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A recompensa pela parceria
Se no  início da colonização do Brasil a cana de
açúcar, trazida pelos colonizadores com o objetivo
de abastecer a Europa do produto final e se
consolidando como um ciclo econômico que viabilizou
a expansão e o rápido desenvolvimento da gigante
província de além mar, a cultura representa agora
a  “jóia da coroa” e desperta incomum interesse de
todos os continentes, como fonte inesgotável de 
energia limpa e renovável.

Recentes levantamentos sobre as principais fonte
 de riqueza,  geradoras de fortalecimento da economia
e ampliação do mercado de trabalho, colocou no
topo da cadeia produtiva a região cana-vieira.

Cigarrinha das raízes
Um problema de relevância

para a cana-de-açúcar
Com a expansão das áreas de colheita de 

cana sem queima (cana crua), no setor 
canavieiro, a ci-garrinha das raízes, uma praga 
até então de pouca importância econômica, 
vem causando sérios da-nos, tornando-se um 
problema de relevância para a cultura da cana-
de-açúcar.

Os danos causados à cultura são, 
principalmen-te, pelas formas jovens da 
cigarrinha das raízes, que extraem grande 
quantidade de água e nutrientes das raízes.

Muito se discute sobre a densidade 
populacional de cigarrinha-das-raízes, acima 
da qual se deve en-trar com medidas de 
controle, sejam elas químicas ou biológicas.
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EXPEDIENTE 

Palavra do Presidente Editorial

Para atender a demanda internacional, neste momento em que o 
preço do petróleo chega a níveis preocupantes,  ameaçando a 
estabilidade da economia mundial, a cultura de cana-de-açúcar 
avança por todos os cantos do país de forma rápida e irreversível, 
sobretudo na produção do etanol como substituto natural do 
combustível fóssil e como fonte inesgotável de pesquisa para obten-
ção de sub-produtos que atendem aos propósitos da comunidade 
internacional de viabilizar produtos de fácil degradação  e proteção 
ambiental.

Nesse contexto, é natural que o gigantesco movimento do 
mercado sucro-alcooleiro apresente oscilações quanto à 
acomodação de preço e a necessidade de criar mecanismos de 
controle como preparação para a fase que está por surgir e que está 
diretamente ligada aos acordos que os continentes visam o for-
necimento, pelo Brasil, de enormes quantidades de etanol e açúcar, 
no primeiro caso como aliado indispensável no acelerado processo de 
substituição do petróleo combustível pelo álcool brasileiro, cuja 
tecnologia dominamos a cada dia com melhores expectativas de 
sucesso.

Nesse sentido, o atual preço fixado para os fornecedores de cana-
de-açúcar representa um evidente item de acomodação do mercado, 
indicando tratar-se de uma acomodação previsível para atender ao 
interesse mundial pelo produto final brasileiro, o que tem obrigado a 
comunidade internacional a realizar su-cessivas e aquecidas 
reuniões para definir o futuro da nova e promissora fonte de energia.

Havendo a acomodação que atenda ao interesse de todas as 
nações, fo-cadas na inesgotável fonte de energia limpa e renovável, a 
cana de açúcar certamente se apresentará como o principal produto 
no acelerado processo de transição e substituição do combustível 
fóssil para o etanol, até porque o pe-tróleo tem tempo certo para 
esgotamento, enquanto o etanol é fonte perma-nente de 
abastecimento com a vantagem de contribuir para diminuir o acele-
rado processo de aquecimento global, cuja principal causa tem sido o 
excessivo consumo da energia poluidora que atira diariamente 
bilhões de toneladas de gases tóxicos na atmosfera, comprometendo 
a qualidade de vida no mundo e ameaçando de destruição do meio 
ambiente e alterando o comportamento da natureza com o 
surgimento contínuo de catástrofes climáticas em todos os con-
tinentes.

Sendo objeto da cobiça internacional, mais adiante o etanol se 
transformará no principal produto de exportação e trará, até por 
imposição do mercado, enormes vantagens para os produtores de 
cana, especialmente no que diz res-peito ao preço porque despontará 
como fonte essencial  de energia e de rique-za,  em condições de 
reanimar a combalida e cambaleante economia mundial.

Se hoje a cana-de-açúcar avança de forma rápida sobre imensas 
áreas de terra Brasil afora é porque as perspectivas de futuro imediato 
e permanente são as mais promissoras, com a consolidação e 
estabilização do mercado especial-mente diante do interesse 
internacional pelo etanol e pelo açúcar brasileiros, o que se sobressai 
nos acordos já celebrados com o gigante japonês e com a 
comunidade européia, sem contar os Estados Unidos, o que 
representará, logo adiante, a necessidade de uma política voltada 
apenas para o setor sucro-alcooleiro para a definição de preço e 
quantidade que atenda e urgente ne-cessidade mundial de se libertar 
da dependência do petróleo, cujo preço atual responde pela maior 
crise econômica enfrentada pelos países ricos com refle-xos 
negativos nos chamados países em desenvolvimento, entre os quais 
se inclui o Brasil.

A recompensa pela parceria

Celso Castilho Ruiz

Recentes levantamentos sobre as principais fontes de riqueza,  
geradoras de fortalecimento da economia e ampliação do mercado de 
trabalho, colocou no topo da cadeia produtiva a região cana-vieira.

Os índices apontam para o fato novo, que é a rápida e promissora 
conquista de qualidade de vida para milhares de trabalhadores rurais 
voltados para o corte da cana, proporcionando a milhares de famílias, 
antes figurando na triste estatística dos que estavam mer-gulhados na 
perigosa linha da miséria absoluta, uma radical transformação, 
registrando fatos como a aquisição de casa própria e acesso a bens de 
consumo por parte dos trabalhadores do setor.

Sem ufanismo, mas fazendo uma realista constatação, o mer-cado 
de trabalho nas regiões onde a cana se expande, registra os maiores 
índices de trabalhadores com “carteira assinada” e obten-ção de 
benefícios permanentes de proteção à saúde para os cortado-res de 
cana, extensivos às suas famílias.

Trata-se, sem dúvida, da mais fantástica distribuição de riqueza que 
o país registrou em  sua história, com notáveis reflexos no co-mércio 
para onde são canalizados incalculáveis recursos gerados por salários 
cada vez mais compensadores, fazendo girar cifras ci-clópicas que 
movimentam a economia crescente dos municípios on-de a cana 
desponta como principal fonte de produção.

As críticas infundadas e sem base na realidade caem por terra 
quando os meios de comunicação divulgam detalhes dos gigantes-cos 
números extraídos de investimentos no  setor de produção canavieira, 
abrindo horizontes cada vez mais promissores pelo mundo afora, sem 
esquecer o foco principal que é a inegável evo-lução social nas regiões 
produtoras, onde o emprego não falta, as-sim como não faltam os 
investimentos em treinamento e qualifica-ção de mão de obra para 
atender a demanda provocada pela inegável e rápida evolução 
tecnológica do setor.

Aqueles que criticam o avanço da produção de cana se esquecem de 
detalhes importantes, como a evolução de um mercado de traba-lho 
promissor e altamente compensador e a promoção do homem com a 
oferta de benefícios nunca antes imaginados. 

A cultura de cana-de-açúcar em expansão melhora a expectativa de 
vida com dignidade para milhares de trabalhadores que, até bem pouco, 
nem em sonho esperavam obter conquistas de benefícios aos níveis 
que se registra na zona canavieira em frenética expansão.

De tal forma a produção de cana-de-açúcar transformou a vida dos 
cortadores que trabalham na produção que altera os índices mais 
positivos de expectativa, atual e futura, de qualidade de vida, 
desmentindo os críticos que, céticos, apenas enxergam o avanço da 
ocupação canavieira como ameaça à produção de alimentos, o que é 
desmentido pelos impressionantes números apresentados, relati-vos à 
produção de milhões de toneladas de grãos alcançando recor-des atrás 
de recordes.

O registro destas transformações se sublima quando a moderni-
zação do setor realiza a transformação de pessoas simples e de pouco 
estudo em profissionais qualificados para operar maquinário de alta 
tecnologia, movimentando máquinas operadas por computa-dor e 
dotadas de GPS para realizar o trabalho através de dados obtidos via 
satélite, o que antes era inimaginável e só se realiza pela expansão 
tecnológica do setor de produção de cana.

Não obstante as inegáveis vantagens geradas pelo setor, mesmo 
assim os críticos insistem em apontar situações negativas que não se 
consegue enxergar, porque a balança pende a favor e abre perspectivas 
futuras de expansão da economia e avanço na busca de consolidação 
social, o que,  diga-se, tem valor inestimável.

Seja como for, a produção de cana-de-açúcar avança soberana, 
enfrentando as dificuldades naturais de sua forte e incontida ex-pansão, 
mas se oferecendo como a melhor alternativa brasileira de geração de 
enormes recursos e invejáveis rendas para produtores e trabalhadores, 
o que, ao fim e ao cabo, abre novas perspectivas nes-ta caminhada do 
Brasil, igualmente rápida e inexorável, para se transformar em potência 
econômica mundial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Se no  início da colonização do Brasil a 
c a n a  d e  a ç ú c a r ,  t r a z i d a  p e l o s  
colonizadores com o objetivo de abastecer 
a Europa do produto final e se consoli-
dando como um ciclo econômico que 
viabi l izou a expansão e o rápido 
desenvolvimento da gigante pro-víncia de 
além mar, a cultura representa agora a 
“jóia da coroa” e desperta incomum 

A salvação da lavoura



Com expansão das áreas de colheita de cana influência na população destes insetos, as ninfas afas-tar com cuidado a palha entre os colmos, 
sem queima (cana crua), no setor canavieiro, a não eclodem no período mais seco e frio do ano, dispondo-a na entrelinha, a fim de que os pontos 
cigarrinha das raízes, uma praga até então de necessitam de calor e umidade (Setembro a de espuma possam ser visualizados. Depois 
pouca importância econômica vem causando Abril) favorecendo significa-tivamente o disso, conta-se as ninfas e adultos nas raízes. A 
sérios danos, tornando-se um problema de desenvolvimento da cigarrinha, razão pela qual o ocorrência de inimigos naturais, especialmente 
relevância para a cultura da cana-de-açúcar: a incremento das áreas de colheita meca-nizada da mosca Salpingogaster nigra (Diptera, 
cigarrinha das raízes, Mahbarva fimbriolata. de cana crua contribui para aumentos signifi- Syrphidae) e de ninfas e adultos de ci-garrinha 
Além da cana-de-açúcar, Mahbarva fimbriolata é cativos das populações desta praga mortos pela ação de fungos, tais como Me-
fre-quentemente encontrada em diversos capins Os danos causados a cultura são tarhizium anisopliae e Batkoa, poderá ser 
e gra-mas (Guagliumi, 1973). principalmente pelas formas jovens da cigarrinha anotada. O registro dos dados observados deve 

Os adultos apresentam aproximadamente das raízes, que extraem grande quantidade de ser feito em ficha apropriada. 
13mm de comprimento por 6,5mm de largura. Os água e nutrientes das raízes. As ninfas, ao - Nível de controle e de dano econômico
machos são avermelhados, com asas orladas de sugarem as radicelas, injetam secreção salivar Muito se discute sobre a densidade 
castanho escuro e com uma faixa longitudinal da que no entanto são tóxicas para a planta, populacional  de c igarr inha-das-raízes 
mesma cor. As fêmeas normalmente são mais causando necrose nos tecidos foliares e radi- (Mahanarva fimbriolata) acima da qual se deve 
escuras, marrons avermelhadas, com faixas das culares (Fewkes, 1969). Os sintomas nas plantas entrar com medidas de controle, sejam elas 
asas quase pretas (Figura 1). Têm hábitos são colmos menores, mais finos e com entrenós químicas ou biológicas. Esse valor, chamado em 
crepusculares. São voadores de pouco alcance, mais curtos. Com infestações severas, os colmos entomologia de nível de controle (NC), é sempre 
mas muito ativos. Após acasala-mento, as apre-sentam-se desnutridos e desidratados, inferior ao nível de dano econômico (NDE), que, 
fêmeas ovipositam na palhada e, princi- secando do topo para a base, as folhas se tornam por definição, é a densidade popula-cional da 
palmente, na subsuperfície do solo, em no início ama-reladas e posteriormente secas, e praga na qual ela causa prejuízo à cultura 
reentrâncias próximas à base das touceiras. Os toda a planta pode atingir a morte (Figura 3). O semelhante ao custo de adoção de uma medida 
adultos vivem cerca de 15 a 20 dias e uma fêmea canavial fica com-pletamente seco, com aspecto de controle. 
põe entre 50 e 60 ovos. Os ovos, no período seco, queimado. Estes sintomas podem ser notados Por outro lado, vários estudos mostram que 
ficam em diapausa, com emergência das ninfas mesmos nas épocas das chuvas, embora sejam de-terminada variedade sofre maiores danos 
somente no início do período úmido, que para mais evidentes no período seco subseqüente. As quanto mais tarde se dá sua colheita. Portanto, o 
região Centro-Sul do país corresponde à quebras de produtividade podem chegar a 40- NDE é menor para colheitas de final de safra do 
primavera/verão. Em condições de temperatura 50%, em culturas colhidas em final de safra. Em que de início. 
e umidade elevadas, as ninfas emergem dos culturas colhidas em começo de safra, as - Controle biológico
ovos cerca de 15 a 20 dias após a postura, di- quebras são menores, ao redor de 8 a 10%, Uso do fungo Metarhizium anisopliae.
rigem-se às raízes, de onde sugam grande embora muitas vezes, as populações - Controle químico
volume de seiva. Passam por cinco ecdises, num encontradas nessas áreas sejam mais elevadas Uso de inseticidas thiamethoxam 250WG e 
período de 30 a 45 dias, e estão sempre que nas demais (Dinardo-Miranda et al., 2001a). imi-dacloprid 480SC.
envolvidas por uma espuma densa, bastante - Retirada ou afastamento da palha
característica, cuja função principal é proteger as A retirada ou afastamento da palha de cima 
ninfas da dissecação (Figura 2). Em condições da linha de cana contribui para reduzir as 
de umidade e temperatura elevadas, o ciclo populações da praga, por manter as linhas de 
evolutivo completo é de 45 a 60 dias (Guagliumi, cana mais secas, devido à maior incidência dos 
1973). O nome vulgar, cigarrinha das raízes, raios solares sobre ela.
está, portanto, relacionado ao local de - Fogo 
alimentação e de-senvolvimento das ninfas, as Apesar de eficiente no controle da cigarrinha, 
raízes. em algumas situações, o fogo na pré-colheita é 

de uso bastante restrito, por força da legislação 
ambiental. Além disso, com esta prática perdem-

Manejo integrado da cigarrinha se os benefícios da colheita da cana crua.
O manejo de áreas com problemas de - Antecipação de colheita em áreas 

cigarrinha, para ser bem sucedido, deverá severamente atacadas
englobar todas as fer-ramentas disponíveis, pois, A antecipação da colheita reduz as perdas de 
para cada situação, uma delas se mostrará mais pro-vocadas pela praga, embora não seja uma 
adequada. Dificilmente, uma única ferramenta de medida de controle da cigarrinha. 
manejo será eficiente em todas as condições de CONSIDERAÇÕES
cultivo da cana-de-açúcar. Assim, é apresentado - com ou sem a presença da praga é 
a seguir um programa de manejo de cigarrinha indispensável o levantamento populacional dos 
das raízes em cana-de-açúcar, extraído de talhões de cana-de-açúcar;
Dinardo-Miranda (2003). - o monitoramento populacional das 

- Uso de variedades resistentes cigarrinhas é de fundamental importância para 
Uma ferramenta de difícil utilização, devido definir a necessi-dade e a melhor estratégia de 

que dados experimentais e de áreas comerciais controle;
mostram que quase a totalidade das variedades - na definição da estratégia de controle a ser 
cultivadas co-mercialmente é atacada pela adotada, deve-se considerar a ação dos agentes 
praga. de controle biológico ou químico e de outras 

- Levantamentos populacionais pragas da cana-de-açúcar;
O levantamento é realizado para identificar - custo de levantamento e monitoramento da 

onde, quando e como fazer o manejo da praga é muito baixo, quando comparado ao custo 
cigarrinha, a fim de minimizar os prejuízos. Os de controle químico ou biológico e em áreas onde 
levantamentos devem ser iniciados cerca de 15 a não à necessidade de controle da praga;
20 dias após as primeiras chu-vas da primavera, - apenas realizara o controle químico ou 
quando as primeiras ninfas são ob-servadas em biológi-cos nas áreas onde houver a presença da 
campo. Devem ser amostrados dois pontos por praga com índice de dano econômico.
ha, sendo cada ponto constituído por 2m de 
sulco. Em cada ponto, deve-se contar os adultos 

Os fatores climáticos possuem grande nas folhas e cartuchos das plantas e em seguida, 
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Cigarrinha das raízes - Mahbarva fimbriolata

Marco Antonio Zeneratto
Engenheiro Agrônomo
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Já está no ar desde o dia 1º de agosto passa-do, 
a página eletrônica (site) da Olicana, na in-ternet.

Acessando o endereço www.olicana.com.br, o 
fornecedor associado da entidade poderá 
conhecer a história da associação em Olímpia, os 
serviços que presta, os projetos de futuro, além 
das cotações de preços do milho, do açú-car, do 
álcool, saber a previsão do tempo em Olímpia e 
toda a região, umidade relativa do ar, bem como, 
poder utilizar-se dos serviços de links (acesso às 
páginas) da Açúcar Guarani, agências bancárias 
etc.

Este é mais um serviço prestado aos asso-
ciados, com a arrecadação dos próprios asso-
ciados. Ou seja, a arrecadação retornando em 
forma de benefícios.

A Associação dos Fornecedores Seno. Trata-se de uma área que mede Rua General Osório.
de Cana de Olímpia e Região- 1.590,090 metros quadrados, corres- Os recursos para a compra do 
Olicana terá sede nova no ano que pondente a três terrenos, medindo terreno são oriundos da contribuição 
vem, em prédio funcional e bastante 37mx43m. O projeto da obra está em dos fornecedores de associados da 
c o n f o r t á v e l  p a r a  o  fase inicial, por isso ainda não há Ol-icana. Aliás, é necessário destacar 
atendimento a todos os seus asso- detalhes das dependências da nova que a Olicana cobra uma taxa 
ciados. As obras de construção estão sede. diferenciada da associação de 
previstas para começar neste A obra irá tornar ainda mais prático o C a t a n d u v a ,  j á  q u e  s e u s  
segundo semestre. atendimento aos associados, bem fornecedores recolhem apenas 2% so-

O novo prédio será construído em como, irá proporcionar economia aos bre a entrega da cana, a chamada 
terreno localizado na Rua David de cofres da entidade, pois deixará de ATR-Base, contra 3% de entidade 
Oliveira, próximo à escola Santo ocupar o prédio alugado atualmente, na similar, com sede em Catanduva.

Obra será iniciada neste 2º semestre em área já comprada

EMPREENDIMENTO              Obra será iniciada neste 2º semestre em área já comprada

Olicana terá sede nova em 2009

Aquisição de novos veículosPágina eletrônica da
Olicana já está no ar
A ferramenta é útil para os mais

diferentes tipos de consultas dos associados

Com o arrecadado pela Olicana junto aos fornecedores 
associados, foi possível à entidade adquirir recentemente dois 
veículos Gol zero quilômetro. A compra foi feita em junho 
passado e os veículos já estão sendo usados no Departamento 
Técnico e no setor Administrativo.
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