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       Foi um ano de produtiva
parceria e inegáveis conquistas. 

A   aproveita o momento para enviar aos
produtores associados sua mensagem de esperança
e a certeza de novas conquistas no novo período.

OLICANA

Aos amigos produtores os desejos da  de um
Feliz Natal e um ano novo de muita prosperidade.

OLICANA

Sede própria da Olicana estará pronta no início de 2010

As novas, amplas, confortáveis e modernas instalações, com localização privilegiada para melhor atender o associado

Guarani realizou o Encontro dos Fornecedores
Durante o evento a diretoria apresentou os balanços da safra 2009/2010 
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Palavra do Presidente Editorial

Celso Castilho Ruiz

Noruega e Dinamarca interessadas

no etanol brasileiro
Quanto mais o mundo se debruça na grave e complexa questão da energia 

renovável, diante das ameaças de aquecimento global, mais se destaca o etanol 

brasileiro que desponta como a mais promissora fonte de energia limpa do 

planeta. À medida que se aproxima o tão aguardado encontro mundial de 

Copenhague, onde a comunidade mundial vai discutir meios de conter o avanço 

do acelerado processo de aquecimento da terra, autoridades de diversos países 

organizam eventos para discutir planos emergentes de contenção da elevação de 

temperatura e suas desastrosas conseqüências.

A sustentabilidade do etanol e dos biocombustíveis foi o tema central de 

discussão entre empresários noruegueses, dinamarqueses e brasileiros durante o 

Seminário de Biocombustíveis e Etanol, organizado pela Câmara de Comércio 

Brasil e Noruega, em São Paulo, dia 16 de novembro passado, no Clube 

Escandinavo.

A realização do evento revelou o enorme interesse dos chamados países 

baixos pelo programa brasileiro de produção do etanol, a partir da cana-de-açúcar. 

Noruega e Dinamarca passam a figurar na já extensa lista dos países que desejam 

conhecer a tecnologia brasileira e adota-la em seus países, reconhecendo a 

excelência do programa brasileiro de geração de energia limpa e renovável.

A partir do encontro e do entusiasmado interesse demonstrado por Noruega e 

Dinamarca, a procura pelo etanol brasileiro atinge índices cada vez mais 

surpreendentes entre os europeus e é natural que haja esta busca por detalhes que 

demonstrem a sustentabilidade da produção de etanol no Brasil.

Num evento desta magnitude, foi feita a abordagem ampla e realizada uma 

apresentação ilustrada sobre “A situação do etanol e um panorama do Estado de 

São Paulo”. Como estado que lidera a produção e detém a tecnologia mais 

avançada, foi possível mostrar aos visitantes a excelência da área de produção do 

Estado de São Paulo, derivando pelo campo de experimentos que hoje resultam 

em maior produtividade e diversidade de geração energética, inclusive de energia 

elétrica a partir do bagaço de cana.

Impressionados, os negociadores noruegueses e dinamarqueses pediram 

mais informações sobre o etanol, o que lhes foi fornecido com detalhes de todas as 

etapas de produção, evidenciando a eficácia do programa brasileiro na 

sustentabilidade do meio ambiente em cada fase do desenvolvimento produtivo.

O evento reuniu autoridades dos dois países com os mais expressivos técnicos 

representantes do setor produtivo brasileiro. Ao final houve entendimento 

unânime de que encontros como esse representam oportunidades para 

detalhamento do que vem sendo feito pela industria e pelo setor produtivo de 

cana, interligados aos diferentes níveis de governo, ficando claro que iniciativas 

como o Zoneamento Agroambiental, que proíbe o plantio de cana na Amazônia e 

no Pantanal, são de grande importância.

Em síntese, a cana-de-açucar vive um momento glorioso, especialmente pelo 

vigor da produção de etanol e pela variedade de geração energética, chamando a 

atenção de países do bloco europeu às vésperas das discussões sobre meio 

ambiente e aquecimento global, previstas para Copenhague.

Além da comunidade européia, fica cada vez mais próximo um acordo Brasil/ 

Estados Unidos sobre o etanol, no exato instante em que o governo norte 

americano investe pesado na produção de energia alternativa e tem no etanol um 

dos parceiros preferenciais para a substituição gradativa do combustível fóssil pelo 

combustível oriundo de fonte renovável, como comprovadamente acontece com o 

etanol brasileiro que resulta da cana-de-açúcar.

Enfim, as ultimas semanas teem sido ainda mais animadoras para o setor, 

dando a nítida impressão de que o mundo acordou para a realidade global e tem 

no programa energético brasileiro a sua grande esperança de encontrar, a 

curtíssimo prazo, a alternativa energética que o mundo, em pânico, procura para 

reduzir as proporções da tragédia anunciado com o aquecimento global.

Em sua curta trajetória até aqui, a OLICANA já 
mostra um potencial invejável, planejando e 
realizando de acordo com o fortalecimento do setor, o 
qual acompanha e agrega benefícios desde a sua 
fundação.

Buscando otimizar as ações, dentro do ele-vado 
nível de representatividade que lhe foi outorgado 
pelos produtores associados, a enti-dade avança na 
construção da sede própria, cujo projeto é de concepção moderna e ecolo-
gicamente correto, como bem sugere os propósitos de suas ações futuras.

Entre estas ações, claro, figura como prioridade a assistência médico 
odontológica aos produtores, sem embargo de instalações confortáveis 
para seminários técnicos e reuniões propositivas para melhoria da 
qualidade e da produtividade da área de cultivo.

Se nesta fase inicial agregamos considerável número de produto-res, 
confiantes nos passos corretos que a OLICANA empreende na 
modernização do atendimento, a hora é mais que oportuna para que outros 
produtores venham desfrutar os benefícios resul-tantes do planejamento 
da entidade em torno das técnicas e experimentos específicos, cujos 
resultados já estão sendo co-lhidos.

Com efeito, a OLICANA já figura entre os integrantes de orga-nismos com 
influência nas decisões de governo, acolhida que foi por merecimento após 
realizar ações positivas que veem contribuindo para qualificar e 
potencializar a área de produção num ritmo que chamou a atenção de quem 
já está no setor sucroalcooleito há muito mais tempo.

É de toldos sabido que a entidade vive um ciclo de grandes realizações, 
obedecendo ao cronograma imposto para cumprir sua finalidade, qual seja, 
a de representar o setor produtivo que mais evolui no país e repercute no 
mundo, graças à inesgotável condição de gerador de energia limpa e 
renovável.

Dentro deste contexto, a OLICANA dedica sua existência à atenção com 
as técnicas mais bem sucedidas e as experiências com subprodutos da cana, 
que não se limitam mais ao açúcar e ao álcool, mas enveredam por 
resultados já comprovados na geração de energia elétrica e, mais 
recentemente, a produção seriada de plástico biodegradável produzido a 
partir do bagaço.

Cabe à entidade manter os produtores associados sempre informados e 
atualizados, pois o setor canavieiro não para de surpreender. Por essa razão, 
reunimos condições para ampliar o leque de benefícios entre os que já se 
associaram e aqueles que estão chegando, certos da necessidade de uma 
representatividade forte para vivenciar esta fase de ouro no plano 
produtivo.

Participando ativamente desta evolução rápida e positiva, a OLICANA 
assume sua responsabilidade no processo e, não apenas participa da 
evolução, como opina e sugere ações a partir de sua experiência de campo, 
onde ouve observações sensatas dos produtores associados e as transforma 
em parte do gigantesco processo que compõe o atual ciclo canavieiro.

Enquanto o mundo se reúne para discutir problemas de geração de 
energia, nós aqui estamos com as soluções para a gravidade desta hora. 
Todas as nações estão assistindo interessadas e im-pressionadas com a 
performance da cana de açúcar como fonte geradora renovável de energia 
limpa. Eles discutem problemas, nós avançamos nas soluções.

Nesse sentido, a existência da OLICANA como órgão represen-tativo da 
produção amplia sua importância, na medida em que a entidade se mostra 
sólida e disposta a acompanhar e participar de todos os momentos desta 
transição mundial por nova matriz energética.

É exatamente com esta visão futurista que a OLICANA faz o chamamento 
aos produtores para que venham integrar a entidade e usufruir dos 
benefícios que estão aí e outros mais que estão chegando, graças ao 
interesse cada dia maior do mundo pelo notável avanço brasileiro na 
geração de energia limpa, enquanto as outras nações apenas engatinham 
com os seus projetos.

Não por acaso, as nações mais poderosas, mas também as que mais 
poluem, estão chegando com tudo, certas de que a exp-eriência brasileira é a 
mais próxima e mais eficiente já concebida para a solução do grave 
problema de aquecimento por gases tó-xicos.
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Monitoramento de populações de cigarrinha das raízes M. fimbriolata

Eng.º Agr. Marcos A. Zeneratto - Coopercitrus Olímpia

O objetivo esta na execução de levan- de área.

tamentos e estimar populações de um talhão Metodologia de amostragem: Logo após 

ou bloco, determinando onde e quando apli- as primeiras chuvas na primavera (Setembro), 

car as medidas de controle, para que se possa começam as primeiras ninfas no campo, 

decidir a melhor estratégia de medida de con- amostrar: 2 pontos/hectare, amostrar 2 me-

trole a ser utilizada, lembrando que devemos tros de comprimento em cada ponto e ano-tar: 

avaliar a eficiência da medida de controle número de pontos de espuma (opcional); 

adota. O método de levantamento e monito- número de adultos nas folhas; número de 

ramento de populações de cigarrinhas é bem adultos e ninfas nas raízes.

prática, possui boa precisão e de custo baixo. A distribuição dos pontos amostrados de-

O período de monitoramento é de ve ser uniforme no talhão. Fêmeas: asas, coloração marrom escuro

setembro (inicio das chuvas) a abril, nas áreas 

de colheita de cana-crua, em intervalos de 15 

dias um levantamento de outro. Devido a Diapausa “Quiescência”: As nin-

Precisamos levar em consideração que a fas não eclodem no período mais seco e frio do 

tomada de decisão para realizar o controle ano, necessitam de calor e umidade para seu 

deve obedecer e seguir os seguintes níveis: desenvolvimento.

Nível de equilíbrio (NE), densidade popu- Controle: Priorizar o controle nas áreas 

lacional média de um inseto durante um longo cortadas no final de safra, pois estas canas não 

período de tempo, que não causa prejuízo possuem um sistema radicular bem formado, 

econômico pra a cultura. sofrendo mais com o ataque da praga devido 

Nível de dano econômico (NDE), no inicio do novo sistema radicular a planta Machos: asas, coloração vermelho

densidade populacional de um inseto que será prejudicada pelas ninfas sugadoras de vivo ou amarelo palha

causa prejuízo econômico para a cultura seiva na raiz das plantas delibitando mais 

semelhante ao custo de adoção da medida de rápido a planta quando comparada com áreas Característica dos adultos: comprimento 

controle. de cana-de-açúcar colhidas em meio de safra, de 12 mm; longevidade de 10 a 12 dias; são 

Nível de controle (NC), densidade popu- que quando houver a incidência da praga na responsáveis pela dispersão; ocorrem de 

lacional de um inseto em que medidas de área a planta já possui um sistema radicular outubro a maio; sugam seiva nas folhas; 

controle devem ser adotadas para evitar que o formado ocorrendo menores prejuízos, mas causam sintomas de queima.

NDE (nível de dano econômico) seja atingido. não podemos deixar de realizar o controle Danos de ninfas e adultos: morte da gema 

nessas áreas, apenas a prioridade de controle é apical; brotação de gemas laterais; secamento 

das áreas de cana-de-açúcar colhida no inicio do colmo, do ápice em direção à base 

das chuvas em diante. (murcho); colapso na planta; morte dos colmos 

Para controle químico, realizar controle e falhas de stand no canavial.

quando atingir de 2 a 4 ninfas por metro, 

trabalhando com índice menor para canas 

colhidas no final de safra e o índice maior em 

canas colhidas no inicio e meio de safra.

Para controle biológico, realizar controle 

quando o índice atingir 0,5 ninfas por metro.

Características das ninfas: vivem abrigadas 

em espuma na base dos brotos, perfilhos e 

colmos; sugam a seiva das raízes; injetam 

toxinas, interferem no desenvolvimento das 

raízes e das plantas.

Fonte: Enrico De Beni Arrigoni – CTC, Importância da espuma produzida pelas 

INSECTSHOW 2007. ninfas: preserva a umidade; protege contra 

Para obtenção de sucesso, necessitamos inimigos naturais; protegem dos inseticidas 

do conhecimento da praga, pessoal treinado, que possuem ação de contato.

acompanhamento dos resultados e histórico 

Porque a amostragem

é realizada no inicio das chuvas

Ilustração em gráfico

da tomada de decisão

Dimorfismo sexual
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Sede própria da Olicana em ritmo bem adiantado
Novas e amplas instalações estão em fase de conclusão, em local privilegiado

O Encontro dos Fornecedores de cana- de- açúcar, da Açúcar Guarani, 

aconteceu no dia 9 de dezembro, no Thermas dos Laranjais, em Olímpia. O 

diretor-presidente da Guarani, Jacyr Costa Filho, e os diretores das áreas 

agrícola e comercial, apresentaram o balanço da safra 2009/2010 aos 

fornecedores de cana da Unidade Cruz Alta, de Olímpia, e Unidade Severínia.

Durante a reunião, a diretoria enfatizou que devido às chuvas a colheita 

foi prejudicada. Porém, a cultura da empresa é ser parceira de seus 

fornecedores. Com isso, para que não houvesse prejuízo para os mesmos, 

deixou de colher a cana própria priorizando a colheita da cana de seus 

fornecedores. Como resultado de sucesso, praticamente toda a cana dos 

seus fornecedores foi colhida, ficando em pé apenas 2%, e da cana própria 

7%. O encontro contou com a presença de várias lideranças do setor e 

autoridades.

Guarani realizou o Encontro dos Fornecedores
Durante o evento a diretoria apresentou os balanços da safra 2009/2010 


