagarta, não comem muito, não 
chegando a 10 cm2 de folhas e 
são muito resistentes à falta de ali-
mento. Já os 3 últimos 5º + 6º + 7º 
= 145 cm2 de folhas. Portanto, o 
MEP tem que focar nos 4 primei-
ros estágios para se livrar dos da-
nos em frutinhos que resultaria em 
queda significativa na produção fi-
nal. Com base nesses dados é que 
estipulamos nova estratégia para o 
manejo ecológico da lagarta mede 
palmo com mais competência, fo-
cando diretamente nas brotações 
novas da primavera e lembrando 
que eucalipto por perto é lagarta 
na certa.

Prof. Santin Gravena 
(GCONCI, MERCON e CONPLANT)

LAGARTA MEDE PALMO
ESTABELECIDA NA CITRICULTURA

OLHE PARA TODOS OS ÂNGULOS
DA SUA LAVOURA.

O Café 360° atua em todas as fases de desenvolvimento da planta, 
trazendo ganhos nos componentes de produtividade e qualidade. 
Atuando em todos os ângulos da lavoura, formamos plantas de alta 
resiliência, superando os impactos das adversidades.

trazendo ganhos nos componentes de produtividade e qualidade. 
Atuando em todos os ângulos da lavoura, formamos plantas de alta 
resiliência, superando os impactos das adversidades.

Lagartinha “neonata” em fuga

Um par 
de falsas
 pernas

Lagarta no quinto ou sexto estágio
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NO AGRO?

Mercado Agro

JUNHO
O Que Acompanhar em

Mercado Agro 5959

Iniciamos o nosso resumo mensal destacando o 
8° boletim mensal (maio) com a estimativa da 
safra brasileira de grãos em 2021/22. Nele, a 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 

elevou a expectativa da oferta de grãos neste ciclo: de 
269,3 milhões de toneladas (t) em abril para 271,8 mi-
lhões de t em maio (2,5 milhões de t a mais em 1 mês). 
Com isso, nesta safra, a produção brasileira deve ser 
6,4 % maior do que a de 2020/21. Os principais acrés-
cimos, em termos de volume, no comparativo com a 
estimativa de abril, vieram com a soja (+ 1,4 milhão de 
t), o milho (+ 592 mil t) e o trigo (+ 223 mil t). 
Para a soja, a produção estimada, em maio, foi de 
123,8 milhões de t, 10,4 % menor que a do ciclo passa-
do. Com relação ao milho, a oferta total deve ficar em 
116,2 milhões de t (+ 33,4 %): a 1ª safra deve entregar 
24,7 milhões de t (- 0,2 %), a 2ª, outros 89,3 milhões 
de t (+ 47 %) e a 3ª, 2,2 milhões de t (+ 36,3 %). O tri-
go, que também foi destaque este mês, deve produzir 
8,13 milhões de t, 6 % a mais do que no último ciclo. 
Os conflitos entre Rússia e Ucrânia e os altos preços 
do cereal no mercado internacional têm motivado os 
produtores brasileiros a cultivarem o grão, tanto que a 
área deve ser acrescida em 30 mil hectares no Brasil. 
Por fim, para o algodão em pluma, a produção estima-
da é de 2,82 milhões de t, 19,5 % a mais do que as 
2,36 milhões de t do ciclo 2020/21. Nós estamos na 
torcida para que o clima continue ajudando e esses nú-
meros se concretizem!
Apesar do aumento nas estimativas da oferta de mi-
lho 2ª safra (pela Conab), a Consultoria AgRural reduziu 
suas projeções em 5 milhões de t na região Centro-
-Sul, entre abril e maio, por conta da falta de umidade 
em algumas regiões. Segundo a consultoria, a oferta 
do grão deve ficar em 80,9 milhões de t; há 30 dias, 
a estimativa era de quase 86 milhões de t. As regiões 
mais afetadas pela falta de umidade são as áreas de 

plantio tardio no Mato Grosso e as diversas localidades 
no estado de Goiás. Vamos ficar de olho!
Em âmbito internacional, o Departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos (USDA), em seu relatório de 
maio, trouxe as perspectivas para a safra 2022/23 de 
grãos, indicando uma produção de milho de 1.180,71 
milhões de t, volume que deve ser 3 % menor que 
o da safra 2021/22 (ou 35 milhões de t a menos). Os 
principais reflexos dessa redução estão na estimativa 
de oferta menor nos Estados Unidos, que foi indicada 
em 367,3 milhões de t (- 4,5 %), graças à redução das 
áreas plantadas com o cereal; a Ucrânia deve entregar 
19,5 milhões de t (- 54 %, ou 22,6 milhões de t a me-
nos), em vista dos conflitos com a Rússia, que assolam 
o país. Para o Brasil, a produção prevista para 22/23 
ficou em 126 milhões de t, 10 milhões a  mais do que 
a estimativa para o ciclo atual, ou seja, um crescimento 
de 8,6 %. Já as exportações devem crescer 36,7 % 
no Brasil, alcançando 46,5 milhões de t e, com isso, 
devemos voltar à posição de 2° maior exportador, en-
tregando quase 26 % de todo o milho no mundo. 
Na soja, a estimativa do USDA é uma produção global 
de 394,7 milhões de t, 13 % maior do que a de 2021/22 
ou 45,3 milhões de t maior. Nos principais produtores, 

BM 12 anos:
Credibilidade não

se conquista
da noite para

o dia

Diferenciais
Linha completa para mecanização 
da cultura do amendoim
Pós-venda com equipe própria e 
especializada 
Peças originais e sempre 
disponíveis
Atendimento personalizado

BM equipamentos: 
credibilidade e 
inovação

Nossos produtos (Linha Amendoim):
Arrancadores
Levantadores de Leira
Recolhedoras
Carretas Secadoras
Silos Estáticos
Arado Rip Strip

Há 12 anos a BM dedica-se a antecipar 
soluções a todos os produtores de 
amendoim. Assim estabeleceu uma 
relação de con�ança e parceria com a 
Coopercitrus e seus cooperados.

O 
amendoim 
está 
em
nosso 
DNA

www.bm.agr.br
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o cenário será o seguinte: o Brasil deve produzir 149 
milhões de t (+ 19,2 % ou + 24 milhões de t); os Esta-
dos Unidos produzirão 126,3 milhões de t (+ 4,6 % ou 
+5,6 milhões de t); na Argentina, a oferta está estimada 
em 51 milhões de t (+ 21,4 % ou + 9 milhões de t). Nas 
exportações, o Brasil deve ampliar ainda mais o volume 
embarcado, de 82,8 milhões de t em 21/22 para 88,5 
milhões em 22/23 (+ 6,9 %), mantendo sua participação 
de 52 % no mercado global. 
Nos Estados Unidos, o USDA indica que o plantio da 
safra de grãos segue em atraso: até o último dia 8 de 
maio, 12 % das áreas haviam sido semeadas, enquanto 
a média dos últimos 5 ciclos, nesta data, foi de 24 %. 
Com relação ao milho, a expectativa do mercado era um 
progresso no plantio em 25 % e se encontra em 22 %. 
Na soja, o esperado era de 16 % e está em 12 %. Como 
consequência, as cotações de soja e milho têm sofrido 
altas em Chicago nos últimos dias. Precisamos seguir 
acompanhando com atenção esse cenário!
Por fim, o primeiro mês da safra 2022/23 de cana-de-
-açúcar (abril) se encerra com atraso nas operações de 
processamento da cultura, segundo a União da Indústria 
da Cana-de-açúcar. No acumulado dos 30 primeiros dias, 
a moagem totalizou 29,11 milhões de t, queda de 35,8 
% em comparação com o mesmo período de 2021/22, 
que registrou 45,34 milhões de t. Esse comportamento 
é resultado do menor número de usinas em operação 
este ano: são 180 unidades com atividades já iniciadas 
e eram 207 no mesmo período do ciclo passado. No 
entanto, espera-se que o setor se recupere desses atra-
sos, já que outras 57 unidades devem iniciar a moagem 
no Centro-Sul em maio.

Os cinco fatos do agro para acompanhar em 
junho são: 
1. Desenvolvimento das lavouras de milho 2ª safra no 
Brasil e as previsões para o clima. Já há indícios de 
quebra na produção em alguns estados do Centro-Sul, 
com destaque para GO, SP e MG. Vamos continuar 
acompanhando as condições para saber se teremos 
alguma alteração no próximo mês;
2. Evolução no plantio da safra americana de grãos que 
está, em geral, atrasada em comparação com a média 
das últimas 5 safras. O plantio tardio expõe as áreas à 
possibilidade de nevoeiro no fim do ciclo, dificultando 
ou até impossibilitando a colheita (impacto na oferta);
3. Andamento das exportações brasileiras do agronegó-
cio. Alguns produtos, como a soja e o milho, já estão apre-
sentando volumes embarcados menores por conta da 
baixa disponibilidade desses grãos no mercado interno;
4. Desenvolvimento da economia brasileira e mundial 
e os impactos no câmbio. A taxa Selic foi elevada para 
12,75 % a.a., e o mercado espera que ela fique ainda 
maior até o fim do ano, em torno de 13,25 %.
5. Observação dos dois grandes fatos mais relevantes 
mundialmente: o aumento dos casos de COVID-19 na 
China e o comportamento disso em outros países; e 
os próximos capítulos do triste conflito entre Rússia e 
Ucrânia, que já dura quase 2 meses.

Marcos Fava Neves é professor titular (em tempo parcial) das Faculda-
des de Administração da USP em Ribeirão Preto e da EAESP/FGV em 
São Paulo, especialista em planejamento estratégico do agronegócio.  
Vinícius Cambaúva é associado na Markestrat Group, formado em En-
genharia Agronômica pela FCAV/UNESP e mestrando na FEA-RP/USP. 
Vitor Nardini Marques é mestrando na FEA-RP/USP com formação em 

Engenharia Agronômica pela ESALQ/USP.

WWW.CONSORCIOVALTRA.COM.BR /CONSORCIOVALTRA

Imagem ilustrativa.

PROGRAME A 
COMPRA DA SUA 

MÁQUINA 
VALTRA!

• LONGO PRAZO PARA PAGAR
• SEM TAXA DE ADESÃO
• SEM JUROS

Garanta seu 
derriçador
com vantagens 
exclusivas. 
ƒ
Aproveite essa oportunidade e 
ainda ganhe revisão gratuita* 
e garantia estendida** até o 
final da safra 2023. 

Mais potência e praticidade 
para o seu cafezal 

Alta produtividade para as 
mais diversas tarefas 

Leia o QR Code 
com o seu celular 
para saber mais

KA 120 R com implemento SP 20

KA 85 R com implemento SP 20

0800 707 5001 

*Revisão gratuita para os clientes que adquirirem de 1º de fevereiro a 30 de junho o derriçador KA 85 R SP WR 6 e/ou WR 9 ou o KA 120 R 
SP WR 6 e/ou WR 9 entre as safras de 2022 e 2023.**Garantia até o final da safra 2023 para os clientes que adquirirem de 1º de fevereiro 
a 30 de junho de 2022 o derriçador KA 85 R SP WR 6 e/ou WR 9 ou o KA 120 R SP WR 6 e/ou WR 9.
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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!

CONSTRUINDO 
SAÚDE VEGETAL 
DO INÍCIO AO FIM 
DO CICLO. ATIVE O
MODO PRO DA UPL.

Maximizam o potencial
genético

Fisioativadores 

              Controle biológico 

                            Nutrição inovadora

BIOSSOLUÇÕES

PROTEÇÃO
Defensivos

Reduzem 
as perdas

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

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

UPL-0060-22-AF_ANUNCIO PRONUTIVA_CANA_CORTE_LY01_20,5x27.pdf   1   12/05/22   10:43
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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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