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EDITORIAL 

Prezado (a) Associado (a), 

Esta edição da Revista Produtor traz maté-
rias com conteúdo relevante para auxiliá-lo na 
gestão das atividades agrícolas. A Socicana, por 
exemplo, tem feito grandes esforços para ofere-
cer ferramentas que tenham um impacto direto 
na sustentabilidade da lavoura. Um exemplo é a 
discussão sobre o uso da palha da cana para a 
cogeração de energia elétrica. Mesmo na ausên-
cia de uma política pública que favoreça o setor, 
a cogeração será uma oportunidade para a qual 
o produtor deve estar preparado. Durante o se-
minário organizado pela Associação, nós apre-
sentamos as primeiras experiências nesta área. E 
nossos técnicos também poderão orientar sobre 
o assunto. Por isso, procure nossa equipe para co-
nhecer mais a fundo estes processos. Com o setor 
enfrentando altos custos de produção e margens 
apertadas, devemos pensar em novas estratégias 
de forma contínua. 

No aspecto financeiro ainda, outra ferramenta 
importante para a gestão dos negócios é a pla-
nilha Custos de Produção, publicada na revista e 
disponível no site da Socicana, em três versões, 
que servem de referência para a organização fi-
nanceira na propriedade. Nossos técnicos tam-
bém poderão orientar sobre o preenchimento 
da planilha com informações específicas de sua 
propriedade. 

Quanto ao Giro Socicana, o tema da segunda 
etapa foi “Estratégias para o plantio de cana-de

Bruno Rangel Geraldo Martins
Presidente Socicana

-açúcar”. Nas cinco palestras sobre o assunto, os 
produtores contribuíram com o debate, dividindo 
suas experiências. Podemos dizer que o Giro ob-
teve uma resposta muito positiva do associado e 
se configura como um importante formato, que 
terá continuidade no próximo ano com novos 
conteúdos. 

Entre outras reportagens, quero destacar a 
que trata do Manejo Integrado de Pragas – MIP 
Soja, programa realizado pela Coplana, em parce-
ria com a Socicana, e que poderá ser um divisor 
de águas no modelo de controle de pragas nesta 
importante cultura. 

Vivemos mais um período de grandes dificul-
dades no setor. Dessa forma, é importante que o 
produtor saiba que suas entidades estão atentas e 
buscando alternativas para auxiliá-lo. 

É uma questão de sobrevivência estarmos ain-
da mais unidos, nos preparando continuamente 
para vencer obstáculos: na área técnica, na gestão 
dos custos e capacitação. A Socicana está inte-
gralmente ao lado do produtor. Por isso, é impor-
tante buscar informações junto aos nossos técni-
cos, participar dos eventos e utilizar os serviços 
que estão à disposição. 

Não há maneira de alcan-
çar a sustentabilidade se não 
for por meio da organização e 
união dos produtores. Estamos 
juntos neste desafio. 
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BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
Balancete de Encerramento em 31 de agosto de 2014.

Jaboticabal, 31 de agosto de 2014 Bruno Rangel Geraldo Martins 
Presidente

HELIJA Organização Contábil S/S Ltda.
Antonio Carlos Ijanc

TC CRC: 1SP065569/O-0

ATIVO VALOR TOTAL PASSIVO VALOR TOTAL
CIRCULANTE

 DISPONÍVEL

  NUMERÁRIO

  BANCOS C/ MOVIMENTO

  BANCOS C/ APLICAÇÃO

 (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

  (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

 CONTAS A RECEBER

 ADIANTAMENTOS

  ADIANTAMENTOS

IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR

 IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR

OUTROS CRÉDITOS

 OUTROS CRÉDITOS

NÃO CIRCULANTE

 PERMANENTE

  INVESTIMENTOS

  IMOBILIZADO

  OUTROS IMOBILIZADOS

  IMOBILIZADO - AVALIADO

  INTANGÍVEIS

TOTAL DO ATIVO

510.961,78
510.961,78

193.865,53

54.487,32

32.581,83

19.398,73

210.628,37

119.266,00
119.266,00

119.266,00

18.369.227,95

16.069.035,23

59.504,86

16.009.530,37

1.171.020,80
1.171.020,80

1.129.171,92

1.129.171,92

18.999.455,73

16.886.212,39
16.711.667,73

93,94

31.716,29

16.679.857,50

55.433,19

(36.528,42)

91.961,61

1.880,00

1.880,00

117.131,47
117.131,47

100,00
100,00

2.113.243,34
2.113.243,34

756.958,77

196.372,60

2.646,88

1.154.405,09

2.860,00

18.999.455,73

CIRCULANTE

 CIRCULANTE

 FORNECEDORES

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

  ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

  IMPOSTO A RECOLHER

  PROVISÕES

NÃO CIRCULANTE

 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

  EXIGIVEL A LONGO PRAZO

  PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 RESERVA DE CAPITAL

  RESERVA DE CAPITAL

  RESERVAS DO IMOBILIZADO

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

 SUPERÁVIT/DÉF1CIT ACUMULADOS

*

*

*

*

TOTAL DO PASSIVO

an mosaic microessentials 21x14cm balanco coplana ok.pdf   1   22/09/14   17:12
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COLHEITA DO AMENDOIM COM

O MAIOR BENEFÍCIO DO MERCADO!

E nossa assistência 
técnica é garantida!

www.miac.com.br

Jeito Certo de 
Colher Amendoim
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Cooperados da Coplana 
viajam aos Estados Unidos 
para conhecer mais sobre 
a cultura do amendoim 

A convite das empresas parceiras Miac, Syngenta e 
KBM, dois grupos de produtores de amendoim, 
cooperados da Coplana, estiveram nos Estados 

Unidos, entre os meses de setembro e outubro, com o ob-
jetivo de conhecer os processos e o nível de tecnologia da 
cultura. 

Os produtores estiveram no estado da Geórgia, maior 
plantador norte-americano do grão, onde visitaram várias 
fazendas e acompanharam de perto os processos de ar-
ranquio e colheita. Além disso, estiveram em fábricas de 
produtos derivados de amendoim e se reuniram com pes-
quisadores da Universidade da Geórgia. Dentro da progra-
mação, visitaram ainda centros de pesquisas de variedades 
de sementes, fábricas de equipamentos agrícolas para co-
lheita e a SunbeltAgExpo - maior feira agrícola do estado. 
No Museu do Amendoim, conheceram a história da cultura 
e tiveram informações sobre novas tecnologias de plantio, 
recebimento de grãos e secagem. Foram recebidos na Co-
missão dos Plantadores de Amendoim do Estado da Geór-
gia pelo seu diretor executivo, Don Koehler, que comentou 
sobre o mercado americano e mundial para a próxima safra.

De acordo com o gerente de Marketing e Varejo da Co-
plana, Cezar Antonio Cimatti, “a viagem foi proveitosa não 
só pelo aspecto do intercâmbio dos cooperados com agri-
cultores americanos, que possuem a melhor tecnologia do 

mundo para a cultura, mas principalmente pela integração 
dos grupos. O relacionamento gerado entre os participan-
tes e as informações obtidas, com certeza, trarão resultados 
positivos para o crescimento do amendoim no Brasil”. 

Segundo a USDA (Departamento de Agricultura dos Es-
tados Unidos), a produção mundial do grão é de aproxima-
damente 35 milhões de toneladas (equivalente a 1,4 bilhão 
de sacos de 25 kg). Os maiores produtores mundiais são 
China, Índia, Nigéria e Estados Unidos. Dentre os maiores 
exportadores: Índia, Argentina, China e Estados Unidos. 

A produção de amendoim nos Estados Unidos é de 1,9 
milhão de toneladas (ano de 2013, de acordo com o Depar-
tamento de Agricultura do país). Já a produção estimada do 
grão no Brasil, na safra 2014/2015, segundo a Conab (Com-
panhia Nacional de Abastecimento), órgão ligado ao Mi-
nistério da Agricultura, é de 370 mil toneladas, quantidade 
17,2% superior à obtida no ciclo anterior (2013/2014) – 318,6 
mil toneladas.

Grupo visita indústrias americanas de máquinas

Produtores visitaram fábrica que produz 20 produtos derivados do 
amendoim, como pasta de amendoim, biscoito e óleo
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O tema “Estratégias para o 
plantio de cana-de-açúcar“ 
fez parte da segunda etapa 

do Giro Socicana. Nas cinco regiões 
de atuação – Guariba, Jaboticabal, Ta-
quaritinga, Dumont e Pradópolis -, a 
palestra do professor da Esalq/USP, Gil 
Câmara, atraiu a atenção dos produto-
res, que participaram com perguntas e 
exemplos de suas atividades na lavou-
ra. Câmara é formado em agronomia, 
mestre e doutor em fitotecnia. Ele res-
salta que na cultura da cana, durante 
muito tempo não foi dada a devida 
atenção para  a qualidade da muda, 
mesmo a muda sendo fator impres-
cindível para a qualidade do canavial. 
“O sucesso de uma lavoura começa 
por uma boa semente, ou no caso da 
cana, por uma boa muda.  Finalmente, 
as pessoas despertaram para a impor-

Estratégias 
para o plantio de cana-de-açúcar

tância de trabalhar com uma muda de 
boa qualidade”, afirmou. 

Com o aumento dos custos de pro-
dução, a implantação do canavial é um 
momento relevante para os resultados 
dos anos seguintes. Entre os aspectos 
prioritários estão a muda, escolha da 
variedade mais adequada, o mape-
amento do solo e dos ambientes de 
produção, a organização dos proces-
sos, assim como a avaliação do empre-
go de novas tecnologias. Acompanhe 
alguns trechos de sua entrevista à Re-
vista Produtor. 

 
O crescimento para atender à de-
manda internacional 

“A cana tem seus ciclos. Nós tivemos 
uma década de 1990 em que ficamos 
de repouso, em que a atividade ficou 
muito parada. E quando entramos na 

virada do milênio, na primeira década, 
houve um crescimento da cana-de- 
açúcar para atender a uma demanda 
internacional de etanol. 

Em 2003, 2004, houve a expansão 
do setor para o centro-oeste, quando 
empresas do sudeste e do nordeste 
foram para o centro-oeste.  Uma usina 
nova em uma região nova precisa de 
cana, volume de cana. Nenhuma usina 
abre abaixo de 25 mil, 30 mil hectares. 
Haja muda pra isso. Não havia muda e 
aí, foi usada cana de roça, cana de se-
gundo, terceiro, quarto ou quinto corte. 
Não havia garantia fitossanitária nenhu-
ma, nem nutricional. Passou não muito 
tempo e começou a haver os proble-
mas de baixa produtividade. Para ter-
mos uma ideia do prejuízo, houve até 
necessidade de reformas de canavial 
no segundo corte. Isso ocorreu não 

“Finalmente, as pessoas despertaram para a importância de trabalhar com um muda de boa qualidade”: prof. Gil Câmara
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devido à muda, mas a muda foi  fator 
primordial.” 

 
Fator estratégico - muda

“Então, o primeiro fator estratégico 
é muda idônea, de procedência, de vi-
veiro a partir de tratamento térmico ou 
a partir de controle de meristema. Esse 
é o foco principal da origem da muda. 
Porque o tratamento térmico ou a cul-
tura de meristema derruba bastante a 
bactéria do raquitismo. Como outras 
doenças não são garantidas pelo trata-
mento térmico, vem a necessidade do 
roguing, que é uma seleção criteriosa, 
que fica menos cara quando se inten-
sificam as operações de fiscalização no 
viveiro primário (cuja base são o trata-
mento térmico e a cultura de meriste-
ma). 

Hoje, há a novidade relativa que é 

Encontre mais informações 
sobre as estratégias para o 

plantio de cana com a equipe 
da Socicana – (16) 3251-9275. 

a muda pré-brotada, cuja origem tam-
bém é o tratamento térmico. É feita a  
brotação e a muda brotada vai para o 
viveiro primário. Há uma uniformização 
a partir do primeiro viveiro para formar 
os outros, que vão produzir a muda em 
grande escala para o plantio comercial.

 A partir do aumento da escala, a 
MPB será viabilizada economicamente. 
Hoje, está na faixa de R$ 1,05 a R$ 1,15, 
o que é muito caro para um plantio co-
mercial. Redescobriram a importância 
da muda, que é o primeiro fator.” 

Fator estratégico - operacional
“O segundo fator é o operacional. 

Fazer um plantio com uma boa va-
riedade, ajustada para o ambiente de 
produção, que é uma coisa muito nova 
ainda. À medida que nós aprendemos 
a identificar, caracterizar ambiente de 
produção, nós melhoramos o mane-
jo varietal. Então, hoje nós temos uma 
ferramenta importantíssima para alocar 
variedade no seu adequado ambiente 
de produção, potencializando a pro-
dutividade. Variedade boa nós temos, 
pois os programas de melhoramen-
to são eficientes. Em muda, estamos 
tomando o devido cuidado de partir 
para uma produção de muda de alta 
qualidade. 

A época define o manejo varietal. 
Quando será feito o primeiro corte - iní-
cio, meio, fim de safra - isso vai definir o 
manejo varietal. E aí vem o operacional 
de plantio. O grande problema é que 
nós gastamos muitas mudas. Distribu-
ímos muitas gemas por metro, devido 
a uma série de fatores que causam per-
das de viabilidade de gemas. E como 
a plantadoras, na verdade, são lança-

dores de rebolos ou toletes, não há a 
precisão que nós temos na semeadora 
de sementes. Então, isso faz com que 
gastemos mais mudas porque distribu-
ímos mais gemas por metro. 

Esse é um gargalo no momento. 
Ou melhoramos os implementos - lan-
çadores/distribuidores de mudas -, ou 
mudamos o sistema de plantio de mu-
das, quem sabe crescendo no MPB, e 
partimos para uma maior precisão na 
distribuição de mudas e economia no 
consumo das mesmas.

Em seguida, vêm os detalhes técni-
cos de variedade. Algumas não toleram 
muito a terra de cobrição. É necessário 
fazer uma boa cobrição, uma boa sul-
cação e adubação. É necessário um 
cuidado maior no plantio. E aí, é torcer 
pra chover.” 

MPB é uma das alternativas 

Foto Ricardo Carvalho/N
eomarc

Foto Regiane/Neomarc
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A rentabilidade das lavouras 
brasileiras está caindo frente 
à redução dos preços das 

commodities e decorrente aumento 
do custo de produção.  Pensando no 
uso mais racional de produtos quími-
cos e visando à redução do custo de 
produção, o corpo técnico da Coplana, 
junto a 34 cooperados, irá implemen-
tar, na safra 2014/2015, o MIP – Manejo 
Integrado de Pragas – para a cultura da 
soja. Serão monitorados cerca de 4.700 
hectares. 

Funcionamento do programa 
A importância do Manejo Integrado 

de Pragas (MIP) é agronomicamente in-
discutível. A elaboração de um progra-
ma eficaz conta com diferentes etapas, 
dentre elas: identificação das pragas 

Programa envolve parceria com Socicana e Unesp

mais importantes e de difícil controle •   
avaliação dos inimigos naturais existen-
tes na área • entendimento dos fatores 
climáticos sobre a dinâmica populacio-
nal das pragas e dos inimigos naturais 
• determinação dos níveis de dano 
econômico e de controle • desenvolvi-
mento de técnicas confiáveis de moni-
toramento das pragas • avaliação da efi-
ciência do métodos de controle e seus 
impactos sobre os demais organismos. 

O MIP é uma importante ferramen-
ta que reúne diversas técnicas de con-
trole e busca manter a população de 
pragas abaixo do nível de dano econô-
mico, evitando o uso desnecessário de 
produtos químicos na lavoura. Como 
consequência, a possível redução dos 
custos de produção. Etapas do MIP Soja 

O MIP Soja compreende as 
seguintes etapas: áreas monitoradas 

georreferenciadas • instalação nas 
propriedades de armadilhas com 
feromônios sexuais para o moni-

toramento de Helicoverpa armigera 
e Pseudoplusia includens (lagarta 

falsa-medideira) • monitoramento de 
demais pragas e inimigos naturais 
pelos técnicos da cooperativa por 

meio da “batida de pano” • identifi-
cação das pragas e inimigos naturais 
pelo departamento de fitossanidade 

da Unesp de Jaboticabal • elabora-
ção do mapa de monitoramento e 

acompanhamento das informações 
pelos engenheiros agrônomos da 

Coplana, que farão a recomendação 
adequada em tempo real. 

MIP SOJA 
Pacote Tecnológico deve ser o principal aliado do 
produtor para controle de pragas e redução de custo
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“Esses processos são fundamentais 
para o sucesso do produtor no Manejo 
Integrado de Pragas da soja. É neces-

sário que conheçamos quais pragas 
estão presentes na lavoura para 

que a ação seja feita de forma estru-
turada e racional”, explicou a gerente 

do departamento de Tecnologia 
Agrícola e Inovação da Co-

plana, Renata Morelli, res-
ponsável pela condução 

do programa.  
A Helicoverpa armigera é 

uma praga de difícil controle, 
que sofre constantes mutações genéti-
cas, extremamente resistente e muito 
ávida por alimento, o que torna o con-
trole, somente com inseticidas, inefi-
ciente. Além disso, possui grande capa-
cidade de dispersão a longas distâncias 
– a mariposa (forma adulta) pode voar 
até mil quilômetros. Nesse cenário, a 
praga pode se tornar um grave proble-
ma fitossanitário nas principais culturas 
de verão de todas as regiões produto-
ras do país, afetando áreas de soja, trigo, 
arroz e feijão, além do algodão, milho, 
tomate, girassol, entre outras.

Já a lagarta falsa-medideira tem 
grande capacidade de destruição em 
curto intervalo de tempo. Sua ocor-
rência é esporádica e está relacionada 
a períodos longos de seca, o que favo-
rece o seu desenvolvimento popula-
cional.

Eficiência do controle
A forma mais adequada para o con-

trole das pragas é o manejo integra-
do, com o uso de inseticida biológico 
aliado a produtos químicos de baixo 
impacto, considerando o levantamen-
to populacional. O controle químico é 
indicado apenas em casos extremos. 

Uma das primeiras ações é o mo-
nitoramento dos ovos e pequenas la-
gartas, que são mais fáceis de serem 
controladas, além das mariposas, para 
a tomada de decisão e adoção do 
melhor manejo. O uso de feromônio 
sexual específico auxilia na captura e 
identificação dos adultos (mariposas). 
Outro ponto importante é identificar a 

dos feromônios. O monitoramento 
através da armadilha é muito mais efi-
ciente em relação à “batida de pano”. 
“De forma ampla, o manejo integrado 
das pragas na cultura da soja pode aju-
dar diretamente no manejo da cana. A 
soja é plantada em áreas de rotação da 
cana-de- açúcar ou mesmo próximo a 
essas áreas. O objetivo é identificar o ní-
vel de infestação das principais pragas 
da soja, principalmente a Helicoverpa ar-
migera, e saber, mesmo que remoto, so-
bre o dano na cana, se é que vai ocorrer. 
É uma praga muito agressiva, resistente 
a vários inseticidas e que já alcança em 
mais de 20 culturas no Brasil. Diante dis-
so, podemos reduzir problemas para os 
próximos anos na cana e garantir que o 
produtor não perca em produtividade”, 
comentou o superintendente da Soci-
cana, José Guilherme Nogueira. 

O engenheiro agrônomo e consul-
tor da Coplana, Pedro Faria, enfatizou 
que o projeto Manejo Integrado de 
Pragas na Soja é pioneiro na região, 
devido à sua  estrutura e organização. 
“Esta iniciativa é uma resposta rápida a 
um problema que surgiu mais efetiva-
mente em 2013, com o aparecimento 
da Helicoverpa armigera, que trouxe 
muita preocupação e grandes prejuí-
zos no país. Nós faremos um trabalho 
em conjunto, um programa organiza-
do e coordenado de monitoramento e 
alerta fitossanitário em relação à lagarta 
e outras pragas da soja. Além disso, fa-
remos o levantamento de inimigos na-
turais, ponto ainda pouco estudado na 
região, que terá o apoio da Unesp de 
Jaboticabal.” 

“Para que tenhamos sucesso nes-
te Programa, precisamos dar ênfase 
à comunicação rápida. Foi criado um 
grupo pelo celular que facilitará a co-
municação entre o time da Coplana. Ao 
identificarmos as áreas mais críticas, os 
agrônomos da Coplana receberão um 
aviso no celular informando que é hora 
de agir. É a tecnologia aliada do produ-
tor rural na busca pelo melhor manejo 
de produtos químicos e redução dos 
custos de produção”, concluiu Renata 
Morelli. 

praga para que se faça o uso específico 
do inseticida, com preferência aos se-
letivos, com menor impacto sobre ini-
migos naturais, reduzindo os riscos de 
ocorrência de surtos populacionais de 
pragas secundárias.

A maioria dos produtores brasileiros 
não trabalha dentro do conceito do 
manejo integrado de pragas, adotan-
do apenas o tradicional calendário de 
aplicação. “Os produtores receberão 
visitas periódicas do corpo técnico da 
Coplana. Os dados serão compilados 
e, a partir daí, faremos o mapa de mo-
nitoramento da praga, que será repre-
sentado por cores, no qual o produtor 
vai identificar facilmente as áreas pro-
blemas. Dessa maneira, o produtor será 
orientado pelos agrônomos quanto ao 
manejo adequado das pragas dentro 
do programa, com o uso racional dos 
recursos”, destacou Renata Morelli.     

Unesp é parceira no projeto
O MIP Soja permitirá juntar e con-

ciliar os dados de infestação de pragas 
para que a decisão de controle seja feita 
de forma mais precisa. As pragas serão 
identificadas e a coleta de informação 
sobre a infestação será obtida em di-
versas propriedades e enviada para um 
banco de dados. “Os produtores terão 
informação rápida e precisa sobre a si-
tuação da infestação das pragas na re-
gião e isto deverá aumentar a eficiência 
de controle devido à recomendação 
de produtos adequados para as pragas 
identificadas, antes que níveis popula-
cionais elevados sejam atingidos. Isto 
é um grande avanço no Manejo Inte-
grado de Pragas”, enalteceu o professor 
doutor do Departamento de Fitossani-
dade da Unesp de Jaboticabal, Odair 
Aparecido Fernandes, especialista em 
manejo integrado de pragas e um dos 
coordenadores do programa.

Coplana e Socicana irão trabalhar 
em conjunto

A Coplana e a Socicana firmaram 
uma parceria em que fornecerão gra-
tuitamente, aos produtores envolvidos 
no projeto, as armadilhas e a reposição 
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Na busca por alternativas de 
renda para o associado, a 
Socicana realizou, no dia 30 

de setembro, em Guariba, o seminário 
sobre o uso da palha da cana para a 
cogeração de energia elétrica. Apesar 
deste mercado ainda não estar con-
solidado no Brasil, muitas unidades in-
dustriais têm realizado investimentos, 
vislumbrando uma receita adicional. O 
aproveitamento da palha pode se tor-
nar uma grande oportunidade para o 
produtor de cana. Daí a importância de 
se discutir o assunto.

ENERGIA A PARTIR 
DA PALHA DA CANA
Uma possibilidade para 
a geração de renda ao produtor

Socicana discute o uso da palha durante seminário, 
e perspectivas são boas para o associado

Luiz Carlos Dalben, produtor e só-
cio-proprietário da Agrícola Rio Claro, 
que atua na região de Lençóis Paulista
-SP, foi um dos pioneiros, no mundo, a 
investir no recolhimento da palha para 
cogeração de energia. Ele participou 
do seminário da Socicana e contou 
como começou o trabalho, em 2004, 
sem conhecer os processos. A unidade 
industrial parceira, a Usina Zilor, tam-
bém não tinha estudos, à época, sobre 
o funcionamento. “Não sabíamos valo-
res, como seria pago, como manejar e 
recolher a palha. Fizemos uma somató-

ria dos fatores envolvidos para saber a 
viabilidade e vimos uma oportunidade 
de ganho com a venda da palha. Não 
havia nenhum equipamento no mer-
cado para esta finalidade. A partir daí, 
começamos a fazer testes e experimen-
tos”, comentou Dalben. 

O recolhimento da palha é feito 
com dois equipamentos. O primeiro 
é o aleirador (ou enleirador), que faz o 
enleiramento da palha da cana que fica 
no campo após a colheita. O segundo 
é a enfardadora, que permite recolher e 
enfardar a palha que será transportada 

O gerente agrícola da Usina Pitanguei-
ras, Eduardo Prezinhas, falou do ganho 

extra com a cogeração de energia a 
partir da palha 

Luiz Carlos Dalben, um dos pioneiros na 
implantação do uso da palha da cana 

como geradora de energia 
José Campanari falou do potencial ener-

gético do setor canavieiro nacional
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para a indústria. 
Apesar de benefícios como melho-

res condições para cultivo, redução de 
pragas e maior homogeneidade na 
aplicação de vinhaça, Dalben faz uma 
ressalva, pois a retirada da palha apre-
senta características variáveis de região 
para região. “A pessoa tem que pensar 
em questões como temperatura, quan-
tidade de chuvas, fertilização do solo, 
incidência de pragas e o trato cultural 
que será usado na cana, para saber o 
quanto deve retirar do campo e enviar 
à indústria.” 

Em um hectare, com uma produti-
vidade média de 90 toneladas, cerca de 
13 toneladas de palha ficam no campo. 
Deste total, entre 5 e 8 toneladas são 
recolhidas com destino à produção 
de bioeletricidade. A umidade varia de 
8% a 18%. “Quanto menor a impureza 
mineral e o índice de umidade, maior 
o valor a ser pago pela palha. Levamos 
50% da palha para a indústria na hora 
da colheita, e a outra metade fica no 
campo”, finalizou Dalben. 

De acordo com a EPE (Empresa de 
Pesquisa Energética), o potencial técni-
co da bioeletricidade da cana é de 8,4 
gigawatts médios até 2022, utilizando 
somente o bagaço. Ao inserir a palha, o 
índice subiria para 22,1 GW, em média.  

O modelo da Usina Pitangueiras
Com um trabalho eficiente no reco-

lhimento, transporte e desfardamento 
da palha da cana-de-açúcar, a Usina 
Pitangueiras enxergou a cogeração de 
energia, durante a entressafra, como 
uma oportunidade. A unidade iniciou 
as operações na safra 2013/2014, utili-
zando 20 mil toneladas de palha. Para o 
atual ciclo, a usina prevê o uso de cerca 
de 40 mil toneladas na cogeração, pro-
duzindo 135 mil megawatts, sendo 85 
mil megawatts exportados.

“Começamos a operar no momen-
to certo, em um período de forte crise 
para o setor. Nós temos um ganho ex-
tra com a cogeração, suprindo algumas 
dificuldades inerentes à própria ativida-
de. Este processo que começamos no 
ano passado tem muito a crescer na 
nossa região e no país. As unidades 
industriais terão um grande papel na 
geração de energia elétrica no futuro, 
questão que tem gerado muitas in-
certezas no nosso país, com o risco de 
um apagão geral”, esclareceu o gerente 
agrícola da Usina Pitangueiras, Eduardo 
Francisco Prezinhas. 

Dentre os benefícios da cogeração 
de energia no âmbito agronômico, 
estão: diminuição de incêndios, com 
a redução de palha no campo, favo-

recimento da brotação da soqueira, 
redução da infestação de cigarrinha e 
facilidade com a tríplice operação. Em 
relação às desvantagens, estas dizem 
respeito à alteração das plantas dani-
nhas, com aumento de infestação de 
gramíneas, e eliminação da camada 
de palha sobre o solo, responsável por 
manter a umidade.  

Brasil 
A cana tem um potencial energéti-

co semelhante ao que produz a usina 
hidrelétrica de Itaipu, segundo José 
Campanari Neto, engenheiro mecâni-
co e diretor técnico da MCE Engenharia 
e Sistemas, empresa especializada na 
elaboração de projetos de cogeração 
de energia. “Hoje, o país já produz 600 
milhões de toneladas de cana e cerca 
de 200 milhões de toneladas de palha 
permanecem no campo. O Brasil per-
de muito com isso, mas temos uma 
alternativa fantástica em relação a uma 
nova matriz energética”, concluiu.

Entre em contato com 
a Equipe Técnica da Socicana 

para mais informações sobre o 
assunto - (16) 3251-9270. 
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A2ª Feira Coplana de Negó-
cios, realizada entre os dias 
9 e 11 de setembro, no Clu-

be Pioneiros da Sela, em Jaboticabal, 
teve como principal objetivo o aten-
dimento à safra de cereais e apresen-
tou pacotes tecnológicos, máquinas e 
insumos em condições especiais. Os 
negócios gerados na feira terão reper-
cussão até abril de 2015, quando serão 
concluídas as entregas de máquinas e 
equipamentos.

De 40 empresas parceiras, em 
2013, este ano houve um salto para 60 
fornecedores, além da participação da 
Socicana e Sicoob Coopecredi. 

O evento tornou-se uma oportu-
nidade para a aquisição de produtos 
com preços diferenciados, exclusivos 
para a Feira, e financiamento facilita-
do, além do esforço concentrado de 
toda a equipe, no mesmo local, para o 
atendimento ao cooperado.  

Entre os produtos com a marca 
Coplana, destaque para os lançamen-
tos na área de pesca e camping. A Co-
operativa possui também itens como 
botas, coturnos e botinas de seguran-
ça, rações para cães e para equinos, 
além de vedantes para pneus agríco-
las e rodoviários.

O presidente da Coplana, José An-
tonio de Souza Rossato Junior, expli-
cou o conceito por trás da iniciativa. 
“Esse evento, além da parte econô-
mica de negócios com o cooperado, 
também tem o objetivo de difundir 
tecnologias, seja na área de grãos, soja 
e, principalmente, amendoim, além 
de novos insumos, lançamentos de 
máquinas e implementos. É interes-
sante sempre o cooperado vir até a 

Negócios da Feira repercutem até abril de 2015

feira, conhecer as novas tecnologias e 
participar desta integração.”

Rossato Junior lembrou que nos 
períodos em que há restrição de mer-
cado, os eventos da Cooperativa são 
ainda mais necessários. “Em um mo-
mento de crise, estamos aqui juntos, 
firmes para continuar. O clima é algo 
que não dominamos, mas estamos 
aqui trazendo tecnologia, nos colo-
cando à disposição do cooperado. 
Estamos prontos para a próxima safra 
de grãos que será iniciada e de cana 
que já começou e terá seu novo ciclo 
nos próximos meses. Acho que é no 
momento da crise que devemos criar, 
trazer inovações, buscar ferramentas 
diferentes, estar juntos do quadro so-
cial.” 

Com um público maior que o ano 
passado e também com um melhor 
movimento de negócios, as expec-
tativas foram superadas. “A Feira se 
tornou mais atrativa. Nosso horário 
de funcionamento também foi esten-
dido. Isso permitiu maior acesso dos 
cooperados”, comentou Cezar Cimat-
ti,  gerente de Marketing e Varejo da 
Coplana.

Investir em tecnologias e novas 
formas de manejo são algumas das 
alternativas para o produtor aumentar 
eficiência dos processos produtivos, 
reduzindo custos. “Quando o produ-
tor colhe, por exemplo, 80 sacas de 
amendoim por hectare ou 200 sacas 
por hectare, o custo de produção é o 
mesmo. No entanto, quanto maior a 

2ª Feira Coplana de Negócios  
supera expectativas 
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Devido ao aumento na participação de empre-
sas parceiras, em 2014, a Feira Coplana de Negócios 
criou o Pavilhão de Exposição. As 27 empresas que 
expuseram no pavilhão foram: Husqvarna (equi-
pamentos para uso em jardins, casa de campo e 
propriedades rurais), Sandet (produtos de limpeza 
automotiva e industrial), Multipec (eletrificação de 
cercas), UCB (medicamentos veterinários), Monte 
Real (medicamentos veterinários Bayer), Fri Ribe 
(nutrição animal), Pirelli (pneus para automóveis, ve-
ículos leves e pesados), Nova Efetiva (cortadores de 
grama e acessórios para jardinagem), Bovenau (ma-
cacos hidráulicos), Maclub (pulverizador e bomba 
de engraxar), Mub (nutrição animal), Vansil (suple-
mento alimentar e medicamentos veterinários), Pre-
mium Baterias (bateria Heliar e Kondor), Chemisch 
(produtos para limpeza), Microspin (equipamento 
industrial), Herbicat (equipamentos para pulveriza-
ção), Maschietto (sementes para pastagens), Zoetis 
(vacinas e medicamentos veterinários para animais 
de criação e companhia), Comigo (nutrição animal), 
Timac Agro (adubos, fertilizantes e adubos foliares), 
UPL (defensivos agrícolas), Agronelli (fertilizantes), 
Ihara (defensivos agrícolas), Biomatrix (sementes de 
milho), Nufarm (defensivos agrícolas), Ubyfol (adu-
bos foliares) e Tortuga (suplemento mineral). 

Na área externa, participaram 30 empresas de 
diferentes segmentos. Defensivos agrícolas: Basf, 
FMC, Arysta, Ourofino, Dupont, Bayer, Syngenta, 
Nortox, Dow, Adama, Helm. Adubos foliares e ferti-
lizantes: Produquimica, Kimberlit, Fertlink, Heringer, 
Stoller, Agroveg, Mosaic, Yara e Hinove. Máquinas 
e implementos: Miac, KBM, Marchesan, Colorado 
John Deere, DBM, Baldan e KO. Estiveram presentes 
também: Magnojet (bicos de pulverização), Mobil 
(óleos e lubrificantes) e Link (pneus agrícolas, de 
carga e passeio). 

Feira contou com novo 
Pavilhão de Exposições

produção, o produtor pulveriza mais este custo e há a possibi-
lidade de um retorno maior. Um dos pontos em que ele deve 
estar atento hoje diz respeito à implantação de novas tecno-
logias, o que traz maior eficiência nos processos. A feira vem 
atender diretamente esta questão”, explicou Marcelo Pacífico, 
gerente Técnico-Comercial de Insumos.     

Novidades
Entre as novidades da Feira esteve a exposição da tec-

nologia de plantio por MPB - Mudas Pré-Brotadas, conceito 
desenvolvido pelo IAC (Instituto Agronômico de Campi-
nas). Houve também o lançamento de máquinas de co-
lheita para amendoim. Dentre os diferenciais, menor índice 
de perdas no campo, baixa manutenção e maior qualidade 
no sistema de pré-limpeza. Chamaram a atenção dos visi-
tantes as ferramentas para a agricultura de precisão, que 
gerenciam o controle e a sistematização de áreas agrícolas. 
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Este ano, o Ciclo de Palestras 
Técnicas, em sua sexta edição, 
foi realizado junto à Feira de 

Negócios. A palestra sobre mercado, 
com Luiz Carlos Corrêa Carvalho, di-
retor da Canaplan, trouxe detalhes do 
momento vivido pelo setor. Caio res-
saltou que a condição negativa da safra 
14/15 deve-se, entre outras questões, à 
menor renovação dos canaviais. “Uma 
safra muito ruim do ponto de vista de 
produção. Do ponto de vista de preços, 
uma safra com preços melhores do 
que a safra passada, porém sofrendo a 
pressão de custos”, comentou. 

A outra palestra foi ministrada por 
Henrique Prata, diretor geral do Hos-
pital de Câncer de Barretos. Ele falou 
do modelo de atuação da entidade, 
que promove um atendimento de ex-
celência, mesmo com um déficit que 
ultrapassa R$ 10 milhões mensais. Para 
quem tem interesse em contribuir com 
este trabalho, há possibilidade de de-
duzir doações do Imposto de Renda. 

Dedução de 1% do IR
O Hospital faz parte do Pronon - 

Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica. O Pronon e o Pronas-PCD - 
Progama Nacional de Apoio à Atenção 
da Saúde da Pessoa com Deficiência - 
foram instituídos em 2012 e objetivam 
captar recursos para prevenção, com-
bate ao câncer e estímulo à reabilitação 
da pessoa com deficiência. Nos dois 
programas, as deduções do IR já pude-
ram ser feitas na declaração de 2013. 

Para pessoa jurídica, o IR deve ser 
apurado com base no lucro real. O 
percentual não é dedutível como des-
pesa operacional e não compete com 
outros Incentivos Fiscais. No total, 260 

empresas realizaram doações em 2013 
através deste modelo. Ao fazer a doa-
ção, o Hospital emite o recibo, confor-
me modelo do Ministério da Saúde, e 
encaminha para o endereço informado 
pela empresa. O recibo e o compro-
vante de depósito, comprovam a doa-
ção incentivada e sua correta dedução 
como incentivo fiscal na declaração do 
doador. 

Para mais informações, os interes-
sados podem consultar seus contado-

res ou entrar em contato pelo telefone 
(11) 3555 4040 e falar com Lilian Fer-
nandes. Esta opção deve ser feita até 
31 de  dezembro. “Nós precisamos do 
dinheiro para pagar esta medicina que 
fazemos, de primeiro mundo. O hospi-
tal hoje tem um déficit superior a R$ 10 
milhões por mês. Estamos expandin-
do esta campanha para vários setores 
econômicos pelo país para podermos 
sobreviver”, afirmou Henrique. 

Ciclo de Palestras  
traz o modelo de atendimento
do Hospital de Câncer de Barretos

Doação proveniente dos cooperados de grãos neste ano foi de R$ 49.398,12. Em dez anos, 
foram R$ 563 mil (sem correções). Na foto: o presidente da Coplana José Antonio de Souza 
Rossato Junior, Henrique Prata, a Conselheira da Coplana Izildinha Penariol e o Agrônomo da 
Cooperativa Pablo Humberto Silva
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Cooperados completam uma 
década de doações

Há dez anos, a Diretoria da Coplana 
iniciou as doações ao Hospital de Cân-
cer de Barretos, por meio dos produ-
tores de amendoim, soja e milho. Em 
uma década, R$ 563 mil (sem correção) 
foram doados. “Sou muito grato por 
este projeto. Acho que uma ajuda des-
tas não é mais do que uma obrigação 
pelo serviço prestado pelo hospital. 
Estas doações ajudam a salvar vidas. 
Acredito que os produtores fazem com 
a maior satisfação e amor este gesto 
nobre”, destacou o conselheiro Rober-
to Cestari.

Tratamento de primeiro mundo
Em entrevista, Henrique Prata falou 

do conceito que move o atendimento 
aos pacientes. 

“Os remédios usados no SUS [Sistema 
Único de Saúde], que tem uma tabela 
muito baixa de repasse para nós, às vezes, 
não têm o efeito esperado. Uma pessoa 
tem dor e o remédio não tira a dor. Se o 
paciente precisar de um remédio melhor 
para uma determinada situação, ele não 
tem. Em drogas de quimioterapia, o custo 
chega a R$ 15 mil por mês, e o governo 
paga R$ 1.500,00. 

Coplana entrega prêmio
da promoção Mês das Crianças

As leis que regem a nossa filosofia 
de vida e a fundação da minha família 
[Fundação Pio XII- Hospital de Câncer 
de Barretos] são as leis de Deus e não as 
dos homens. Amar ao próximo como a 
si mesmo é fazer para os outros aquilo 
que você gostaria que fizessem a você. 
Eu nunca comunguei com a ideia de que 
uma pessoa, na hora que precisa de um 
remédio para tirar a dor ou precisa de um 
medicamento para ser tratado, por não 
ter dinheiro, não possa ter. 

O governo tem capacidade de ar-      
recadar impostos e usar isso em qualquer 
segmento da sociedade. A realidade é que 
temos muita dificuldade de buscar mais 
recursos. 

Nós sempre podemos fazer um pou-
quinho mais e, dessa maneira, criar uma 
justiça social neste país, dar oportunidade 
igual de todos serem tratados, pelo me-
nos na dor, com o mesmo remédio de 
qualidade, por exemplo. 

A situação está difícil, pois há 12 anos 
não há correção na tabela de repasse do 
SUS, e as Santas Casas passam por ca-
lamidade. O Hospital de Câncer de Bar-       
retos vive, milagrosamente, pela bondade 
e generosidade de um povo honesto e 
batalhador que é o brasileiro. Tentamos 
sempre tratar as pessoas com dignidade e 

este serviço que prestamos não existe sem 
a ajuda de vocês.” 

O cooperado Sergio Donizete Pavani foi o contemplado na 
promoção Mês das Crianças e recebeu, como prêmio, uma Mi-
niatura do Trator John Deere com controle remoto.

O objetivo do Departamento de Varejo da Coplana é in-
tensificar as promoções junto a produtores e demais clientes. 
Todos os meses, a equipe distribui o Jornal de Ofertas, com pro-
dutos em preços especiais.

O cooperado Sérgio aprovou. “É uma iniciativa válida e posi-
tiva, pois deixa todos os clientes mais contentes. Todos os meus 
maquinários são da marca John Deere, e poder ganhar um mini 
trator é bem interessante. Deixarei em exposição na minha fa-
zenda, e isso fará parte da história do trabalho da minha família, 
que há anos possui um grande vínculo de amor com a terra.”

Henrique Prata com o neto, 
Thomaz Prata Bellodi, que assistiu à palestra
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Amendoim - 4º Encontro
discute Agricultura de Precisão

O  4º Encontro dos Produtores 
de Amendoim contou, este 
ano, com uma palestra so-

bre “Agricultura de Precisão. O evento 
ocorreu no dia 11 de setembro, no mes-
mo espaço da Feira de Negócios. Foi na 
década de 1980, em países da Europa e 
nos Estados Unidos, que a Agricultura 
de Precisão despontou, devido ao de-
senvolvimento de microcomputadores, 
sensores e programas. No Brasil, este 
conceito está começando. Sua expan-
são deve ajudar no aumento  de eficiên-
cia e redução de custos. A Revista Pro-
dutor conversou com o especialista em 
Marketing Tático da John Deere, Maurí-
cio Menezes, palestrante do evento. 
Revista Produtor: Qual o principal 
conceito de agricultura de precisão? 
Maurício Menezes: O que precisamos 
esclarecer é que nem só de tecnologia 
se faz agricultura de precisão. Recepto-
res, monitores e mapas são apenas fer-
ramentas que, em médias e grandes es-
calas de AP [agricultura de precisão], são 
necessários para coletar dados e execu-
tar tarefas. Os principais fatores dentro
desse ciclo ainda são a análise e a toma-
da de decisão.
RP: Como está o avanço da agricul-
tura no Brasil?
Maurício: A AP [agricultura de precisão] 
tem crescido muito nos últimos anos, 
principalmente na parte de gestão de 

solos, a pioneira das atividades de AP. 
Hoje, médios e grandes produtores no 
Brasil já fazem uso em grande escala das 
ferramentas de AP, principalmente para 
planejamento das atividades no que 
toca à gestão de insumos e controle de 
tráfego no campo. A necessidade de ser 
mais eficientes tem levado os produto-
res a investir, cada vez mais, na tecnolo-
gia, pois ela consegue controlar fatores 
que os operadores, às vezes, não têm 
conhecimento ou condições de con-
trolar, e consegue fazer isso várias vezes 
por segundo. Ela ainda permite que se 
consiga extrair o máximo desempenho 
que uma máquina pode entregar, redu-
zindo substancialmente o custo de ope-
ração e produzindo o menor impacto 
possível ao meio ambiente.
 RP: Hoje, o que existe no mercado 
de mais eficiente?
Maurício: Os sistemas de taxa variável 
e os sistemas de direcionamento e o 
controle de pulverização são os mais 
largamente utilizados. O sistema de taxa 
variável é capaz de controlar automati-
camente a aplicação de fertilizantes e 
corretivos no solo, permitindo aplicar 
exatamente a dose de adubo planeja-
da em cada parte do campo. Já os sis-
temas de direcionamento, como piloto 
automático e o piloto auxiliar, têm como 
objetivo evitar as falhas e sobreposições 
entre as passadas no campo, evitando 

prejuízos. Também proporciona maior 
liberdade ao operador, no caso do pi-
loto automático, para poder prestar 
atenção na atividade que está fazen-
do, como ajustes da máquina e parti-
cularidades do campo como pragas 
e invasoras. Não menos importante, 
o controle de pulverização possibilita 
controlar automaticamente a vazão dos 
pulverizadores garantindo que, inde-
pendente da velocidade de operação, 
o pulverizador autopropelido ou não, 
dispense a quantidade planejada de 
calda. Todos esses sistemas podem ser 
instalados em máquinas que já estão 
no campo independente da marca ou 
tempo de uso.
RP: Quais as suas considerações 
para o produtor sobre a viabilidade 
da tecnologia? 
Maurício: Principalmente no nosso 
negócio, em que muitos fatores im-
portantes como clima, mercado e con-
corrência não são controlados ou até 
são desconhecidos do produtor, cada 
vez mais a luta pela eficiência deve ser 
constante. A escassez de água e terras 
vai nos levar a ampliar verticalmente 
a produção. Se quisermos suprir a de-
manda, a tecnologia é a mola mestre 
desse processo, seja ela eletrônica, me-
cânica ou genética. Todas têm o mes-
mo objetivo: produzir cada vez mais 
com menos.

Menezes: “produzir 
mais com menos”

Foto Divulgação
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O Associado da Socicana 
tem à sua disposição, de 
maneira prática e rápida, 

uma das ferramentas mais importan-
tes para a gestão da lavoura: a Planilha 
Custos de Produção. A planilha está 
disponível no site da Associação em 
três versões:  Pequena, Média e Gran-
de Propriedade, contemplando dife-
rentes níveis tecnológicos quanto ao 
sistema de plantio, podendo ser ma-
nual, com distribuidora de toletes ou 
com plantadora. O endereço é www.
socicana.com.br.

As planilhas oferecem um suporte 
fundamental para uma organização 
eficiente, precisa e estratégica dos 
processos produtivos. Pelo fato de a 
cana-de-açúcar ser uma cultura semi-
perene, os custos de produção abran-
gem todo o ciclo, que vai do preparo 
do solo ao plantio, até o último corte. 
O plantio, portanto, deve ser tratado 
como um investimento e “rateado” 
por todo o período. 

Já em relação aos tratos culturais 
e à colheita, como é o caso do CCT 
- Corte, Carregamento e Transporte, 
os custos devem ser divididos e alo-
cados a cada ano. Por meio da Plani-
lha, o produtor pode conhecer o seu 
custo com as operações, insumos e 
particularidades, dentro de seu perfil. 
Assim, pode ter, de forma mais clara, 
os resultados da atividade, o que deve 
ser separado para os investimentos e 
manutenção, e o que resulta em lucro.

O Associado também pode bus-
car mais orientações com a equipe 
da Socicana, que está pronta para 
auxiliar na identificação de cada item 
que compõe os custos, assim como 
estimar as situações que vão favorecer 
maior rendimento nos processos.

Custos de Produção
uma ferramenta prática para o
Associado garantir a eficácia da lavoura

O telefone para contato é o (16) 3251-9275. Nas páginas seguintes, 
você encontra as três planilhas. No site, estão os arquivos digitais
com os pacotes tecnológicos e um arquivo em excel para inserir

os dados de sua propriedade - www.socicana.com.br



20 

Socicana

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA - 15-02-51

CUSTO MÉDIO OPERACIONAL REGIÃO DE GUARIBA/SP
PROPRIEDADE DE PEQUENA ESCALA - ATÉ 50  50 ha - JUL/AGO/SET 2014

A-Cons. Do solo
 Const.Curvas     (*)
 Terraceamento      (*)
 Const. Carreador    (*)
	 Aux.	Topografia
Subtotal I

B-Preparo De Solo
 Calagem
 Calcário 
 Gradagem Pesada Aradora
 Gradagem Pesada Aradora
 Subsolagem
 Gradagem Intermediária
 Gradagem Niveladora( Leve )
Subtotal II

C-Plantio Manual
 Sulcação/Adubo
	 Fertilizante		
 Carreta Adubo
 Ajudante Adubo
 Transporte/Distribuição
 Mudas de Cana 
 Distribuição Mudas
 Carregamento
 Descarregamento
 Corte
 Picação Mudas
 Cobert. Mudas/Ins.
	 Inseticida	de	Solo
 Recobertura Mudas
 Lamina Acabamento      (*)
	 Aplic.	Herbicidas	Tratorizado
 Herbicida  
 Herbicida 
	 Cultivo/Nivelamento/Quebra	Lombo
Subtotal III

Total  Da Implantação

 Cana Crua    (*)
 Corte Cana Crua
 Carregamento/ Transbordo
 Transporte  - 25 Km
Total Cana Crua

	 Cana	Queimada	(*)
 Aceiro 
	 Queima
 Corte
 Carregamento 
 Transporte - 25 Km.
Total Cana Queimada

	 Cultivo	Tríplice/Adubo
	 Fertilizante	
 Aplicação de Herbicidas
 Herbicida 
 Herbicida 
 Aplicação de Gesso / Calcário
 Calcário
 Carpa Manual
 Conservação Carreador
	 Controle	Químico	Cigarrinha/	Sphenoforus
	 Inseticida	Actara
	 Inseticida	Regente
Subtotal

 Implantação do Canavial
	 Colheita	do	Canavial	(	Cct)	
	 (	80%Crua	e	20%Queimada)
 Manutenção do Canavial 
 (Tratos Culturais)
 Total  no Ciclo 
 Total de Cana no Ciclo
 Custo de Produção da Cana

Área	-	Até	50	ha	
Espaçamento -1,50 m
Produtividade	Média	-	90	t/ha
Plantio	Manual	com	Cana	Esparramada

DESCRIÇÃO  DE RECURSOS

Motoniveladora
Motoniveladora
Motoniveladora
Manual

TR -111CV
Dolomitico
TR -  180 CV
TR -  180 CV
TR -  180 CV
TR -  180 CV
TR -  180 CV

TR - 180 CV
Fórmula 4-20-20
Caminhão	Munk
Manual
Caminhão
Mudas De Viveiro
Manual
TR - 80 CV
TR - 80 CV
Manual
Manual
TR -80 CV
Fipronil
Manual
Motoniveladora
TR -80 CV
Sulfentrazona
Tebutiurom
TR -80 CV

 

Colhedora
TR-202 CV + Transbordo
Caminhão

TR - 80 CV
Manual
Manual
TR - 80 CV
Caminhão

 TR - 180 CV
Fórmula 20-05-20
TR - 80 CV
Isoxaflutol
Hexazinona
TR - 80 CV
Dolomitico
Manual
TR - 110 CV
TR -110 CV
Tiametoxam
Fipronil

 

X 1
X 5

X4

R$	/	ha
TONELADAS	/	ha
R$ / TONELADA

CUSTO/UNIDADE
(VALORES EM R$)

 0,40 
 1,00 
 0,80 
 0,10 

 0,40 
 2,00 
 0,60 
 0,60 
	1,90	
 0,60 
 1,10 

 1,50 
 0,60 
 1,00 
 0,30 

 15,00 
 15,00 

 2,00 
 15,00 
 15,00 
 15,00 

 2,00 
	0,94	
 0,25 
 1,00 
 0,30 
 0,60 
 1,50 
 2,00 
 1,10 

	90,00	
	90,00	
	90,00	

	90,00	
	90,00	
	90,00	
	90,00	
	90,00	

 1,00 
 0,50 
 0,60 
 0,12 
 1,70 
 1,00 
 0,50 
 0,25 
 0,50 
 1,00 
 0,80 
 0,25 

R$/ha
R$/ha

R$/ha

CUSTO/ha
(R$)

 60,00 
 150,00 
 120,00 

 7,00 
 337,00 

 42,00 
	190,00	
	90,00	
	90,00	

 218,50 
 78,00 

 132,00 
 840,50 

 180,00 
 744,00 

 10,00 
 21,00 

 150,00 
 1.575,00 

 140,00 
 52,50 
 52,50 

 232,50 
 140,00 

 75,20 
 120,00 

 70,00 
 45,00 
 48,00 

 130,50 
 64,00 
 88,00 

 3.938,20 

 5.115,70 

 1.260,00 
 405,00 
 605,70 

 2.270,70 

 105,00 
 72,00 

 1.530,00 
 255,60 
 605,70 

 2.568,30 

 115,00 
 600,00 

 48,00 
 67,20 
 45,05 
 80,00 
 47,50 
 17,50 
 52,50 

 105,00 
 123,20 
 120,00 

 1.420,95

h/ha
h/ha
h/ha
DH/ha

h/ha
t/ha
h/ha
h/ha
h/ha
h/ha
h/ha

h/ha
t/ha
h/ha
DH/ha
t/ha
t/ha
DH/ha
t/ha
t/ha
t/ha
DH/ha
h/ha
Kg/ha
DH/ha
h/ha
h/ha
l/ha
l/ha
h/ha

t/ha
t/ha
t/ha

t/ha
t/ha
t/ha
t/ha
t/ha

h/ha
t/ha
h/ha
Kg/ha
Kg/ha
DH/ha
t/ha
DH/ha
h/ha
h/ha
Kg/ha
Kg/ha

IMPLANTAÇÃO DO CANAVIAL
INDICADOR

OPERACIONAL

CUsTo MÉDIo / HECTARE - 5 CoRTEs - 90 t/ha

PERFIL DA PROPRIEDADE

MANUTENÇÃO DO CANAVIAL (TRATOS CULTURAIS)

COLHEITA DO CANAVIAL (CCT)

Área Própria
Valor	da	Tonelada	de	Cana	com	135	kg	de	ATR	=	R$	62,60	 	
Valor do ATR em Setembro/14 - R$ 0,4637  

150,00
150,00
150,00

70,00

105,00 
95,00

150,00 
150,00 
115,00
130,00
120,00

120,00
1.240,00

10,00
70,00
10,00

105,00
70,00

3,50 
3,50 

15,50
70,00
80,00

480,00
70,00

150,00
80,00
87,00
32,00
80,00

 14,00 
 4,50 
 6,73 

 25,23 

 1,17 
 0,80 

 17,00 
 2,84 
 6,73 

 28,54 

115,00
1.200,00

80,00
560,00

26,50
80,00
95,00
70,00

 105,00 
 105,00 
154,00
480,00

 5.115,70 
 11.651,10 

 5.683,80 

 22.450,60 
 450,00 
	49,89

Raio Médio - 25 Km 



21 

Socicana

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA - 15-02-51

CUSTO MÉDIO OPERACIONAL REGIÃO DE GUARIBA/SP
PROPRIEDADE DE MÉDIA ESCALA -  50 ha  A 100 ha - JUL/AGO/SET 2014

A - CONSERVAÇÃO DO SOLO
 Const.Curvas     (*)
 Terraceamento      (*)
 Const. Carreador    (*)
	 Aux.	Topografia
 Subtotal I

B-PREPARO DE SOLO
 Calagem
 Calcário 
 Gradagem Pesada Aradora
 Gradagem Pesada Aradora
 Subsolagem
 Gradagem Intermediária
 Gradagem Niveladora (Leve )
 Subtotal II

C-PLANTIO -DISTRIBUIDORA DE TOLETES
 Sulcação/Adubo
	 Fertilizante		
 Carreta Adubo
 Ajudante Adubo
	 Plantio	Mecanizado
 Mudas de Cana 
 Transbordamento
 Corte Mecânico
	 Estrutura	Manual	de	Apoio	ao	Plantio	Mecanizado
 Cobert. Mudas/Ins.
	 Inseticida	de	Solo
	 Recobertura	Mudas	/		Qualidade
 Lamina Acabamento (*)
	 Aplic.	Herbicidas	Tratorizado
 Herbicida  
 Herbicida 
	 Cultivo/Nivelamento/Quebra	Lombo
 Subtotal III

Total  Da Implantação

Cana Crua (*)
Corte Cana Crua
Carregamento/ Transbordo
Transporte  - 25 Km
Total Cana Crua

Cana	Queimada	(*)
Aceiro 
Queima
Corte
Carregamento 
Transporte - 25 Km.
Total Cana Queimada

Cultivo	Tríplice/Adubo
Fertilizante	
Aplicação De Herbicidas
Herbicida 
Herbicida 
Aplicação De Gesso / Calcário
Calcário
Carpa Manual
Conservação Carreador
Controle	Químico	Cigarrinha/	Sphenoforus
Inseticida	Actara
Inseticida	Regente
Subtotal

Implantação do Canavial
Colheita	do	Canavial	(CCT)	
(	80%	Crua	e	20%	Queimada)
Manutenção do Canavial 
(Tratos Culturais)
Total  no Ciclo 
Total de Cana no Ciclo
Custo de Produção da Cana

Área	-		50	ha		A	100	ha	
Espaçamento -1,50 M
Produtividade	Média	-	90	t/ha	
Plantio	Mecânico	com	Distribuidora	de	Toletes

DESCRIÇÃO  DE RECURSOS

Motoniveladora
Motoniveladora
Motoniveladora
Manual

TR -111cv
Dolomitico
TR -  180 cv
TR -  180 cv
TR -  180 cv
TR -  180 cv
TR -  180 cv

TR - 180 cv
Fórmula 4-20-20
Caminhão	munk
Manual
TR - 180 cv
Mudas de viveiro
TR - 80 cv
Colhedora
Manual
TR -80 cv
Fipronil
Manual
Motoniveladora
TR -80 cv
Sulfentrazona
Tebutiurom
TR -80 cv

 

Colhedora
TR-202 cv + transbordo
Caminhão

TR - 80 cv
Manual
Manual
TR - 80 cv
Caminhão

TR - 180 cv
Fórmula 20-05-20
TR - 80 cv
Isoxaflutol
Hexazinona
TR - 80 cv
Dolomitico
Manual
TR - 110 cv
TR -110 cv
Tiametoxam
Fipronil

 

X 1
X 5

X4

R$	/	ha
TONELADAS	/	ha	
R$ / TONELADA
 

CCT	-	terceirizado

CUSTO/UNIDADE
(VALORES EM R$)

 0,40 
 1,00 
 0,80 
 0,10 

 0,40 
 2,00 
 0,60 
 0,60 
	1,90	
 0,60 
 1,10 

 1,50 
 0,60 
 1,00 
 0,30 
 1,66 

 16,00 
 16,00 
 16,00 

 0,70 
	0,94	
 0,25 
 0,50 
 0,30 
 0,60 
 1,50 
 2,00 
 1,10 

	90,00	
	90,00	
	90,00	

	90,00	
	90,00	
	90,00	
	90,00	
	90,00	

 1,00 
 0,50 
 0,60 
 0,12 
 1,70 
 1,00 
 0,50 
 0,25 
 0,50 
 1,00 
 0,80 
 0,25 

R$/ha
R$/ha

R$/ha

CUSTO/ha
(R$)
     60,00 
 150,00 
 120,00 

 7,00 
 337,00 

 42,00 
	190,00	
	90,00	
	90,00	

 218,50 
 78,00 

 132,00 
 840,50 

 180,00 
 744,00 

 10,00 
 21,00 
	314,99	

 1.680,00 
	96,00	

 240,00 
	49,00	
 75,20 

 120,00 
 35,00 
 45,00 
 48,00 

 130,50 
 64,00 
 88,00 

	3.940,69	

 5.118,19 

 1.260,00 
 405,00 
 605,70 

 2.270,70 

 105,00 
 72,00 

 1.530,00 
 255,60 
 605,70 

 2.568,30 

 115,00 
 600,00 

 48,00 
 67,20 
 45,05 
 80,00 
 47,50 
 17,50 
 52,50 

 105,00 
 123,20 
 120,00 

 1.420,95

 

h/ha
h/ha
h/ha
DH/ha

h/ha
t/ha
h/ha
h/ha
h/ha
h/ha
h/ha

h/ha
t/ha
h/ha
DH/ha
h/ha
t/ha
t/ha
t/ha
DH/ha
h/ha
Kg/ha
DH/ha
h/ha
h/ha
l/ha
l/ha
h/ha

t/ha
t/ha
t/ha

t/ha
t/ha
t/ha
t/ha
t/ha

h/ha
t/ha
h/ha
Kg/ha
Kg/ha
DH/ha
t/ha
DH/ha
h/ha
h/ha
Kg/ha
Kg/ha

INDICADOR
OPERACIONAL

Valor	da	Tonelada	de	Cana	com	135	kg	de	ATR	=	R$	62,60
Valor do ATR em Setembro/14 - R$ 0,4637 

CUsTo MÉDIo / HECTARE - 5 CoRTEs - 90 t/ha

MANUTENÇÃO DO CANAVIAL (TRATOS CULTURAIS)

COLHEITA DO CANAVIAL (CCT)

Área Própria
PERFIL DA PROPRIEDADE

IMPLANTAÇÃO DO CANAVIAL

150,00
150,00
150,00

70,00

105,00 
95,00

150,00 
150,00 
115,00
130,00
120,00

120,00
1.240,00

10,00
70,00
189,75
105,00

 6,00 
15,00
70,00
80,00

480,00
70,00

150,00
80,00
87,00
32,00
80,00

 14,00 
 4,50 
 6,73 

 25,23 

 1,17 
 0,80 

 17,00 
 2,84 
 6,73 

 28,54 

115,00
1.200,00

80,00
560,00

26,50
80,00
95,00
70,00

 105,00 
 105,00 
154,00
480,00

	5.118,19	
 11.651,10

 
 5.683,80 

	22.453,09	
 450,00 
	49,90	

Raio Médio - 25 Km
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Socicana

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA - 15-02-51

A - ConsERvAção Do solo
 Const.curvas     (*)
 Terraceamento      (*)
 Const. Carreador    (*)
	 Aux.	Topografia
 Subtotal I

B - PREPARo DE solo
 Calagem
 Calcário 
 Gradagem Pesada Aradora
 Gradagem Pesada Aradora
 Subsolagem
 Gradagem Intermediária
 Gradagem Niveladora(Leve )
 Subtotal II

C - PlAnTIo - PlAnTADoRA sUlCA/PlAnTA
	 Fertilizante		
 Carreta adubo
 Ajudante adubo
	 Plantio	mecanizado	com	Sulcação/Adubação
 Mudas de Cana 
 Transbordamento
 Corte Mecânico
	 Estrutura	Manual	de	Apoio	ao	Plantio	Mecanizado
 Cobert. Mudas/ins.
	 Inseticida	de	Solo
	 Recobertura	Mudas	/		Qualidade
 Lamina Acabamento (*)
	 Aplic.	Herbicidas	Tratorizado
 Herbicida  
 Herbicida 
	 Cultivo/Nivelamento/Quebra	Lombo
 Subtotal III

Total  da implantação

Cana crua    (*)
Corte cana crua
Carregamento/ Transbordo
Transporte		-	25	km.
Total cana crua

Cana	Queimada	(*)
Aceiro 
Queima
Corte
Carregamento 
Transporte	-	25	km
Total cana queimada

Cultivo	Tríplice/Adubo
Fertilizante	
Aplicação de Herbicidas
Herbicida 
Herbicida 
Aplicação de Gesso / Calcário
Calcário
Carpa Manual
Conservação Carreador
Controle	Químico	Cigarrinha/	Sphenoforus
Inseticida	Actara
Inseticida	Regente
Subtotal

Implantação do Canavial
Colheita	do	Canavial	(CCT)	
(80%	Crua	e	20%	Queimada)
Manutenção do Canavial 
(tratos culturais)
Total  no Ciclo 
Total de Cana no Ciclo
Custo de Produção da Cana

Área	-		acima	de		100	ha	
Espaçamento -1,50 m
Produtividade	Média	-	90	t/ha
Plantio	Mecânico	com	Plantadora	de	Cana

DESCRIÇÃO  DE RECURSOS

Motoniveladora
Motoniveladora
Motoniveladora
Manual

TR -111cv
Dolomitico
TR -  180 Cv
TR -  180 Cv
TR -  180 Cv
TR -  180 Cv
TR -  180 Cv

Fórmula 4-20-20
Caminhão	Munk
Manual
TR - 202 Cv
Mudas De Viveiro
TR - 80 Cv
Colhedora
Manual
TR -80 Cv
Fipronil
Manual
Motoniveladora
TR -80 Cv
Sulfentrazona
Tebutiurom
TR -80 Cv

 

Colhedora
TR-202 Cv + Transbordo
Caminhão

TR - 80 Cv
Manual
Manual
TR - 80 Cv
Caminhão

 TR - 180 Cv
Fórmula 20-05-20
TR - 80 Cv
Isoxaflutol
Hexazinona
TR - 80 Cv
Dolomitico
Manual
TR - 110 Cv
TR -110 Cv
Tiametoxam
Fipronil

 

X 1
X 5

X4

R$	/	ha
TONELADAS	/	ha	
R$ / TONELADA

 
CCT	-	Terceirizado

CUSTO/UNIDADE
(VALORES EM R$)

 0,40 
 1,00 
 0,80 
 0,10 

 0,40 
 2,00 
 0,60 
 0,60 
	1,90	
 0,60 
 1,10 

 0,60 
 1,00 
 0,30 
 2,63 

 16,00 
 16,00 
 16,00 

 0,70 
	0,94	
 0,25 
 0,50 
 0,30 
 0,60 
 1,50 
 2,00 
 1,10 

	90,00	
	90,00	
	90,00	

	90,00	
	90,00	
	90,00	
	90,00	
	90,00	

 1,00 
 0,50 
 0,60 
 0,12 
 1,70 
 1,00 
 0,50 
 0,25 
 0,50 
 1,00 
 0,80 
 0,25 

R$/ha
R$/ha

R$/ha

CUSTO/ha
(R$)

 60,00 
 150,00 
 120,00 

 7,00 
 337,00 

 42,00 
	190,00	
	90,00	
	90,00	

 218,50 
 78,00 

 132,00 
 840,50 

 744,00 
 10,00 
 21,00 
	499,04	

 1.680,00 
	96,00	

 240,00 
	49,00	
 75,20 

 120,00 
 35,00 
 45,00 
 48,00 

 130,50 
 64,00 
 88,00 

 3.944,74 

 5.122,24 

 1.260,00 
 405,00 
 605,70 

 2.270,70 

 105,00 
 72,00 

 1.530,00 
 255,60 
 605,70 

 2.568,30 

 115,00 
 600,00 

 48,00 
 67,20 
 45,05 
 80,00 
 47,50 
 17,50 
 52,50 

 105,00 
 123,20 
 120,00 

 1.420,95

h/ha
h/ha
h/ha
DH/ha

h/ha
t/ha
h/ha
h/ha
h/ha
h/ha
h/ha

t/ha
h/ha
DH/ha
h/ha
t/ha
t/ha
t/ha
DH/ha
h/ha
Kg/ha
DH/ha
h/ha
h/ha
l/ha
l/ha
h/ha

t/ha
t/ha
t/ha

t/ha
t/ha
t/ha
t/ha
t/ha

h/ha
t/ha
h/ha
Kg/ha
Kg/ha
DH/ha
t/ha
DH/ha
h/ha
h/ha
Kg/ha
Kg/ha

INDICADOR
OPERACIONAL

PERFIL DA PROPRIEDADE

CUsTo MÉDIo / HECTARE - 5 CoRTEs - 90 t/ha

MANUTENÇÃO DO CANAVIAL (TRATOS CULTURAIS)

COLHEITA DO CANAVIAL ( CCT)

Área Própria
Valor	da	Tonelada	de	Cana	com	135	Kg	de	ATR	=	R$	62,60
Valor do ATR em Setembro/14 - R$ 0,4637 

IMPLANTAÇÃO DO CANAVIAL

CUSTO MÉDIO OPERACIONAL REGIÃO DE GUARIBA/SP
PROPRIEDADE DE GRANDE ESCALA -  ACIMA DE 100 ha - JUL/AGO/SET 2014

150,00     
150,00
150,00

70,00

105,00 
95,00

150,00 
150,00 
115,00
130,00
120,00

1.240,00
10,00
70,00
189,75
105,00

 6,00 
15,00
70,00
80,00

480,00
70,00

150,00
80,00
87,00
32,00
80,00

 14,00 
 4,50 
 6,73 

 25,23 

 1,17 
 0,80 

 17,00 
 2,84 
 6,73 

 28,54 

115,00
1.200,00

80,00
560,00

26,50
80,00
95,00
70,00

105,00 
105,00 
154,00
480,00

 5.122,24 
 11.651,10 

 5.683,80 

 22.457,14 
 450,00 
	49,90	

Raio Médio - 25 Km
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ATR

A seguir, informamos o preço médio do kg do ATR para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana entregue durante o mês de 
OUTUBRO de 2014.  O preço médio do kg de ATR para o mês de OUTUBRO, referente à Safra 2014/2015, é de 0,4615. Os preços 
de faturamento do açúcar no mercado interno e externo e os preços do etanol anidro e hidratado, destinados aos mercados interno e 
externo, levantados pela ESALQ/CEPEA, nos meses de abril a outubro e os acumulados até OUTUBRO, são apresentados a seguir:

Os preços do Açúcar de Mercado Interno (ABMI) incluem impostos, enquanto que os preços do açúcar de mercado externo (ABME 
e AVHP) e do etanol anidro e hidratado, carburante (EAC e EHC), destinados à indústria (EAI e EHI) e ao mercado externo (EAE e 
EHE), são líquidos (PVU/PVD).   

Os preços líquidos médios do kg do ATR, em R$/kg, por produto, obtidos nos meses de abril a outubro e os acumulados até 
OUTUBRO, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/14, são os seguintes:

CIRCULAR Nº 10/14 -  31 de outubro de 2014

CONSECANA
CONSELHO DOS PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mês ABMI  ABME  AVHP EAC EHC  EAI EHI EAE EHE
Abril 50,68 40,84 35,85 1522,00 1338,50 1535,80 1409,70 1587,36 1340,86
Maio 48,80 41,55 37,59 1366,40 1200,90 1387,20 1246,00 1447,90 1293,04
Junho 48,69 42,02 38,23 1359,20 1214,90 1372,70 1247,10 1314,39 1244,64
Julho 47,18 42,32 38,67 1373,90 1229,10 1390,70 1257,60 1348,21 1239,74
Agosto 46,19 42,39 38,84 1346,00 1207,00 1354,50 1233,90 1374,56 1291,22
Setembro 44,80 42,04 37,83 1362,40 1200,60 1381,30 1250,00 1339,25 1275,18
Outubro 42,91 43,87 39,20 1290,00 1138,30 1356,90 1176,80 1337,89 1292,77
Até Outubro  46,84 42,25 38,23 1367,66 1217,74 1391,57 1257,80 1365,69 1277,09

Mês ABMI  ABME  AVHP EAC EHC  EAI EHI EAE EHE
Abril 0,5344 0,4631 0,4081 0,5403 0,4959 0,5452 0,5223 0,5635 0,4968
Maio 0,5146 0,4711 0,4279 0,4851 0,4449 0,4925 0,4616 0,5140 0,4791
Junho 0,5134 0,4765 0,4352 0,4825 0,4501 0,4873 0,4621 0,4666 0,4611
Julho 0,4975 0,4799 0,4402 0,4878 0,4554 0,4937 0,4659 0,4786 0,4593
Agosto 0,4871 0,4806 0,4422 0,4779 0,4472 0,4809 0,4572 0,4880 0,4784
Setembro 0,4724 0,4767 0,4307 0,4837 0,4448 0,4904 0,4631 0,4755 0,4725
Outubro 0,4525 0,4974 0,4463 0,4580 0,4217 0,4817 0,4360 0,4750 0,4790
Até Outubro 0,4940 0,4790 0,4352 0,4855 0,4512 0,4940 0,4660 0,4848 0,4732

 ABRIL
MAIO

JUNHO
JULHO

AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO

MÊS Mês
0,4802
0,4608
0,4615
0,4643
0,4609
0,4554
0,4498

Acumulado
0,4802
0,4697
0,4666
0,4662
0,4654
0,4637
0,4615

Preço Médio do kg de ATR




