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Não será uma missão fácil decidir o momento ideal de 
compra de fertilizantes. Os preços subiram fortemen-
te a partir do segundo semestre de 2021, chegando ao 
pico em março de 2022, logo após o início da guerra 
entre Rússia e Ucrânia. Na área de atuação da Cooper-
citrus, especialmente nos estados de São Paulo e Mi-
nas Gerais, as compras e as entregas estão atrasadas 
em comparação com as dos anos anteriores, por isso 
grande parte dos produtores está comprando confor-
me a necessidade de uso. Esse comportamento tem 
uma explicação, a queda de preço nos últimos meses. 
Quais serão as possíveis consequências? O que po-
demos fazer? 
Vamos analisar o mercado de fertilizantes. O Brasil é 
um importante consumidor de fertilizantes, tendo re-
presentado 8% do mercado mundial em 2021 (IFA). 
Para manter os atuais níveis de produtividade da nos-
sa agropecuária, importamos 95% do nitrogênio, 75% 
do fósforo, 91% do potássio que consumimos (média 
de 2017 a 2021 – farmdoc.illinois). O pico do volume 
importado e a entrega de fertilizante no Brasil se dá no 
segundo semestre, especialmente entre os meses de 
agosto e novembro. Entre a decisão de compra do fer-
tilizante importado e a chegada dele ao Brasil, temos 
um prazo médio de 90 dias. Vários fatores tornaram o 
mercado de fertilizantes muito complexo este ano: Co-
vid, fretes marítimos, custo de energia, câmbio, guerra 
na Ucrânia e sanções de algumas nações. A combi-
nação dessas variáveis causa diferentes impactos nas 
empresas que atuam no setor, o que gera oportunida-
des para alguns e desafios para outros.
As empresas de fertilizantes tomam a decisão de im-
portação três meses antes das vendas, pautadas na 
expectativa de comercialização. Hoje, temos uma 
dúvida, o mercado brasileiro de fertilizantes cairá? O 
produtor poderá optar pela menor utilização de fertili-
zantes nesta safra. As estimativas variam apontando 

uma redução de 10% a 30% do consumo em relação 
ao ano passado.
Considerando que o mercado de fertilizantes não caia e 
a possibilidade de redução do planejamento de impor-
tação com a menor carteira de pedidos, vivenciaremos 
um “congestionamento” na entrega de fertilizantes no 
momento de pico. Já vimos esse filme no passado, mas, 
neste ano, existe a possibilidade de intensificação dos 
desafios para colocar os fertilizantes nas propriedades. 
A Coopercitrus construiu parcerias com as diversas 
empresas atuantes no setor para garantir a entrega 
de fertilizantes das diferentes origens, Leste Euro-
peu, Rússia, América do Norte, África e Ásia. Para o 
produtor, a decisão de compra dificilmente poderá ser 
postergada além do momento atual, caso contrário as 
empresas não terão tempo hábil e logística para inter-
nalização dos produtos e atendimento da safra. O uso 
racional de fertilizantes com o emprego de tecnologias 
de alta precisão ganha ainda mais importância. Distri-
buição em taxa variável, uso de fertilizantes organo-
minerais e biológicos para potencializar a eficiência 
dos nutrientes, fósforo com liberação gradativa, com-
postagem, parcelamento e aplicação de nitrogênio via 
foliar em cana e intensificação da nutrição foliar são 
exemplos de tecnologias que ganharão relevância na 
agropecuária nacional. 
A equipe da Coopercitrus está preparada para apoiar 
o produtor em sua jornada, seja na oferta de fertilizan-
tes, seja na prestação de serviço de precisão.

Os desafios do mercado de fertilizantes

Matheus Kfouri Marino
Presidente do Conselho de 

Administração da Coopercitrus

@cafebrasilfertilizantes
Acompanhe nosso conteúdo pelas redes sociais
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Com a forte retomada dos eventos pre-
senciais, a Coopercitrus vem marcando 
presença em diversas feiras, com obje-
tivo de se manter próxima aos produto-

res rurais e apresentar novidades em tecnologias 
agrícolas e soluções de agricultura de precisão. A 
participação da cooperativa teve destaque na 47ª 
edição da Expocitros – 43ª Semana da Citricultura, 
que aconteceu entre os dias 6 e 9 de junho em 
Cordeirópolis, SP.
Considerada a maior da feira citrícola da América 
Latina, o evento reuniu 7.745 visitantes, entre eles 
citricultores, especialistas e profissionais de todo 
o Brasil e exterior, os quais contribuíram com in-
tenso e rico networking, que contou com 30 pales-
tras sobre tendências, novas tecnologias e infor-
mações relevantes para o dia a dia e os negócios 
dos profissionais do campo.
O presidente do Conselho de Administração da 
Coopercitrus, Matheus Marino, participou do pai-
nel sobre nutrição e fertilidade, fazendo uma aná-

lise do mercado: “Debatemos como o produtor 
deve se comportar no momento de preços eleva-
dos e escassez de fertilizantes. Ele tem um limite 
para a tomada de decisão. Com a escassez de pro-
dutos, se o produtor demorar para comprar, pode 
ser que, lá na frente, não tenha o produto. Além 
disso, também discutimos fontes alternativas de 
fertilizantes, como biológicos, utilização de fontes 
naturais e foliares que maximizam o uso de fertili-
zantes, permitindo a redução de doses e extraindo 
mais do mesmo produto”.   
A citricultura, uma das atividades mais dinâmicas 
da agricultura, é um setor estratégico para a coo-
perativa. “O produtor de citros é muito tecnológi-
co, e a Coopercitrus segue fortalecendo os citri-
cultores, garantindo as melhores oportunidades e 
a solução dos principais desafios, com excelente 
custo-benefício, oferecendo leitura digital, siste-
matização de plantio, mapa de fertilidade de solo, 
distribuição em taxa variável, além de ofertar as-
sistência técnica com fontes alternativas de ferti-

Coopercitrus apresenta

pacote de soluções 
tecnológicas na Expocitros

Cooperativa participa das principais feiras e eventos agrícolas, estando 
comprometida em fazer a tecnologia desembarcar no campo.

lizantes, emprego de orgânicos minerais e biológi-
cos”, garante o presidente.
O gerente do Departamento Técnico Agropecuá-
rio, André Rossi, também integrou o circuito de 
palestras do evento. Ele moderou o debate sobre 
manejo sustentável, que reuniu Rodrigo Martinelli 
e Fernando Alves de Azevedo, do Centro de Citri-
cultura/IAC, Marcell Gameiro, da Citrosuco, Ales-
sandro Rodrigues, da Imaflora, e Ibiapaba Netto, 
da CitrusBR. 

Exposição de inovações
Com dois estandes no evento, a Coopercitrus 
apresentou aos citricultores um conjunto de ino-
vações, por meio de produtos, serviços e tecno-
logias, destacando o Campo Digital, plataforma 
que integra diversas soluções de agricultura de 
precisão para aumentar a rentabilidade no pomar. 
A concessionária Valtra Coopercitrus também es-
teve presente com lançamentos de tratores volta-
dos para a cultura dos citros.

“O evento foi muito positivo e auxiliamos o produ-
tor no processo de tomada de decisão em termos 
de fertilizantes. Atendemos produtores da região 
de Goiás e apresentamos o Ferocitrus Furão na 
forma de pastilha, que a Coopercitrus desenvol-
veu para colocar em armadilhas. Conseguimos 
apresentar diversas tecnologias aos produtores e 
demonstrar que estamos trabalhando para pres-
tar um atendimento cada vez melhor”, informa o 
técnico da Coopercitrus de Limeira, Gabriel Alva-
renga, responsável por organizar a participação da 
cooperativa na feira.
Praticando uma cultura de inovação, com olhar 
atento para as necessidades do produtor rural, a 
Coopercitrus agregou novas soluções em seu por-
tfólio de serviços de agricultura de precisão, levan-
do seus cooperados para a era da Agricultura 5.0 
e movimentando muitos negócios durante a feira. 
Entre as novidades, foi apresentado o drone DJI 
Agras T10, que garante maior eficiência e econo-
mia na aplicação de produtos.

RODAPÉ 1
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Encontro de Cafeicultores: A cooperativa participou do 14º Encon-
tro de Cafeicultores de São Gotardo, em 26 de maio, em MG, com 
um portfólio de máquinas, implementos, serviços e tecnologias de 
agricultura de precisão, demonstrações e equipe técnica para orientar 
as melhores negociações.

Feira da Banana: De 25 a 29 de maio, a Coopercitrus marcou pre-
sença na 4ª edição da Feira da Banana de Delfinópolis, MG, levando 
tecnologias de agricultura de precisão para aumentar a produtividade 
da fruta. Os destaques são o drone de pulverização e o serviço de 
análise de solo, além da parceria com a Yara e a Syngenta no forneci-
mento de insumos.

ExpoSanta: De 27 a 31 de maio, a cooperativa participou da 40ª Exposi-
ção Agropecuária de Santa Vitória (ExpoSanta 2022), em MG, oferecendo 
ao pecuarista máquinas, implementos e serviços voltados à produção.

ExpoCafé:  A cooperativa também participou da ExpoCafé, em Três 
Pontas, MG, de 25 a 27 de maio, com equipe técnica à disposição nos 
estandes parceiros de máquinas e implementos, insumos agrícolas e 
instituições financeiras.

ExpoAgro: De 2 a 5 de junho, a cooperativa participou da ExpoAgro, 
promovida pelo Sindicato Rural de Nova Crixás, GO, oferecendo aos 
pecuaristas e agricultores da região do Vale do Araguaia o acesso a 
tecnologias e a prestação de serviços que otimizam a produção. A 
equipe da Coopercitrus ministrou palestra sobre seu serviço de amos-
tragem de solo georreferenciada, o Geofert, ideal para promover uma 
correção mais eficiente do solo, melhorar a gestão de insumos e au-
mentar o potencial produtivo por área.

Expocap:  A Coopercitrus participou da ExpoCap em Capinópolis, 
MG, de 15 a 19 de junho, oferecendo aos produtores de soja, milho, 
sorgo e cana-de-açúcar acesso a tecnologias e prestação de serviços 
que otimizam a produção.

Expoverde: Marcando presença na 48ª edição da Expoverde, a Coo-
percitrus levou um conjunto de soluções integradas aos produtores ru-
rais de Campo Verde, MG, de 15 a 19 de junho. O objetivo foi apresen-
tar produtos, serviços e tecnologias customizadas para cada atividade 
agropecuária, oferecendo resultados assertivos para cada realidade.

Giro pelos principais eventos do setor

RODAPÉ 2

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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Coopercitrus amplia sua atuação em

Araxá, MG
Cooperativa inaugura nova concessionária Massey Ferguson para 

oferecer melhores tecnologias, serviços e assistência.

A Coopercitrus inaugurou, no dia 30 de 
junho, sua nova unidade de negócios e 
a 7ª Concessão Massey Ferguson, em 
Araxá, MG, ampliando, ainda mais, sua 

estrutura na região. Os atendimentos da nova uni-
dade englobam os municípios de Campos Altos, 
Ibiá, Nova Ponte, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha 
e Sacramento.
Araxá tem um dos complexos mais completos da 
Coopercitrus, o qual inclui fornecimento de insu-
mos, fábrica de ração, silos de comercialização e 
armazenagem de soja, milho e café, além de uma 

estação experimental focada na cafeicultura. 
Durante a inauguração, o diretor comercial da Coo-
percitrus, Sebastião Pedroso, ressaltou a importân-
cia da nova unidade, que encurta o caminho entre 
os produtores rurais e as inovações: “Agora, com 
chegada da Massey Ferguson, fechamos o ciclo 
oferecendo tudo o que o produtor precisa para di-
ferentes culturas. Afinal, a nossa missão é prestar 
um atendimento completo ao nosso cooperado”.
O gerente da unidade, Henrique Padovan, garante 
que cooperados e produtores rurais de Araxá e de 
toda região “encontrarão tudo o que precisarem em 

Coopercitrus

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.

220609_Anuncio_Cafe360_Arabica_Coopercitrus_255x320_V01.indd   1220609_Anuncio_Cafe360_Arabica_Coopercitrus_255x320_V01.indd   1 15/07/2022   17:13:2115/07/2022   17:13:21

O MAIS COMPLETO 
PORTFÓLIO DE 

IRRIGAÇÃO.

www.netafim.com.br     |     0800 940 1573
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seu dia a dia no campo. Todo o portfólio de soluções 
agrícolas, agricultura de precisão, fornecedores de in-
sumos e implementos, além das novidades que che-
gam com a Concessão Massey Ferguson”, completa.
Entre as novidades, a Concessão oferece tratores de 
várias faixas de potência, ideais para o trabalho nas 
mais diversas culturas, colheitadeiras axiais e híbri-
das, pulverizadores autopropelidos, plantadoras, equi-
pamentos para feno e forragem. “Todos os equipa-
mentos contam com tecnologia embarcada, eficiência 
e confiabilidade, sem renunciar à robustez e à sim-
plicidade operacional”, garante o gerente comercial 
de máquinas da Massey Ferguson, da Coopercitrus, 
Wesley Silva.
A nova unidade também passa a fornecer serviço 
pós-vendas, com técnicos treinados pela fábrica, fer-
ramentas especiais e equipamentos para diagnósti-
co, estoque de peças genuínas e assistência técnica 
disponível tanto no campo quanto na concessionária, 
garantindo que os cooperados tenham mais disponibi-
lidade de seus equipamentos.

Cada vez mais perto dos cooperados
A inauguração da Concessão Massey Ferguson Coo-
percitrus em Araxá faz parte do plano de expansão da 
cooperativa, que quer estar sempre perto do produtor 
rural, oferecendo respostas focadas em suas necessi-
dades. Em 2022, já foram inauguradas unidades nas 
cidades mineiras São Gotardo, Lavras e Varginha e tam-
bém em Quirinópolis, GO.

ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO 
AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO; 

CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE 
PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; 
LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; 
E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

ATENÇÃO

ihara.com.br

PODER DE OUTRO MUNDO 
NO COMBATE À CIGARRINHA

Maior efeito de choque
Maior residual

Único que controla 
todas as fases da cigarrinha

Tecnologia inédita
no Brasil 

USE O LEITOR DE QR CODE DO SEU CELULAR

mande as pragas para outro 
mundo. Saiba mais sobre a ação 
de Maxsan!
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ECOSSISTEMA COOPERCITRUS
é destaque na One Agro

Em evento que é referência no setor, a cooperativa apresentou sua estratégia de 
combinar tecnologias para entregar valor e melhorar os resultados dentro da porteira.

Nos dias 7 e 8 de junho, 
em Campinas, SP, a 
Coopercitrus partici-
pou da 3ª edição do 

One Agro, evento idealizado pela 
Syngenta, que reuniu líderes do 
agro para debater as transforma-
ções do agronegócio brasileiro.
Representando a cooperativa, o 
CEO Fernando Degobbi integrou 
o debate sobre novos modelos 
de negócio, ao lado de André Sa-
vino, CEO da plataforma de distri-
buição da Syngenta, Luiz Tanga-
ri, confundador  da Tarken.ag, e 
Charlie Conner, CEO da Tmov.
Degobbi apresentou o conceito 
do Ecossistema Coopercitrus, 
destacando a plataforma Cam-
po Digital. De forma didática e 
ilustrada, ele abordou 15 desa-
fios comuns dentro da porteira e 

apresentou as estratégias da Co-
opercitrus para oferecer diferen-
tes soluções com foco em entre-
gar resultados aos cooperados. 
Conheça algumas delas:
Para desembarcar a inovação nas 
propriedades rurais, a Coopercitrus 
mantém uma estrutura robusta, 
que combina 242 especialistas em 
agricultura de precisão, 185 assis-
tentes técnicos de serviços e 31 
especialistas de culturas, com o 
suporte de um sistema de CRM e 
da plataforma Campo Digital. Por 
meio dessa plataforma, o coopera-
do pode entender e solicitar os ser-
viços de agricultura de precisão da 
Coopercitrus diretamente por ce-
lular, tablet ou computador de for-
ma simples e prática. Ele também 
pode acompanhar os resultados, 
como mapas e dados de georrefe-

renciamento de sua propriedade, 
além de acessar cotações, notí-
cias, previsão do tempo e bulas de 
produtos.

Para saber mais sobre as so-
luções disponíveis na Cooper-
citrus, acesse https://cooper-
citrus.com.br/campo-digital e 
baixe grátis o aplicativo Cam-
po Digital em seu celular.
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MEIO AMBIENTE E AGRO
podem e devem caminhar juntos

17Coopercitrus

Semana do Meio Ambiente leva informações aos produtores 
rurais e envolve a comunidade em vivências voltadas às

práticas ambientais.

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, cele-
brado em 5 de junho, a Coopercitrus promoveu a Semana do 
Meio Ambiente, entre os dias 6 e 10 do respectivo mês, com 
programação variada, que levou conhecimentos aos produ-

tores rurais, abordando temas relevantes para o agro, além de ter en-
volvido a comunidade em atividades voltadas às práticas ambientais. 
A abertura oficial do evento aconteceu no auditório da Fundação 
Coopercitrus Credicitrus, na segunda-feira, 6, com a presença do 
presidente-executivo da Coopercitrus, Fernando Degobbi, do pre-
sidente do Conselho de Administração, Matheus Marino, do con-
selheiro consultivo e presidente da Fundação Coopercitrus Credici-
trus, José Vicente, de cooperados e de autoridades. 
Empresas e projetos educacionais também marcaram presença, 
como a Bayer, que fomenta o projeto PRO Carbono; a Syngenta, 
que fornece o programa Nucoffe Sustentia para capacitação de 
práticas sustentáveis; a Nortox, desenvolvedora do Projeto Olhos 
D’água, focado na restauração de nascentes; o Instituto Nacional 
de Processamento de Embalagens Vazias, responsável pelo pro-
grama de educação ambiental em escolas; o Projeto Campo Limpo; 
e a Associação de Olho no Material Escolar, que corrige inverdades 
sobre o agronegócio em materiais didáticos. 
Em seu discurso, Matheus Marino reforçou a importância das ini-
ciativas da cooperativa e de empresas parceiras para o desenvolvi-
mento sustentável: “A sustentabilidade tem que ser vista de uma 
forma integrada, gerando resultados na produção agrícola. Na Fun-
dação, temos uma escola formando técnicos que irão ao campo, 
evitarão erosões, assoreamentos, aplicação de agroquímicos de 
forma inadequada. Isso é sustentabilidade: com nossos parceiros, 
multiplicar conhecimentos, fomentar projetos e auxiliar o agricultor 
na adequação de suas propriedades”. 
No fim do evento, houve a premiação do concurso de desenho “A 
importância da coleta seletiva no nosso dia a dia”, realizado en-
tre os filhos dos colaboradores da Coopercitrus, com o objetivo de 

plantar a semente da sustentabilidade nas 
futuras gerações. A vencedora foi Layane 
Izidoro de Souza, 10, filha do colaborador 
Luciano Alves de Souza, que atua no Cen-
tro de Serviços Compartilhados.

A ENERGIA DE QUEM
NUNCA PARA

*Imagem meramente ilustrativa

Gerador / Alternador 
WEG®

Garantia 24 meses Econômico Assistência técnica 
24/7

Tanque de combustível
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Capacitação profissional 
Dando sequência à programação, na terça-feira, 7, o 
coordenador ambiental da Coopercitrus, Álvaro de 
Azevedo, recebeu cooperados, colaboradores e pro-
dutores rurais para a realização do curso “Gestão de 
Resíduos na Propriedade Rural”, na Fundação Cooper-
citrus Credicitrus. Na quarta-feira, 8, e, na quinta-feira, 
9, a Central de Embalagens da cooperativa, que é refe-
rência nacional na logística reversa de embalagens de 
defensivos agrícolas, recebeu a visita dos alunos dos 
7º e 8º anos do ensino fundamental da E.E. Abílio Alves 
Marques, de Bebedouro. Durante a visita, os estudan-
tes conheceram os principais pontos da Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos (12.305/2010), como a respon-
sabilidade compartilhada da gestão dos resíduos, que 
abrange os fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores e titulares dos serviços 
públicos. Além disso, a logística reversa de embala-
gens vazias de defensivos, praticada pela Central, foi 
apresentada aos visitantes, desde o processamento 
dessas embalagens até o encaminhamento delas para 
o processo de reciclagem. 
Ainda na quinta-feira, 9, a Fundação Coopercitrus 
Credicitrus, em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural, sediou o curso “Legislação Am-
biental” para produtores rurais, colaboradores e coo-
perados da Coopercitrus. 
Finalizando a Semana do Meio Ambiente Coopercitrus, 
na sexta-feira, 10, 23 alunos da Escola Municipal An-
tônio Carlos Rocha, de Bebedouro, realizaram a plan-
tação de árvores nativas da região — Ypês, Angicos 
Vermelhos e Acarandas de Minas — na Fundação Co-
opercitrus Credicitrus.
A professora Elaine Maria Fávero conta que, durante toda 
a semana, trabalhou a importância do meio ambiente 
com os alunos. “Hoje, eles plantaram uma árvore e fize-
ram uma ação em prol do meio ambiente. Plantar uma 
árvore é uma aula prática de cuidado e ajuda a criança a 
entender a importância da preservação”, ressaltou.

Os estudantes aprovaram a ação:

“Achei muito legal, porque, pela primeira vez, eu 
plantei uma árvore. É importante plantar, porque 
as árvores estão morrendo e precisamos delas 
para poder respirar”. Eduardo Moura Elias 

“Nunca plantei uma árvore, sempre quis plantar e 
consegui realizar esse sonho”. Miguel Gonçal-
ves Verissimo 

“Amei essa experiência. Plantei uma árvore e ga-
nhei sementes de pitanga para plantar em casa”. 
Eduardo de Lima Casemiro 

“Já tinha plantado outras árvores, achei muito 
legal, porque ajuda a natureza, porque está acon-
tecendo muito desmatamento e nos faz bem”. 
Yasmin Rafaelle Bartolo da Rocha 

“Eu achei muito legal, porque foi a primeira árvore 
que eu plantei e ajuda muito a natureza”. Ema-
nuely dos Santos 

“Hoje foi um dia legal, plantamos árvores, ajuda-
mos o meio ambiente e a natureza, que têm muito 
desmatamento”. Matheus Gonçalves

18 Coopercitrus
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OPINIÃO
Importância do aumento da eficiência no uso dos fertilizantes na 
manutenção da produtividade e no aumento do lucro na lavoura

O aumento nos preços dos fer-
tilizantes e os riscos associados 
à dependência externa desses 
insumos impõem uma neces-

sidade urgente de adoção das 
melhores práticas agronômicas 

com vista a aumentar a eficiência do 
seu uso. É possível manter ou aumentar a produ-
tividade e a lucratividade reduzindo as perdas de 
nutrientes nos sistemas e ampliando o suprimen-
to por vias alternativas, como as biológicas e as 

agrominerais naturais. Para isso, deve haver ma-
nejo integral da fertilidade do solo, envolvendo 
aspectos de qualidade química, física e biológica, 
e recomendações de adubação pautadas em uma 
avaliação criteriosa das condições do solo, das ne-
cessidades da cultura e do uso de tecnologias com 
eficácia comprovada. Mais do que corte de gastos, 
o momento pede reorientação de investimentos e 
mudança de mentalidade.

Rafael de Souza Nunes, doutor em agronomia e pesquisador em fertili-
dade do solo e nutrição de plantas na Embrapa Cerrados

Em razão do aumento no custo dos fertilizantes e 
da escassez na oferta deles, a busca por ganhos 
na eficiência de uso do fertilizante (EUF) vem se 
tornando cada vez mais importante na agricultu-
ra brasileira. Nesse sentido, deve ser dada maior 
atenção a fatores que interferem na EUF, entre os 
quais se destaca: a correção da acidez do solo; a 
qualidade física do fertilizante; o uso de fontes fer-
tilizantes com menor potencial de perda por volati-
lização; o manejo adequado de água; e o potencial 
de resposta da cultura à fertilização. Desse modo, 

recomendações de adubação mais assertivas que 
visam ao fornecimento equilibrado de nutrientes 
em função da demanda da planta, com base no 
monitoramento das análises químicas de solo e 
planta, são fundamentais para ga-
nhos na EUF.

Rodrigo Boaretto, engenheiro agrônomo, 
doutor e pesquisador científico do Institu-

to Agronômico (IAC)

O uso de fertilizantes com maior 
eficiência e melhor balanço de 
nutrientes pode resultar em 
maior lucratividade para o pro-

dutor. É importante ressaltar que 
a escolha do fertilizante correto 

deve ser feita considerando-se diver-
sos fatores, como qualidade física, química, con-
centrações dos nutrientes e sua disponibilidade 
para as plantas. A Mosaic Fertilizantes, por exem-
plo, possui, em seu amplo portfólio, os produtos 

de performance MicroEssentials, K-Mag, Aspire e 
a linha PERFORMA, que proporcionam maior efici-
ência no uso dos nutrientes pelas plantas e resulta 
em maior produtividade com melhor rentabilidade 
aos produtores. Fazemos centenas de campos 
comparativos todos os anos e vemos que, dia após 
dia, cresce o interesse dos clientes em produtos 
que lhes proporcionem maior lucratividade. 

Bruno Benatti, gerente de culturas perenes da 
Mosaic Fertilizantes

Opinião
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A importância do manejo correto 
dos fertilizantes na lavoura é de 
prioridade alta devido ao impac-
to no custo de produção atual-

mente. É importante lembrar que 
o aumento da eficiência do uso de 

fertilizantes está ligado diretamente à 
área mais básica de um sistema de produção, que 
é a correção adequada da fertilidade do solo em re-
lação ao aumento das bases e do pH com o uso de 
corretivos de solo, independentemente do manejo 
de produção. Desde 1974 (PNFCA) e 1980 (EMBRA-
PA), temos a informação de que a eficiência dos 
macronutrientes em solos de pH 4,5 é de 26,7%, 
de pH 5,5 é de 64,2% e de pH 6,5 é de 93,8%, por-
tanto devemos aplicar o conceito dos 5Cs: utilizar o 
fertilizante certo, no momento certo, no lugar certo, 
na hora certa e com o melhor custo-benefício. 

Marcos Antonio Zeneratto, consultor especialista do Departamento de 
Tecnologia Agrícola da Coopercitrus

meia pagina

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

Garfo para silagem Marispan. 
Movimentação com agilidade para você ganhar tempo. 

Quem trabalha com pecuária sabe que o tempo é valioso em qualquer operação. E o conjunto 
carregador frontal Série M e garfo para silagem da Marispan trazem mais agilidade nas movimentações 
de silagem ou feno solto, carregando até 1,2 toneladas. Ganhe tempo, fale com a gente. 
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Cooperado José Antônio Camargo de Lima adquire drone DJI Agras T10 para pulverização, 
melhora produtividade e otimiza custos de produção.

A mandioca faz parte da alimenta-
ção da população brasileira. Ver-
sátil, ela é utilizada em vários pro-
dutos e subprodutos, além de 

participar da fabricação de bioetanol. Dela, 
consegue-se aproveitar tudo, desde as raí-
zes até a rama (parte aérea da planta). Nesse 
campo, a tecnologia surge como divisor de 
águas para o cultivo da mandioca, pois au-
xilia o produtor rural a elevar sua produção 

e agregar eficiência e sustentabilidade a ela.
O cooperado José Antônio Camargo 
de Lima tem investido na agricultura de 
precisão para melhorar os resultados na 
produção de 150 hectares de mandioca, 
cultivados na região de Gália, SP.  Com o 
suporte da Coopercitrus, ele comprovou, 
na prática, a eficiência do drone de pulve-
rização modelo DJI Agras T10 no controle 
de mandruvá na lavoura.

Capa Capa 2524 25

Drone de pulverização Drone de pulverização 
otimiza custos  na produçãootimiza custos  na produção
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novas tecnologias mais acessíveis aos produtores, a 
cooperativa atua na prestação de serviços de agricultu-
ra de precisão, com time especializado e os mais mo-
dernos equipamentos, além de comercializar produtos 
e oferecer suporte, treinamento e assistência técnica 
para manutenção da lavoura.
“Eu assumi a administração da fazenda em 2009 e, 
como tenho outras atividades, não consigo me dedicar 
100% à agricultura. A Coopercitrus me auxilia muito. 
Se não fosse a cooperativa, eu não conheceria as no-
vas tecnologias, como o drone pulverizador, e estaria 
até hoje procurando uma solução. Além disso, faze-
mos compras de insumos, análise de solo e temos o 
acordo de efetuar alguns pagamentos com a produção 
de café”, completa José Antônio.

A Coopercitrus 
me auxilia mui-
to. Se não fosse 
a cooperativa, 
eu não conhe-
ceria as novas 
tecnologias, 

como o drone 
pulverizador, e 
estaria até hoje 
procurando uma 

solução.

José Antônio.
Nova era para pulverização
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 autônoma
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na nuvem 

Smart 
Agriculture

Confira o drone DJI Agras T10 em operação!
A equipe da Coopercitrus Revista Agropecuária esteve na propriedade de José Antô-
nio, em Gália, SP, para conferir de perto o funcionamento do recém adquirido Drone 
DJI Agras T10! Antônio garante benefícios e afirma que, na propriedade, tecnologia e 
produção caminham de mãos dadas! Acesse o link https://youtu.be/0Wdumi6gAfc ou 
escaneie com o leitor de QR Code e assista ao conteúdo: 
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“As plantas estavam em pleno vigor vegetativo, por 
isso foi impossível uma aplicação terrestre. O alto índi-
ce de árvores na região impossibilita as pulverizações 
por avião. Com esses desafios, o drone surgiu como 
alternativa interessante, pois tem um bom rendimento 
operacional e uma ótima qualidade na aplicação. Tive-
mos 0% de perdas por pisoteio ou fitotoxicidade. Sem 
dúvidas, é uma ótima ferramenta na agricultura”, co-
memora o cooperado, satisfeito com aquisição da nova 
tecnologia.
O drone deve sobrevoar aproximadamente 300 hecta-
res, divididos entre os cultivos de mandioca, café, soja 
e milho. “A compra do drone surgiu inicialmente com 
foco na pulverização da mandioca, entretanto nós po-
deremos utilizar essa tecnologia nas outras culturas”, 
conta José Antônio.
O cooperado comenta que, além do aumento de pro-
dutividade, da diminuição de perdas e de danos no 
solo, com a tecnologia, ele não terá mais necessida-
de de operar com trator: “Isso influencia no aumento 
da eficiência e da otimização no manejo, além da re-
dução nas horas de aplicação. Consequentemente, 
com essa economia, iremos investir em outras áreas 
necessárias”.

Tecnologia garante futuro da produção agrícola

Com o investimento em agricultura de precisão, o co-
operado tem garantido uma produtividade média de 
50 sacas por hectare de soja, 30 sacas por hectare de 
café, 70 sacas por hectare de milho e 25 toneladas por 
hectare de mandioca. “Em tudo que fazemos na fazen-
da, utilizamos o que tem de mais eficiente no mercado 
em termos de tecnologia”.
Na visão de José Antônio, tais investimentos são fun-
damentais para reduzir custos, aumentar a produtivi-
dade e garantir o futuro da produção agrícola: “Se não 
investirmos na agricultura de precisão, ficaremos para 
trás no mercado. Quem não investir em tecnologia vai 
acabar saindo da atividade”, enfatiza o produtor, que já 
planeja seu próximo investimento: “A mandioca é uma 
cultura que demanda muita mão de obra, por isso a 
próxima aquisição será uma colhedora”. 
 
Parceria que garante resultados

Para alcançar os resultados tão desejados, o coopera-
do conta com o suporte técnico do time de especia-
listas da Coopercitrus. Como estratégia para tornar as 
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Contéudo Interativo

Com rendimento de 50 hectares por dia e baterias com 
recarga rápida em 7 minutos, o drone DJI Agras T10 
agrega praticidade e eficiência à pulverização de lavou-
ras de todos os tamanhos, atendendo a todas as neces-
sidades. Confira as principais características dele:
• quatro bicos e taxa de saída de até 2,4 litros por mi-
nuto compõem o design, que proporciona pulverização 
uniforme e controle do volume preciso, essencial para 
a distribuição de defensivos; 
• câmeras FPV duplas, que oferecem visibilidade dian-
teira e traseira mais clara e permitem verificar o status 
do voo sem necessidade de giro;
• holofote de alta luminosidade, que dobra a visão no-
turna e cria mais possibilidades para operações; 
• estrutura resistente à água, à poeira e à corrosão, 
que ajuda a garantir a durabilidade e segurança durante 
as operações;
• bateria de 9.500 mAh de energia e compatível com 
carregamento instantâneo, sem necessidade de res-
friamento, com proteção de encapsulamento de placa 
de circuito resistente à água e à corrosão; 
• aplicativo DJI Agriculture, que torna a operação do 
drone mais fácil e intuitiva.

O gerente de Tecnologia Agrícola da Coopercitrus, Tia-
go Aleixo, afirma que essa tecnologia vai ser importan-
te para médios e pequenos produtores: “Nosso foco é 
oferecer um equipamento aliado a suporte, treinamen-
to e entrega para que o cooperado consiga extrair o 
melhor da tecnologia. A aquisição desse equipamento 
vai ser um divisor de águas. O médio produtor tem 
mais oportunidades adquirindo um equipamento que 
vai no foco da infestação do que adquirindo um novo 
pulverizador”, exemplifica.

LANÇAMENTO LANÇAMENTO

CONHEÇA AS NOVAS SOLUÇÕES EM BIOLÓGICOS DA CORTEVA AGRISCIENCE 
PARA UMA MAIOR PROTEÇÃO E EFICIÊNCIA DO SEU CANAVIAL

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

Omsugo™ Eco é um inoculante solubilizador de fósforo registrado no MAPA sob n0 RS 003401-0.000035.

Abrace um futuro equilibrado. #CanaÉCorteva

Omsugo™ ECO é o primeiro inoculante 
solubilizador de fósforo para a cultura 
de cana-de-açúcar. Ele é composto 
por duas cepas de bactérias 
distintas, que foram exclusivamente 
selecionadas e desenvolvidas pelos 
pesquisadores da Embrapa.

Inlayon™ ECO é ciência, é tecnologia que 
combina sustentabilidade e proteção 
para o seu canavial. É um nematicida 
microbiológico desenvolvido com cepa 
especializada no controle de nematoides.

af DOW 0084 22 Anuncio Coopercitrus Julho 20,5x14cm.indd   1af DOW 0084 22 Anuncio Coopercitrus Julho 20,5x14cm.indd   1 06/06/22   17:0706/06/22   17:07
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Muitos empreendimentos agropecuários nas-
ceram de sonhos acalentados pelos seus 
fundadores e esses sonhos foram aguerri-

damente defendidos, cuidados e consolidados ao lon-
go de muitos anos de dedicação e esforço. Em meio 
a todo esse processo de construção de negócios, em 
que se mesclam realidades cotidianas, famílias cresce-
ram e o desejo de perpetuar os frutos desses esforços 
com os herdeiros surgiu como um processo natural. 
Natural, mas, muitas vezes, de difícil efetivação, fazen-
do que a sucessão familiar seja pauta temática de mui-
tos fóruns, debates e ambientes de discussão sobre 
as vivências do agro no Brasil.
Em um estudo recente, desenvolvido pela Fundação 
Dom Cabral em parceria com a JValério Gestão e 
Desenvolvimento, intitulado “Governança e gestão 
do patrimônio das famílias do agronegócio”, a su-
cessão familiar foi apontada como um dos principais 
desafios das empresas do agronegócio brasileiro por 
26% dos entrevistados. Entre os negócios vincula-
dos à agricultura, 66% tinham algum plano sucessó-
rio e, na pecuária, esse número não chegava a 20%. 
Isso mostra tanto a dificuldade em compreender a 
importância do tema — em sentido prático de sua 

programação — quanto exibe os tabus que rondam 
o assunto.
Além disso, uma das grandes questões, nesse âmbito, 
é a gestão patrimonial. O mesmo estudo referenciou 
que apenas 38% dos entrevistados acreditam que os 
familiares estão preparados para a gestão patrimonial, 
ao mesmo tempo em que apontou esse tema com 
grande relevância nas discussões — cerca de 70% 
dos respondentes. Esses dados, somados à realidade 
de dúvidas dos herdeiros quanto à vocação, abrem es-
paço para a efetiva reflexão sobre a necessidade de 
se planejar a transição sucessória nas propriedades 
rurais, considerando a possibilidade de inclusão de ter-
ceiros no comando administrativo.
Nesse contexto, organizar a governança familiar exige 
pragmatismo e objetividade e, simultaneamente, co-
bra o enfrentamento de sonhos acalentados ao longo 
de muitos anos. A observação das habilidades e qua-
lificações de potenciais sucessores, a identificação de 
pontos nevrálgicos na linha sucessória e, acima de tudo, 
o planejamento da sucessão com a gradual cessão de 
controle devem ser incorporados como ações adminis-
trativas concretas. Nesse processo de governança — 
afinal, trata-se de governança, em essência —, é preci-
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A FAMÍLIA, os SONHOS
e os NEGÓCIOS:

A FAMÍLIA, os SONHOS
e os NEGÓCIOS:

os desafios da sucessão familiar
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so criar alguns pontos de assentamentos:
(a) boa comunicação e transparência; 
(b) ética; 
(c) respeito às diferenças; 
(d) proatividade e visão de futuro; 
(e) capacidade inovativa.

Boa comunicação, transparência e ética são elemen-
tos primazes em quaisquer processos de governança, 
mas, ao se pensar em um planejamento sucessório, 
no qual é preciso remover tabus e criar espaço ao di-
álogo aberto, essas condições são fundamentais para 
que se possa reconhecer a importância do respeito às 
diferenças. No processo de sucessão, é desejável que 
o novo gestor tenha um olhar diferente para algumas 
questões relevantes, sem que isso represente um re-
vés à lógica administrativa. 
Nesse mesmo sentido, visão de futuro e proatividade 
são primordiais para o empreendimento que tiver por 
meta a manutenção e o crescimento em um ambiente 
cada vez mais dinâmico e complexo, o que nos leva 
ao último elemento: a capacidade inovativa. Inovar é 
mais que criar, é ousar a construção de alternativas a 
problemas que surgem em novos ambientes, exigindo 
criatividade e flexibilidade.

Todos esses atributos podem parecer um excesso de 
exigência, e talvez sejam, todavia, o ambiente do agro, 
na atualidade, exige isso. A sucessão familiar planeja-
da, programada e estruturada de maneira clara e orga-
nizada, mais do que um desejo de perpetuação de um 
negócio familiar, passa a ser uma questão de sobre-
vivência empresarial, reconhecidamente desafiadora, 
mas potencialmente exitosa para os negócios, para o 
setor e para o país.

Viviani Silva Lirio
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Aponte o celular
para o QR Code
e saiba mais!

TELLUS 10.000 NPK
EFICIÊNCIA OPERACIONAL E TECNOLOGIA DE 
ÚLTIMA GERAÇÃO PARA ECONOMIZAR NO TALHÃO!

Controlador Automático de 12 Seções
Recurso ideal para minimizar as sobreposições nas entradas e saídas 
de bordaduras. Sua economia de fertilizantes pode chegar até 15%!

Integração com a ferramenta SmartSet
Aplicativo exclusivo Jacto, que mostra os dados de regulagem necessários 
para uma diversidade de fertilizantes, auxiliando no ajuste da faixa.

#NovosTempos #NovasSoluções

• Preservação da granulometria dos fertilizantes
• Comportas que abrem e fecham automaticamente
• Reservatório com capacidade para 10.000 kg ou 5 m3

• Controle do ponto de queda dos fertilizantes nos discos
• Redução de erros de aplicação nas operações de bordadura

MAIS VERSATILIDADE, PRECISÃO E FACILIDADE NAS 
OPERAÇÕES EM CAMPO: faixa de aplicação de até 
50 metros para produtos granulados ou até 12 metros 
para insumos em pó. Pensamos nos detalhes: formato 
exclusivo das pás, com 2 camadas para proporcionar 
a sobreposição correta na distribuição.
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A agropecuária está inserida em um mercado 
cada vez mais complexo, ambíguo e volátil, 
onde as organizações estão em constante 

mudança a fim de se adaptarem e aprimorarem a ge-
ração de resultados positivos e planejados. Para se 
sobressair nesse contexto e conquistar o seu espaço 
no mercado, é necessário que as empresas do agro 
entendam as novas exigências impostas pela socie-
dade e pelo meio ambiente e se adaptem a elas. 
Com o crescente aumento da população, a deman-
da por alimentos e produtos derivados do agro tem 
crescido na mesma direção. Contudo, em um cená-
rio onde os recursos produtivos são escassos, deve 
haver a adoção de boas práticas produtivas e inova-
ções que promovam o círculo virtuoso entre produ-
ção e preservação. Dessa forma, o foco na disponi-
bilidade de recursos e de informações necessárias 
para medir e analisar os processos e, assim, pro-
mover sua melhoria contínua torna-se essencial. No 
intuito de estimular a adoção de práticas agrícolas 
sustentáveis e fomentar a responsabilidade empre-
sarial, diferentes plataformas e setores disponibili-
zam abordagens, como programas de boas práticas 
agrícolas, padrões de certificação socioambiental e 
acordos setoriais, os quais têm se mostrado efeti-
vos ao promover ferramentas que possibilitam o 
planejamento e a orientação dos produtores rurais 
na tomada de decisão, no atendimento às legisla-
ções aplicáveis, na mitigação dos riscos e na captura 
de oportunidades da atividade rural, o que resulta 
em redução de custos, ganhos de produtividade e 
oferta de serviços de qualidade. Essas abordagens 
aceleram a adoção de ferramentas e práticas que 
promovem processos produtivos, cadeias de valor 
e produtos ajustados a normas socioambientais in-
ternacionais, que vão ao encontro das expectativas 
dos produtores, dos consumidores e da sociedade.
Os produtores rurais têm acesso a um vasto con-
junto de padrões voltados à agricultura sustentável, 
como FSA/SAI Platform, Global GAP, Fairtrade, Rain-

3737

Certificação socioambiental:
competitividade e geração de valor na propriedade rural

forest Alliance, Pro-
Terra, Bonsucro, 
RTRS, Soja Plus. 
Esses padrões 
têm em comum 
o suporte à defi-
nição e à prioriza-
ção de ações que 
fortalecem a agenda 
de sustentabilidade da 
atividade rural, pois pro-
movem uma visão inte-
grada das diferentes etapas 
do processo produtivo, fortalecendo as atividades 
e gerando mudanças significativas nas ações so-
ciais, ambientais e de governança dos empreendi-
mentos agrícolas.
Na jornada para a certificação, o produtor rural deve 
considerar as demandas de mercado, os benefícios 
comerciais e as necessidades de sua operação. O 
equilíbrio entre esses fatores irá agregar valor às roti-
nas da propriedade, gerando oportunidades de troca 
de conhecimento e aprendizagem.
De forma indissociável, a jornada da sustentabilida-
de promovida pelos diferentes padrões de certifi-
cação tem melhorado a gestão, a produtividade e 
a eficiência, reduzido custos e riscos e facilitado o 
acesso a linhas de crédito mais competitivas. Como 
resultado, há a valorização do empreendimento e de 
sua lucratividade para além dos benefícios externos 
de mercado.  
Fora da porteira, essas certificações agregam valor 
ao produto e aos consumidores, que terão a seu 
dispor produtos de qualidade e produzidos com res-
ponsabilidade socioambiental, e fortalecem a socie-
dade em geral, que usufrui de relações sociais mais 
justas e serviços ecossistêmicos promovidos pelas 
propriedades, como preservação da biodiversidade, 
produção de água de qualidade e mitigação das mu-
danças climáticas.
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“Certificamos nosso café quando já tínhamos uma produção estruturada, por isso não 
precisamos mudar para cumprir os requisitos, porque eles já faziam parte da nossa rotina. A 
certificação garante uma melhor remuneração, gera sincronismo entre o trabalho, a segu-

rança, a sustentabilidade, o viés econômico e o socioambiental. Faz sentido nesse momen-
to o produtor rural ser certificado, porque mostra ao mundo que sua produção é oriunda de 

um sistema que respeita o meio ambiente e o colaborador”.
Lucas Oliveira, cafeicultor certificado pela RainForest Alliance

Com a palavra, cooperados que conquistaram certificação em suas produções

38

“As certificações geram mais credibilidade para o mercado consumidor, sendo ele nacional 
ou internacional, nos proporcionando um pagamento justo pelo produto. Com essa mes-
ma credibilidade, também nos beneficiamos para linha de crédito, para nos ajudar quando 
necessário nos investimentos, como tecnologias em máquinas, implementos e insumos 
para cultivo, refletindo, então, no nosso dia a dia. Temos mais facilidades e tranquilidade 

para continuarmos com nossa atividade mesmo em momentos difíceis, nas adversidades 
comerciais e também climáticas, já que a nossa empresa é a céu aberto”.

Sidnei Sant’Ana, citricultor certificado pela Fairtrade

“É um orgulho muito grande ser parte de um programa em parceria com minha cooperativa 
e ter uma propriedade certificada. Isso me fortalece como produtora e demostra que, quan-
do os atores da cadeia trabalham com um propósito comum, as nossas histórias ficam mais 
bonitas e os elos ficam mais fortes e relevantes. A certificação nos prepara para competir 
em mercados globais, levando em consideração os aspectos sociais e ambientais do em-

preendimento. É o caminho da sustentabilidade e da rastreabilidade, levando transparência 
ao consumidor. A propriedade certificada, muito mais do que um prêmio pela certificação, 
representa a soma dos resultados de cada dia de trabalho, de cada evolução. É um proces-
so de melhoria contínua em cuidar da terra, do meio ambiente, das pessoas e de produzir 
os melhores grãos de café. Ser certificada tem uma relevância muito grande para a minha 

vida e para a visão de futuro do meu negócio”.
Marisa Helena Contreras, parceira do projeto Nucoffee Sustentia – Rainforest Alliance

 “Para um processo que busca certificação, torna-se necessário estruturar e adotar um 
conjunto de ações e práticas sustentáveis. Na pecuária, isso envolve a proteção das reser-
vas legais, a conservação do solo para melhorar a fertilidade, uma pastagem de qualidade, 

genética e conforto térmico. Quando investimos em boas práticas, aumentamos a
produtividade e nos diferenciamos do mercado. Isso é sustentabilidade”. 

Celso Manzatto, pesquisador da Embrapa
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Confinamento de bovinos:
expectativas e desafios

Introdução
Com o início da seca no Brasil Central, a produção de ca-
pim e consequentemente da massa forrageira cai, levan-
do os produtores a adotarem diferentes estratégias para a 
manutenção ou ganho de peso dos bovinos. 
O confinamento é uma dessas estratégias para a termi-
nação de bovinos, com o uso de concentrados como a 
principal fonte de nutrientes na dieta e, ano a ano, a quan-
tidade de cabeças em terminação nesse sistema cresce 
(figura 1).

Figura 1.
Estimativa de animais confinados no Brasil, em mi-
lhões de cabeças.

*estimativa | Fonte: Scot Consultoria
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Custos de produção e o confinamento em 2022
Os custos operacionais do confinamento estão ligados, 

basicamente, à aquisição do boi magro e à dieta do confi-
namento. Dois fatores que, nos últimos anos, pressiona-
ram as margens do confinador.
O custo da diária de bovinos confinados teve um salto de 
71,1% de 2020 a 2022 (ICBC, ESALQ-USP).
Por utilizar alimentos concentrados como principal fonte 
de nutrientes, o custeio da dieta é maior quando compara-
do aos bovinos terminados em pasto. 
O uso de coprodutos de agroindústrias tem sido uma fer-
ramenta para reduzir custos na dieta dos bovinos confina-
dos. Para essa estratégia, a disponibilidade na região do 
confinamento deve ser considerada, assim como o custo 
do frete e valor nutricional.
Mesmo com o crescente uso de coprodutos, o milho e o 
farelo de soja são um dos principais insumos consumidos 
nos confinamentos e ditam o preço na dieta dos bovinos. 
Para o primeiro giro de confinamento (abril/maio), o ce-
nário foi pouco atraente, com relação aos insumos supraci-
tados e aos preços no mercado físico do boi gordo, apesar 
de um custo para aquisição do boi magro relativamente 
menor.
Atualmente, o elevado preço dos insumos tem dividido 
opiniões sobre a expectativa do segundo giro de con-
finamento. 
Em doze meses, a relação de troca entre o boi gordo e o 
farelo de soja piorou 2,4% e, com relação ao milho, o cená-
rio é praticamente o mesmo comparado a junho de 2021. 
Na comparação mensal, porém, o cenário é de incremento 
no poder de compra do produtor. Veja na figura 2.

Figura 2.
Arrobas de boi gordo para a aquisição de uma tonelada de farelo de soja e milho, em São Paulo.

Fonte: Scot Consultoria
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SÉRIE A3F

O MENOR RAIO DE GIRO 
DO SEGMENTO
Menos tempo de manobra 
e maior rentabilidade

12% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL
Motor AGCO power

25% MAIS CAPACIDADE 
DE LEVANTE
Sistema hidráulico

CONFORTO 
OPERACIONAL
Plataforma ampla 
e cabine espaçosa

Gigante na sua lavoura. 
Grande por dentro, 
pequeno por fora.
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As expectativas de produção de milho segunda safra 
são recordes (88 milhões de toneladas),  44,9% supe-
rior à safra 2020/21, e devem pressionar o preço do 
insumo neste semestre.
O cenário no mercado internacional, no entanto, em 

meio ao conflito no leste europeu, à alta do dólar e 
o ritmo do desenvolvimento da safra norte-americana 
2022/23, são fatores que poderão limitar a pressão de 
baixa no mercado doméstico.

Com relação aos bovinos para reposição, o preço mé-
dio do boi magro em São Paulo caiu 5,5% em doze 
meses (figura 4), fato que também melhora a expecta-
tiva para o segundo giro. 

Além disso, no mercado futuro os contratos com ven-
cimento em out/22 são negociados entre R$335,00 a 
R$340,00/@, época de saída do gado do segundo giro, 
o que dá ao confinador margem para realizar seguros 
de preços. 
Em meio ao cenário vigente, a expectativa para o se-
gundo giro é de incremento na quantidade de cabeças 
confinadas no segundo semestre de 2022.
O Confina Brasil, pesquisa-expedicionária realizada 
pela Scot Consultoria que mapeia os principais con-
finamentos brasileiros, está levantando informações 
sobre o sistema de produção no país e expectativas 
pelos produtores, percorrendo todo o Brasil e visi-
tando confinamentos, mapeando a pecuária intensi-
va nacional.

Felipe Fabbri, zootecnista, msc. 
Eduardo Manfrin do Bem, graduando em engenharia agronômica
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FARELO DE SOJA MILHO

Figura 3.
Preços do milho no mercado físico e no mercado futuro em Campinas-SP, em R$ por saca de 
60 quilos, sem o frete, em valores nominais.

Figura 4.
Preço do boi magro em São Paulo, em R$/cabeça, nos 
últimos doze meses.

Fonte: B3 / Scot Consultoria

Fonte: Scot Consultoria
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HOJE E SEMPRE, SEU TRABALHO
TOCA O BRASIL PRA FRENTE.

/nutrimosaic /nutri.mosaicSaiba mais em nutrimosaic.com.br/mpasto

Hoje é dia de dar os parabéns ao profissional com o qual temos  
a honra de compartilhar a missão de ajudar o mundo a produzir  
os alimentos de que precisa: você, pecuarista. Conte sempre com  
a nossa parceria para ampliar resultados nos rebanhos de corte  
ou leite, em todo o sistema produtivo. Juntos, damos mais peso  
e valor a essa atividade tão importante para o Brasil.

15/7 – Dia do Pecuarista
Uma homenagem da Mosaic Fertilizantes

MG_0068_22C_Anuncio_Pecuarista_MPasto_Rev_210x275_AF1.indd   1MG_0068_22C_Anuncio_Pecuarista_MPasto_Rev_210x275_AF1.indd   1 04/07/22   16:3104/07/22   16:31

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.

É CLAR0 QUE
ISSO IMPORTA
PRA VOCÊ.

Seguro MAPFRE Multirrisco Rural.
Com apólice única para proprietário e maquinário.
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A Escama farinha do tronco, Citrus Snow 
Scale, é hoje praga chave do Limão Tahi-
ti, Citrus latifólia, nas regiões produtoras 
de exportação no Brasil (Itajobi-SP e ar-

redores). Ela é uma cochonilha da família Diaspidi-
dae, espécie Unaspis citri. É impressionante o seu 
comportamento de vida. A começar pela migração 
ou infestação pela primeira vez num pomar de Tahiti. 
É muito difícil a abordagem vinda pelo vento, o prin-
cipal meio de imigração, pois a fase vulnerável é a de 
“crawler”(Caminhante, andarilho), a larva que nasce 
do ovo que é posto pela fêmea sob sua carapaça, de 
onde eles saem caminhando em busca de local ide-
al para iniciar sugamento da casca do tronco. Como 
eles estão soltos sobre as camadas de adultos even-
tualmente uma rajada de vento pode levar para lon-
ge atingindo vizinhança e até pomares vizinhos. É 
assim que aumenta um foco ou que se inicia um 
novo num pomar vizinho. Para isso o foco teve iní-
cio na copa do emigrante no tronco? Provavelmente 
não, pois a bordagem na planta por um imigrante 

pelo vento é na periferia da copa e poderá iniciar a 
colônia para depois caminhar para o tronco passando 
pelos ramos e galhos. Eventualmente podem atacar 
folhas e frutos mas a preferência são o tronco e per-
nadas. No foco do emigrante provavelmente ocorreu 
isso também para chegar até o tronco. É que todos 
os focos ou plantas altamente infestadas com a Es-
cama Farinha do Tronco (EFT) não fica só no tronco 
invarialvemente estão também nos ponteiros dos 
ramos da copa onde passa o vento. Cada geração da 
EFT leva 60 dias para se completar e há gerações su-
perpostas também. Ela se diferencia da sua co-irmã 
a Pinnaspis aspidistrae que chamamos de Escama 
Farinha da Folha (EFF) por que ela é exclusiva mo-
radora da folha não indo para o tronco como a EFT. 
Ela, ao contrário, beneficia o MEP porque serve de 
presa para as joaninhas, crisopídeos e parasitóides 
que atuarão contra a EFT. Os danos piores são as 
rachaduras de troncos e galhos como resultado de 
altas infestações.

Prof. Santin Gravena (GCONCI, KOPPERT, MERCON E CONPLANT)

ESCAMA FARINHA DO TRONCO
PRAGA CHAVE DO LIMÃO TAHITI:

ATUALIZAÇÕES

Com rachaduras

Contagem de filhotes e ovos Contagem de filhotes Fungo atacando Frinha
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LINHA AGRO 
PROMETEON

Inovação, performance 
e economia para você 

colher os melhores 
resultados.

PHP:Series™ 
Maior resistência 

e tratividade

* Consulte nossas políticas de garantia em www.prometeon.com.br.  
 Garantia de até 10 anos é exclusiva para produtos elegíveis da linha AGRO.

Siga-nos: 

PHP:SeriesTM

• MAIOR TRAÇÃO
• EXCELENTE AUTOLIMPEZA

• ALTA RESISTÊNCIA E 
DURABILIDADE
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JULHO NO AGRO?

Mercado Agro

O que
acompanhar

em

Mercado Agro 4747

Nosso resumo mensal se inicia com desta-
que para a cadeia da laranja, isso porque, 
no final de maio, ocorreu um dos mais 
importantes eventos do setor a nível glo-

bal: a divulgação da 1ª Pesquisa de Estimativa de Sa-
fra (PES) de 2022/23, do parque citrícola de São Paulo 
e Triângulo/Sudoeste de Minas Gerais, maior região 
produtora de citrus no mundo. O relatório, que é ela-
borado pelo Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citri-
cultura) em parceria com a Markestrat Group, FCAV/
UNESP e FEARP/USP, apontou que devem ser colhi-
das 316,95 milhões de caixas (40,8 kg) em 2022/23, 
20,5% maior do que a safra passada. Mesmo com a 
projeção de crescimento em 1/5 na colheita de laran-
ja, vale destacar que a estimativa ficou apenas 1% 
acima da média dos últimos 10 anos. Como os es-
toques de suco estão baixos e podemos ter adversi-
dades climáticas ainda, o cenário de preços em reais 
segue bom, compensando a grande alta dos custos 
de produção.
Nos grãos, segundo estimativa de junho da Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção 
brasileira do ciclo 2021/22 deve totalizar recorde de 
271,3 milhões de t, volume 6,2% superior ao obtido 
na safra passada e 0,4% maior que a previsão do mês 
anterior (+1,1 milhões de t). Houve reajuste nos volu-
mes da soja entre as últimas duas previsões (+0,4%), 
agora avaliada em 124,3 milhões de t, o que repre-
senta queda de 10,1% frente a 2020/21. O milho tam-
bém apresentou acréscimo nesta estimativa (+0,6%), 

com oferta total de 115,2 milhões de t, 32,3% frente 
ao ciclo anterior. Desse montante, o cereal de primei-
ra safra deve entregar 24,8 milhões de t (+0,3%), a 
safrinha 88,0 milhões de t (+44,9%) e a terceira safra 
2,4 milhões de t (+47,2%). 
A expectativa também é positiva para as culturas de 
inverno, que devem aumentar 7,7% em produção 
frente ao ciclo anterior, atingindo 10,1 milhões de t, 
com o trigo responsável por 83% desse volume (8,35 
milhões de t). Por fim, no algodão os volumes se man-
tiveram praticamente estáveis, com ligeira queda de 
0,2%, mas espera-se uma produção de 2,8 milhões 
de t de pluma, 19,3% superior ao que foi alcançado 
em 2021/22.
Abrindo novas oportunidades para os grãos, Brasil e 
China concluíram um acordo para início das exporta-
ções de milho e amendoim para o país asiático. A in-
formação foi divulgada pelos Ministérios da Agricultu-
ra e de Relações Exteriores. Além do acordo firmado, 
os países ainda estão discutindo a possibilidade de 
vendas brasileiras de farelo de soja, proteína concen-
trada de soja, polpa cítrica e soro fetal bovino.
Segundo o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento), as contratações de crédito rural na 
safra 2021/22 (de julho de 2021 a maio de 2022) che-
garam a R$ 252,46 bilhões, alta de 18% e superando 
o valor disponibilizado quando do anúncio do Plano 
Safra atual (era de R$ 251,2 bilhões). Os financiamen-
tos de custeio, no âmbito do Pronaf, cresceram 41% 
e dos créditos de comercialização, 43%.
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Prof. Dr. Marcos Fava Neves
Vitor Nardini Marques

Vinícius Cambaúva

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

agronegócio.  Vitor Nardini Marques é mestrando na FEA-RP/USP com formação em Engenharia 
Agronômica pela ESALQ/USP. Vinícius Cambaúva é associado na Markestrat Group, formado em 

Engenharia Agronômica pela FCAV/UNESP e mestrando na FEA-RP/USP.

Já o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), es-
timado também pelo Mapa, foi apontado em R$ 1,243 
trilhão para 2022. Esse valor é 2,4% superior àquele 
alcançado no ano anterior e ligeiramente maior que 
a previsão de maio (R$ 1,236 trilhão). O faturamen-
to das lavouras deve alcançar R$ 880,37 bilhões 
(+6,56%), com crescimento expressivo para algodão 
(+45,0%), café (+37,8%), cana-de-açúcar (+28,1%) 
e milho (+20,0%). Já na pecuária, espera-se queda 
generalizada para as carnes, de 6,4%, chegando a R$ 
362,64 bilhões (-6,4%).

E fechando nosso balanço com uma boa notícia: no 
1° trimestre de 2022 (janeiro a março) a população 
ocupada no agronegócio totalizou 18,74 milhões de 
pessoas, crescimento de 6,2% em relação ao mesmo 
período do ano passado; ou 1,09 milhão de pessoas a 
mais. Com isto, este trimestre foi o com maior núme-
ro de pessoas trabalhando no agro desde 2016. Os 
dados foram divulgados pelo Cepea (Centro de Estu-
dos Avançados em Economia Aplicada). Nosso agro 
segue se desenvolvendo e gerando oportunidades!

Clima sobre a segunda safra de milho brasileira. Seguimos otimistas com o desempenho, mas é 
preciso acompanhar de perto ainda a situação do PR e MS, onde as culturas se encontram em es-
tágios mais sensíveis. De acordo com a Conab, 25,5% do milho do país ainda está sob influência 
do clima.

Expectativas para o Plano Safra 2022/23, o volume financeiro que será disponibilizado, bem como 
os critérios e categorias do plano. Neste momento pré-lançamento, muitas discussões estão acon-
tecendo e algumas perspectivas sendo divulgadas. Será preciso muito recurso para atender à de-
manda mundial nesta grande oportunidade aberta ao Brasil. 

Desenvolvimento das lavouras nos Estados Unidos. Como vimos, os produtores norte-americanos 
recuperaram o ritmo de plantio dos últimos 5 anos, mas as lavouras acabaram emergindo mais 
tarde. Vamos ver como ficam as condições e desenvolvimento até o próximo mês, fator que é de-
cisivo para cálculo da oferta (produção). Mas o fato é que os riscos serão maiores no final da safra. 

Continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e as discussões envolvendo a possibilidade de aber-
tura dos portos ucranianos no Mar Negro para exportação de grãos pelo país. Se isto acontecer, a 
oferta global poderá ser alterada e, com isso, a dinâmica de preços também deve mudar.

Por fim, seguir de olho nos aspectos políticos e econômicos do Brasil: as discussões para amenizar 
os altos preços dos combustíveis, as medidas para tentar reduzir a inflação; além de variações do 
câmbio com a alta de juros nos EUA e perspectiva para PIB, Selic e outros.

Os cinco fatos do agro para acompanhar em julho são:

1
2
3
4
5
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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

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

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

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

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

Imóveis

AQUI!

Para maiores informações ou 
esclarecimentos, favor entrar 

em contato com o Departamento 
de Ativos Imobiliários no e-mail: 
larissa.silva@coopercitrus.com.br

e telefone: (17) 99602-4693.

upl-ltd.com/br

/uplbr /brasilupl
Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos 
de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. 
CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

ATENÇÃO
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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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