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Sinergia – um conceito que tem a ver com a ação conjunta de vários agentes para 
resultados melhores, coesão e solidariedade. Dessa forma, podemos afirmar, com 
convicção, que os últimos meses marcaram um processo de grande sinergia entre 
Coplana e Socicana. Algo que veio sendo lapidado ao longo dos anos e que, em 
2015, alcançou plena solidez. Nossos técnicos, executivos, conselheiros e direto-
res se debruçaram numa força tarefa para promover avanços na maneira como 
trabalhamos juntos. 

O resultado deste esforço é um alinhamento sem precedentes entre os times da 
Coplana e Socicana. Os profissionais estão buscando, juntos, alternativas e re-
torno real para os negócios do produtor. Sim, também será preciso romper com 
velhos hábitos, mudar a forma de produzir, elaborar custos e, antes de tudo isso, 
mudar o jeito de fazer o planejamento técnico e gerencial da propriedade. 

E, para garantir o suporte que abrirá espaço para esta lavoura de reais resultados, 
nossas entidades deram um passo além: firmaram parcerias com institutos de 
pesquisa e fornecedores, que se configuram como um divisor de águas para a 
agricultura da região. 

A tecnologia produzida nos laboratórios, pelos melhores pesquisadores do país, 
chega ao produtor com uma praticidade inédita, implementação imediata e toda a 
assistência de nossos técnicos. É a pesquisa presente e acessível a quem produz, 
uma iniciativa que já serve de referência para outras cooperativas e outras regiões 
do Brasil. Este pioneirismo da Cooperativa, da Associação e do Produtor adiantou 
resultados que só fariam parte de nossa realidade daqui a dez anos. 

Assim como este fenômeno foi possível, será possível também o produtor con-
quistar a tão desejada sustentabilidade. Quem estiver disposto  a mudar, usar no-
vas tecnologias,  abrir espaço para a diversificação e se apoiar no tripé financeiro, 
ambiental e social... vai conseguir. 

O ano de 2015 estabeleceu o momento em que passamos a criar o novo, e, em 
2016, estamos juntos neste processo de evolução. Esta é uma tarefa para quem 
não enxerga limites, mas somente a superação para vencer. 

FINALMENTE, A SUSTENTABILIDADE 
DA LAVOURA É UMA REALIDADE 
POSSÍVEL 
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O PROJETO CARTA DE SOLOS É SEU ALIADO

CONVERSE HOJE MESMO COM O SEU AGRÔNOMO 
E USE ESTA IMPORTANTE FERRAMENTA A SEU FAVOR. 

CARTA DE SOLOS AMBICANA-IAC Uma parceria
Socicana

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

DENTRO DA INICIATIVA +CANA 
ESTÁ O “CARTA DE SOLOS”. 
Com a classificação dos solos, 
o projeto permite conhecer os 

diferentes ambientes de produção 
e segmentar o preparo do solo 

e o manejo varietal. 

Principais benefícios
• Alocação da variedade em seu ambiente específico;
• Manejo da colheita;
• Aumento da longevidade e produtividade dos canaviais;
• Auxílio na tomada de decisão sobre a compra 
 ou o arrendamento de terra;
• Uso como pré-requisito para os projetos da Agricultura de Precisão.

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA

Balancete de Encerramento em 31 de Outubro de 2015.

GUARIBA, 31 de outubro de 2015. Bruno Rangel Geraldo Martins 
Presidente - CPF: 218.249.048-51

HELIJA Organização Contábil S/S Ltda.
Antonio Carlos Ijanc - TC CRC: 1SP065569/O-0

ATIVO PASSIVOVALOR TOTAL VALOR TOTAL

15.648.418,23
15.527.285,16

699,58
41.793,20

15.484.792,38
105.116,29
(45.822,05)
150.938,34

1.150,00
1.150,00

721,92
721,92

14.144,86
14.144,86

5.307.674,08
5.307.674,08

918.233,29
2.758.057,98

2.646,88
1.125.563,71

400.312,22
102.860,00

20.956.092,31

507.045,22
507.045,22
112.581,93

57.011,32
35.011,88
36.047,79

266.392,30
20.449.047,09
19.503.184,31

59.504,86
19.443.679,45

1.138.408,26
1.138.408,26
(192.545,48)
(192.545,48)

20.956.092,31

CIRCULANTE
 DISPONÍVEL
  *NUMERÁRIO
  *BANCOS C/ MOVIMENTO
  *BANCOS C/ APLICAÇÃO
 CONTAS A RECEBER
  *(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
  *PLANO DE SAÚDE GRUPO
 ADIANTAMENTOS
  *ADIANTAMENTOS
 IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR
  *IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR
 IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR
  *IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR
NÃO CIRCULANTE
 PERMANENTE
  *INVESTIMENTOS
  *IMOBILIZADO
  *OUTROS IMOBILIZADOS
  *IMOBILIZADO - AVALIADO
  *IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
  *INTANGÍVEIS
TOTAL DO ATIVO:

CIRCULANTE
 CIRCULANTE
  *FORNECEDORES
  *OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
  *ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
  *IMPOSTO A RECOLHER
  *PROVISÕES
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 RESERVA DE CAPITAL
  *RESERVA DE CAPITAL
  *RESERVAS DO IMOBILIZADO
 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
  *AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS
  *SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
 TOTAL DO PASSIVO:
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Diferenciar 
nossos 
negócios 
e ampliar 
horizontes

A Sustentabilidade do produtor rural  exige 
equilíbrio financeiro, tecnológico, social e am-
biental. Sem estas forças, o negócio torna-se 
inviável: o produtor vê a redução de sua mar-
gem, de seu poder de inovar e, por fim, de sua 
longevidade. Planejamento e inovação são pon-
tos fundamentais da estratégia de longo prazo, 
que visa  à sustentabilidade de  quem  produz  
cana-de-açúcar.

Pensando nesses desafios, a Coplana estru-
turou o Departamento de Tecnologia Agrícola 
e Inovação, que elaborou, junto a produtores e 
pesquisadores renomados do país, um plano de 
ação com o foco em alguns fatores principais: 
• Aproximação da Coplana com institutos de 
pesquisa e universidades;
• Criação de protocolos técnicos que aumentem 
a eficiência das culturas;
• Agricultura de Precisão  como parte do dia a 
dia da produção;
• Capacitação do produtor nos âmbitos técnico 
e gerencial;
• Atuação da equipe na difusão de tecnologia;
• Elaboração de novos modelos de negócio para 
os cooperados; 
• Inovação como forma de aproximar os centros 
de pesquisa à necessidade do campo.
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Com este escopo, a Coplana está mais alinha-
da aos resultados de seus cooperados, visando 
seu crescimento e desenvolvimento. “Não pode-
mos esquecer a importância do engajamento 
do produtor neste processo de mudança tec-
nológica. Precisamos repensar nossa forma 
de produção para melhorar nossos resultados”, 
afirma José Antonio de Souza Rossato Junior, 
presidente da Coplana e tesoureiro da Socicana.

As parcerias estratégicas estão ocorrendo 
dia a dia com institutos como a Embrapa [Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária], IAC 
[Instituto Agronômico], Apta [Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios] e universida-
des como a Unesp [Universidade Estadual Pau-
lista ‘Júlio de Mesquita Filho’] de Jaboticabal, 
Esalq/USP [Escola Superior de Agricultura ‘Luiz 
de Queiroz’ - Universidade de São Paulo] e Ufs-
car [Universidade Federal de São Carlos]. Estas 
parcerias tendem a se ampliar com o passar do 
tempo. Iremos trabalhar  junto à academia e, 
com isso, diminuir o tempo de transferência tec-
nológica para o campo. Produtores dispostos 
a aumentar sua produtividade e sua eficiência 
encontrarão, na Coplana, uma referência. “A par-
ceria firmada este ano entre Coplana, Socicana 
e IAC une nossas equipes técnicas ao corpo de 
mestres e doutores do IAC - Centro de Cana - res-
ponsavel, hoje, pela maior parte da pesquisa do 
país para a cultura da cana”, relata Bruno Rangel 
Geraldo Martins, presidente da Socicana e vice-
-presidente da Coplana.

O diretor do Centro de Cana do IAC de Ribei-
rão Preto, Prof. Dr. Marcos Guimarães de Andra-
de Landell, disse que uma das finalidades desta 
parceria é trazer mais autonomia ao produtor 
rural quanto à gestão do canavial. “O que acon-
teceu nos últimos anos foi um distanciamento 
do produtor em relação às operações de plantio, 
cultivo e colheita da cana, cada vez se tornando 
mais dependente da agroindústria. A ideia é fa-
zer com que este produtor resgate a capacidade 
de planejar o próprio canavial.” 

Outro ponto relevante da parceria está rela-
cionado às estratégias de multiplicação rápida 
de variedades de cana que serão cultivadas, já 
adaptadas à mecanização e resistentes às do-
enças de maior incidência. “Em uma condição 
normal no sistema tradicional, dentro do plan-
tio mecânico, a taxa de multiplicação é de um 
hectare de mudas para quatro hectares de área 
plantada, no máximo. Já no MPB (Mudas Pré-
-Brotadas),  um hectare fornece mudas para até 
80 hectares. A taxa de multiplicação é maior, e 
você consegue antecipar de quatro a cinco anos 
a adoção de novas cultivares. Queremos atingir 
produtividades superiores a 100 toneladas por 
hectare, na média de cinco cortes, para a sus-
tentabilidade da canavicultura paulista e nacio-
nal”, vislumbra Landell. 

O objetivo também é criar fóruns técnicos 
com os institutos e universidades para transfe-
rir tecnologia aos produtores. “A parceria da Co-
plana e Socicana com a Apta permite que nós, 
pesquisadores, nos aproximemos dos desafios 
enfrentados pelos produtores no campo, redu-
zindo o tempo da pesquisa e aumentando sua 
assertividade”, explica o Prof. Dr. Denizart Bolo-
nhezi, pesquisador da Apta - Ribeirão Preto.

A estratégia de aproximar o campo dos ins-
titutos de pesquisa é muito comum e eficiente 
em países desenvolvidos como a Austrália. A 
Coplana recebeu, em maio de 2015, a visita do 
produtor de  cana-de-açúcar  australiano,  Si-
mon  Mattsson, que descreveu como as parce-
rias com as instituições de pesquisa  são estra-
tégicas para o melhor desempenho do produtor. 
“A integração dos produtores com a cooperativa 
e as universidades australianas viabiliza o am-
biente de inovação, aumenta a eficiência no 
campo e reduz o desperdício de recursos, tão 
escassos em todo o mundo” comenta Simon.

O plano de ação do departamento de Tecno-
logia e Inovação contempla a área de Agricultu-
ra de Precisão, prática comum no Cerrado, sul 
do país e em países como a Argentina, Austrália 
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e Estados Unidos, assim como na União Euro-
peia. “Precisamos tornar a agricultura de preci-
são mais comum aos nossos produtores. Ela 
permitirá o controle dos processos que levam à 
redução de custos e ao aumento da eficiência 
operacional”, afirma Francisco Antonio de Lau-
rentiis Filho, vice-presidente da Socicana, secre-
tário da Coplana e produtor adepto da agricultu-
ra de precisão. 

“Fomos procurados pela Coplana com uma 
proposta de parceria e, dessa forma, vamos de-
senvolver nossas atividades em conjunto com a 
Cooperativa. Vamos nos aproximar dos produto-
res, viabilizar maior acesso à informação e ver as 
tecnologias aplicadas no campo trazendo retor-
no ao produtor”, afirma a Profa. Dra. Célia Regina 
Grego, pesquisadora da Embrapa Monitoramen-
to por Satélite, de Campinas - SP.

O departamento de Tecnologia e Inovação, 
que também tem como objetivo estudar e viabi-
lizar novas oportunidades de negócios, ampliar e 
diversificar o sistema, é liderado pela gerente Re-
nata Morelli, engenheira agrônoma (Esalq/USP), 
pós-graduada em Marketing e Vendas (Harvard 
Business School), com experiência em marketing 
e projetos. Ela atuou em multinacionais como 
Basf e Syngenta, desenvolveu pesquisas de cam-
po em eficácia agronômica no Brasil e Estados 
Unidos, fez intercâmbio na Holanda junto a pro-
dutores de pimentão e desenvolveu pesquisa em 
fungicidas na Alemanha. Também faz parte do 
departamento, o supervisor técnico, Pablo Hum-
berto Silva, engenheiro agrônomo formado pela 
Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Jabo-
ticabal. Pablo possui MBA em Gestão Empresa-
rial e de Agronegócio pela Fundace (Fundação 
para Pesquisa e Desenvolvimento da Administra-
ção, Contabilidade e Economia de Ribeirão Preto). 
Dentre os trabalhos desenvolvidos na Coplana, 
destaque para a coordenação das duas edições 
do Dia de Campo da Soja, em 2014 e 2015. 

Compõem a equipe ainda o encarregado do 
departamento, Antonio Carlos Sônego Filho e 

os profissionais que atuam na Topografia - Caio 
Cesar Madeira, João Ricardo de Campos e José 
Maria dos Santos. Na equipe também estão os 
técnicos agrícolas Renan Rodrigues de Lima, Edi-
son Aparecido Pereira e Victor Augusto Rigueto, 
que é também o responsável técnico pela Cen-
tral de Recebimento de Embalagens Vazias da 
Coplana. Além de responsáveis pela assistência 
técnica a cooperados situados em várias regiões 
de abrangência da Coplana, estes profissionais 
atuam em iniciativas desenvolvidas pelo departa-
mento de Tecnologia e Inovação, como o projeto 
+Cana, MIP Soja (Manejo Integrado de Pragas), 
implantação da Carta de Solos e Ambientes de 
Produção e Agricultura de Precisão. 

A equipe está se fortalecendo para levar, ao 
produtor, soluções para o aumento de sua com-
petitividade. O time no campo conta com 22 
engenheiros agrônomos capacitados, de perfil 
altamente técnico, e que são estimulados a fazer 
as recomendações sempre com foco  na neces-
sidade da lavoura. 

É desta forma que a Cooperativa se diferencia 
no mercado e busca ampliar horizontes. Este é 
um momento importante para repensar concei-
tos e renovar tecnologias. É preciso melhorar o 
controle dos custos nas propriedades. O time Co-
plana também desenvolve estudos nesta área. 
Junto à Socicana, irá promover debates sobre o 
tema e  propor ações que poderão ser implemen-
tadas pelo produtor rapidamente em sua proprie-
dade ou, melhor dizendo, em sua empresa rural.

Nossas edições especiais da Revista Produtor 
terão maior concentração no perfil técnico para 
ampliar a difusão de tecnologia e inovação aos 
cooperados da Coplana e associados da Socica-
na. É importante ainda que o produtor contribua 
com a nossa comunicação, indicando temas 
sobre os quais gostaria de obter mais informa-
ções.  Envie e-mail para - tecnologia@coplana.
com, cemucci@socicana.com.br ou regiane@
neomarc.com.br
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Gestão e 
Tecnologia

Os grandes saltos na direção da competitivida-
de dados pela agropecuária brasileira se devem em 
grande parte à incorporação sistemática de tecnolo-
gias, além de um pesado ajuste realizado pelo setor 
como consequência dos Planos de Estabilização da 
Economia, em especial os Planos Collor e Real.

Com efeito, até o Plano Collor, em março de 1990, 
tínhamos uma inflação de mais de 50% ao mês, o Bra-
sil era um país isolado em relação ao resto do mundo 
e havia política pública protecionista no campo, com 
subsídios fartos no crédito e intervenção governa-
mental no mercado, garantindo preços mínimos. Mas 
o Plano Collor “arrombou” o país comercialmente, 
submetendo os produtores rurais brasileiros a uma 
competição com concorrentes estrangeiros sem a 
menor proteção, enquanto esses eram super subsi-
diados em seus países de origem, principalmente os 
ricos. E o Plano Real, quatro anos depois, estabilizou 
a moeda e liquidou políticas paternalistas à atividade 
rural.  O campo foi então apelidado de “Âncora Verde” 
do Plano Real. E foi mesmo! Houve então, no perío-
do, uma tríplice colisão: de inflação selvagem a outra 
civilizada, de um país fechado comercialmente para 
“arrombado”, de políticas protecionistas para a falta 
delas. Como consequência disso, o campo sofreu 
duas ondas simultâneas: a primeira foi de exclusão. 
Milhares de produtores, especialmente pequenos no 
Sul e no Nordeste, médios no Sudeste e grandes no 
Centro-Oeste, foram eliminados da atividade. Que-
brados por força dos Planos, tiveram que vender 
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tudo e foram para as periferias 
das cidades ou até mesmo 
engrossar as fileiras dos movi-
mentos ditos sociais. Este foi 
o ajuste social pesadíssimo 
que o setor viveu. Por outro 
lado, os remanescentes tive-
ram que recorrer às tecnolo-
gias e gestão disponíveis para 
sobreviver e competir.

E o resultado foi impressio-
nante. De 1990 até hoje, em 25 
anos, portanto, a área planta-
da com grãos no país cresceu 
50% enquanto sua produção 
saltou 234%!  Maior produtivi-
dade por área, fruto das tec-
nologias existentes que os 
produtores não haviam ainda 
buscado. E por quê? Porque 
com a inflação monumental 
que tínhamos, não havia mui-
ta diferença em produzir 10 
ou 20% a mais por área: os 
ganhos vinham do overnight, 
determinado pela maluca ci-
randa financeira, de modo que 
mais importante que o agrô-
nomo era o gerente do banco 
que aplicava o dinheiro. Esta-
bilizada a economia, extinta 
esta ciranda, o negócio pas-
sou a produzir mais, melhor 
e mais barato. Foi assim com 
grãos, com cana, com carnes, 
com tudo. Com uma vanta-
gem adicional: se tivéssemos 
hoje a mesma produtividade 
de 25 anos atrás, precisaría-
mos de mais 69 milhões de 
hectares- além dos 57 milhões 
hoje cultivados com grãos - 
para colhermos a safra deste 

ano. Ou seja, preservamos 69 
milhões de hectares, mostran-
do que nosso agro é extrema-
mente sustentável! E o mundo 
admira isso.

O mesmo aconteceu com 
a gestão: quem sobrou teve 
que se aparelhar neste quesi-
to também: foi preciso avan-
çar em gestão comercial 
(aprender a comprar bem os 
insumos e a vender melhor a 
produção), gestão financeira 
(calcular e controlar custos), 
gestão de recursos humanos 
(sobretudo em função da me-
canização), gestão fiscal e tri-
butária (acertar o pagamento 
dos impostos), gestão traba-
lhista, ambiental, etc. 

E quem investiu em tecno-
logia e gestão passou a com-
petir com sucesso, cresceu e 
fez do Brasil o grande produtor 
mundial de alimentos, fibras e 
energia que é hoje. 

Mas isso tem que continu-
ar, e agora com mais dificulda-
des, porque uma coisa é cres-
cer de 10 para 20. Outra coisa, 
muito mais difícil, é crescer 
de 20 para 25. E temos que ir 
além disso. Agora, é essencial 
promover o “casamento” da 
gestão com a tecnologia. Em 
outras palavras, temos que 
incorporar novas tecnologias 
fundamentais para aumentar 
a produtividade com susten-
tabilidade e assim seguir com-
petindo com produtores de 
qualquer país do mundo. Mas 
precisamos fazer isso com o 

olho pregado nos custos e re-
sultados. 

Está claríssimo que sem 
boa produtividade o produtor 
quebrará, mais dia menos dia. 
E que produtividade depen-
de de tecnologia, que custa! 
Portanto, usar a melhor tec-
nologia é essencial: a melhor 
semente ou muda, o melhor 
fertilizante, o mais adequado 
defensivo, as máquinas mais 
modernas e reguladas, a mão 
de obra treinada, enfim, a fron-
teira do conhecimento técni-
co, tudo isso é essencial. Mas 
tudo isso tem que ser adapta-
do ao orçamento, com custos 
avaliados sob a variável dos 
preços.

Sem gestão e tecnologia, o 
produtor poderá ser engolido 
por um novo e ainda mais so-
frido ajuste que a competição 
determinada pela globalidade 
econômica impõe todos os 
dias. 

Estamos vivendo uma dura 
fase na economia e na política 
brasileira. Mas o agro, que tem 
sido a alavanca do país, pode-
rá seguir salvando nosso PIB, 
nossa balança comercial e 
nossos empregos. Com todas 
as dificuldades atuais, colhe-
mos em 2015 mais uma safra 
recorde de grãos, e vamos so-
mar outra nessa próxima pri-
mavera. Para seguir esta rota, 
basta investir cada vez mais 
em tecnologia e gestão. E, na-
turalmente buscando a força 
coletiva nas cooperativas. 
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Nosso 
objetivo é 
o sucesso 
do nosso 

cooperado

Oferecer um atendimento diferenciado, com 
assistência técnica especializada, de qualidade 
e que reflita critérios para a sustentabilidade 
dos negócios. Este é o perfil de atuação do time 
Coplana visando resultados melhores. Entre as 
ações do departamento Técnico-Comercial de 
Insumos, por exemplo, estão a otimização de  
técnicas já utilizadas na lavoura, a avaliação da 
necessidade de implantação de novas tecnolo-
gias e o uso de ferramentas práticas e teóricas. 

“A equipe de agrônomos não é comissionada, 
ao contrário do que ocorre em outras empresas 
do setor. A recomendação do nosso agrônomo 
é imparcial, e ele não direciona o produto deste 
ou daquele fornecedor. Faz a recomendação, 
pensando no que é melhor para o cooperado, 
analisando cada situação, focado na redução 
de custos”, destaca Marcelo Pacifico, gerente 
do departamento.

Outro ponto citado por Marcelo é a regulari-
dade da visita do agrônomo à lavoura, o que per-
mite acompanhar de perto o desenvolvimento 
das culturas e interferir na  tomada de decisão. 
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Equipe capacitada e 
presente no campo, 

auxiliando na estratégia 
do produtor
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Marcelo Pacífico
Gerente do departamento Técnico-

Comercial de Insumos

“Dessa forma, auxiliamos o 
produtor, não apenas no as-
pecto comercial, como tam-
bém promovemos suporte na 
análise de solo, na alocação 
das  variedades de cana, entre 
outras iniciativas. Enfim, exis-
te uma gama de trabalhos que 
vão muito além da conotação 
comercial, e contribuir para a 
estratégia de sustentabilidade 
do produtor é algo pelo qual 
prezamos muito na Cooperati-
va”, esclarece. 

Todo este cuidado é para 
garantir confiabilidade na re-
comendação agronômica. 
“Produtos sem validação téc-
nica simplesmente não en-
tram em nosso portfólio. O 
cooperado tem este respaldo 
e pode confiar”, ressalta Mar-
celo. 

Equipe Técnica

O time formado por 22 
engenheiros agrônomos, es-
pecialistas na assistência 
técnica ao produtor, recebe 
treinamentos constantes den-
tro e fora da Cooperativa. E 
como benefício adicional, os 
trabalhos técnicos desenvol-
vidos nas propriedades dos 
cooperados são monitorados 
pela equipe, além de  pesqui-
sadores, professores e parcei-
ros.  

Renata Morelli, gerente do 
departamento de Tecnologia 
e Inovação, complementa. 
“Nós estamos constituindo 
um calendário de treinamen-
tos teóricos e práticos periódi-
cos, segmentados por fase e 
necessidade de cada cultura. 
Contemplamos o amendoim, 
viveiros e manejo varietal, 
cana planta, cana soca, soja, 
milho, além de iniciativas   

para aperfeiçoar ainda mais 
a performance da equipe no 
campo”, afirma.

Desafios

No departamento Técnico-
-Comercial de Insumo, Mar-
celo Pacífico acredita que, 
entre os principais desafios, 
está a busca por bons resulta-
dos, tanto para a Cooperativa  
como para o cooperado, em 
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Equipe especializada e atenta às novas tecnologias
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cada passo para a tomada de 
decisão. 

 

Jaboticabal

A área de insumos de Jabo-
ticabal passa a contar com 
uma nova estrutura física, am-
pliação da área de atendimen-
to e novo espaço  para  reu-
niões, o que promove  maior 
conforto aos cooperados.   

Parcerias

A Coplana e a Socicana, 
em parceria com a Colorado 
– John Deere, estão implan-
tando um novo projeto para 
ganhos em produtividade e 
melhor sistematização da la-
voura. Trata-se da liberação 
do sinal RTK (Real Time Ki-
nematic), sem custos para os 
cooperados que utilizarem  a 
Agricultura de Precisão. Mais 
informações nesta edição da 
revista. 

O Balcão de Negócios, re-
alizado em setembro de 2015,  
em todas a filiais e postos 
avançados, teve como foco 
principal atender à safra de 
amendoim. A ação trouxe um 
amplo portfólio de produtos, 
como defensivos para contro-
le fitossanitário, alcançando 
até a parte de nutrição e fer-
tilizantes para o grão. As co-

relação a preços de insumos, 
aumento de portfólio, melho-
res condições de pagamento 
e pacotes de serviços presta-
dos. 

“A Coplana tem se empe-
nhado, cada vez mais, em 
prestar uma assistência téc-
nica diferenciada aos coope-
rados que participam e tra-
balham diretamente com a 
Cooperativa. É através desta 
assistência que damos su-
porte e orientações aos pro-
dutores, traçando estratégias 
e auxiliando no planejamento 
da safra para que possamos 
promover maior rentabilidade 
no campo”, conclui. 

Relatório 
em tempo real

O departamento Técnico 
-Comercial de Insumos im-
plantou, recentemente, o RTR 
(Relatório em Tempo Real), 
uma importante ferramenta 
que permite o registro das visi-
tas feitas às propriedades dos 
cooperados. O produtor passa 
a receber, em tempo real, por 
e-mail, informações sobre as 
condições em que se encontra 
a lavoura, incluindo até mes-
mo fotos da área, além das 
recomendações do engenhei-
ro agrônomo responsável. Os 
dados são também enviados 
à Coplana, o que permite um 
acompanhamento detalhado 
do desenvolvimento da cultu-
ra, além da análise precisa de 

Untitled-1   1 29/10/15   16:00

Renata Morelli - Gerente do 
departamento de Tecnologia e 
Inovação.  

nições foram exclusivas para 
os três dias do evento, com 
preços diferenciados. E quem 
fechou os pacotes oferecidos 
pela Cooperativa, obteve van-
tagens como descontos ou 
bonificação em produtos. 

Integrantes da 
Equipe Técnica 

Nas próximas páginas, va-
mos apresentar a equipe téc-
nica que presta assistência no 
campo e auxilia o produtor a 
superar desafios para melho-
res resultados.

Balcão de Negócios
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Referência em 
qualidade para o 

produtor

A Coplana mantém, em seu corpo técnico, 
uma equipe especializada, que tem como ob-
jetivo principal promover atendimento de alta 
qualidade ao produtor. O serviço é uma referên-
cia em toda a região, pelo conhecimento dos 
agrônomos e técnicos agrícolas e também pelo 
modelo de trabalho, que adota a postura da pro-
moção de tecnologias, ferramentas e insumos 
para a sustentabilidade da lavoura. O foco não 
está na simples oferta de produtos, mas na bus-
ca se soluções viáveis e que tenham uma com-
pensadora relação custo-benefício. Portanto, di-
z-se que a equipe não vende produtos, mas faz a 
melhor recomendação. Nas páginas seguintes, 
conheça um pouco mais sobre o perfil do corpo 
técnico da Cooperativa.
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Equipes Técnicas da  
Coplana e da Socicana
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Engenheiro agrônomo, formado pela Faculdade 
de Agronomia de Espírito Santo do Pinhal, Marcelo 
possui MBA em Gestão Empresarial com ênfase em 
Agronegócio pela Fundace (Fundação para Pesquisa 
e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e 
Economia de Ribeirão Preto) e Atualização em Cana-
-de-açúcar, curso promovido pela Coplana e Faculda-
de de Ciências Agrárias e Veterinárias - Unesp (Univer-
sidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”) de 
Jaboticabal. 

Ingressou na Coplana em 1991, atuando, inicial-
mente, como agrônomo. No início de 1993, com a aber-
tura do Posto de Atendimento em Pradópolis, passou 
a atuar na região de Dumont, Pradópolis e Guatapará. 
Foi responsável pela abertura da Filial de Pradópolis, 
fruto de um intenso trabalho conjunto com o Núcleo 
de Cooperados. Em 2003, assumiu a gerência desta 
Loja e, em 2006, acumulou a gerência da Filial de Du-
mont. Em seguida (2007), ficou responsável pela ge-
rência da Regional I - Guariba, Pradópolis, Dumont e 
Posto Avançado de Batatais. Em 2014, foi novamente 
promovido, dessa vez a gerente Técnico-Comercial de 
Insumos e, em 2015, completou 24 anos de serviços 
prestados à Cooperativa.

Marcelo trabalhou para a ampliação do atendi-
mento ao cooperado nas várias regiões e se empe-
nhou para a formação dos Núcleos de Desenvolvi-
mento da Coplana. Em seu currículo estão a primeira 
Mostra de Tecnologia da Coplana, em Guatapará e a 
contribuição para a instalação da Central de Recebi-
mento de Embalagens Vazias, em Guariba, em 1994.   

Profissional de fácil relacionamento, é atualizado e 
atento às tendências de mercado. À frente do departa-
mento Técnico-Comercial de Insumos visa resultados 
para Cooperativa e cooperados, em relação a preços, 

Renata Morelli formou-se em engenharia agronô-
mica pela Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo) de Pira-
cicaba - SP. Possui pós-graduação em Serviços e 
Inovação pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial) de São Paulo, cursos de extensão em 
Marketing e Vendas pela Harvard Business School e, 
em Gestão de Projetos pela FIA (Fundação Instituto 
de Administração) vinculada à USP. 

Em seu currículo, passagens por empresas e cen-
tros de pesquisa como Embrapa (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária), USP, BASF, Syntech Rese-
arch, Plantec Laboratórios e Syngenta. Profissional 
capacitada e atenta às inovações de mercado, possui 
como características marcantes a persistência e a 
dedicação,  buscando  soluções  inovadoras  e  fer-
ramentas com foco na redução de custos e aumento 
de produtividade. Renata ingressou na Coplana em 
outubro de 2014. 

Em poucos meses de empresa, liderou programas 
amplos como o +Cana, que contempla diversas inicia-
tivas para a sustentabilidade das lavouras canavieiras 
dos cooperados. 
Contatos: rrgmorelli@coplana.com
(16) 9 9115-4741 / (16) 3251-9304 

José Marcelo 
Alves Pacífico
Gerente do departamento 
Técnico-Comercial 
de Insumos

Renata Rossin 
Garone Morelli
Gerente do departamento 
de Tecnologia 
e Inovação 

condições de pagamento, variedade dos produtos, 
qualidade de assistência técnica e pacotes de servi-
ços. “Oferecemos suporte e orientações aos nossos 
produtores, traçando estratégias e auxiliando no pla-
nejamento da safra para promover maior rentabilida-
de no campo.” 
Contatos: jmapacifico@coplana.com
(16) 9 9115-4729/ (16) 3251-9264
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Amauri é engenheiro agrônomo formado pela 
Esalq/USP e possui MBA em Gestão Empresarial 
com ênfase no Agronegócio pela Fundace e Atualiza-
ção em Cana-de-açúcar pela Unesp e Coplana. 

Ingressou na Coplana em 2006, como vendedor 
técnico em Taquaritinga e, em 2008, passou a super-
visor Técnico-Comercial, em Guariba. De 2012 a 2014, 
foi gerente da área Técnica e Ambiental, quando foi 
promovido a gerente Regional, responsável por Gua-
riba, Pradópolis, Dumont e Batatais. Amauri gerencia 
equipe e metas, além de atuar na área de vendas, co-
tações e assistência técnica ao cooperado. 

Profissional comprometido com a empresa, tem 
habilidade para o trabalho em grupo e participação 
em decisões estratégicas. 

Foi responsável por iniciativas, como a criação da 
Revista Técnica, publicada em cinco edições; refor-
mulou o projeto Aplique Certo; implantou o Carta de 
Solos e Ambientes de Produção; além de conduzir o 
projeto de destinação de pilhas e baterias. Foi um dos 
responsáveis por colocar a Central de Recebimento 
de Embalagens Vazias da Coplana entre as dez me-
lhores do país. Em parceria com o setor Varejo, atuou 
na criação da Feira de Negócios Coplana, com a rea-
lização de duas edições (2013 e 2014). No currículo, 
tem oito prêmios Andef (Associação Nacional de De-
fesa Vegetal) de Mérito Fitossanitário, inscrevendo as 
iniciativas da Cooperativa. Criou e promoveu seis edi-
ções do Ciclo de Palestras Técnicas e o 1º Curso Téc-
nico de Atualização na Cultura da Cana-de-Açúcar.
Contatos: aafrizzas@coplana.com 
(16) 9 9226-1734 / Pradópolis: (16) 3981-9505
Dumont: (16) 3944-1255 / Guariba: (16) 3251-9222

Guilherme formou-se em engenharia agronômica 
pela Unesp de Jaboticabal. Ingressou na Coplana em 
junho de 2007, como engenheiro agrônomo da Regio-
nal de Taquaritinga, responsável pela consultoria téc-
nico-comercial. Desde maio de 2012, ocupa o cargo 
de gerente Regional da Filial e também é responsável 
pelo Posto Avançado de Catanduva.

Possui especialização - MBA em Gestão Empresa-
rial e de Agronegócio pela Fundace, Planejamento e 
Gestão Estratégica de Vendas pelo Centro de Pesqui-
sa e Projetos em Marketing e Atualização em Cana-
-de-açúcar pela Unesp e Coplana.

Trabalha com metas definidas, buscando divulgar 
novas tecnologias para oferecer opções de manejo ao 
cooperado. O intuito é atender o produtor com quali-
dade e oferecer suporte para um bom desempenho 
no campo. 

Uma das principais preocupações de Guilherme é 
o atendimento técnico-comercial ao cooperado. Para 
isso, mantém-se atualizado e incentiva a equipe a par-
ticipar dos treinamentos, cursos e eventos técnicos 
do setor. Ele considera que a base deste serviço é um 
bom atendimento e a venda será uma consequência. 
A assistência técnica é uma grande prestação de ser-
viço ao cooperado, o que garante progresso no cam-
po e nos negócios do produtor. 

Segundo Patti, o produtor precisa buscar novas 
tecnologias para conseguir acréscimos de produtivi-
dade, sem deixar de ser cauteloso na gestão do seu 
orçamento. 
Contatos: gpongeluppe@coplana.com
(16) 9 9115-4742  / (16) 3253-9402

Amauri Asselli 
Frizzas
Gerente de Regional 
Filiais de Guariba, Pradópolis, 
Dumont e Batatais

Guilherme 
Pongeluppe Patti 
Gerente Regional 
Filial de Taquaritinga e Posto 
Avançado de Catanduva 
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Formado em engenharia agronômica pela Fafram 
(Faculdade de Agronomia Dr. Francisco Maeda), de 
Ituverava) e MBA em Gestão Empresarial e de Agro-
negócio pela Fundace e Atualização em Cana-de-açú-
car pela Unesp e Coplana. Ingressou na Coplana em 
2006, permanecendo até outubro de 2008. Retornou 
à Cooperativa em 2009. Atuou como agrônomo da 
Regional de Jaboticabal, responsável pela assessoria 
técnico-comercial nas culturas da cana, amendoim, 
soja e, em menor escala, milho. Em 2014, foi promovi-
do a gerente desta Regional, sendo responsável tam-
bém pelos postos avançados de Frutal  (MG) e Monte 
Aprazível, além de Colina.

Uma de suas principais preocupações é aperfei-
çoar o atendimento técnico-comercial ao cooperado. 
Afirma que um dos grandes diferenciais da Coplana 
é a preocupação com a qualidade do atendimento, 
sem o objetivo direto na venda de insumos. Para ele, 
a espinha dorsal da Cooperativa está na assessoria 
técnica de qualidade, através do planejamento de sa-
fra de grãos e acompanhamento e desenvolvimento 
da cana. 

Profissional dedicado, está sempre atento às novi-
dades de mercado. É capaz de aplicar técnicas agro-
nômicas adequadas a uma agricultura sustentável, 
além de trazer soluções e alternativas de manejo para 
maior produtividade e redução de custos.  

Eduardo Pacífico acredita que uma das principais 
funções do engenheiro agrônomo é propor soluções 
em produtos e serviços, além de orientar os produto-
res sobre as práticas mais racionais. 
Contatos: elpacifico@coplana.com
(16) 9 9111-5045 / (16) 3209-9029

Dagmar formou-se em engenharia agronômica 
pela Faculdade de Agronomia Manoel Carlos Gonçal-
ves de Espírito Santo do Pinhal. Possui Atualização 
em Cana-de-açúcar pela Unesp e Coplana e MBA em 
Gestão Empresarial com ênfase em Agronegócio pela 
Fundace. Ingressou na Coplana em agosto de 2000, 
atuando inicialmente na Regional de Taquaritinga. Em 
2007, transferiu-se para a Regional de Jaboticabal e 
completou, em 2015, 15 anos de Cooperativa. Dentre 
os diferenciais, Dagmar é dedicado, de fácil relaciona-
mento e tem ampla experiência técnica e prática nas 
culturas de cana-de-açúcar, amendoim, soja e milho. 
Contatos: dfpupin@coplana.com
(16) 9 9115-4764 / (16) 3209-9062

Marcos se formou em engenharia agronômica  
pela Unesp de Jaboticabal, possui mestrado em En-
tomologia Agrícola pela mesma universidade, MBA 
em Gestão Empresarial com ênfase no Agronegócio 
pela Fundace e Atualização em Cana-de-açúcar pela 
Unesp e Coplana.

Ingressou na Coplana em 2003. Atua em Dumont 
e cidades vizinhas, como Ribeirão Preto, Cravinhos e 
Sertãozinho. Profissional capacitado e dedicado, pos-
sui amplo conhecimento técnico, principalmente em 
culturas como cana-de-açúcar, amendoim, soja, mi-

Eduardo 
Lavecchia Pacífico 
Gerente Regional 
Filial de Jaboticabal e Postos 
Avançados de Frutal, Monte 
Aprazível e Colina 

Dagmar 
Fernando Pupin  
Engenheiro agrônomo  
Jaboticabal

Marcos Guido 
Domenici  
Engenheiro agrônomo 
Dumont
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lho e sorgo. Através do aprendizado contínuo e atento 
às novidades de mercado, Domenici tem se dedicado 
à assistência técnica contínua e regular dos coopera-
dos que atende, com foco no aumento de produtivida-
de e redução de custos. 
Contatos: mgdomenici@coplana.com
(16) 9 9115-4739 / (16) 3944-9610 

Capaneli formou-se em engenharia agronômica 
pela Fafram (Fundação Educacional de Ituverava). É 
agrônomo em Taquaritinga e região, onde trabalha na 
assistência técnica e assessora produtores rurais em 
culturas como cana, amendoim, soja e milho.  Está na 
Coplana desde 2012 e também trabalhou como agrô-
nomo em unidades industriais em Jaboticabal e em 
Guariba. Possui experiência no setor canavieiro, em 
áreas como preparo de solo, plantio mecanizado e tra-
tos culturais, como nutrição de plantas, fertirrigação e 
controle de plantas daninhas.
Contatos: jbcmeleti@coplana.com
Telefone: (16) 9 9701-2331 / (16) 3253-9400- 9404  

Pablo Humberto Silva se formou em engenharia 
agronômica pela Unesp de Jaboticabal e possui MBA 
em Gestão Empresarial e de Agronegócio pela Fun-
dace. Ingressou na Coplana em 2007, atuando como 
agrônomo na Filial de Guariba. De julho de 2003 até 
novembro de 2004 atuava como assistente técnico de 

João Batista 
Capaneli Meleti 
Engenheiro agrônomo 
Taquaritinga

Pablo 
Humberto Silva 
Supervisor técnico

vendas da DuPont.
Dentre os trabalhos desenvolvidos na Coplana, 

destaque para a coordenação das duas edições do 
Dia de Campo de Soja ocorridas em 2014 e 2015, reali-
zadas na Fazenda Santa Cecília, em Jaboticabal, onde 
reuniu produtores, gestores de propriedades, corpo 
técnico da Cooperativa e representantes de empresas 
parceiras. Sua recente promoção como supervisor 
técnico do departamento de Tecnologia e Inovação 
acompanha seu perfil de capacidade técnica, aten-
ção aos detalhes e estudos e avaliações constantes 
no campo para a obtenção do melhor desempenho 
para o cooperado. 
Contatos: phsilva@coplana.com
(16) 9 9115-4747 / (16) 3251-9223 

Altair formou-se em engenharia agronômica pela 
Fafram (Faculdade de Agronomia Dr. Francisco Mae-
da), de Ituverava. Está na Coplana desde  2013, e den-
tre as experiências profissionais, atuou em empresas 
como Timac Agro Brasil - como assistente técnico-
-comercial, Agrofito - como consultor de vendas nas 
culturas de cana, citrus, milho, cebola e amendoim, 
além de instrutor sobre tecnologia de aplicação de de-
fensivos agrícolas através de uma parceria entre IAC 
(Instituto Agronômico) e Arysta LifeScience. Traba-
lha atualmente mais focado em culturas como soja, 
milho, amendoim e cana. Como diferencial, tem fácil 
comunicação, é atencioso e focado no atendimento 
técnico ao cooperado. 
Contatos: afmarchi@coplana.com
(16) 9 9732-5072 / (16) 3209-9050 

Altair Francisco 
Marchi
Engenheiro agrônomo  
Jaboticabal
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Lourenção formou-se em engenharia agronômica 
pela Unesp de Ilha Solteira e possui especialização 
em manejo de solo pela Esalq/USP de Piracicaba. En-
tre 2007 e 2011, trabalhou na Aplacana (Associação 
dos Plantadores de Cana de Monte Aprazível) e, em 
2011, ingressou na Coplana. 

A região de Monte Aprazível, onde João está situ-
ado, tem como culturas predominantes a cana, serin-
gueira e milho. Áreas com amendoim têm crescido 
desde quando a Coplana passou a atuar diretamente 
na região. Para João, a busca permanente pela melho-
ria na assistência ao produtor é uma constante no dia 
a dia do agrônomo. 
Contatos: jaglourencao@coplana.com
(16) 9 9111-3722 / (17) 3295-0597

Paulo formou-se em engenharia agronômica pela 
Faculdade de Agronomia de Paraguaçu Paulista. 
Possui MBA em Gestão Empresarial com ênfase em 
Agronegócio pela Fundace, além de cursos de capa-
citação em soja, milho, amendoim e cana-de-açúcar. 
Em 2014, concluiu o curso da Universidade do milho, 
promovido pela Monsanto, empresa parceira da Co-
plana. Ingressou na Cooperativa em 2008, atuando na 
consultoria técnica de negócios junto a produtores de 
Pradópolis e cidades da região, como Ribeirão Preto, 
Luiz Antônio e Guatapará, nas culturas de cana, amen-

João Álvaro 
Galisteu 
Lourenção 
Engenheiro agrônomo 
Monte Aprazível

Paulo Sérgio da 
Cunha Resende
Engenheiro agrônomo 
Pradópolis

Rodrigo formou-se em engenharia agronômica 
pela ESAPP (Escola Superior de Agronomia de Pa-
raguaçu Paulista). Possui MBA na área de gestão 
empresarial com ênfase em agronegócio pela Funda-
ce. Ingressou na Coplana em 2008, com atuação na 
Regional de Taquaritinga, visitando propriedades na 
região, além de municípios como Cafelândia, Pirajuí, 
Icém, Ponte Gestal e Aporé (GO). Trabalha principal-
mente em culturas como cana-de-açúcar, amendoim, 
soja e fruticultura. 

Dentre as principais realizações na Coplana, atuou 
na organização de dias de campo para fomentação 
do uso de produtos para plantio (estimulante); dia de 
campo para fomentação de cana em MPB (muda pré-
-brotada) e assistência técnica junto à Usina Nardini 
para desenvolvimento e aprendizagem na cultura do 
amendoim. Antes de atuar na Coplana, trabalhou na 
empresa Cross Link, da área de importação e comér-
cio de defensivos. 
Contatos: rscosta@coplana.com
(16) 9 9142-9910 / (16) 3253-9403

Rodrigo Soares 
da Costa 
Engenheiro agrônomo  
Taquaritinga

doim, soja e milho. Antes de atuar na Cooperativa, tra-
balhou no oeste do Paraná como assistente técnico 
da Syngenta e gerente da unidade de Itaipulândia, na 
empresa Moinho Iguaçu. 
Contatos: pscresende@coplana.com
(16) 9 9111-0274 / (16) 3981-9514
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Edvaldo formou-se em engenharia agronômica 
pela Unesp de Jaboticabal, com mestrado em produ-
ção vegetal pela mesma universidade, e possui MBA 
em Gestão Empresarial e de Agronegócio pela Fun-
dace. Ingressou na Coplana em 2010, atuando como 
engenheiro agrônomo na Unidade de Grãos, respon-
sável pelo departamento de Sementes de Amendoim. 
Em abril de 2011, passou a atuar como agrônomo da 
Filial de Dumont. Em 2014, foi promovido a supervisor 
de planejamento e demanda, vinculado ao departa-
mento Comercial. 

É responsável pela análise de sistemas, geração 
de demanda de compra de insumos agrícolas, preci-
ficação e elaboração de projetos. Como diferenciais, 
tem capacidade analítica, fácil comunicação e bom 
relacionamento.  
Contatos: epsantos@coplana.com
(16) 9 9115-4750 / (16) 3251-9259

Antonio formou-se em técnico agrícola pelo Colé-
gio Técnico Agrícola Dr. Carolino da Motta e Silva, de 
Espírito Santo do Pinhal. Faz parte do corpo técnico 
da Coplana desde 2008. Além de Catanduva, atende 
municípios como Pindorama, Santa Adélia, Ariranha, 
Itajobi, Palmares Paulista e Ibirá, especificamente 
com a cultura da cana-de-açúcar. Recentemente, Gio-
vani auxiliou na criação do polo de desenvolvimento 
de mudas pré-brotadas junto à Estação Experimental 
de Pindorama. Antes de ingressar na Cooperativa, 
atuou em empresas do setor agrícola, como Agrofito 
e Dupont. 
Contatos: agspatti@coplana.com
(16) 9 9227 8406

Junior formou-se em técnico agrícola pela ETEC 
(Escola Técnica Estadual de São Paulo) Antonio Jun-
queira da Veiga, em Igarapava, e, atualmente, cursa 
engenharia agronômica no Instituto Taquaritinguense 
de Ensino Superior “Dr. Aristides de Carvalho Schlo-
bach”, em Taquaritinga, com conclusão em dezembro 
de 2015. Ingressou na Coplana em 2010, como téc-
nico agrícola do departamento Técnico-Comercial, 

Edvaldo Pereira 
dos Santos 
Supervisor de planejamento 
e demanda 

Antonio Giovani 
Spatti 
Técnico agrícola 
Catanduva

Celso Augusto 
Marconato Junior 
Técnico agrícola
Dumont

Ricardo formou-se em engenharia agronômica 
pela Fafram e possui MBA em Gestão Empresarial e 

Ricardo Caldas 
Martins 
Engenheiro agrônomo 
Colina

atuando na elaboração de campos experimentais 
nas culturas de cana-de-açúcar, amendoim e soja. 
Desde outubro de 2014, atua na área de insumos da 
Filial de Dumont. Antes de ingressar na Cooperativa, 
trabalhou na Agrícola 3G, de Jaboticabal e na ETTA, 
empresa de Igarapava especializada em topografia e 
construções. 
Contatos: camjunior@coplana.com
(16) 9 9111-0260 / (16) 3944-9608



 | 23

Washington formou-se em engenharia agronômi-
ca pelo ITES (Instituto Taquaritinguense de Ensino 
Superior “Dr. Aristides de Carvalho Schlobach”). Tam-
bém é formado em técnico agropecuário e técnico 
florestal pela ETEC (Escola Técnica Estadual de São 
Paulo) Prof. Urias Ferreira, de Jaú.  Ingressou na Co-
plana em 2011. Atua no suporte a produtores de Ta-
quaritinga, Itápolis, Ibitinga, Borborema, nas culturas 
de cana, amendoim, milho e frutas. Antes da Coplana, 
trabalhou na Corpa - Comércio e Representação Agro-
pecuária e na Agrofito. Possui experiência na área de 
citros e frutas. Na Cooperativa, já auxiliou na coorde-
nação de palestras sobre limão em 2011 e 2013, além 
de buscar novos cooperados em regiões como Ibitin-
ga, Itápolis e Borborema.   
Contatos: wrissi@coplana.com
(16) 9 9227-0795 / (16) 3252-6972

Washington Rissi 
Antunes de Souza 
Engenheiro agrônomo 
Taquaritinga

Igor formou-se em engenharia agronômica pelo 
Centro Universitário Moura Lacerda, de Ribeirão Pre-
to. Antes havia feito o curso de Técnico Agrícola. Acu-
mulou experiência em empresas como Luft, Stoller e 
São Martinho. Trabalhou como supervisor técnico na 
área de Aplicação de Defensivos e também em Pla-
nejamento, Variedades de Cana e Manejo de Pragas. 
Tem sólido conhecimento na área de variedades e 
atua em Jaboticabal com as culturas de cana, amen-
doim, soja e milho. 
Contatos: ivpizzo@coplana.com
(16) 9 9111-6186

Igor Vanzela Pizzo
Engenheiro Agrônomo 
Jaboticabal

de Agronegócio pela Fundace. Ingressou na Coplana 
em 2008. É responsável pelo suporte técnico a produ-
tores de Colina e municípios como Barretos, Jaboran-
di e Colômbia, região com a predominância de cultu-
ras como a cana-de-açúcar, soja e amendoim. Com  
sete anos de Cooperativa, Ricardo também já auxiliou 
na organização de palestras sobre nutrição de plan-
tas direcionadas a produtores de sua região. Antes da 
Coplana, trabalhou diretamente para um fornecedor 
de cana em Colômbia, além de atuar na área de ven-
das e assistência técnica da Coopercitrus, em Campo 
Florido - MG. 
Contatos: rcmartins@coplana.com
(17) 3341-1221 / (16) 9 9227-8424

Murilo formou-se em engenharia agronômica pela 
Fafram. Ingressou na Coplana em 2014 e é responsá-
vel pela consultoria técnica e atendimento aos pro-
dutores de Batatais e região, em cidades como Alti-
nópolis, Jardinópolis, Brodowski, Nuporanga e Morro 
Agudo, em culturas como cana-de-açúcar, soja, milho 
e café. Antes da Coplana, trabalhou na Casa da Lavou-
ra e em uma revenda de produtos de São Joaquim da 
Barra, atuando na região de Batatais com produtores 
de cana-de-açúcar, soja, milho e café. 
Contatos: mzalves@coplana.com
(16) 9 9613-1157

Murilo 
Ziviani Alves 
Engenheiro agrônomo 
Batatais
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Equipe Técnica 
Socicana 

O incremento dos serviços técnicos da Soci-
cana faz parte da estratégia da Associação de 
promover a sustentabilidade do produtor. Para 
responder às novas demandas do campo e exi-
gências de mercado, a Socicana intensificou o 
atendimento ao produtor, com resultados que 
se refletem em melhoria das práticas agrícolas 
e evolução no gerenciamento da propriedade. 

Cesar é engenheiro agrônomo, formado pela Fa-
culdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Unesp 
de Jaboticabal. Com larga experiência no setor, traba-
lhou por 24 anos em usina, onde foi responsável por 
iniciativas como Planejamento, Custos, Orçamentos 
e Atendimento. Foi também gerente de Fornecedores 
de Cana, cargo em que lidou com os desafios do dia a 
dia do produtor. 

Seu amplo conhecimento técnico faz com que te-
nha segurança nas orientações ao associado e tam-
bém na condução da equipe. E sua capacidade de 
lidar com pessoas fez com que, ao longo dos anos, 
estabelecesse uma relação de sólida confiança en-
tre entidade e produtor, o que se configura como um 
importante diferencial na implantação de novos pro-
jetos. 

Cesar comentar que a estratégia da Socicana, 
junto ao departamento Técnico, enfatiza a gestão do 
conhecimento da equipe e a capacitação para promo-
ver agregação de valor à lavoura e aos negócios dos 
associados. “Nossos profissionais participam cons-
tantemente de eventos técnicos e estão sintonizados 
com as mais recentes tecnologias existentes nos 

César Luiz 
Gonzalez 
Gerente Técnico 

Atendimento 
especializado como 

diferencial ao 
produtor
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Ronaldo formou-se em engenharia agronômica 
pelo Centro Universitário Moura Lacerda de Ribeirão 
Preto. Trabalhou na Biosev como líder de Aplicação 
de Vinhaça e, atualmente, trabalha na Socicana no de-
partamento Técnico. Sua atuação é focada nos ser-
viço de Avaliação de Perdas na Colheita, Qualiplant 
- Qualidade no Plantio, Aplique Certo e Manejo Integra-
do de Pragas.  Ele oferece consultoria aos associados, 
quanto à avaliação dos processos na propriedade e 
orientações necessárias para melhores resultados. 
De fácil relacionamento e comunicativo, consegue 
um diálogo franco com o produtor, ao mesmo tempo 
em que apresenta um excelente nível técnico para as 
soluções no campo. 
Contatos: racaporusso@socicana.com.br 
(16) 9 9608-6316 

Daniel formou-se em técnico agrícola pelo Centro 
Paulista de Estudos em Agronegócio - CPEA, em São 
Carlos. Tem mais de dez anos de experiência no setor, 
trabalhando no Grupo Raízen como encarregado de 
Desenvolvimento Agronômico, nas Unidades Bonfim, 
Junqueira e de Araraquara. Atuou também na Usina 
Santa Fé, como técnico de Produção Agrícola na área 
de Irrigação com Vinhaça e Irrigação por Gotejamen-
to.  Na Socicana, atua no departamento Técnico com 
o projeto de Manejo Integrado de Pragas, oferecendo 
consultoria aos associados. É um profissional focado 
nos objetivos e metas da empresa e com forte dispo-
sição para o atendimento ao produtor. 
Contato: (16) 9 8134-1641

Luiz Paulo Figueiredo formou-se em técnico em 
Açúcar e Álcool pela Bytes & Company e, atualmen-
te, é graduando em Agronomia pela Faculdade Ites 
- Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior. Tra-
balha no departamento Técnico da Socicana como 
assistente Agrícola com foco no Aplique Certo. Antes, 
já havia trabalhado na Associação como fiscal de sa-
carose no Laboratório de Sacarose e Fiscalização. De 
perfil empreendedor, está sempre disposto a atender 
o associado com eficiência e qualidade.
Contatos: lpfigueiredo@socicana.com.br
(16) 9 9115-4743

Ronaldo do 
Amaral Caporusso
Engenheiro Agrônomo 

Daniel Aparecido 
Gregório 
Técnico Agrícola 

Luiz Paulo 
Figueiredo
Técnico em Açúcar e Álcool

centros de pesquisa como Ridesa (Rede Interuniver-
sitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroener-
gético), IAC (Instituto Agronômico) e CTC (Centro de 
Tecnologia Canavieira)”, afirma. 

As informações trazidas destes centros são trans-
feridas ao produtor de forma prática. Como exemplo, 
estão os treinamentos aos colaboradores das proprie-
dades para a identificação de novas pragas da lavou-
ra, orientações sobre a qualidade do plantio, pulveriza-
ção, avaliação de perdas na colheita, certificação da 
produção, entre outros. O relacionamento da equipe 
com o associado é de bastante proximidade, o que 
torna possível identificar necessidades específicas. 
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Foco no aumento 
da produtividade 
do canavial

A crise, de uma forma ou de outra, sempre existiu no país. Vive-
mos alguns anos com maior estabilidade. Entretanto, o momento 
é de incertezas, estimulado por fatores políticos e econômicos. 
Entramos em um período de maiores adversidades e que pode se 
prolongar por vários anos. Neste cenário, devemos pensar em três 
importantes estratégias: aumento da produtividade, longevidade 
do canavial dos cooperados e redução do custo de produção. 

E é nestes fatores que está o foco do programa +Cana, elabora-
do pelo departamento de Tecnologia e Inovação, com os seguin-
tes pilares: manejo varietal e ambiente de produção • mudas de 
qualidade - viveiros e MPB • capacitação/engajamento do produ-
tor em decisões técnicas • trabalhos de campo em parceria com e 
pesquisadores reconhecidos, validando tecnologias e inovações.

Manejo
Varietal

Ambientes
Produção 

Capacitação 
Decisão 
Técnica 

Parceria 
Institutos 
Pesquisa 

Mudas 
Viveiros 

MPBs
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“Os produtores possuem histórico de 
dedicação e dificuldades, pois traba-

lhar com agricultura não é uma tarefa 
fácil. O manejo da cana foi alterado 

nestes últimos 20 anos e continuará 
a evoluir, como ocorreu com a soja, 

milho e algodão”, afirma o Prof. Dr. Gil 
Câmara, do departamento de Produ-

ção Vegetal da Esalq/USP.

A Profa. Dra. Leila Dinardo Miranda, 
pesquisadora do IAC (Instituto Agro-
nômico), especialista em pragas da 
cana, comemora a parceria do Ins-
tituto com a Coplana e a Socicana 

no +Cana e avalia a iniciativa como 
extremamente benéfica para as par-
tes envolvidas. “Nós, do IAC, vamos 

conseguir saber como as práticas que 
o produtor adota afetam a população 
do Sphenopherus. O produtor vai ter 

informação sobre o manejo da praga 
para as condições específicas dele. A 
expectativa é que consigamos medir 
e quantificar os resultados dos expe-

rimentos, considerando a realidade 
de cada produtor, o que hoje é muito 

difícil de ocorrer.”  
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Mudança de paradigma

O programa +Cana foi lançado em 13 de março de 2015, em 
Guariba - SP, numa parceria entre Coplana, Socicana e IAC (Insti-
tuto Agronômico - Centro de Cana de Ribeirão Preto), com a pre-
sença de 200 produtores, técnicos, pesquisadores e autoridades 
da região e do Estado. A iniciativa se apresenta como uma força 
tarefa para manter o produtor competitivo e na atividade. 

Na abertura do evento, houve palestra do pesquisador Prof. Dr. 
Marcos Landell, diretor do Centro de Cana do IAC, de Ribeirão Pre-
to, que apresentou o cenário da cana e as estratégias que o setor 
pode adotar. Abordou temas como mudas pré-brotadas (MPBs); 
ambientes de produção, correlacionando a produtividade e épo-
ca de colheita (matriz); manejo varietal em função de variedades 

Sphenopherus 
levis (Bicudo da cana)

O Sphenopherus é hoje a 
praga mais importante para 

a cana, causando sérios 
prejuízos à cultura. Dentro 
do programa +Cana, serão 

desenvolvidos trabalhos 
para avaliar os efeitos da 
rotação de culturas, com 
soja e amendoim, para o 
controle da praga. Outra 

questão a ser analisada é o 
efeito da retirada de parte 

da palha da cana. “Nós va-
mos desenvolver, em áreas 

de produtores, uma série 
de experimentos, tentando 
encontrar soluções para o 

controle de Sphenopherus, 
de acordo com a necessida-
de dos fornecedores e con-

siderando as características 
de cada um. Um dos nos-

sos trabalhos será avaliar o 
efeito da destruição mecâni-

ca da soqueira, comparado 
à destruição química feita 

com herbicidas, seguida do 
plantio de amendoim. En-

tão, vamos verificar as con-
sequências deste processo 
nas populações da praga, já 
pensando no plantio seguin-

te de cana. Provavelmente, 
o plantio de amendoim 

deve reduzir a população de 
Sphenopherus e beneficiar 

o seu controle”, explica a 
pesquisadora Leila.
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Rossato Junior, pres. Coplana, no lançamento do +Cana, quando diversos 
produtores passaram a adotar nova tecnologia
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mais modernas e produtivas; 
revelou dados de uma rede ex-
perimental de mais de 350 en-
saios no campo; mencionou 
a importância da agricultura 
de precisão; finalizou com es-
tudos de caso de usinas com 
alta performance e indicado-
res de produtividade e longevi-
dade de cortes. 

“O que aconteceu nos úl-
timos anos foi um distancia-
mento do produtor em relação 
às operações de plantio, cul-
tivo e colheita da cana, cada 
vez se tornando mais depen-
dente da agroindústria. A ideia 
é fazer com que este produtor 
resgate a capacidade de pla-
nejar o próprio canavial”, afir-
mou Landell.

O presidente da Coplana, 
José Antonio de Souza Ros-
-sato Junior, lançou oficial-
mente a iniciativa. “O +Cana 
tem o objetivo de validar tec-
nologias que permitam, ao 
produtor, o aumento do núme-
ro de cortes do canavial, com 
altos níveis de produção e me-
lhoria em seu retorno finan-
ceiro. Esta iniciativa conjunta 
entre Coplana, Socicana e IAC 
cumpre a missão de auxiliar 
o crescimento sustentável e 
promover o aprimoramento 
tecnológico do produtor.”

No lançamento, esteve 
presente o secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do 
Estado, Arnaldo Jardim. Ele 
afirmou que o programa con-
seguiu unir a pesquisa com 

a ponta da cadeia produtiva. “Temos institutos de pesquisa for-
midáveis, mas muitas vezes temos dificuldade de fazer esta in-
formação chegar ao produtor. Aqui, temos um exemplo de como 
diminuir as distâncias. São iniciativas como o +Cana que promo-
vem a sustentabilidade no campo, reduzindo custos de produção 
e aumentando a rentabilidade do produtor”, afirmou Jardim.

O lançamento do +Cana apresentou as instituições Ridesa 
(Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroe-
nergético), IAC (Instituto Agronômico) e CTC (Centro de Tecnologia 
Canavieira), além das empresas Basf e Syngenta, demonstrando 
as variedades de alta performance aos produtores. O produtor 
pôde conhecer ainda a transplantadora de MPB.
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Landell, Rossato Junior e Jardim: parceria do Instituto, Entidades e Secretaria 
para mudar sistema produtivo
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“Esse é um programa de difusão tecnológica 
e pretende fazer com que maior resultado che-
gue às mãos do produtor. Se não forem feitos 
investimentos em tecnologia, provavelmente es-
ses produtores vão sair do seu negócio”, afirma 
Bruno Rangel Geraldo Martins, presidente da 
Socicana. 

O diretor geral do IAC, Prof. Dr. Sérgio Augusto 
Morais Carbonell, destaca que o Instituto, dentro 
da sua missão de gerar e transferir tecnologia, 

enxerga como essencial parcerias a exemplo 
do +Cana. “Em iniciativas que trabalham com a 
pesquisa básica e aplicada, é fundamental que 
o produtor rural participe de todo o processo de 
inovação, o que vai reduzir custos de produção 
e melhorar a qualidade do produto. No país, a 
cana está há mais de 500 anos, e o sistema de 
mudas pré-brotadas é um modo revolucionário 
de plantar. Traduz muito bem o trabalho que é 
desenvolvido no IAC, que está modificando o 
cultivo, atuando com uma  produção de qualida-
de.” 

O polo Centro Norte, situado em Pindorama 
- SP, já trabalha em parceria com o IAC dentro 
do Programa Cana e passará a atuar na região 

Benefícios ao cooperado 
da Coplana e associado da 
Socicana
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Bruno, Carbonell e Xavier: a união da cadeia produtiva ao centro de pesquisa para agilizar acesso às novas tecnologias
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Cronograma 
e a negociação  das mudas

O programa +Cana, que teve início em 
março de 2015, será finalizado em março de 
2017. A Coplana está capacitando produto-
res, agrônomos e técnicos agrícolas na con-
dução de viveiros primários (matrizeiros) e 
na produção de mudas pré-brotadas (MPB), 
com o objetivo de introduzir rapidamente va-
riedades de alto potencial produtivo nas áre-
as dos produtores, ampliar o conhecimento 
sobre manejo varietal e a relação com o am-
biente de produção. Como parte da iniciativa, 
encontra-se o desenvolvimento de um subs-
trato eficaz, com menor custo ao produtor, e a 
ampliação do conhecimento sobre irrigação, 
transplantadoras, plantio comercial de MPB e 
Meiosi. 

São vários os temas fundamentais para 
que o produtor se aproxime do potencial 
produtivo da cana-de-açúcar. José Antonio 
de Souza Rossato Junior, presidente da Co-
plana, menciona a organização de um grupo 
de compras de MPBs para que os produtores 
possam iniciar seu matrizeiro na propriedade. 
“A intenção desse grupo de compras é viabi-
lizar um grande volume para negociarmos 
com as empresas de forma que favoreça 
a logística da entrega das MPBs. Com isso, 
podemos otimizar recursos e beneficiar um 
número maior de produtores.” 

dentro do conceito difundido pelo sistema de 
mudas pré-brotadas, como explica o diretor da 
Apta (Agência Paulista de Tecnologia dos Agro-
negócios) polo Centro Norte, Prof. Dr. Antonio 
Lucio Mello Martins. “Duas das variedades que 
estão sendo utilizadas no projeto para multipli-
car foram selecionadas aqui [polo Centro Norte]. 
A nossa ideia é fazer uma aproximação maior 
com o produtor e fazer do nosso polo, em Pin-
dorama, um modelo para que outros produtores 
tenham a mesma iniciativa. A formação de um 
viveiro que forneça mudas de qualidade é uma 
necessidade do setor. Tenho certeza que este 
projeto vai favorecer a qualidade do canavial, 
alcançando índices superiores a 100 toneladas 
por hectare”, destaca Martins. 

“Essa iniciativa é fundamental para que o 
produtor utilize mudas de qualidade em seu 
plantio, abandonando a prática do uso de cana 
comercial como viveiro”, afirma o Prof. Dr. Mau-
ro Xavier, pesquisador do IAC – Centro de Cana, 
que atua na pesquisa com MPBs.  

RiCarvalho
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Técnicos

De março a outubro de 2015, 
houve cinco grandes encontros 
técnicos abordando manejo do 

viveiro pré-primário (matrizei-
ro), manejo varietal, manejo de 
pragas e doenças em viveiros, 

adubação e aplicação de herbi-
cida, manejo na implantação do 

viveiro, além
de visita técnica ao CTC de 

Piracicaba - SP e à Ridesa, em 
Araras - SP.

“As palestras e visitas são 
abertas aos produtores interes-

-sados, bastando informar-se so-
bre a agenda com os agrônomos 

da Coplana ou com a Socicana. 
A ideia é que mais produtores 
se beneficiem das palestras e 

ampliem o conhecimento técnico 
para o aumento da produtividade 

do canavial”, comenta José Gui-
lherme Nogueira, superintendente 

da Socicana.

Tecnologia está sendo 
validada por produtores 
e equipe técnica 

“Há um período para a validação da tecnolo-
gia e, em um segundo momento, a iniciativa é  
ampliada aos cooperados interessados”, lembra 
a gerente Renata Morelli.

Os cooperados que se inscreveram como 
polos produtores foram sorteados para partici-
par da primeira fase, por região de atuação da 
Coplana. Eles foram os primeiros, junto com a 
equipe Coplana, a validar o kit de brotação de 
MPB, desenvolvido pelo IAC. Nesta fase, aderi-
ram ao programa: Rogerio Consoni Bonaccorsi 
- do Polo Produtor de Pradópolis, Manoel Car-
neiro - Dumont, Francisco Antonio de Laurentiis 
Filho - Guariba, Ricardo Bellodi Bueno - Jaboti-
cabal, Renato Trevizoli - Taquaritinga, Luis Lahr 
- Catanduva, Roberto Cestari - Monte Aprazível e 
Sérgio Donizete Pavani - José Bonifácio. No mês 
de abril, teve início a implantação dos matrizei-
ros nas propriedades dos produtores participan-
tes. “Na etapa piloto, foram 1.600 m² de viveiros, 
área que deve ser ampliada neste início de 2016, 
já com a validação do kit IAC”, afirma Renata.

Encontros 
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Entrega dos Kits

Na primeira quinzena de agosto de 2015, os 
oito produtores polos receberam os kits de pré-
-brotação de MPB para validação, além do trei-
namento dos fundamentos básicos de uso e a 
capacitação para dimensionar e desdobrar os 
seus próprios viveiros. O treinamento ocorreu 
no Centro de Cana do IAC, em Ribeirão Preto - 
SP. Os produtores conheceram todo o processo 
de forma detalhada, com os cuidados  necessá-
rios em cada etapa, o que amplia a chance de 
sucesso ao final do projeto. 

Nas propriedades, as câmaras de brotação 
foram testadas e validadas com o acompanha-
mento do time do IAC e da Coplana.

“O protótipo da câmara de brotação faz parte 
da etapa inicial que também é a mais importan-
te do processo, ou seja, a brotação das gemas 
dos mini rebolos. Nesta etapa,  ocorriam, antes, 
as maiores perdas e a demanda de um longo 
tempo. Com esta inovação, é possível o controle 
de temperatura, luminosidade e umidade, a um 
custo muito menor que numa casa de vegeta-
ção climatizada. Com intervalo de dez dias, o 
produtor pode conseguir de 2.000 a 3.000 plân-
tulas aptas a seguir para a fase de aclimatação I 
e II. Esta é a fase em que, ao final de 60 dias, ele 
produz sua própria MPB”, explicou o supervisor 
técnico do departamento de Tecnologia e Inova-
ção, Pablo Silva.

Nos mês de novembro de 2015, foi promovi-
do o dia de campo, com o foco na multiplicação 
deste conhecimento aos demais cooperados 
e associados. Além disso, os produtores polos 
estão abertos para difundir sua experiência. 
“Nossas equipes e o IAC estão oferecendo todo 
o suporte para que este processo ocorra de for-
ma sustentável e eficaz no campo. O produtor 
necessita resgatar o protagonismo da produção 
de sua própria muda de qualidade”, reitera a ge-
rente Renata Morelli.
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Objetivo é a atualização dos técnicos para garantir 
melhor suporte ao produtor

Equipes Técnicas da Socicana e Coplana participam 
de visitas técnicas, encontros, seminários, cursos  e 
treinamentos
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1º Dia de Campo +Cana 
supera expectativas e reforça 
mudança de paradigma
do setor 

E foi no dia 12 de novembro que ocorreu o 
1º Dia de Campo +Cana, em Luiz Antônio - SP, 
na Fazenda Santa Maria, propriedade do Produ-
tor Polo Rogério Consoni Bonaccorsi. O evento 
reuniu produtores e técnicos, ávidos por com-
provar o desempenho das MPBs na prática. As 
dinâmicas apresentaram as várias etapas do de-
senvolvimento das mudas: desde o ambiente de 
produção, passando pelo matrizeiro, irrigação e 
propagação, até o transplantio mecânico com 
diversos tipos de máquina. Ou seja, o produtor 
pôde compreender todo o processo e verificar 
que a mudança no sistema de plantio é algo viá-
vel e pode ser conduzida por todos. 

Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado, mais uma vez estava 
presente e fez o lançamento oficial da linha de 
crédito para MPBs. “Nós aqui temos um revo-
lucionário sistema de plantio. Isso é decisivo. O 
produtor recupera seu lado agrícola e passa de 
novo a ser plantador de cana. Estou vibrando e 
estou determinando à Secretaria [Agricultura] a 
abertura de uma linha de crédito. Combinei com 

o governador Geraldo Alckmin, e ele autorizou 
uma linha de crédito para financiar os viveiros, 
para que esta implantação possa ser acelerada 
e chegue mais rapidamente ao nosso produtor. 
Isso significa mais cana, mais produtividade, 
mais trabalho, mais renda para o nosso produ-
tor”, concluiu.

A linha de crédito, de até R$ 200 mil, é do Fun-
do de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), 
tem prazo de pagamento de até seis anos, com 
carência de até dois. A taxa de juros é de 3% ao 
ano e há o bônus de adimplência de 2,25%. Os 
beneficiários podem financiar todos os itens ne-
cessários para estrutura, assim como para aqui-
sição das mudas e sementes, desde que sejam 
parte do mesmo projeto.
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Evento reuniu entidades e empresas para a apresentação 
da tecnologia



Transplantio mecânico chamou a atenção pela diversidade tecnológica 

1º Dia de Campo +Cana contou com 
dinâmicas... 

... e exposições na Faz. Santa Maria 

Entidades parceiras levam conhecimento dos centros de pesquisa para a a 
lavoura 
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Muitos produtores encerraram o dia já programados para a implantação das MPBs
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Polos produtores  - avaliações 
e expectativas com a nova tecnologia

“O que mais motivou 
a participar deste 
projeto foi o aumento 
de produtividade. Com 
uma muda de qualidade 
e variedades adaptadas 
às novas tecnologias, 
como plantio e colheita 
mecanizados, teremos 
uma planta mais preparada 
a estas demandas. Já 
estamos trabalhando para 
a implantação do nosso 
viveiro em José Bonifácio.”
Sérgio Donizete Pavani

“A nossa expectativa é 
melhorar a qualidade 
da muda e aumentar a 
produtividade do canavial. 
Este é o grande objetivo. 
Estamos plantando 2.500 
mudas neste primeiro 
momento, na propriedade 
em Ribeirão Preto, e 
cerca de 12 variedades 
diferentes. Estamos ainda 
no meio da implantação 
do viveiro, e o produtor que 
está inserido neste projeto, 
como eu, sai na frente 
dentro do processo.”
Manoel Carneiro

“Nós estamos na fase 
bem inicial. Começamos a 
implantação do viveiro de 
mudas e, em um hectare, 
já temos 18 variedades de 

cana. Isso traz uma chance 
para o produtor, independente 
de seu tamanho: grande, 
médio, pequeno ou micro 
produtor, de utilizar 
variedades novas, recém-
lançadas pelos órgãos de 
pesquisa - IAC, CTC, Ridesa. 
Ele consegue, num curto 
período, ter a quantidade 
de mudas necessárias, 
claro, mudas sadias e de 
qualidade. Ele traz a genética 
melhorada para dentro de 
sua propriedade. É uma 
independência que o produtor 
vai ter.” 
Ricardo Bellodi Bueno

“Em 2013, visitei o IAC e, no 
mesmo ano, comecei a fazer 
os primeiros testes. De lá pra 
cá, só venho aumentando 
a área. As perspectivas 
são excelentes. Temos 
vantagens como a sanidade 
da muda, maior produção e 
tudo na propriedade à nossa 
disposição. Eu acho que este 
é um caminho sem volta para 
quem quiser permanecer na 
atividade.”
Rogério Consoni Bonaccorsi

“Não estamos encontrando 
dificuldade para a implanta-
ção das mudas neste início. 
Sou zootenista e, na produção 
animal, ao longo dos últimos 

anos, vimos um salto de pro-
dutividade, devido ao melho-
ramento genético. O desen-
volvimento genético, no setor 
canavieiro, com uma muda de 
qualidade, sadia, pura, gene-
ticamente superior, nos trará 
um melhor rendimento, maior 
produtividade e longevidade 
do canavial, com redução em 
nossos custos de produção.”
Renato Trevizoli

“Em agosto do ano passado, 
fiz o primeiro teste com este 
sistema, e a experiência foi 
muito interessante. Uma 
maneira prática de produzir 
mudas, dando acesso rápido 
do produtor às novas varieda-
des. A participação da Copla-
na e Socicana nesta iniciativa 
traz para nós, produtores, 
facilidade através da orien-
tação técnica para fazer um 
processo em que não temos 
muita experiência.”
Francisco Antonio de 
Laurentiis Filho

“Um dos objetivos de par-
ticipar do projeto +Cana é 
melhorar a qualidade varietal 
e sanitária do nosso canavial. 
Além da parceria com o IAC, 
teremos a participação do 
CTC. Temos de melhorar a 
nossa eficiência no campo, 
com maior produtividade e 
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qualidade, tentando alcan-
çar mais quilos de ATR por 
hectare.”
Roberto Cestari

Luis Henrique Lahr e os 
produtores Cícero Augusto 
Carnelossi, Valdemir Carne-
lossi, Celso Antônio Lopes 
e João Geraldo Ruete estão 
utilizando as mudas prove-
nientes do polo experimental 
de Pindorama - SP, situado 
numa posição geográfica 
privilegiada. Há interesse em 
difundir a tecnologia a outros 
produtores da região.
  
“É a primeira vez que estamos 
adotando o sistema e espe-
ramos obter um aumento 
de produtividade em função 
de termos uma muda sadia, 
de pureza varietal, livre de 
doenças e pragas. Este é um 
programa muito profícuo, que 
tem início com um número 
reduzido de produtores, mas 
que, sem dúvida, vai influen-
ciar outros produtores a ado-
tarem mudas de qualidade. 
Infelizmente, o setor canaviei-
ro se descuidou um pouco 
neste quesito. O produtor, 
seja ele pequeno, médio ou 
grande, tem que produzir suas 
mudas para diminuir custos e 
obter outras vantagens.”
Luis Henrique Lahr

Polo Taquaritinga – Produtor Renato Trevizoli

Polo Fazenda Palestina – Produtor Roberto Cestari
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Polo Guariba – Produtor Francisco Laurentiis Filho

Polo Fazenda José Bonifácio – Produtor Sérgio Pavani
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Superando 
desafios

Ainda nesta edição, você 
irá conferir mais detalhes da 
estratégia que permitirá, aos 
cooperados, superar os princi-
pais desafios atuais da cana-
vicultura. É importante tratar 
a cana-de-açúcar como uma 
cultura responsiva, mas que 
precisa de um manejo adequa-
do para expressar seu maior 
potencial produtivo. Com a 
parceria: Produtor – Copla-
na – Institutos de Pesquisa e 
Universidades – Socicana – 
seremos mais eficientes no 
campo, e a sustentabilidade 
do produtor será mantida. 

Para mais informações so-
bre o +Cana, entre em contato 
com a Socicana, procure o seu 
agrônomo da Coplana, ou o 
time técnico do departamento 
de Tecnologia e Inovação, ou 
ainda envie mensagem para 
o e-mail: tecnologia@coplana.
com. 

 Polo Catanduva – Condomínio de produtores

Polo Jaboticabal – Produtor Ricardo Bueno
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Vamos ficar 
atentos ao 

manejo 
varietal.
Por que 

ele é tão 
importante?

É preciso romper paradigmas na canavicultura 
nacional para atingir novos patamares produtivos. A 
escolha das variedades certas, manejando-as con-
forme os diferentes cenários de produção tem papel 
fundamental neste cenário.

Há vários casos de produtores que ousaram rom-
per paradigmas e estão produzindo mais de 100 to-
neladas por hectare no quinto corte e nem sempre 
em condições ideais de produção, como no norte de 
Goiás. Temos que resgatar antigas e buscar novas 
práticas que levem o setor a obter produtividades su-
periores à casa dos três dígitos, com longevidade e 
sustentabilidade econômica.  

Para que o produtor conquiste uma boa média de 
produtividade e uma longevidade maior de seu cana-
vial é preciso que inicie o plantio utilizando mudas 
com sanidade e vigor. Essa é a base para todos os 
cultivos existentes em escala comercial. Utilizar va-
riedades com alto potencial e com alta sanidade, alo-
cá-las em seu ambiente de produção correto, reduzir 
falhas e associar a práticas de manejo adequadas: 
isso tudo permite que o produtor aproxime seu cana-
vial do potencial produtivo da cultura, algo em torno 
de 350 toneladas de cana/hectare nas variedades 
mais modernas.

Com a mecanização da cana, os índices de pro-
dutividade tiveram uma redução média de 15% no 
primeiro corte, chegando a 22 toneladas de cana/ha. 
Por isso, a grande importância de utilizar variedades 
modernas, com potencial produtivo mais expressivo 
e que foram desenvolvidas já em um ambiente de 
mecanização.  

A mecanização não tem volta. Por isso, é preci-
so realizar um planejamento varietal adequado para 
sua condição de solo e ambiente produtivo e usu-
fruir de técnicas e equipamentos adequados. Com 
a mecanização, criou-se um novo ambiente para a 
cana. Assim, ressalta-se a importância de construir 
e preservar o patrimônio biológico que é o canavial. 
É preciso integrar um sistema de produção, integran-
do o manejo varietal como estratégia de melhoria da 
produtividade. 
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Prof. Dr. Marcos Landell 
é diretor do IAC – Centro de 

Cana – Ribeirão Preto

Cuidar dos detalhes

No plantio, é preciso aten-
tar para detalhes como pro-
fundidade de sulcação do 
solo, cobertura, uso de fun-
gicida, irrigação e composto 
orgânico no sulco, além de 
considerar a idade e sanidade 
da muda e os cuidados na co-
lheita da mesma.

Também é preciso garan-
tir uma boa distribuição e o 
estabelecimento de popula-
ções não competitivas. Ado-
tar práticas de baixo impacto 
no cultivo mecanizado e na 
colheita, evitar o pisoteio ou 
arranquio de touceiras que 
possam impactar na longevi-
dade do canavial também são 
fundamentais para o manejo 
da produtividade dos três dígi-
tos. Em solos mais argilosos é 
preciso investir em tecnologia 
e na disciplina do tráfego de 
caminhões e máquinas para 
evitarmos a compactação e 
posterior morte de soqueiras.

Gerir o número 
de touceiras para 
colher mais

Investir na gestão da popu-
lação de cana é um dos princi-
pais pontos necessários para 
obter produtividades maio-
res. É preciso que passemos 
a preferir as variedades que 
permitam maior população. O 
grande segredo é trabalhar o 

canavial com alta população e 
evitar o pisoteio da cana soca, 
o que aumenta a longevidade 
e reduz a infestação de plan-
tas daninhas. 

É necessário construir um 
novo perfil varietal com ca-
racterísticas adaptadas às 
condições atuais. Entre elas: 
capacidade de brotação, per-
filhamento, repovoamento de 
espaços no canavial, fecha-
mento das entrelinhas para 
reduzir a mato-competição, 
perfil ereto e rico em açúcar. 

Existem novas variedades 
com ganhos de produtivida-
de acima de 11% em relação 
às mais antigas, que também 
são adaptadas à nova condi-
ção criada com a mecaniza-
ção do canavial e os extremos 
climáticos que tem se tornado 
comuns. Porém, muitas usi-
nas ainda continuam plan-
tando as mesmas variedades 
desenvolvidas para outra con-
dição de manejo. Este é um 
dos motivos das baixas produ-
tividades.

É necessário ter critérios 
para escolher as variedades. 
É preciso partir para as varie-
dades facilitadoras, com o ob-
jetivo de não comprometer os 
resultados durante os cortes. 
Há variedades que do primeiro 
ao terceiro corte não produ-
zem tanto quanto outras varie-
dades, mas a partir do quarto 
se mantêm competitivas e 
ganham pela longevidade. É 
preciso estruturar a produção 
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em cima de números, fazer as contas e construir 
uma nova visão do perfil varietal, se quisermos 
um canavial diferenciado.

Ao contrário do que imaginávamos, a princi-
pal causa da redução da produtividade no pri-
meiro corte não é a falha no plantio mecânico ou 
na brotação, apesar desta ser significativa. Mui-
tos materiais compensam parcialmente a falha. 
O maior problema, que impacta na redução da 
produtividade no primeiro corte, é a intracompe-
tição das touceiras.

De 12 toneladas de cana muda por hectare 
passou-se a utilizar 20 a 22 toneladas, visando 
evitar falhas na brotação. Porém, isso acabou 
provocando um problema ainda maior com a 
competição entre as plantas. Considerando 
que há 20 mil gemas em uma tonelada de cana, 
calculamos que são usadas 400 mil gemas por 
hectare. Isso dá 50 gemas por metro linear. Se 
nascerem 50%, serão 25 touceiras por metro, 
enquanto que para se promover alta produtivi-
dade, o ideal são duas. São plantas competindo 
por água, luz e nutrientes. Isso esgota o solo e, 
na hora em que a planta precisa dos nutrientes 
para crescer, estes não estarão disponíveis.

Qualidade no 
plantio é prioridade

O canavial não pode mais ser estabelecido 
de forma aleatória. É preciso atentar para as 
condições, a localização das mudas e a qualida-
de do plantio, além da boa nutrição, proteção e 
uso de variedades facilitadoras. Não podemos 
correr riscos ou termos 20% de falhas em uma 
operação que é cara. Mais importante do que 
cumprir metas de plantio é ter excelência no 
plantio. Caso contrário, corre-se o risco de pro-
duzir 80 toneladas no primeiro corte, como mui-
tos têm obtido. 

Na era da Agricultura de Precisão, quando 
tantos cultivos, dentre eles, café, soja, milho, 
laranja são estabelecidos com espaçamentos 

determinados, o canavial ainda continua sendo 
estabelecido de forma aleatória, apesar de tudo 
ser mapeado. Ninguém sabe quantas gemas ou 
touceiras são plantadas por metro quadrado de 
forma eficaz.

A importância da Agricultura de Precisão é in-
discutível na implantação e condução do cana-
vial, fazendo a sulcação com piloto automático, 
obtendo aumento da capacidade operacional e 
paralelismo, fazendo correção do solo e aplica-
ção de herbicida com taxa variada, trabalhando 
com tráfego controlado, redução do pisoteio, 
operações mais homogêneas, mapas de reco-
mendação, relatórios de aplicação e estimativa 
de produção.

Temos que quebrar paradigmas e repensar a 
cultura da cana. Vamos adotar tecnologias que 
nos permitam realizar a gestão espacial da la-
voura. Canaviais com a mesma variedade plan-
tados lado a lado e no mesmo dia, tendo como 
diferencial apenas a Agricultura de Precisão no 
plantio, obtiveram produtividade 30% maiores. 
A uniformidade de colmos, perfilhamento final, 
tudo melhorou, dando uma média de 19 colmos 
finais a mais.

Outro ponto que precisa ser resgatado é o 
cuidado com a qualidade das mudas. Paramos 
de planejar os viveiros. A mistura de variedades 
é um problema sério, assim como o raquitismo 
da soqueira. É preciso resgatar a prática de ro-
guing nos viveiros. 

A Meiosi, prática que associa a produção da 
muda de cana intercalada à produção de amen-
doim ou soja, é algo muito importante para se 
explorar. O produtor pode gerar o benefício agro-
nômico, promovendo rotação de cultura e o be-
nefício financeiro, promovendo uma renda extra 
que venha financiar a reforma. A operação logís-
tica da meiosi ou da cantosi (prática de utilizar 
uma área no canto do talhão) também auxilia na 
operação logística de distribuição das mudas. É 
preciso estabelecer viveiros ao lado das áreas 
de plantio para reduzir custos. A economia em 
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transporte de mudas, com a 
adoção de viveiros satélites, 
chegou a R$ 465 mil, em um 
estudo de caso de usina.

Estratégia de ganho 
de produtividade 
utilizando a matriz 
varietal

A pesquisa do IAC criou 
uma matriz com escala hie-
rárquica entre os ambientes 
de produção possíveis e os 
ganhos com o manejo varietal 
correto. A matriz do Instituto 
é formada por nove caselas 
divididas pelos três períodos 
de colheita (outono, inverno e 
primavera) e pelas condições 
de desenvolvimento, dado 
pelo potencial do solo, soma-
do ao manejo a ele conferido. 
Dessa forma, originam-se os 
ambientes: favorável, médio e 
desfavorável. Essa ferramen-
ta permite a avaliação das 
alternativas da produção de 
cana-de-açúcar em diferentes 
cenários. Após a construção 
da matriz, são analisadas as 
condições de cultivo dentro 
dos ambientes de desenvolvi-
mento, com estudos de todas 
as características do local 
onde será produzida a cana. 
Esse método é determinan-
te na Região Centro-Sul, pois 
considera o déficit hídrico da 
região.

Desta forma, os três perío-
dos de colheita, em conjunto 

com os três grupos de ambientes, geram nove possíveis combi-
nações com potenciais produtivos distintos, expostas na forma 
de uma matriz. As caselas 1, 2, 3, 4 e 5 da matriz são as que pro-
porcionam melhor desempenho produtivo quando considerada 
unicamente a produtividade agrícola. Nós, pesquisadores do IAC, 
observamos que são nessas caselas que devem ser alocadas as 
variedades com perfil mais responsivo, justamente para explorar 
melhor o potencial deste ambiente. Em qualquer propriedade, há 
grande diversidade de ambientes para a produção. Porém, com a 
análise completa das características do local, o produtor poderá 
plantar variedades adequadas para cada área e, assim, otimizar 
a produção em cada combinação. Na maioria das vezes, ocorre a 
mescla de ambientes favoráveis e desfavoráveis que os proprietá-
rios devem otimizar da melhor forma.

Nas caselas 6, 7, 8 e 9 da matriz utilizam-se variedades com 
perfil rústico que possibilitem menores perdas em um ambiente 
mais hostil para a produção. Assim, procura-se definir as varie-
dades conforme a aptidão de sua maturação, mas considerando 
também seu o perfil de resposta, ou seja, se são responsivas, rús-
ticas e estáveis. A combinação do perfil responsivo da variedade 
com o potencial da casela ambiental é que definirá a escalação 
das variedades neste contexto de diversidade. 

Fator Época de Colheita

Solos Safra outono
1/Abril a 21/Jun

Safra inverno
22/Jun a 21/Set

Safra primavera
22/Set a 30/Nov

Favoráveis

Médios

1

3

6

2

4

7

5

8

9
50 mm 250 mm 550 mm

Desfavoráveis

+500 mm

DESLOCAR HORIZONTAL
• Antecipação safra

DESLOCAR VERTICAL
• Irrigação
• Matéria Orgânica
• Adubação Parcelada
• Fosfatagem
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O IAC realizou 264 experi-
mentos durante 15 anos e con-
cluiu que existe uma ordem 
hierárquica da produção de 
cana-de-açúcar nas matrizes. 
A técnica vem sendo aplicada 
principalmente por empresas 
que têm produção em todo o 
período de safra, aproximada-
mente 220 dias ao longo do 
ano. No entanto, os conceitos 
básicos já têm sido incorpora-
dos pelos pequenos produto-
res. Com essas informações 
o produtor pode desenvolver 
sua cultura da melhor maneira 
possível. 

O IAC, em parceria com a 
Coplana e Socicana, tem o ob-
jetivo de ampliar esses concei-
tos e práticas aos produtores 
de cana visando a melhoria da 
produtividade e sua sustenta-
bilidade no setor.

Ganhos podem 
chegar a 40% com 
manejo varietal

Por melhor que seja a varie-
dade, nenhum produtor pode 
chegar a ter 60% de sua área 
de plantio com apenas uma 
variedade. Ter mais de 15% já 
é um risco enorme. É necessá-
rio avaliar a condição de cada 
variedade nos vários ambien-
tes de produção, observando 
qual a melhor para cada situ-
ação e, dessa forma, explorar 
os ganhos dessa interação. 
O planejamento e o manejo 

Fator Época

Solos Safra outono
1/Abril a 21/Jun

Safra inverno
22/Jun a 21/Set

Safra primavera
22/Set a 30/Nov

Favoráveis

Médios

1

3

2

7

8

9Desfavoráveis
Ambientes 

Desfavoráveis p/ a 
Safra de Outono

Safra de Primavera 
alocada em ambientes 

mais favoráveis

Perfil climático da região Centro-Sul do Brasil

Conceito Atual
Matriz de Ambientes

Figura 1. Matriz de ambientes de produção, com nove caseias 
dadas pelas combinações de ambientes/solos e épocas de colheita
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Fator Ambientes (Solos/Manejo)
*Construido a partir dos indicadores do AMBICANA IAC

• Ambiente Superior/Favorável
 A1, A2, B1 e B2
• Ambiente Médio
 C1, C2 e D1
• Ambiente Inferior/Desfavorável
 D2, E1 e E2
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IAC - 125 anos

O IAC completou este ano 125 anos de 
pesquisas agrícolas ininterruptas. Durante to-
dos esses anos, o Instituto desenvolveu 932 
variedades de 66 espécies de plantas, de ele-
vada qualidade nutricional, alta produtividade, 
resistência fitossanitária e menor exigência 
hídrica. 

O Instituto dedica-se ao melhoramento 
genético convencional de plantas agrícolas 
e aos pacotes tecnológicos que envolvem 
essas espécies, desde o plantio à colheita, 
incluindo estudos de solo, clima, pragas e do-
enças e segurança e eficiência na aplicação 
de agrotóxicos. São soluções tecnológicas 
que atendem desde o pequeno até o grande 
produtor rural. 

O Centro de Cana IAC, em Ribeirão Preto 
- SP, realiza trabalho multidisciplinar dentro 
do Programa Cana IAC, que envolve melho-
ramento genético, ciências do solo, caracteri-
zação de ambientes de produção, fitotecnia, 
manejo de pragas e doenças e estimativa de 
produção. O Instituto conta com rede de expe-
rimentação em 11 Estados brasileiros e cerca 
de 160 empresas conveniadas.

O resultado dos trabalhos engloba o de-
senvolvimento de 20 variedades IAC, 19 para 
o setor sucroalcooleiro e uma para fins for-
rageiros. O programa gera também eficien-
tes pacotes tecnológicos, que têm levado a 
competitividade da canavicultura paulista a 
outros Estados brasileiros e ao exterior (Mé-
xico, países da América Central e continente 
africano). 

varietal são estratégicos para que possamos 
ganhar em produtividade e longevidade do ca-
navial.

É preciso determinar a matriz de ambientes 
de produção, estabelecer metas e escalar varie-
dades específicas. Para isso somos parceiros 
no +cana. Queremos auxiliar os produtores em 
seu planejamento varietal, para que ele conhe-
ça a responsividade de cada material em seus 
vários ambientes. Há materiais responsivos que, 
posicionados no melhor ambiente, elevam con-
sideravelmente a média agrícola. Assim, o uso 
de uma cultivar rústica pode viabilizar ambien-
tes desfavoráveis aqueles com elevado déficit 
hídrico. A alocação conforme o perfil de respos-
ta das variedades pode resultar em ganhos es-
timados em 15% a 40%. É preciso estar sempre 
avaliando e planejando quais materiais preci-
sam ser substituídos e por qual.

Além da mudança das variedades multiuso 
para as específicas, outro conceito antigo que 
mudou foi o de que materiais precoces deve-
riam ser plantados em ambientes favoráveis, 
e os tardios em ambientes mais restritivos. A 
antecipação da safra nos ambientes piores 
atenua os problemas com déficit hídrico. A pro-
dutividade pode ser menor, mas há ganhos na 
maturação. Deve-se priorizar a colheita da cana 
planta no primeiro terço da safra, com aumento 
significativo de produtividade agroindustrial nos 
primeiro e segundo cortes. Estas têm o sistema 
radicular menor que a soqueira, estando mais 
sujeito ao déficit hídrico.  
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Ambiente de 
produção como 
instrumento no 
planejamento 
e manejo varietal

A qualidade de um solo é dada pela somatória das proprieda-
des químicas, físicas e microbiológicas, que possibilitam a sus-
tentabilidade da produção vegetal. 

A utilização adequada das terras, respeitando a sua potencia-
lidade, constitui fator primordial para a obtenção de rendimentos 
elevados, viabilidade econômica da atividade e, fundamental-
mente, conservação dos recursos naturais. Todavia, as principais 
limitações ao cultivo da cana-de-açúcar estão relacionadas não 
apenas à fertilidade do solo, mas também à deficiência de água, 
determinada pela estação seca marcante na região, e às caracte-
rísticas físicas de alguns solos, como pouca profundidade efetiva, 
drenagem imperfeita, lenta permeabilidade, capacidade de água 
disponível (CAD) e textura. A CAD é um dos fatores determinantes 
da produtividade, e a cana cultivada em solos eutróficos (sem im-
pedimento químico), com alta CAD, apresenta sistema radicular 
profundo e bem desenvolvido.

A implementação de práticas de manejo que visam aumentar 
a CAD para as plantas e a adoção de variedades de cana adapta-
das à baixa disponibilidade de água são fundamentais para a ob-
tenção de maiores produtividades e, consequentemente, maiores 
retornos econômicos.

O aporte de matéria orgânica em solos tropicais propicia o for-
necimento de nutrientes, revitaliza o agroecossistema e propor-
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ciona maior resiliência do solo 
em ambientes mais restritivos, 
além de auxiliar na formação e 
estabilização da estrutura do 
solo. 

Uma prática eficiente para 
garantir maior produtividade 
da cultura é associar boas va-
riedades de cana-de-açúcar 
aos ambientes de produção. 
Estes são definidos pelo tipo 
de solo e pelas condições quí-
micas e físicas das camadas 
superficiais e subsuperficiais, 
disponibilidade hídrica e fato-
res climáticos.

Em estudo desenvolvido 
por Prado et al. (2011) na Es-
tação Experimental da Apta 
- Agência Paulista de Tecno-
logia dos Agronegócios -, Polo 
Centro-Sul, em Piracicaba, SP, 
com cana-de-açúcar cultivada 
em dois solos com texturas 
semelhantes e propriedades 
químicas e morfologias dife-
rentes - Latossolo Vermelho 
distrófico textura muito argi-
losa A moderado (LVe) e Ni-
tossolo Vermelho eutrófico 
textura muito argilosa A mo-
derado (NVe) - constatou-se 
que houve um ganho de 15 
t  ha-1 (11%) na produtividade 
da cana cultivada no NVe, atri-
buído à maior disponibilidade 
de água e nutrientes, espe-
cialmente cálcio, e baixo teor 
de alumínio, comparado ao 
LVd corrigido com calcário e 
gesso por ocasião do plantio. 
Essas diferenças poderiam ter 
sido maiores se tivesse ocor-

rido restrição hídrica mais 
severa, ou seja, menor pluvio-
sidade, com veranicos ou má 
distribuição de chuvas ao lon-
go do ciclo agrícola da cultura. 
De acordo com estimativas 
realizadas por Prado (2011) no 
projeto sobre ambientes de 
produção da cana-de-açúcar 
(Ambicana), a produtividade 
da cana-de-açúcar (cinco ci-
clos agrícolas) cultivada no 
Nitossolo (ambiente A1) e no 
Latossolo (ambiente C1) pode 
ultrapassar 110 toneladas/ha 
e 84-88 toneladas/ha, res-pec-
tivamente.

As maiores produtividades 
no NVe ocorreram devido às 
melhores condições da cama-
da subsuperficial do horizonte 
B, que apresenta estrutura do 
tipo prismática e subangular, 
com grau forte de desenvolvi-
mento, ao contrário do Latos-
solo. Essa morfologia especial 
do Nitossolo é responsável 
pela drenagem interna mode-
rada, ou seja, após a chuva, a 
água é removida do perfil em 
velocidade moderada. Por 
outro lado, no Latossolo, cujo 
horizonte B apresenta estru-
tura granular, a drenagem in-
terna é acentuada, e a água é 
removida mais rapidamente, 
se comparada ao NVe, não 
sendo armazenada por mui-
to tempo, mesmo nos solos 
mais argilosos. Além disso, os 
microagregados contidos na 
fração argila dos Latossolos 
são responsáveis pela rápida 

permeabilidade da água no 
perfil, especialmente se forem 
ácricos, o que faz com que a 
cana seque muito no período 
de estiagem.

A maior disponibilidade hí-
drica para a cana-de-açúcar 
no NVe (140 litros de água por 
m³ de solo) e o maior tempo 
de permanência de água no 
perfil do solo foram os princi-
pais fatores responsáveis pelo 
menor estresse hídrico na ca-
na-de-açúcar. Já o LVd dispo-
nibilizou cerca de 70 litros de 
água por m³ de solo, ressecan-
do-se mais rapidamente (PRA-
DO et al., 2011). Considerando 
esses valores e uma evapo-
transpiração média diária de 5 
mm/dia, o NVe disponibilizaria 
água para a cultura por cerca 
de 30 dias e o LVd apenas 15 
dias após a recarga do solo 
por chuva ou irrigação. 

Além da CAD no solo, de-
ve-se também levar em con-
sideração a evapotranspira-
ção, a qual está relacionada 
principalmente com o local, a 
época e o desenvolvimento da 
cultura. Exemplificando, solos 
com CAD de 60 e 140 L por m³ 
de solo em locais com eva-
potranspiração de 3 e 7 mm/
dia, respectivamente, terão 20 
dias de água disponível para 
as plantas. Para uma mesma 
taxa de evapotranspiração, 
a CAD influenciará o número 
de dias com água disponível 
no solo, com uma diferença 
de cerca de 15 dias a mais no 
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NVe. Dependendo da fase fe-
nológica da cultura, esse fato 
pode ser bastante significati-
vo, considerando-se o aspecto 
nutricional.

Em relação à fase de de-
senvolvimento da cultura e 
ao acúmulo de fitomassa na 
parte aérea, a Tabela 1 mos-
tra claramente como a defici-
ência hídrica influencia o de-
senvolvimento e mascara os 
efeitos da fertilização e nutri-
ção dos canaviais. De acordo 
com os resultados da Tabela 1, 
em março não houve diferen-
ça significativa no número de 
perfilhos entre os tratamen-
tos com fontes nitrogenadas 
misturadas à vinhaça concen-
trada, mas apenas para o tra-
tamento sem adição de N. Já 
nos demais períodos (maio e 
agosto), não houve diferença 
significativa entre os trata-
mentos devido ao término das 
chuvas no início de março de 
2010, ano que foi atípico para 

a região Centro-Sul. Quanto ao acúmulo de matéria seca na parte 
aérea da cultura, nota-se a mesma tendência, ou seja, no início 
do desenvolvimento da cultura os tratamentos que receberam N 
apresentaram maior acúmulo de matéria seca em relação à tes-
temunha, mas na última avaliação (agosto) não houve diferença. 
Destaca-se ainda nesse estudo que não houve perdas por volati-
lização do N da ureia com a chuva (42 mm) ocorrida logo após a 
aplicação do fertilizante. Como as plantas dos tratamentos que re-
ceberam N no início do experimento estavam mais desenvolvidas 
do que as do tratamento testemunha (Tabela 1), elas provavelmen-
te apresentaram maior consumo e perda de água (transpiração), 
entrando em estresse hídrico mais cedo. Esses resultados mos-
tram a importância da distribuição de chuvas, principalmente na 
fase de crescimento da cultura; a partir de março o crescimento 
foi reduzido e até mesmo paralisado com a redução das chuvas. 
Os tratamentos com menor acúmulo de fito-massa provavelmen-
te foram menos afetados pelo estresse hídrico, diminuindo, desta 
forma, as diferenças iniciais entre os tratamentos. Porém, na cul-
tura da cana-de-açúcar, a adubação de um ano pode refletir no 
ciclo subsequente, pelo efeito residual. 

A Figura 1, modificada de Vitti e Trivelin (2008), mostra o acú-
mulo de nitrogênio no sistema radicular (raízes e rizomas) em fun-
ção das doses de N aplicadas na cultura da cana-de-açúcar. Esse 
efeito poderá ser ainda maior se não houver impedimento químico 
e físico para o sistema radicular, pois a planta permanecerá por 
mais tempo metabolicamente ativa, o que irá repercutir em ga-
nhos de produtividade e melhoria no aspecto nutritivo influencia-
do pelas adubações.

Tabela 1. Variação do número de perfilhos por metro linear e acúmulo de fitomassa na parte aérea 
ao longo do ciclo agrícola da cana-soca.

Vinhaça concentrada usada no estudo: * = nitrato de amônio; ** = ureia, sendo que não houve perdas por volatilização. 
Letras minúscula e maiúsculas iguais, respectivamente, na coluna e na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. Fonte: Vitti et al. (2011).

Controle
Vinhaça (V)
120 N* + V
120 N** + V

Março
16 bA
17 bA

18 abA
20 aA

Perfilhos por metro linear
Tratamentos

Acúmulo de matéria seca 
na parte aérea (t ha-1)

Maio
13 aB
13 aB
14 aB
15 aB

Agosto
12 aB
11 aB
13 aB
13 aB

Março
7bB
7bB

15 aB
18 aB

Maio
28 cA

29 bcA
34 abcA

37 aA

Agosto
33 abA
30 bA
31 abA
34 abA
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Figura 1. Nitrogênio acumulado em cana-so-
ca (SP81 3250, 3º corte), cultivada em Neossolo-
Quartzarênico, em função de doses de N-nitrato 
de amônio.

Fonte: Dados não publicados de Vitti e Trivelin (2008).

Adubação: Interações entre 
época de colheita e ambiente 
de produção

A safra agrícola na região Centro-Sul normal-
mente ocorre entre abril e novembro, período em 
que há deficiência hídrica, que pode prejudicar a 
brotação e o desenvolvimento da cultura. A ca-
na-de-açúcar colhida no outono (início da safra) 
é pouca influenciada pela deficiência hídrica, 
comparada à cana colhida na primavera. Nesse 
sentido, torna-se importante considerar a época 
de colheita em função dos diferentes ambientes 
de produção. A Tabela 2mostra um exemplo da 
aplicação da matriz de produtividade da cana-
-de-açúcar colhida ao longo da safra, variando 
de ambientes favoráveis a ambientes mais res-
tritivos. Nota-se que a produtividade da cana no 
final da safra no solo eutrófico (ambiente favo-
rável) é 15% menor do que a obtida no início da 
safra. Já nos ambientes mais restritivos essa 
queda passa a ser de cerca de 30%. Esses re-
sultados mostram que é necessário priorizar a 
colheita mais cedo nos ambientes que apresen-
tam restrição quanto à disponibilidade hídrica e 
à fertilidade do solo.

Eutrófico (+2) 
Mesotrófico (+1) 

Distrófico (0) 
Ácrico (-2)

Produção de colmos no terceiro corte (t ha-1) 
109 
100 
84,1 
86,3

93,5 
102,0 
82,6 
67,3 

90,4 
91,3 
71,9 
60,9 

Ciclo de 
outono
(início 

de safra) 

Ciclo de 
inverno
(meio 

de safra) 

Ciclo de 
primavera 
(final de 
safra) 

Épocas de colheita 

Ambientes 
de produção¹

Tabela 2. Matriz de produtividade da cana le-
vando em consideração diferentes ambientes de 
produção e diferentes épocas de colheita. Número 
de dados observados = 6.948.

A Tabela 3 apresenta os índices referentes à 
quantidade necessária de fertilizante (kg) para 
produzir uma tonelada de colmos em função da 
época de corte e dos ambientes de produção 
(TCH no 3o corte), considerando a aplicação de 
500 kg ha-1 da fórmula 20-05-25. Observa-se 
que nos melhores ambientes (eutrófico e me-
sotrófico) o índice passou de 4,8 para 5,5 kg da 
fórmula por tonelada de colmo, corresponden-
do, respectivamente, ao início (outono) e ao final 
de safra (primavera). Esses resultados mostram 
que são necessários 13% a mais de fertilizante 
para produzir uma tonelada de colmos no final 
da safra, ou seja, pode-se dizer que a adubação 
no final de safra apresenta menor eficiência. 
Comparando-se, agora, os ambientes mais fa-
voráveis colhidos no final da safra aos ambien-
tes menos favoráveis colhidos no início da safra, 
ou seja, mais restritivos (média de produtividade 
nos ambientes desfavoráveis distrófico e ácrico), 
nota-se que a diferença é de apenas 5%. Assim, 
é importante que nos ambientes desfavoráveis 
a colheita seja realizada no início da safra, pois 
haverá menor perda de produtividade, compen-

¹Quanto mais positivo, mais favorável o ambiente de pro-
dução. Fonte: Centro de Cana, IAC, Projeto CAIANA.
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sando o baixo potencial produtivo desses solos, 
e a cana terá mais tempo para se desenvolver, 
quando se considera o aspecto nutricional. Po-
rém, se nos ambientes desfavoráveis a cana for 
colhida no final de safra, comparado aos me-

Portanto, a adoção de práticas que favore-
çam o desenvolvimento do sistema radicular, 
evitando impedimentos químicos, físicos e bio-
lógicos, e o manejo da cultura de forma a dimi-
nuir a evapotranspiração, irão favorecer a per-

Mais favoráveis 
Índice²- kg fertilizante/t 
< índice (4,8)³x produtividade 
% redução do total4
Menos favoráveis 
Índice - kg fertilizante/t 
< índice (4,8) x produtividade 
% redução do total 

105 
4,8 
500 

0
85 
5,9 
408 
18 

98 
5,1 
470 

6
70 
7,1 

336 
33 

91 
5,5 
437 
13 
65 
7,7 
312 
38 

Ciclo de outono
(início de safra) 

Ciclo de inverno
(meio de safra) 

Ciclo de primavera
(final de safra) 

Épocas de colheita 
Ambientes 

de produção¹

lhores ambientes, a ineficiência passa a valores 
próximos a 40%, ou seja, seriam necessários 7,7 
kg ha-1 da fórmula 20-05-20 para produzir 1 to-
nelada de colmos.

Tabela 3. Quantidade de fertilizante por tonelada de colmos de cana em função da época de colhei-
ta e dos ambientes de produção, considerando a aplicação de 500 kg ha-1 da fórmula 20-05-25 em 
cana-soca. 

¹  Ambientes mais favoráveis = média dos valores de produtividade obtidos nos solos eutrófico e mesotrófico; ambientes 
menos favoráveis = média dos valores de produtividade obtidos para solos distrófico e ácrico. 
²  Índice (4,8) = kg da fórmula (20-05-20) para produzir uma tonelada de colmo. 
³ Menor índice obtido (4,8) multiplicado pela produtividade da cultura. 
4(%) de redução do total da fórmula. 
Fonte: CAIANA IAC.
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manência da água no solo e sua disponibilidade 
para a cultura, o que garantirá melhor eficiência 
no uso dos fertilizantes, refletindo em maior pro-
dutividade dos canaviais. 
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Carta de Solos 
Mais uma 

ação conjunta 
entre Coplana, 

Socicana e 
IAC promove 

acesso à 
tecnologia 

Pensando na necessidade do produ-
tor em classificar os solos e seus res-
pectivos ambientes de produção, como 
base para o manejo varietal e determi-
nação da época de colheita, a Coplana 
e a Socicana investiram no Ambicana, 
programa desenvolvido pelos pesquisa-
dores do IAC e liderado pelos pesquisa-
dores Prof. Dr. Hélio do Prado e Prof. Dr. 
André Vitti, ambos da Apta-IAC. 

O Ambicana já foi adotado por mais 
de 30 empresas importantes do setor 
canavieiro. “Iremos entregar, aos coope-
rados da Coplana e associados da Soci-
cana, a Carta de Solos composta da car-
ta de classificação de solos e ambiente 
de produção, relatório de manejo varietal 
e fertilidade. Com essa ferramenta em 
mãos, o produtor poderá iniciar a Agri-
cultura de Precisão, baseada nos mapas 
e ambientes, o que é primordial para o 
desenvolvimento de estratégias de plan-
tio e colheita, contemplando o manejo 
varietal”, afirma Hélio do Prado.

A meta da Coplana e Socicana é 
mapear 30 mil hectares de seus produ-
tores, entre agosto de 2015 e dezem-
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bro de 2016. “O Ambicana irá 
capacitar nossos técnicos a 
classificar os solos com foco 
no ambiente de produção. Va-
mos começar a desenvolver 
mapas temáticos, utilizando 
os mapas de ambiente como 
base para a Agricultura de Pre-
cisão. Se não considerarmos 
o solo uma variável fundamen-
tal no manejo para aumento 
da produtividade, nunca sere-
mos efetivos ao implementar 
a agricultura de precisão no 
canavial”, comenta Renata 
Morelli, fazendo referência ao 
setor de Agricultura de Preci-
são, em desenvolvimento pela 
Coplana e Socicana.

Em agosto, teve início os 
trabalhos junto aos pesquisa-
dores Hélio do Prado e André 
Vitti. As regiões de atuação da 
Coplana serão atendidas con-
forme a união dos produtores 
de cada região, para que os 
recursos possam ser otimiza-
dos.

Para mais informações e 
para agendar sua proprieda-
de, o produtor pode entrar em 
contato com o agrônomo da 
Coplana que o atende ou com 
a Socicana. Contatos também 
por e-mail: tecnologia@copla-
na.com. 
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Mudas de 
qualidade como 
mecanismo 
para superar os 
desafios do setor

Nos últimos anos, as instituições de pesquisas e desenvolvi-
mento e o setor sucroenergético diagnosticaram a necessidade 
de promover e resgatar os benefícios da utilização de material 
de propagação vegetativa de alta qualidade: “muda”. Esse novo 
despertar para um tema antigo levou ao desenvolvimento do sis-
tema de multiplicação de mudas pré-brotadas (MPB) e demais 
pré-brotados. Produtos deste conceito e com visão de médio e 
longo prazo estão sendo implantados em projetos estruturais, de-
nominados núcleos de produção, os quais podem estar na própria 
estrutura da unidade de processamento industrial, associações 
de produtores, empresas de agroquímicos e instituições de pes-
quisa. 

Atualmente, a antiga demanda por padrões de fitossanidade e 
autenticidade varietal encontra-se associada à nova tendência - 
núcleos de produção de mudas pré-brotadas -, o que faz com que 
naturalmente dispare a busca por velhas e “inovadoras” formas de 
planejamento dos viveiros. 

A produtividade da cana-de-açúcar é dependente de uma série 
de fatores que são classicamente identificados em bióticos e 
abióticos. Somados a estes, as tomadas de decisão fitotécnicas, 
tais como: cultivares, espaçamentos, nutrição e os modelos de 
multiplicação a serem adotados, não são menos importantes. Em 
anos de maiores restrições ambientais, tornam-se mais expostos 
e com menor margem de correção. Nos últimos dez anos, o setor 
sucroenergético nacional assistiu a uma intensa expansão da área 
de plantio, na ordem de 56%, o que significa concentrar em dez anos 
mais da metade do crescimento efetivado ao longo do histórico 

Prof. Dr. Mauro Xavier 
é pesquisador científico do IAC 

Centro de Cana - Ribeirão Preto
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dos demais 500 anos de 
cultivo de cana-de-açúcar no 
Brasil. Com tais indicadores, 
o país continua sendo o maior 
produtor mundial de cana-
de-açúcar (FAO, 2014), com 
uma área cultivada estimada 
em 9,1 milhões de hectares 
para a safra 2014/2015, 
sendo o estado de São Paulo 
o maior produtor, com área 
correspondente a 51,7% 
desse total (CONAB, 2014). No 
entanto, esse crescimento em 
área cultivada, infelizmente, 
foi acompanhado pela 
deterioração de algumas 
práticas, princípios e manejos 
básicos, como o planejamento 
varietal e, por consequência, 
os modelos e estratégias de 
multiplicação.

É inegável, porém, a con-
tribuição e o ativo biológico 
que os programas de melho-
ramento e suas equipes têm 
oferecido ao setor de pro-

dução e processamento, ou 
seja, as modernas cultivares, 
independentemente de siglas 
e instituições. Nesse contex-
to, as instituições, por meio 
de seus programas de me-
lhoramento, disponibilizam, 
praticamente todos os anos, 
novos “cardápios varietais”, de 
acordo com suas estratégias 
e peculiaridades de desen-
volvimento. Nessa dinâmica, 
é pressuposto comum que 
todos os programas estejam 
praticando os princípios que 
possibilitem entregar material 
vegetal melhorado. 

Atualmente, no Brasil, para 
se concluir um ciclo de desen-
volvimento de cultivares, gas-
tam-se, em média, 12 anos, o 
que é justificável e aceitável, 
desde que nessa fase haja 
uma ampla caracterização e 
validação. Essa importante 
etapa deve estar integrada 
a uma robusta rede experi-

mental, que deve possibilitar 
a aplicação dos princípios 
da experimentação agrícola 
de qualidade. Paralelamente, 
e de maneira sincronizada à 
validação experimental, há es-
tratégias de multiplicação que 
podem ser intensificadas para 
a formação das diversas cate-
gorias de viveiros. Tal sincro-
nismo possibilita incremen-
tar e dinamizar os ganhos do 
melhoramento, inserindo-os 
rapidamente ao processo de 
produção de cana no Brasil. 
Portanto, passado o período 
de forte expansão horizontal, 
é chegada a hora de retomar 
princípios, qualificar proces-
sos, dinamizar e romper para-
digmas adotados na base do 
sistema de produção de cana. 
Sendo assim, o Programa 
Cana do Instituto Agronômico 
apresentou, em 2012, o sis-
tema de multiplicação deno-
minado mudas pré-brotadas 
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- MPB -, cuja principal caracte-
rística é sua simplicidade. 

No processo de produção 
das MPBs são necessárias 
seis etapas: corte do mini 
rebolo, tratamento químico, 
brotação, individualização ou 
repicagem, aclimatação fase 
1 e aclimatação fase 2. Essas 
etapas são realizadas em um 
período estimado de 60 dias 
(LANDELL et al. 2013). A utili-
zação do MPB e dos demais 
sistemas de pré-brotados 
(PBs) transforma conceito de 
séculos de plantio, ou seja, 
retira-se o colmo semente da 
linha de cultivo e introduz-se 
uma planta (MPB). Por sua 
vez, essa planta é produzida 
em um ambiente controlado 
através de processos quase 
que fabris. 

Nesse sentido há neces-
-sidade de se suprir os núcle-
os de produção de MPB com 
gemas, as quais se transfor-
marão em plantas (MPBs), 
em quantidade, qualidade e 
no tempo adequado às neces-   
sidades da canavicultura do 
século XXI. O novo método 
permite maior uniformidade 
nas linhas de plantio, com me-
nos falhas. 
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Vantagens

Dentre os benefícios no sistema de 
MPB: redução de custos, com a diminui-
ção no consumo final de material propa-
gativo da ordem de até 85%, associando 
padronização, uniformização do plantio e 
aumento de produtividade da lavoura. Para 
o plantio de um hectare de cana-de-açúcar, 
utiliza-se apenas 1,8 tonelada de plântulas, 
enquanto no método tradicional (uso de 
colmos como semente) são necessárias 
em torno de 20 toneladas de colmos. Além 
disso, como as mudas recebem tratamen-
to com fungicida, o risco de disseminação 
de pragas e de doenças é minimizado. Ou-
tro ponto favorável é que o novo sistema 
permite que o plantio seja mecanizado, 
com o uso de transplantadoras adaptadas, 
similares às usadas em lavouras de euca-
lipto, café e tomate. O espaçamento mais 
utilizado em cana tem sido o de 50 centí-
metros entre as plantas e 1,5 metro entre 
linhas, resultando em 13,3 mil plântulas 
por hectare.  

Devido à simplicidade do método de 
produção de mudas, produtores de dife-
rentes escalas de produção podem adotar 
tal modelo. O sistema pode ser utilizado 
por pequenos canavicultores e por as-               
sociações, não ficando restrito às usinas.  

Outro ponto importante a ser lembrado 
é o uso do produto carta de solos e am-
bientes de produção, com a melhor aloca-
ção de variedades mais adaptadas dentro 
do sistema de MPB, que pode contribuir 
com aumentos de produtividade entre 25% 
a 30%, não considerando ainda os ganhos 
de qualidade, longevidade e otimização de 
recursos e maquinários com uma melhor 
logística. 
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Esse é o maior diferencial 
no desenvolvimento técnico 

dos nossos cooperados

Transferência 
de tecnologia 

aos produtores

Artigo de Renata Morelli 
gerente do departamento 

de Tecnologia e Inovação da Coplana
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O processo de transferên-
cia de tecnologia aos produ-
tores do +Cana ocorre por 
meio de treinamentos, visitas 
técnicas e dias de campo, 
que tiveram início em 2015 e 
continuam em 2016, na fase 
de difusão das tecnologias 
validadas pelos produtores de 
cada polo de desenvolvimento 
do projeto.

Já ocorreram cinco pales-
tras e três visitas técnicas, ao 
IAC - Centro de Cana, em Ri-
beirão Preto - SP, ao CTC, em 
Piracicaba - SP e à Ridesa, em 
Araras - SP.

Os produtores desta pri-
meira etapa receberam, em 
julho de 2015, visitas técnicas 
do pesquisador Prof. Dr. Mau-
ro Xavier, do IAC, e do enge-
nheiro agrônomo Pablo Silva, 
supervisor técnico do depar-

“As visitas técnicas 
aos polos produtores 
permitem que as 
técnicas de condução 
do viveiro e a produção 
de MPB sejam 
implementadas de 
forma efetiva no 
campo e reduzam o 
tempo de adoção de 
novas tecnologias 
pelos cooperados”, 
comenta Mauro Xavier. 
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tamento de Tecnologia e Ino-
vação. 

Segundo Pablo, a tecnolo-
gia de MPBs e a condução dos 
viveiros foram retomadas de 
forma estratégica para que o 
produtor seja mais autônomo 
no processo produtivo da ca-
na-de-açúcar. “Temos dificul-
dades em dominar a colheita, 
muitas vezes, por ser a usina 
responsável por esse proces-
so. Entretanto, temos mais 
autonomia para iniciar o pro-
cesso com mudas de qualida-
de e com sanidade. Isso fará 
com que o produtor melhore 
sua produtividade, partindo da 
estratégia correta”, completa 
Pablo.

Para finalizar, a Coplana 
ainda conduz uma série de en-
saios com foco na redução do 
custo de produção das MPBs 
e objetiva viabilizar ainda mais 
a expansão da tecnologia pelo 
produtor. Nosso portfólio de 
ensaios técnicos para a safra 
2015/2016 é apresentado a 
seguir. Nosso intuito é divul-
gar aos produtores na medida 
em que vamos finalizando as 
análises, os resultados e con-
clusões. 

Todos os ensaios são su-
pervisionados por doutores e 
pesquisadores da nossa rede 
parceira de institutos de pes-
quisa e universidades. Isso 
promove ainda mais credibili-
dade e confiança quanto aos 
dados. 

Confira os trabalhos técnicos de campo que serão
conduzidos em parceria pela Coplana, IAC, Ridesa e 
cooperados para a cultura da cana-de-açúcar. 

Para a safra 2015/2016, o departamento de Tecnologia 
e Inovação, além da condução dos polos de viveiros e 
MPB e da Carta de Solos, junto ao time do Ambicana, 
desenvolverá os seguintes projetos:

1) Projetos planialtimétricos em Agricultura de Precisão e 
amostragem de solos georreferenciada.

2) Ensaio técnico de controle de Sphenophorus levis 
(bicudo da cana) com diferentes estratégias de manejo - 
recolhimento de palha; alternativas para preparo de solo 
reduzido; rotação de culturas com o uso de leguminosas 
(soja e amendoim).

3) Ensaio para avaliação dos diferentes produtos 
comerciais que possuem ação bioativadora (hormonal) na 
performance, quanto à velocidade de brotação; sistema 
radicular; biomassa e tempo total de produção do MPB em 
viveiro.

4) Ensaio para avaliação dos diferentes mixes de substrato 
padrão com subprodutos da região Coplana e sua 
viabilidade de uso na redução de custos na produção de 
MPB em viveiro.

5) Ensaio de uso de diferentes tipos de hidrogel no plantio 
de MPB para avaliação de sua performance na redução de 
irrigação, em condições controladas.

6) Biometrias e caracterização dos diversos clones 
plantados nos oito polos, assim como seu comportamento 
em diferentes regiões.

Muitas informações estão sendo e serão geradas para 
os produtores da Coplana e Socicana, o que permitirá 
reduzir a prática de tentativa e erro, facilitando a adoção de 
tecnologia. Estes trabalhos serão conduzidos em parceria 
com o IAC e Ridesa. 
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Meiosi permite diversificar 
sistema de produção 

com ganhos técnicos e 
econômicos às lavouras de 

cana e de amendoim
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O sistema de Meiosi consiste em intercalar 
uma linha de viveiro de cana-de-açúcar, com 
outra espécie comercial como amendoim, soja, 
feijão ou adubação verde como a crotalária. 

Para as áreas de reforma do canavial, entre 
os benefícios financeiros está a redução dos 
custos, já que a Meiosi permite minimizar o in-
vestimento em logística, na operação do trans-
porte da muda para o local de plantio, e também 
promove retorno com o arrendamento da área 
ou com produção de outra cultura.

Entre os benefícios técnicos, estão a produ-
ção de viveiros de qualidade e a diversificação 
dos cultivos na mesma propriedade. Hoje, a 

muda sadia, isenta de pragas e doenças, é pri-
mordial para que o produtor atinja maior produ-
tividade em seu canavial.

Ainda na área técnica, a Meiosi favorece a 
introdução de variedades com maior potencial 
produtivo, de acordo com o ambiente de produ-
ção nas áreas de reforma.

No sistema de Meiosi cana-amendoim, a 
sinergia é muito grande.  Como exemplo, em 
2013, Ismael Perina Junior, presidente da Câma-
ra Setorial Sucroenergética e diretor  Financeiro 
do Sicoob Coopecredi, foi um dos pioneiros a 
iniciar os testes com  mudas de cana pré-bro-
tadas. Ele  realizou o plantio de duas ruas com 

Ismael Perina Junior: possibilidade 
de implantar áreas comerciais com 

sanidade de viveiros
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MPB AgMusa da Basf. O obje-
tivo era aproveitar os efeitos 
agronômicos do amendoim, 
como incorporação de mate-
rial orgânico e fixação simbi-
ótica de nitrogênio de 30 a 40 
Kg/ha deixados no solo. 

Ismael utiliza hoje uma 
taxa de multiplicação de cana 
de 1:16, com plantio manu-
al. Ou seja, 1 linha de viveiro 
para o plantio de 16 linhas de 
cana comercial, intercalando 
com 24 ruas de amendoim. 
As duas espécies convivem 
juntas até meados de março, 
quando o amendoim é colhi-
do. A cana é utilizada na pro-

dução de mudas para o plan-
tio que vem posteriormente, 
sulcando direto na área que 
antes era ocupada pela cultu-
ra do amendoim. 

A baixa rentabilidade das 
últimas safras e os altos cus-
tos de implantação do cana-
vial levaram o produtor a ado-
tar medidas visando à redução 
de custos e ao aumento de 
produtividade. “Neste sistema 
será possível a implantação 
de áreas comerciais com qua-
lidade e sanidade de viveiros 
de muda, o que certamente 
será refletido na produtivida-
de”, destaca Ismael Perina.

Compensa o custo 
da implantação 
de viveiro de cana 
utilizando mudas 
sadias?

Cresce no setor a prática 
de implantação de viveiros 
de cana utilizando mudas 
sadias, mas ainda há muitas 
dúvidas quanto à viabilidade 
em relação aos custos, já que 
o preço por muda pode variar 
muito. “Essa cana proveniente 
da muda sadia apresenta 14 
gemas e 95% de pegamen-
to. Uma linha de cana-muda 
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rende o plantio manual de 16 
linhas. Então, o custo da muda 
é diluído, e é só fazer as con-
tas para ver que compensa”, 
afirma Perina.

O custo por hectare forma-
do vai se reduzindo à medida 
que o sistema proporciona 
um aumento de produtividade 
entre 20% e 40% do viveiro, de-
pendendo da variedade utiliza-
da. Com o plantio em Meiosi, 
o produtor terá a possibilidade 
obter ganhos adicionais pelo 
cultivo intercalar, além de be-
nefícios técnicos relacionados 
ao uso do solo. 

Tendência

Outra experiência bem su-
cedida é a de Delson Luiz Pa-
lazzo, presidente do Conselho 
de Administração do Sicoob 
Coopecredi. Delson realiza 
a Meiosi cana-amendoim, a 
uma taxa de multiplicação de 
1:8, no plantio mecanizado 
desde a última safra. “O sis-
tema está funcionando muito 
bem. Já tivemos alguns pro-
gressos neste modelo. Um 
deles diz respeito ao aumento 
da qualidade da muda planta-
da. Outro ponto é a redução de 
custos. Neste ano farei toda a 
renovação do canavial com o 
uso da AgMusa - MPB (Muda 
Pré-Brotada). Acredito que 
este modelo seja uma tendên-
cia para a sobrevivência dos 
produtores na atividade, com 
uma muda de maior qualidade 

Delson Palazzo: Meiosi - Já tivemos 
progressos neste modelo 

e com redução de custos”, conclui o produtor. 

As equipes da Coplana e da Socicana estão dedicadas 
ao supoerte ao produtor na direção da produção de muda de 
qualidade com o Programa +Cana. 

A Cooperativa também organiza grupos de compras para 
produtores que desejam investir em viveiros de qualidade 
visando à redução dos custos. 
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ROTACANA 
Tecnologias 
Sustentáveis 
para Reforma 
de Canaviais
Introdução

Na região Centro-Sul do Brasil, a cana-de-açúcar é cultivada em 
9,4 milhões de hectares (9.480.577), dos quais 5,7 milhões estão 
presentes no estado de São Paulo, região produtora com mais de 
78% dos canaviais colhidos sem queima prévia (Canasat, 2015). 
Esta expansão, associada à retração das áreas reformadas, à in-
tensa mecanização e à baixa pluviosidade nos dois últimos anos, 
culminou em declínio da produtividade dos canaviais (queda de 
82 para 68 t ha-1). Neste período de crise do setor sucroenergéti-
co, a renovação dos canaviais é uma estratégia para aumentar a 
média da produtividade dos empreendimentos. Contudo o eleva-
do preço dos insumos, aliado ao maior número de operações no 
preparo do solo em sistema cana crua, concorre para aumentar 
sobremaneira os custos de produção, hoje em torno de R$ 5.500 
a R$ 7.000 por hectare. Esta realidade é mais impactante aos 70 
mil fornecedores que respondem por mais de 30% da cana pro-
cessada.

Deve-se considerar também, que o período da reforma é o mais 
vulnerável aos processos erosivos, podendo ocorrer perdas de 49 
Mg ha-1 ano-1 de solo (De Maria e Dechen, 1998). O problema é 
potencializado quando os terraços são afastados para favorecer a 
colheita mecanizada e o palhiço é incorporado antes do cultivo de 
alguma espécie na reforma. Como alternativa para manter a pro-
dutividade, aliada com redução de custos e proteção do solo, está 
a adoção dos princípios da agricultura conservacionista, que tem 
como alicerce: o mínimo revolvimento do solo, a manutenção de 

 Prof. Dr. Denizart Bolonhezi 
é pesquisador científico da Apta - 

Ribeirão Preto 
Contato: denizart@apta.sp.gov.br ou 

dbolonhezi@gmail.com
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resíduos na superfície e o uso 
de rotação de culturas (Derps-
chet al.,2011). Pesquisas de-
monstram que a associação 
da colheita mecanizada sem 
queima, com o plantio direto, 
reduz em 10 vezes a erosão 
(Prove et al., 1995), reduz 8 
vezes as emissões de CO2 do 
solo (Bolonhezi et al, 2007), 
aumenta a produtividade do 
canavial em média 10 TCH 
(Bolonhezi et al., 2011) e dimi-
nui o custo de implantação 
do canavial em até 40% (Bo-
lonhezi et al., 2014). Todavia, 
enquanto o sistema plantio di-
reto já representa mais de 36 
milhões de hectares na produ-
ção de do Brasil, no setor su-
croenergético ainda é muito 
pouco utilizado.

Considerando que anual-
mente estão disponíveis mais 
de 1,0 milhão de hectares para 
reforma, foi elaborada a pro-
posta do projeto ROTACANA 
– Tecnologias Sustentáveis 
na Reforma de Canaviais, que 
conta com o apoio do CNPQ 
(Processo n.o 311688/2012-8). 
Esta proposta tem com obje-
tivos gerar, adaptar e transfe-
rir resultados de pesquisa e 
validações comerciais sobre 
os princípios da agricultura 
conservacionista aplicados 
na reforma de cana crua, bem 
como fornecer subsídios para 
tomada de decisão sobre qual 
cultura e manejo de solo é 
mais adequado, conforme os 
ambientes de produção.

Benefícios da agricultura conservacionista 
para as culturas de rotação

Os benefícios do cultivo de leguminosas em sucessão ou rota-
ção com a cana-de-açúcar já são conhecidos desde a década de 
50. Dentre eles, merecem destaque: diversificação da economia 
regional, conservação do solo e da água, aumento da produtivida-
de de colmos e açúcar, fornecimento de nitrogênio e ciclagem de 
nutrientes, auxílio no controle de nematoides, redução no uso de 
herbicidas, melhoria nas condições físicas do solo e amortização 
dos custos de implantação dos canaviais. A soja e o amendoim 
são as principais culturas utilizadas no período de reforma dos 
canaviais na Região Centro-Sul do Brasil e, principalmente em São 
Paulo, já apresenta tradição desde a década de 1980. Porém, o 
percentual de utilização destas oleaginosas é pequeno frente o 
potencial de área disponível anualmente. Por razões de praticida-
de e argumentos de ordem fitossanitária, predomina o cultivo de 
espécies adubos verdes, sobretudo as crotalárias (C. juncea, C. 
spectabilis e C. ochroleuca). Embora os benefícios agronômicos 
sejam maiores quando se cultivam espécies leguminosas a adu-
bos verdes (maior quantidade de nitrogênio fornecido e melhor 
controle de nematoides), as culturas comerciais proporcionam 
renda e favorecem a economia regional. Dentre os desafios para 
estabelecer parcerias entre usinas e produtores de grãos deve-se 
destacar: atraso na devolução das áreas arrendadas para plantio 
do canavial (ciclo de cultivares) e falta de conhecimento e equipa-
mento para realizar semeadura direta sobre palhiço de cana crua.  
Quanto a estes aspectos, tanto a soja quanto o amendoim apre-
sentam vantagens competitivas e desafios. 
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Desafios para adoção do 
plantio direto de soja na 
reforma de cana

Muitos dos desafios do plantio direto em pa-
lhiço de cana crua já foram superados ao lon-
go dos últimos 17 anos, sobretudo as questões 
agronômicas. Contudo, alguns aspectos ainda 
demandam estudo, tais como:

• Embora existam mais de 400 cultivares de 
soja registradas no Serviço Nacional de Regis-
tro de Cultivares e muito conhecimento, além de 
empresas investindo na geração de novos genó-
tipos, são quase inexistentes cultivares com boa 
tolerância aos nematoides de galha e às lesões 
(Pratylenchus spp.);

• Os talhões a serem reformados nem sem-
pre são contínuos, mas na maioria das vezes, 
constitui um mosaico de glebas, fato que dificul-
ta a logística das operações agrícolas. Por con-
seguinte, o modelo não é atrativo para os produ-
tores acostumados com larga escala;

• As expansões da canavicultura ocorreram 
mais em ambientes de produção desfavoráveis, 
com predominância de solos fracos e arenosos. 
Muitas vezes, a soja não consegue se estabele-
cer com bons patamares de produtividade nes-
tas áreas, perdendo a concorrência para cultu-
ras mais rústicas ou para adubos verdes;

Vantagens competitivas do 
plantio direto de soja sobre 
palhiço de cana

• É uma commodity, portanto existe 
mercado para comercialização e o 
momento é de manutenção de bons 
preços;
• Contribui para aquecer a economia 
regional (compra de insumos, serviços, 
etc);
• Apresenta disponibilidade de genótipos 
com precocidade (menor risco de atrasar 
o plantio da cana-de-açúcar no outono);
• Existe infraestrutura de recebimento e 
armazenamento do produto na maioria 
das regiões canavieiras;
• Apresenta disponibilidade de transgenia 
tanto para herbicidas quanto para lagartas 
(Intacta IPRO2);
• Permite aproveitar melhor talhões 
colhidos em final de safra, além de 
ganhar tempo na semeadura mais cedo 
(destruição da soqueira na cultura da soja);
• Fornece o mínimo de nitrogênio que a 
cana planta necessita no desenvolvimento 
inicial;
• Favorece controle de plantas daninhas 
na cana (grama seda, tiririca);
• Contribui para reduzir compactação 
do solo, pois exige menor número de 
pulverizações;
• Precocidade, rusticidade, altura de 
inserção da primeira vagem e não 
multiplicar nematoides (Meloidogyne 
incógnita, Meloidogynejavanica, 
Pratylenchusbrachyurus, Pratylenchuszea) 
que acometem a cana-de-açúcar,são as 
principais características desejáveis na 
escolha dos genótipos a serem cultivados 
em reforma de cana crua.

Curva de aprendizagem do plantio direto de soja sobre 
palha de cana e potencial produtivo

2013/20142013/2014

2007/20082007/2008

2003/20052003/2005

Semeadoras e ManejoSemeadoras e Manejo

1996/971996/97 45 sc/ha45 sc/ha

56 sc/ha56 sc/ha

72 sc/ha72 sc/ha

>80 sc/ha>80 sc/ha

Custos
Compactação

Custos
Compactação

Qualidade do Plantio
Esperar Rebrota
-Atrasava Plantio

Qualidade do Plantio
Esperar Rebrota
-Atrasava Plantio

NitrogênioNitrogênio
Dessecação da SoqueiraDessecação da Soqueira

Intacta RR2 ProIntacta RR2 Pro

Soja RRSoja RR
SemeadorasSemeadoras
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Vantagens competitivas da cultura do 
amendoim na reforma de canaviais

• É uma espécie com centro de origem na América do Sul, 
portanto bem adaptada aos solos de baixa fertilidade. Maior 
rusticidade entre as culturas comerciais cultivadas em 
reforma de canaviais. Mais tolerante a seca.
• Proporciona rentabilidade em pequenas áreas. Módulo de 
produção compatível com a reforma em sistema de talhões;
• Perfil do agricultor é basicamente de arrendatários, 
portanto está adaptado a migrar em busca de terras para 
cultivo;
• Toda infraestrutura de recebimento, secagem e 
armazenamento encontra-se em São Paulo e já existe 
tradição de cultivo em parceria com usinas;
• Embora extraia muito fósforo, os resíduos deixam mais 
nutrientes para cana-de-açúcar em comparação com a 
soja;
• Mais eficiente que a soja para reduzir nematoides 
deletérios para cana; 
• Aumenta amicorrização na cana plantada na sequência;
• Existe um Programa de Melhoramento Genético no 
IAC com capacidade para ofertar genótipos produtivos e 
com características que o mercado exige. Atualmente os 
cultivares de amendoim devem contemplar precocidade (< 
125 dias), ter característica alto oleico, produtivo (> 450 sc/
alqueire), tolerante a doenças foliares.

• Há a necessidade de 
maior comunicação entre o 
setor sucroalcooleiro e a ca-
deia produtiva da soja, para 
aumentar a oferta de áreas 
de reforma para os agriculto-
res, evitando a necessidade 
de migração para outras re-
giões. Falta política pública e 
deveria existir uma Central de 
Arrendamento, que facilite a 
comunicação entre as usinas 
que ofertam terras e os agri-
cultores que querem e sabem 
cultivar grãos.
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Desafios e 
Validações 
Comerciais

No cenário da cana crua, 
os principais desafios da 
cultura do amendoim são:
• Faltam equipamentos 
eficientes para semeadura 
direta. Normalmente 
as semeadoras 
não apresentam as 
características desejáveis 
para semeadura na 
palhada de cana crua;
• Ciclo das cultivares 
não é compatível com 
a “janela” disponível e 
ocasionalmente pode 
acarretar atraso no plantio 
do canavial na época ideal;
• Não há disponibilidade de 
transgenia nas cultivares 
comerciais;
• Usa com frequência o 
herbicida imazapic, o qual 
pode ser um problema 
para o canavial, caso 
sejam utilizadas doses 
acima do recomendado 
em solos arenosos;
• Alto custo de produção 
(preço dos arrendamentos, 
muitas aplicações de 
defensivos);
• Faltam estudos 
conclusivos sobre perdas 
na colheita em manejo 
conservacionista.

Historicamente, o preparo do solo é uma prática cultural essen-
cial, considerando as peculiaridades morfofisiológicas da planta 
de amendoim que desenvolve seus frutos abaixo da superfície do 
solo, necessitando em princípio de um solo friável, plano e livre de 
resíduos da cultura anterior. Todavia, pesquisas realizadas desde 
a década de 80 no exterior e mais recentemente no Brasil (Bolo-
nhezi, 2007), sinalizam que é viável produzir amendoim em ma-
nejo conservacionista de solo. Validações comerciais também já 
foram realizadas nos últimos 10 anos, demonstrando que as ope-
rações de arranquio e colheita podem ser realizadas sem prejuízos 
significativos em termos de produtividade. Recentemente, com a 
introdução no mercado brasileiro do equipamento de preparo em 
linha denominado “ripstrip”, é possível reduzir as incertezas sobre 
o estabelecimento inicial e assegurar ao produtor a instalação da 
cultura em reforma de cana crua.

Área preparada com RipStrip (esquerda) e após a semeadura (direita). Limeira 
do Oeste (MG) por iniciativa da MGV Agroindustrial, safra 2014/2015.

Benefícios da Agricultura conservacionista 
para Cana-de-açúcar

Na literatura existem diversos resultados sobre comparação 
de sistemas de preparo de solo para a cultura da cana-de-açúcar, 
porém ou foram realizados no contexto da cana queimada e/ou 
invariavelmente, não consideraram a interação entre sistema de 
manejo e cultura de sucessão. Por esta razão, o IAC/APTA man-
tem experimento de longa duração em Ribeirão Preto, o qual foi 
instalado em 1998 e visa estudar o plantio direto de cana em dife-
rentes doses de calcário e sucessão com a cultura da soja. Nes-
tes 17 anos de resultados, pode-se concluir que o plantio direto de 
cana, após soja semeada direto sobre palhiço de cana crua, reduz 
em 9% as falhas no estabelecimento inicial do canavial, aumenta o 
perfilhamento e aumenta em média 10 TCH a produtividade de col-
mos, além de aumentar em 1,0 t ha-1 ano-1 o estoque de carbono no 
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solo na camada de 0-80 cm de profundidade (Segnini et al, 2013). 
Na variedade em cultivo atualmente, observou-se menor queda na 
produtividade ao longo dos cortes. Pesquisas em parceria com a 
usina Guaíra, permitiram comparar as interações entre sistemas 
de manejo de solo (convencional, preparo reduzido e plantio direto) 
com diferentes opções de culturas utilizadas na rotação/sucessão 
(amendoim-rasteiro, soja, girassol, Crotalariajuncea, mucuna-ver-
de e pousio). Os resultados demonstram que mesmo no contexto 
do plantio mecanizado, verificam-se benefícios da adoção do plan-
tio direto tanto para cultura de sucessão, quanto para a cana-de-
-açúcar.

Produtividade de colmos 
da variedade SP81-3250 no 
primeiro corte (2009) em di-
ferentes sistemas de manejo 
de solo e opções de rotação. 
Latossolo Vermelho amarelo 
(Usina Guaíra). Fonte: Bolo-
nhezi e Gonçalves (2015).

Considerações 
Finais

A associação de sistemas 
conservacionistas de manejo 
do solo com a manutenção do 
palhiço da cana crua, desde 
que cultivado uma leguminosa 
na reforma, permite redução 
significativa nos custos de pro-
dução das culturas comerciais 
usadas na rotação (entre 13 e 
28%), confere amortização de 
até 40% nos custos de implan-
tação, reduz frota de tratores 
e implementos nas usinas, 
aumenta em média 10 TCH a 
produtividade de colmos. Além 
disso, reduz em 10 vezes a ero-
são hídrica, aumenta expressi-
vamente o teor de carbono no 
solo e reduz a susceptibilidade 
aos períodos com deficiência 
hídrica.  Aumentar as parcerias 
entre produtores de grãos com 
as usinas certamente implicará 
em melhoria na economia dos 
municípios e favorecerá a ima-
gem do setor sucroenergético. 

Políticas públicas são ne-
cessárias para favorecer a 
aquisição de máquinas e 
equipamentos que permitam 
a adoção do plantio direto em 
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Produtividade de colmos da cana IACSP-95-5000, em três cor-
tes, nos sistemas de manejo convencional e plantio direto, conside-
rando a média das doses de calcário (Ribeirão Preto, 2013). Fonte: 
Bolonhezi e Gonçalves (2015).
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reforma de canaviais, bem como para incremen-
tar os mecanismos de divulgação e treinamento 
dos conhecimentos já alicerçados. A proposta do 
ROTACANA está disponível para parcerias com 
as usinas, cooperativas e associações de forne-

Cana Crua
Manejo 

Conservacionista
Rotação de 

Culturas
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cedores, no intuito de favorecer o nivelamento de 
informações e de validar os resultados para os 
mais diferentes ambientes de produção. Plantio 
direto é solução se tiver Rotação! 
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Parceria 
Colorado 

John Deere, 
Coplana e 

Socicana
Importante passo para 

a adoção da Agricultura 
de Precisão entre 

cooperados e associados

A Agricultura de Precisão é um tema abran-
gente, sistêmico e multidisciplinar. Não se limi-
ta a algumas culturas, nem a algumas regiões. 
Trata-se de um sistema de manejo integrado de 
informações e tecnologias, fundamentado no 
conceito de que as variabilidades de espaço e 
tempo influenciam nos rendimentos dos culti-
vos.

A Agricultura de Precisão objetiva o gerencia-
mento mais detalhado do sistema de produção 
agrícola como um todo, não somente das apli-
cações de insumos ou de mapeamentos diver-
sos, mas de todos os processos envolvidos na 
produção.

A Coplana e a Socicana estão avançando 
com muito critério neste tema para que esse ga-
nho traga ainda mais rentabilidade ao produtor.

Dessa forma, Coplana, Socicana e Colorado 
John Deere firmaram parceria para disponibili-
zar o sinal de RTK para as áreas de atuação dos 
produtores. Bastante difundida mundialmente, 
a sigla RTK ainda está em expansão no Brasil. 
O posicionamento por esta técnica vem sendo, 
aos poucos, incorporado nas atividades que 
envolvem levantamentos cadastrais e hidrográ-
ficos, mineração, monitoramento de veículos, 
agricultura com o controle preciso de maquiná-
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rio, entre outras.
O RTK, ou Real Time Kinematic, é o 

posicionamento cinemático em tempo real e 
alia a tecnologia de navegação por satélites 
a um rádio modem para obter correções 
instantâneas. A técnica de posicionamento 
RTK é baseada na solução da portadora dos 
sinais transmitidos pelos sistemas globais de 
navegação por satélites GPS. Uma estação de 
referência provê correções instantâneas para 
estações móveis, o que faz com que a precisão 
obtida chegue ao nível milimétrico.

Sabemos que a operação de plantio e colhei-
ta são fundamentais para altas produtividades. 
Com o sinal de RTK, o produtor poderá fazer 
plantio e colheita com piloto automático, au-
mentando a eficiência da operação.

Para mais informações, entre em contato 
com a Socicana ou com a Coplana pelo e-mail 
tecnologia@coplana.com. A liberação do sinal 
pode ser solicitada gratuitamente. 
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Com mais de 
100 toneladas 

em oito cortes, 
Antonio 

Bellodi supera 
as crises com 
criatividade 

e espírito 
empreendedor

IN
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Não existe mágica. A história dos produtores 
que se mantêm na atividade é construída com 
altas doses de dedicação, criatividade e o em-
prego das tecnologias disponíveis. A agricultu-
ra, de fato, é lugar para quem não tem medo das 
incertezas do clima ou da economia e está dis-
posto a colocar as mãos na terra. 

Esta é a história de Antonio Bellodi, que nas-
ceu no dia 29 de abril de 1932, em Jaboticabal - 
SP,  e percebeu a vocação muito cedo. Ainda na 
infância, influenciado pelo avô Anselmo Bellodi, 
imigrante italiano, natural de Sermide, província 
de Mantova, já dava os primeiros passos na pro-
fissão. O avô havia chegado ao Brasil em 1887, 
em busca de novas oportunidades. Primeiro, tra-
balhou como colono na lavoura de café. Depois, 
comprou as terras do proprietário, pouco antes 
da crise mundial de 1929, época em que muitos 
fazendeiros vendiam a propriedade para pagar 
dívidas. Foi aí que Anselmo iniciou a tradição da 
lavoura na família Bellodi, o que se mantém até 
hoje. 

Antonio Bellodi, o mais novo de três irmãos, fi-
lho de Ivo e dona Luiza, ajudava o pai na ordenha 
das vacas, na criação de porcos, produção de la-
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Luiza, em Jaboticabal, e per-
maneceram com ela até 1987. 
Isso tudo só reforçou a tradi-
ção da cana. 

Minhocário 
e a propriedade 

Após alguns anos, o pai de 
Antonio, o Sr. Ivo Bellodi, fez 
a doação das terras aos três 
filhos, e Antonio herdou a Fa-
zenda Santo Antônio da Gra-
ma.  E foi há 15 anos que o pro-
dutor iniciou o projeto que se 
tornou “a menina dos olhos” 
da fazenda: o minhocário. 

Tudo começou quando ele 
descobriu um incentivo à cria-
ção de minhocas, para a pro-
dução de húmus, com o apro-
veitamento da palha da cana. 
E lá foi ele fazer os testes. “Um 

deputado federal da região 
tentou implantar este modelo 
que, infelizmente, não foi para 
frente. Eu fui um dos primeiros 
produtores a instalar o minho-
cário. Comecei com um can-
teiro de 100 m2 e, ao longo do 
tempo, fui ampliando. Hoje, te-
nho quase 700 m2 de canteiro 
e produzo uma média de 150 
toneladas de húmus por ano.” 

O produto final possui nu-
trientes que são facilmente ab-
sorvidos pelas plantas. Para 
produzir o húmus, o produtor 
utiliza torta de filtro e esterco 
bovino, que são misturados 
e colocados nos canteiros, 
onde serão acrescentadas as 
minhocas. Em aproximada-
mente 40 dias, todo o material 
orgânico se transforma em 
húmus. 

ranja, café e cana. “Tínhamos 
cinco atividades econômicas. 
Desde criança sempre gostei 
de plantar e de produzir.”

Ele morou até os 11 anos 
no local onde hoje é a Usina 
Santa Adélia, em Jaboticabal 
- SP. “A família possuía um 
engenho que produzia açúcar 
mascavo, rapadura e pinga fei-
ta com o melaço que sobrava 
da fabricação do açúcar. Des-
de a minha infância vivenciei 
isso e até hoje trabalho com 
cana.”

Em 1953, Antonio Bellodi 
ingressou na faculdade de Ci-
ências e Letras da PUC (Pon-
tifícia Universidade Católica) 
em Campinas - SP, formando-
-se em matemática e física. 
Porém, a carreira acadêmica 
não estava em seus planos. 
A matemática e a física, ele 
passou a usar, mesmo, na la-
voura. Logo que se formou, 
voltou a trabalhar com o pai na 
propriedade da família, época 
em que as culturas principais 
eram a cana e a laranja, além 
da produção de farinha de 
mandioca. “Chegamos a pro-
duzir na ocasião 400 sacas de 
40 kg de farinha por dia. Mas 
após alguns anos, abandona-
mos o negócio.” 

Em 1979, em pleno Proál-
cool (Programa Nacional do 
Álcool), iniciativa do governo 
federal para incentivo à produ-
ção do álcool em substituição 
à gasolina, Antonio e a família 
montaram a destilaria Santa 

Minhocário é “menina dos olhos da Fazenda”
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O canavial com + de 100

Sr. Antonio comemora o fato de o fertilizan-
te orgânico ter aumentado a produtividade da 
cana. “Praticamente 90% do húmus que produ-
zo vai para o plantio de cana em minha proprie-
dade. Tenho uma produtividade acima da mé-
dia. Nos últimos anos, considerando média de 
oito cortes, tenho colhido mais de 100 toneladas 
por hectare e muito disso se deve ao húmus que 
incorporo ao plantio da cana. A média da região 
é de 85 toneladas entre quatro ou cinco cortes.” 

Aplicação da tecnologia para 
resultados

Ávido por novidades e com espírito inquie-
to, Antonio dá a dica sobre quais outros fato-
res contribuem para a produtividade acima da 
média. Por exemplo, ele escolhe muito bem as 
variedades. Opta por aquelas mais adaptadas 
ao plantio e colheita mecanizada, considerando 
também o clima e o tipo de solo. “Procuro inves-
tir sempre no canavial, fazer corretamente todos 
os processos, como análise de solo, adubação, 
aplicações, tratos culturais e todo o manejo ne-
cessário. Isso se reflete também em produtivi-
dade.” 

O verdadeiro brasileiro que 
não desiste nunca

Aos 83 anos, casado há 51 com a senhora 
Ana Rosa de Oliveira Lacerda Bellodi, enche os 
olhos ao falar dos quatro filhos: Patrícia, psi-
cóloga, Valéria, médica veterinária, Fernanda e 
Adriano, agrônomos. E, claro, é o avô “coruja” de 
Manuela e Marcela, filhas de Valéria. 

Contrariando as dificuldades da vida na agri-
cultura, ele não se queixa do trabalho e da pro-
fissão que escolheu e muito menos da idade. É 
uma pessoa que não se entristece diante as ad-

Inquieto, sempre busca novos conhecimentos e formas de 
produzir melhor
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versidades e sabe que o agri-
cultor tem uma das missões 
mais importantes do mundo: 
produzir alimento. “Sinto-me 
como se tivesse menos de 60 
anos. Sou muito apaixonado 
pelo que faço e sempre fui 
muito dedicado àquilo que eu 
gosto. Apesar de não trabalhar 
naquilo que me formei, uso o 
que aprendi na faculdade para 
fazer meus cálculos e na con-
tabilidade da propriedade.” 

Além da lavoura, Antonio 
dedica-se à comunidade, pro-
vando que o produtor também 
é atento às causas sociais. É 
membro do Rotary Club de 
Jaboticabal, o clube mais anti-
go do Distrito 4540, que no dia  
10 de fevereiro de 2016, com-
pleta 81 anos no município. 
Antonio é o sócio mais antigo 
e, em setembro de 2016, irá co-
memorar 50 anos na entidade, 
seguindo os princípios: “Dar 
de si, antes de pensar em si” 
e “mais se beneficia quem me-
lhor serve”. 

Aprendendo 
sempre

Quem pensa que Antonio 
não se preocupa mais em 
aprender e não se interessa 
pelas novidades, se engana. 
Ele é presença constante em 
eventos, palestras, cursos, 
seminários e assembleias 
promovidos pela Coplana, So-
cicana e Sicoob Coopecredi, 
entidades das quais é associa-

do. “Sou determinado. Levan-
to cedo e estou sempre atento 
às informações, tendências 
de mercado e inovações na 
agricultura, principalmente na 
cultura da cana, que ultima-
mente está suscetível a várias 
pragas e doenças. Os eventos 
nos ajudam e mostram como 
proceder em várias situações. 
Eu sigo todas as dicas e ins-
truções, acompanho de perto. 
Eu invisto no que é necessário, 
para depois colher um bom re-
sultado. Eu também incentivo 
meus funcionários, sempre 
que possível, para que parti-
cipem dos eventos e se reci-
clem.”

Na opinião de Antonio, de-
pois da descoberta do pré-sal, 
o governo federal abandonou 
o setor sucroenergético e o 
agronegócio brasileiro como 
um todo. “O Brasil é o maior 

produtor de cana do mundo, 
e um dos líderes na produção 
de grãos. O que falta são políti-
cas governamentais que pos-
sam dar uma margem de lu-
cro para que permaneçamos 
no setor, gerando emprego e 
riqueza ao país. Muitos produ-
tores já saíram da atividade e 
partiram para outro setor, en-
fraquecendo nossa classe, o 
que é uma pena.” 

Sr. Antonio é muito oti-
mista quanto ao futuro: “não 
podemos desistir nunca dos 
nossos sonhos. Temos de en-
frentar as dificuldades. Antes 
de gastar ou fazer qualquer 
investimento, seja ele na agri-
cultura ou em qualquer outro 
negócio, devemos analisar e 
pensar muito bem. Quero dei-
xar um abraço muito grande 
a todos os produtores e dizer 
para nunca desistirem”. 

Recomposição da vegetação: cuidado com os detalhes é marca na Fazenda 
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Produção de 
grãos em áreas de 
renovação de cana 
surge como opção 
rentável ao produtor 
rural
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Sistema busca o aumento de 
produtividade da cana, 
a diversificação e consequente 
sustentabilidade dos negócios

Dois aspectos motivaram o produtor Sergio de Souza Nakagi a 
implantar um sistema alternativo de reforma de cana, diferente do 
modelo tradicional: o fato de não atingir a produtividade desejada, 
como aquela existente no passado, na cultura da cana-de-açúcar, 
e a necessidade de maior controle de áreas com altas infestações 
da grama seda (Cynodon dactylon). 

Desde 2009, o produtor planta culturas em rotação: cana, soja 
e amendoim. Ainda insatisfeito com a área que ficava parada, em 
repouso, no período de entressafra e sem gerar receita, ele iniciou 
o plantio direto de milho safrinha (safra 2012/2013).  No caso do 
amendoim, as áreas são repassadas a terceiros. 

“Estamos num período em que a sustentabilidade é o foco 
das principais iniciativas das empresas, e este sistema de pro-
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dução tem muito a ver. Causa 
poucos impactos ambientais, 
porque fazemos o plantio di-
reto e a aplicação de defensi-
vos agrícolas apenas quando 
necessário. Além disso, gera 
uma receita que mantém o 
produtor na atividade, ao invés 
de ele só trabalhar com cana, 
que tem remunerado muito 
pouco”, comenta Nakagi. 

Modelo muito comum na 
região, a reforma de canaviais 
com o plantio, principalmen-
te, de amendoim, se iniciou 
no final da década de 1970. O 
objetivo é aumento de receita, 
otimização de mão de obra e 
maquinários, além de benefí-
cios físicos e biológicos para 
o solo, como fornecimento de 
nitrogênio e diminuição de do-
enças e pragas. Entre elas, o 
Sphenophorus levis, o famoso 
bicudo da cana.  

O início

A ideia surgiu devido às 
baixas produtividades na cul-
tura da cana-de-açúcar, em 
comparação à produção de 
20 anos atrás, quando o res-
ponsável pela propriedade era 
o pai, Sergio Nakagi. À época, 
o patriarca repassava áreas 
para alguns parceiros, que 
eram conhecidos antigamen-
te como meeiros, onde planta-
vam soja, amendoim, algodão 
e milho. “Estas pessoas traba-
lhavam nas áreas cedidas por 
cerca de cinco anos. Esta ter-
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ra ficava ‘descansando’, eles 
controlavam as pragas e er-
vas daninhas e estruturavam 
melhor o solo com nutrientes 
e matéria orgânica. O amen-
doim e a soja, por exemplo, fi-
xam muito nitrogênio no solo. 
A qualidade da terra, quando 
recebia a cana, era totalmente 
diferente da que temos hoje. A 
produtividade variava de 390 a 
400 toneladas por alqueire.”

A produtividade média, an-
tes de adotar o sistema alter-
nativo de rotação, em 2009, 
era de 320 toneladas por al-
queire, uma diferença consi-
derável se comparada há mais 
de duas décadas. Buscando 
melhorar essa realidade, o pro-
dutor investiu em novas tec-
nologias, desde o manejo va-
rietal de cana, à implantação 
do carta de solos e ambientes 
de produção e adubação com 
micronutrientes. Mesmo as-

sim, não atingiu as produções 
almejadas.

Descontente com a situ-
ação, ele mergulhou no pas-                
sado para encontrar a respos-
ta: “Tentei criar um modelo 
pensando na questão de pro-
dutividade, já que a cana é a 
nossa principal atividade, e 
também no controle da gra-
ma seda, um problema muito 
sério para a cana, pois não 
existem herbicidas seletivos 
disponíveis no mercado que 
possam controlá-la sem cau-
sar algum dano à cana”, expli-
cou o produtor rural. 

O sistema

Após o ciclo completo (mé-
dia de seis cortes ou quando 
o talhão de cana apresenta 
queda na produção), o produ-
tor desseca a cana-de-açúcar 
com o uso de glifosato. Logo 

no começo das primeiras 
chuvas, no início de outubro, 
realiza plantio direto da soja 
transgênica, utilizando uma 
plantadeira específica, com 
discos de corte grandes, para 
cortar a palha que restou no 
campo, proveniente da colhei-
ta mecânica da cana-de-açú-
car.

Vale lembrar que para se 
iniciar um sistema como este, 
o produtor deve realizar a co-
lheita da cana até no máximo 
em agosto, pois é preciso um 
certo tempo para que a cana 
rebrote e possa ter bom Índice 
de Área Foliar (IAF) e maior efi-
ciência do glifosato.

Antes do plantio da soja, 
são feitas a calagem e a ges-
sagem, processos para cor-                       
reção do solo, que favore-
cem o desenvolvimento das 
plantas. Após a emergência 
da soja, o produtor faz uma 

Qualidade da lavoura revela  a atenção ao manejo 
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segunda aplicação do herbicida, que controla 
o mato e gramíneas que escaparam da des- 
secação, principalmente a grama seda, grande 
concorrente da cultura da cana, por nutrientes 
e água, o que interfere seriamente no desenvol-
vimento e produtividade da lavoura. O ciclo mé-
dio da variedade de soja plantada é de 106 a 110 
dias, variando conforme o clima e altitude. No 
começo de fevereiro, ocorre a colheita da soja, 
cuja produtividade média dos últimos dois anos 
foi superior aos 70 sacos (60 kg) por hectare. 

Com a mesma plantadeira e utilizando o siste-
ma de plantio direto, entra o milho, que também 
é transgênico, resistente às principais lagartas 
que causam maiores danos. O grão permanece 
na área entre 120 e 140 dias, dependendo da va-
riedade utilizada, e a colheita ocorre entre maio 
e junho. A produção tem sido positiva - média de 
80 sacos (60 kg) por hectare. “Apesar da região 
não ter o hábito de produzir milho safrinha, nes-
te sistema de produção, e em função da palha 
da cana que conserva a umidade do solo, consi-
go ter algumas produções razoáveis que me dão 
sustentação para o período geralmente seco.”

Após a colheita do milho, Sergio de Souza 
Nakagi faz novamente a calagem e o preparo de 

solo reduzido. Com poucas operações, é pos-
sível incorporar a palha restante das culturas 
anteriores e repassar a área para terceiros, 
em um sistema de parceria. O ciclo médio do 
amendoim é de 120 a 130 dias, dependendo da 
variedade e clima. Após 30 dias do plantio, o 
produtor faz a doação de gesso para os parceiros 
aplicarem na área. As reformas anteriores ao 
amendoim, com soja e milho, proporcionam 
melhor condição para uma produção maior e 
mais rentável de amendoim. “Temos atingido 
produções superiores a 260 sacos por hectare 
dentro deste sistema. Como temos uma 
parceria e recebemos uma porcentagem, isso 
é muito interessante. Quanto mais é produzido, 
mais recebemos. Na parceria, todos ganham”, 
comemora Nakagi.  

Ele reforça que a diversificação de culturas, 
além de ter aumentado a produtividade da cana, 
é uma estratégia interessante para garantir a 
sustentabilidade econômica ao produtor. “Está 
muito difícil se manter no mercado da cana-de-
-açúcar, principalmente no setor produtivo pri-
mário, em que nós, produtores, estamos. Com 
o aumento recente do dólar e em virtude de a 
soja ser uma commodity, tem havido uma sus-
tentação ao sojicultor. Hoje, a soja, o milho e o 
amendoim estão pagando para o produtor o que 
a cana não está fazendo.” 

Plantio Direto

O sistema de plantio direto na palha da ca-
na-de-açúcar, com o cultivo de leguminosas 
e milho em rotação, não necessita de grandes 
processos de preparo de solo, dispensando ope-
rações com subsoladores, grades, arados e des-
torroadores. A iniciativa favorece a reciclagem 
de nutrientes, proporcionando aumentos con-
sideráveis de produção. Dentre as várias van-
tagens do plantio direto (soja, milho ou amen-
doim), podem ser citadas:
• Diminuição da mecanização na lavoura;
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• Manutenção da qualidade do solo sem com-
pactação; 
• Uso controlado e racional de defensivos agrí-
colas; 
• Manutenção da umidade relativamente alta em 
períodos de pouca chuva; 
• Redução ou eliminação de processos erosivos; 
• Aumento da matéria orgânica do solo; 
• Maior controle de pragas e doenças; 
• Redução dos custos de produção; 
• Aumento da rentabilidade.

No sistema convencional de produção e ro-
tação (cana-amendoim-cana), o produtor incor-
pora a palhada da cana e o custo do processo é 
bem maior. “Quem planta amendoim em áreas 
de renovação, gasta muito em hora-máquina 
para incorporar toda a palha no solo. Isto eleva 
consideravelmente os custos de produção. Já 
no plantio direto, com um custo de cultivo redu-
zido, consigo amenizar os gastos, o que se refle-
te em maior receita ao final”, comenta Sergio de 
Souza Nakagi. 

MIP

Sergio também é um dos produtores 
que participaram, na safra 2014/2015, do 
Manejo Integrado de Pragas na cultura da 
soja, iniciativa criada pela Coplana em con-
junto com Socicana e parceiros. O objetivo 
é promover um pacote tecnológico ao pro-
dutor com diferentes métodos de controle, 
visando ao melhor manejo das pragas da 
soja e consequente redução de custos da 
lavoura. 

“O trabalho desenvolvido dá uma segu-
rança maior, pois há um monitoramento e 
acompanhamento dos técnicos que vêm 
semanalmente na propriedade e fazem o 
levantamento, repassando as informações 
aos produtores. Temos um grande proble-
ma no controle da Helicoverpa armigera, 
uma praga que veio para ficar. O MIP é um 
sistema inteligente de controle, com apli-
cações somente quando necessário em 
períodos específicos, o que se reflete em 
maior rentabilidade ao produtor”, finaliza 
Nakagi. 
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Programa MIP 
Soja vence 

categoria 
Cooperativas 

do Prêmio 
Defesa Vegetal 

2015 

A Coplana venceu a categoria Cooperativas 
- do Prêmio Defesa Vegetal 2015, nova denomi-
nação do Prêmio Andef, que homenageia  pro-
fissionais, empresas e instituições ligadas ao 
agronegócio e que promovem a inovação,  ex-
tensão do conhecimento e melhores práticas no 
campo. A Comissão Julgadora é composta por 
representantes das entidades realizadoras: An-
def, Andav, Inpev e OCB.  

MIP Soja Coplana

O programa MIP Soja, que se transformou 
em uma parceria entre Coplana e Socicana, tem 
como um dos objetivos criar uma rede de mo-
nitoramento das populações de duas pragas 
principais do chamado “complexo de pragas da 
soja”: Helicoverpa armigera, conhecida pelo seu 
nome científico, e Chrysodeixis includens, cha-
mada de falsa medideira. 

Estas pragas têm tido significativo impacto 
na lavoura desde a safra 2013/2014. A  Helico-
verpa, praga exótica identificada no Brasil em 
2013, provocou prejuízos acima de R$ 2 bilhões 
no oeste baiano e foi reconhecida como uma im-
portante ameaça às principais culturas. Por isso 
mesmo, recebeu especial atenção do Ministério 
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da Agricultura e da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa), na divulgação de 
medidas sustentáveis de controle e prevenção.

Preocupadas com o potencial destrutivo des-
tas pragas e também com a sustentabilidade 
da produção, a Coplana e a Socicana decidiram  
levar adiante o Manejo Integrado de Pragas, 
que implica em uma mudança de conceitos 
na lavoura. Na cultura da soja, por exemplo, as 
aplicações de defensivos são feitas de forma 
preventiva, a partir de um calendário pré-deter-
minado. Com o MIP, o agrônomo faz o monitora-
mento antes da aplicação, para saber se, de fato, 
há incidência da praga e se a aplicação se faz 
necessária. 

De imediato, este sistema já promove uma 
redução no volume de produtos químicos lan-
çados no campo. Se antes estavam agendadas 
cinco aplicações, com o monitoramento este nú-
mero pode cair para três. O agricultor tem uma 
redução de custos, ao mesmo tempo em que 

diminui os impactos ao meio ambiente. 
O MIP prevê ainda o uso de produtos biológi-

cos e a preservação dos inimigos naturais das 
pragas, o que promove um controle mais conser-
vacionista em termos ambientais. 

A engenheira agrônoma Renata Morelli, ge-
rente do departamento de Tecnologia e Inovação 
da Coplana, alerta que o MIP deve fazer parte da 
rotina do campo. “O MIP é um trabalho contínuo 
e não de uma safra só. O ideal é que o produtor 
incorpore o modelo nos tratos culturais de sua 
propriedade. O manejo integrado de pragas deve 
fazer parte do dia da dia da lavoura”, afirma. 

Entre as ações  implementadas está o uso de 
variedades específicas. “Um dos pilares do MIP 
é o manejo varietal, ou seja, a escolha de uma 
variedade resistente. Os produtores vão adotar 
uma variedade menos problemática quanto à 
Helicoverpa armigera, o que leva a melhores re-
sultados”, conclui Renata. 
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COPLANA 
e parceiros 

apresentaram 
as variedades 

de Soja Intacta

A tecnologia Intacta, lançada depois de mais 
de uma década de estudos, tem chamado a 
atenção dos produtores. O objetivo é o controle 
das quatro principais lagartas na cultura da soja: 
lagarta da soja, lagarta das maçãs, broca das 
axilas e falsa medideira. As plantas, tolerantes 
ao herbicida glifosato, apresentam maior produ-
tividade e resistência às pragas.  Em algumas re-
giões do país, a planta com a tecnologia Intacta 
resistiu a uma das maiores preocupações dos 
sojicultores: a Helicoverpa armigera, famosa pe-
los prejuízos em todos o país. 

“Estas variedades dotadas com tecnologia 
Intacta são mais produtivas, tanto em relação 
às convencionais quanto às ‘RRs’, que são tole-
rantes ao glifosato. Como elas são resistentes 
também às principais pragas, o produtor reduz 
a quantidade de aplicações, tem menor entrada 
de máquinas na lavoura, o que implica em re-
dução de compactação do solo e menor custo 
operacional”, disse o supervisor da Intacta da 
Monsanto, Aniello Heronville. 

SO
JA
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Heronville alertou sobre 
a necessidade de o produtor 
sistematizar áreas de refúgio 
sem a tecnologia Intacta, para 
dificultar o aparecimento de 
insetos resistentes e permitir  
longevidade e eficácia da tec-
nologia. “O refúgio deverá ser 
feito em 20% da área de soja 
total com variedades sem a 
tecnologia Intacta, com dis-
tância máxima de 800 metros 
das áreas plantadas com soja 
Intacta.” 

Para apresentar os resulta-
dos na região, a Coplana, em 
parceria com as empresas 
Syngenta, Monsanto, Monsoy, 
Agroeste, Nidera Sementes 
e Fundação Pró-Sementes, 
promoveu um Dia de Campo 
com estas variedades, na Fa-

zenda Santa Cecília, em Jabo-
ticabal - SP, de propriedade 
de José Francisco Baratela. 
O evento realizado em 2015, 
reuniu mais de 60 pessoas, 
entre produtores, gestores de 
propriedades, corpo técnico e 
representantes das empresas. 

Os experimentos foram 
realizados em uma área de 
27 hectares, com o plantio de 
17 novas variedades, todas 
elas contendo a tecnologia 
Intacta, além dos 20% da área 
de refúgio, como preconiza 
a recomendação de plantio. 
O foco foi apresentar, aos co-             
operados, a tecnologia que 
tem como características a 
diminuição do uso de insetici-
das, redução do custo de pro-
dução e maior produtividade. 

“Nós ainda não possuímos 
dados representativos destas 
variedades “Intacta” em áreas 
de reforma de cana-de-açúcar 
na nossa região. Um trabalho 
destes nos permite formar um 
histórico do comportamento 
destas variedades, o que nos 
dará um suporte para auxiliar 
o produtor. A nossa expectati-
va neste lançamento foi atingi-
da, com grande aceitação por 
parte das empresas parceiras 
e, principalmente, com o apoio 
do produtor que nos cedeu a 
área para os experimentos”, 
destacou o superfisor técnico 
do departamento de Tecnolo-
gia e Inovação da Coplana e 
um dos organizadores da ini-
ciativa, Pablo Humberto Silva. 

“É o segundo ano que par-
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Variedades de Soja Intacta depertam o interesse do produtor para melhores 
resultados 
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ticipamos do Dia de Campo, e 
o avaliamos como muito po-
sitivo. Por conta do primeiro 
evento, usamos duas das va-
riedades que foram testadas 
no ano anterior em escala co-
mercial. Neste segundo even-
to, devemos aproveitar mais 
duas variedades em outras 
áreas, já que os testes mos-
traram rendimentos satisfató-
rios. Acompanhamos de perto 
os experimentos, e isso nos 
permite melhores resultados 
e mais opções”, comentou a 
filha do proprietário, Juliana 
Bellodi Baratela. 

O cooperado Luiz Sérgio 
Tardivo, produtor de Batatais 
- SP, ficou satisfeito com a ini-
ciativa. “É muito interessante 
conhecer os lançamentos de 
novas tecnologias e varieda-
des. Trabalho com soja desde 
1970. Pelo que vimos aqui, 
isso nos permitirá selecionar 
algumas variedades para fazer 
testes nas próximas safras. 
Assim, poderemos checar a 
viabilidade de plantarmos em 
escala comercial.” 

Informação: Equipe Técnica apresenta resultados, comparando as variedades
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Resultados

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º

Ranking

FPS SOLAR
M 6410

FPS ATALANTA
BS 2606
M 5410
M 6210

SYN 1366
AS 3610
M 7110

CCGL5936
NA 7000
M 5947
AS 3575
NA 5959

SYN 1360
NA 5909 RR

M 6952
NA 6909

VARIEDADE

73,33
70,48
59,05
57,38
56,72
53,56
49,46
44,44
42,98
40,94
40,28
39,81
39,02
36,38
36,00
35,00
32,18
22,09

Produtividade 
Sacas/hectare

23/2/2015 – 115 dias após o plantio

OBSERVAÇÕES:    
* = > Vagens com deiscência, muitos grãos no chão. 
** = > Umidade de 16,4%; variedade colhida dia 27/02/2015 
(121 D.A.P.) 
Todas as demais variedades com Umidade de 12,10 - 13,50% 
(sem desconto).
DESSECAÇÃO TOTAL da área dia 14/02/2015, com 108 D.A.P.

Participe do 3º Dia de Campo
Soja Intacta, 

na primeira quinzena de fevereiro de 2016. 
Mais informações em breve.
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Agricultura 
orgânica: 

agregação 
de valor com 
base no tripé 

econômico, 
social e 

ambiental
Preocupado em preservar o meio ambiente, 

além de obter maior valor agregado à matéria-
-prima, o engenheiro agrônomo e produtor rural 
de Jaboticabal - SP,  Paulo Eduardo Garcia Ju-
nior, iniciou, em 2000, um projeto inovador na 
Fazenda São José, propriedade da família: o 
manejo orgânico conservacionista na cultura de 
cana-de-açúcar. Apesar de ser pouco divulgado, 
o Brasil possui destaque mundial na produção 
de alimentos orgânicos.

Neste modelo de produção, não é permiti-
do o uso de defensivos e adubos químicos ou 
substâncias sintéticas que gerem algum risco 
ao meio ambiente ou à saúde humana. Há res-
trições também quanto ao uso de fertilizantes 
sintéticos solúveis, maturadores ou variedades 
transgênicas. O processo produtivo prevê o uso 
responsável da água, solo e demais recursos 
naturais, além de atender todas as exigências 
previstas na legislação.

A agricultura orgânica se baseia na diversifi-
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Eduardo vence desafios e promove uma evolução em seu 
processo produtivo

Processos diferenciados e uso de adubo orgânico fazem 
parte do dia a dia 
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cação de culturas, adubação 
verde, uso de esterco de ani-
mais, cultivo mecânico, uso 
de minerais naturais e contro-
le biológico de pragas, com a 
preservação do solo ao mes-
mo tempo em que são forne-
cidos nutrientes necessários 
para o desenvolvimento das 
plantas. 

A fertilidade é garantida 
por um sistema integrado de 
nutrição: além da palha que 
fica no campo após a colhei-
ta mecanizada, o solo recebe 
efluentes da industrialização 
da cana, como a vinhaça e a 
torta de filtro, que são incorpo-
rados como matéria orgânica, 
e realiza-se ainda a composta-
gem.

Antes de cada plantio, o 
solo ganha adubação verde. O 
produtor rural Paulo Eduardo 
Garcia Junior faz o consórcio 
de crotalária, girassol e mucu-
na, no mesmo local, no período 
de entressafra. Estas culturas 
produzem grande biomassa e 
ajudam a fixar nitrogênio.  

Início

Em 1986, buscando agre-
gar valor à produção e desen-
volver um sistema autossus-
tentável, a usina São Francisco 
do grupo Balbo, situada em 
Sertãozinho - SP, criou o proje-
to Cana Verde, que previa, den-
tre várias exigências, a colhei-
ta mecanizada de cana crua. 
Esta era uma época em que 

a queima predominava. Van-
tagem de quem sai na frente, 
a unidade industrial tornou-se 
a maior produtora mundial de 
açúcar orgânico com o decor-
rer dos anos. 

Sempre atento às inova-
ções, o produtor procurou a 
usina para participar do pro-
jeto pioneiro. No entanto, a 
iniciativa contemplava ape-
nas a cana cultivada em área 
da própria unidade industrial. 
Mesmo assim, Eduardo não 
desistiu. Conheceu mais a 
fundo o projeto e vislumbrou 
um futuro promissor dentro 
do novo sistema. Experimen-
talmente, reservou uma área 
de 18 hectares da Fazenda 
São José para o cultivo da 
cana orgânica.

O período necessário para 
a conversão de uma área para 
o manejo orgânico da cana-
-de-açúcar é de, pelo menos, 
três anos, o que implica em 
uma série de processos, den-
tre os quais: preparo de solo 
sem insumos químicos ou 
herbicidas. Reconhecendo o 
empenho do produtor, a equi-
pe da São Francisco o convi-
dou para fazer parte da inicia-
tiva. Em 2000, Eduardo já era 
um dos integrantes do Cana 
Verde. “Todo início é muito 
complicado. Primeiramente, 
fui aprender como se fazia a 
recuperação do solo para a 
implantação do manejo orgâ-
nico, que é diferente do siste-
ma convencional. Em 2004, fiz 
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a primeira entrega de cana orgânica. Comple-
tamos 11 anos dentro deste modelo em 2015, o 
que nos deixa muito orgulhosos”, comenta.  

Após erros e acertos, o produtor pegou o 
jeito do manejo correto de pragas (cigarrinha e 
broca) e doenças, além da escolha da variedade 
que mais se adaptava. Ele e os funcionários se 
capacitaram com o apoio da Unesp (Universida-
de Estadual Paulista), de Jaboticabal - SP, que 
realizou vários experimentos e trabalhos na pro-
priedade, onde foi analisado o comportamento 
das pragas, doenças e inimigos naturais. “Esta 
troca de informações nos trouxe benefícios. No 
sistema orgânico, eu tenho que me planejar e 
acompanhar regularmente o canavial para fa-
zer o controle. No sistema convencional, você 
tem mais opções disponíveis e pode esperar um 
pouco mais para fazer a aplicação”, explica.   

Produção

Hoje, o manejo orgânico ocupa 300 hectares 
da propriedade. Logo no início da implantação, 
na safra 2003/2004, a média era de 47 tonela-
das por hectare, em um talhão que iria para o 
terceiro corte e estava dentro do sistema con-
vencional. “Estávamos em um período de con-
versão e aprendizagem e a área era pequena.”

Com a evolução do sistema, a produtividade 
ficou entre 95 e 100 toneladas por hectare, em 
2015, mesmo com problemas climáticos. 

Agregação de Valor

O produtor e a usina São Francisco possuem 
certificações que atestam a produção orgânica. 
Dentre os selos: o Orgânico Nacional Brasileiro, 
Kosher (que atende aos preceitos da comunida-
de judaica), JAS (japonês), NOP (norte-america-
no), além do Koreano (Coreia) e Carbono Neutro. 
“Possuímos mercados exclusivos, atendendo 
a vários países e que pagam mais pelo produ-
to. O cliente quer ter a certeza de que você está 

produzindo de acordo com as novas exigências, 
respeitando os aspectos social, ambiental e pro-
dutivo.” O açúcar produzido no modelo orgânico 
tem grande aceitação no mercado mundial, prin-
cipalmente em países da Europa e nos Estados 
Unidos. 

A tendência é que as normas de certificação 
socioambiental alcancem toda a cadeia produ-
tiva, incluindo o produtor rural. Um dos grandes 
desafios do setor é atingir os níveis de exigên-
cias sociais e ambientais preestabelecidos. A 
Socicana tem trabalhado neste sentido, contri-
buindo para o aperfeiçoamento dos associados 
e promovendo, em parceria com a Fundação 
Solidaridad, uma certificação exclusiva que con-
temple o produtor de cana dentro do Bonsucro.  

Soja

Com um tino apurado para buscar novas 
oportunidades, Eduardo enxergou, no cultivo da 
soja orgânica, uma alternativa a mais de negó-
cio. Em 2013, a convite de uma multinacional 
Suíça que se instalou no Brasil, com sede no 
estado do Paraná, ele participou de um moder-
no projeto. “Por eu ter a área já certificada com 
cana, esta empresa me procurou e propôs que 
eu plantasse soja orgânica. Eu conheci o proje-
to deles, que já trabalham com 7 mil hectares 
da cultura em Goiás, mais as áreas de peque-
nos produtores do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Toda a produção é destinada à 
Europa.”

O produtor destinou uma área de 25 hectares 
para o plantio da soja orgânica em rotação com 
cana. “Estou muito satisfeito até o momento, 
porque eu vi que é possível produzir soja orgâ-
nica na minha propriedade. Eu me questionava 
como manejar as pragas e doenças. Na cana eu 
já conhecia, mas na soja ainda não. E hoje, isso 
já é uma realidade.” 

Com o apoio da empresa multinacional e a 
atuação da Copana e Socicana,  através do MIP 
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BOX

Comitivas internacionais têm visitado a região, sempre 
com  interesse nas principais culturas. Mais um grupo esteve 
em Jaboticabal, em visita à Fazenda São José e à Unidade de 
Grãos da Coplana.  

“Eles vieram fazer uma visita técnica e comercial. O Japão, 
assim como a Europa, busca produtos de primeira qualidade e 
empresas certificadas, e a Coplana, no Brasil, é a líder no seg-
mento. Queremos agregar valor ao produto, sempre buscando 
mercados que procuram qualidade”, explicou o gerente de Co-
mércio Exterior da Coplana, Robson Fonseca. 

Fizeram parte da comitiva, japoneses e colombianos. O 
Japão tem uma produção inexpressiva de amendoim. O país 
asiático importa, em média, 100 mil toneladas por ano do grão, 
proveniente de países como Estados Unidos, China e Argenti-
na. “O Japão é um comprador de amendoim de todo o mundo, 
porém o grão brasileiro não é muito conhecido por lá. Quere-
mos que o Japão conheça mais o amendoim brasileiro, que 
tem um bom sabor e excelente qualidade”, comentou Jimmy 
Hajime Tukuda, da área de Comércio Exterior de uma empresa 
japonesa. 

Já Horacio López, gerente geral de uma empresa colom-
biana, disse que a ideia é fortalecer a comercializaçao de pro-
dutos agropecuários brasileiros com a Colômbia, levando em 
consideração produtos orgânicos e outros produtos de alta 
qualidade. 

– Manejo Integrado de Pragas 
na cultura da Soja, Eduardo 
esperava colher 40 sacos por 
hectare em 2015, mas come-
morou a superação da meta 
e  colheu 50 sacos por hec-
tare. “Eu tenho a Cooperativa 
e a Associação me apoiando 
no acompanhamento de pra-
gas, juntamente com outros 
profissionais competentes e 
a Unesp de Jaboticabal. Ainda 
tenho alguns desafios e difi-
culdades dentro desta cultura. 
O manejo tem que ser ajus-
tado. Levará mais um tempo 
para conhecer inúmeros as-
pectos deste sistema na cultu-
ra da soja. Pelo vigor da planta 
e quantidade de vagens, espe-
ro ter um resultado favorável”, 
concluiu. 
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Balcão de 
Negócios 

Em momento de crise econômica, o Balcão 
de Negócios da Coplana teve como objetivo 
principal, oferecer facilidades para a aquisição 
dos insumos. Entre as vantagens, estiveram 
descontos em pacotes promocionais, condi-
ções exclusivas e preços negociados com cada 
fornecedor. O Balcão, portanto, tornou-se um 
grande negócio para o cooperado, contribuindo 
para que ele pudesse manter os investimentos 
na lavoura, ao mesmo tempo em que pôde po-
tencializar os recursos que tinha. A equipe não 
poupou esforços para atender à necessidade de 
cada produtor, e o resultado superou as expec-
tativas. 

Vantagens negociadas 
com o fornecedor

Segundo Marcelo Pacífico, gerente Técnico-
-Comercial de Insumos, o cooperado saiu satis-
feito. “Negociamos preços vantajosos com os 
fornecedores, oferecemos descontos em pa-
cotes promocionais para quem se antecipou e 
conseguimos até utilizar uma tabela de preços 
anterior à alta do dólar”, ressalta.

Como as culturas não esperam que o mer-
cado retorne à normalidade, ou seja, continuam 
exigindo tratamento adequado, Marcelo orienta 
o produtor a manter a atenção na lavoura. “A 

N
EG

Ó
CI

O
S

Condições diferenciadas 
contribuíram para 

afastar o pessimismo e 
garantir os investimentos 

necessários na lavoura
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única maneira de viabilizar os negócios é tendo 
uma excelente produtividade. Não se pode abrir 
mão de realizar o manejo adequado.  Nesse mo-
mento, a forma de reduzir custos é ter produtivi-
dade.” 

O grande diferencial da Coplana é que a equi-
pe técnica não realiza a venda pura e simples, 
mas faz a recomendação. Analisa a real neces-
-sidade do produtor e orienta como obter o me-
lhor custo-benefício. Dessa forma, o cooperado 
tem a tranquilidade de poder contar com um 
portfólio completo para o tratamento fitossani-
tário, nas quantidades recomendadas, gerando 
um impacto extremamente positivo.

Outra vantagem da qualidade da equipe é o 
planejamento. No caso de cereais, os técnicos 
sabiam qual seria a demanda dos cooperados. 
Por isso, se anteciparam quanto aos pedidos 
dos defensivos para não correr riscos de não ter 
o produto. 

Mudança de formato

Em 2015,  a Cooperativa não realizou a Feira, 
optando pelo Balcão de Negócios, um formato 
mais enxuto, exatamente como uma adaptação 
estratégica que buscou otimizar os recursos. A 
Cooperativa contou com a parceria dos fornece-
dores, e a decisão de mudar o modelo foi apoia-

da por todos. Inclusive, os fornecedores viram a 
mudança como salutar e aprovaram o retorno 
obtido. Consideraram a decisão acertada, levan-
do em consideração a necessidade de todo o se-
tor em otimizar investimentos. E destacaram a 
postura da Coplana como transparente, visando 
parcerias de ganhos mútuos. 

Agricultura de Precisão com 
financiamento do Sicoob 
Coopecredi

Cezar Cimatti, gerente de Marketing e Vare-
jo, explica que também em sua área, o Balcão 
gerou movimento positivo. “Os cooperados dis-   
seram que gostariam de participar do Balcão 
mais vezes no ano, já que a facilidade para as 
aquisições deixou a todos satisfeitos”, afirma. 

Na área de equipamentos, o destaque foi a 
Agricultura de Precisão. “Nós tivemos uma linha 
de financiamentos para piloto automático, do Si-
coob Coopecredi, que atendeu à necessidade do 
produtor, e experimentamos um aumento nos 
volumes vendidos nesta área. Foi muito positi-
vo”, concluiu Cimatti. O financiamento do Sicoob 
Coopecredi atendeu à compra de máquinas, im-
plementos e piloto automático com prazo de até 
24 meses, com parcelas mensais, semestrais ou 
anuais.
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Café com a Diretoria 
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Conversa informal entre produtores, diretores e 
gestores se consolida como ferramenta para ações 
futuras na Cooperativa e Associação

Em 2015, a Coplana e a Socicana realizaram 
mais uma edição do Café com a Diretoria, ini-
ciativa promovida pelos Núcleos de Desenvol-
vimento, que tem por objetivo fortalecer o rela-
cionamento entre a gestão da Cooperativa e As-             
sociação e os cooperados e associados. 

O modelo de reunião informal, em que dire-
tores e executivos ouvem os produtores de ma-
neira próxima, visa identificar com mais proprie-
dade as necessidades de cada região, aspectos 
em que as entidades podem melhorar o atendi-
mento, além de colher sugestões que contribu-
am com o dia a dia dos negócios.

A partir das reuniões, é produzido um relató-
rio pela equipe, e são avaliadas as demandas 

das regiões. Este material ajuda as diretorias a 
embasarem a tomada de decisão, já que são es-
tudadas quais demandas podem ser atendidas 
e o que necessita de estudos de viabilidade para 
uma possível implementação. É importante res-
saltar que todas as opiniões dos produtores são 
consideradas e ajudam nas ações futuras.  

O que fica muito nítido, em cada encontro, 
é a disposição do produtor em participar ativa-
mente e contribuir com os avanços da Coplana 
e Socicana. Por outro lado, diretores e gestores 
se dedicam a garantir uma gestão aberta, trans-
parente, com toda a equipe pronta para ouvir o 
quadro social e buscar soluções conjuntas. 

Os produtores trataram de diversos as-          
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suntos: da área técnica à comercial, cana e 
grãos, passando pelas relações de mercado e 
com as unidades industriais. O diálogo foi fran-
co, com críticas construtivas e importantes su-
gestões. Assim, foram colhidas informações de 
valor que farão parte da gestão da Cooperativa e 
Associação. 

Depois de analisar os relatos dos produtores, 
as diretorias dão retorno sobre o andamento das 
demandas. A avaliação dos encontros foi muito 
positiva, inclusive com a solicitação dos produ-
tores para que as reuniões ocorram com mais 
frequência.

O Café com a Diretoria ocorreu em Guariba, 
Pradópolis, Taquaritinga,   Jaboticabal e Dumont.

Jaboticabal 

Taquaritinga 

Bruno, Rossato, José Guilherme e Mirela: diretores e 
superintendentes atentos às demandas do produtor Pradópolis 

Dumont
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Coplana 
reinaugura 

duas Lojas em 
2015

VA
RE

JO

Empreendimentos 
surpreendem pela 

estrutura diferenciada

Jaboticabal
A Loja da Coplana de Jaboticabal foi reinau-

gurada no dia 6 de novembro, com uma estru-
tura que impressiona. São 1.200 m2 de área, ao 
lado da antiga loja, em local de fácil acesso - Av. 
Carlos Berchieri, 2.555. Com estacionamento 
para 50 carros, a Loja oferece 18 mil itens em 
vários segmentos para o campo e a cidade. O 
espaço foi concebido dentro do conceito de sus-
tentabilidade.  

Diferenciais verdes
• Pela entrada de luz natural, durante o dia não 
há necessidade de acender as lâmpadas;
• Climatizadores do tipo ecológico ventilam e 
umidificam o ar para maior conforto;
• A água para limpeza de pátio, banheiros e área 
interna é proveniente da captação da chuva, 
com o armazenamento em cisterna;
• O piso é específico para o uso de máquina que 
lava e recolhe a água, reduzindo o consumo ao 
mínimo;
• Cores claras de paredes e teto visam à redução 
do calor e aproveitamento da luz; 
• O telhado com tratamento térmico reduz a tem-
peratura. 

Prédio amplo e com estrutura mais sustentável 

Diversidade em peças e ferramentas para o suporte 
necessário na lavoura 

Mais de 18 mil itens na loja 
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Guariba 
Em junho, a Coplana havia reinaugurado a 

Loja de Guariba, à Av. Ribeirão Preto, 19,  Área 
Industrial, também com estacionamento e em 
local privilegiado da cidade. As reinaugurações 
fazem parte da padronização da estrutura, que 
oferece maior variedade de itens,  autoatendi-
mento, espaços mais confortáveis e otimizados. 
A mudança objetiva melhorar o atendimento ao 
cooperado e aumentar a participação da popula-
ção da região. 

A linha de produtos atende à produção agrí-
cola como máquinas, implementos e peças para 
as  culturas da região. Para o público da cidade, 
também há variedade, como ferramentas, arti-
gos para PETs e de uso veterinário, itens para 
pesca, camping, lazer em casa, jardinagem  e 
setor automotivo. Destacam-se ainda rações, 
botinas, coturnos, chapéus, entre outros, com a 
marca Coplana.
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Em Guariba, fácil acesso e instalações amplas para 
melhor atendimento 
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A revolução
já começou.

Uma nova cana começa pela muda.
AgMusaTM - Sistema inovador de formação de viveiros
com mudas sadias de alta qualidade e maior rentabilidade. 

 0800 0192 500
     facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
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Socicana é 
destaque no 
MasterCana

Como um dos principais reconhecimentos do 
papel da Socicana, em 2015, esteve  o Prêmio 
MasterCana. A Associação recebeu, o troféu da 
edição Centro-Sul da premiação, como Desta-
que Institucional do ano. O MasterCana tem por 
objetivo reconhecer executivos, personalidades, 
empresas e iniciativas que têm atuação relevan-
te no setor. 

Para a Associação, o reconhecimento é fruto 
do trabalho conjunto entre diretoria, equipe de 
colaboradores e associados, algo que vem sen-
do desenvolvido nas últimas gestões, baseado 
em um planejamento estratégico com foco no 
aumento de produtividade e redução dos custos 
de produção. 

“O prêmio confirma uma experiência que ti-
vemos com a profissionalização da Associação. 
Hoje, temos uma diretoria executiva e o conse-
lho de administração que trabalham juntos. Isso 
vem mostrar que o trabalho profissional, voltado 
para o desenvolvimento da Associação é impor-
tante, e iremos colher bons frutos”, destacou o 
presidente da Socicana, Bruno Rangel Geraldo 
Martins. 

“A Associação tem um papel fundamental 
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Associação ganhou 
prêmio “Destaque 
Institucional”, em 

reconhecimento pelo 
atendimento profissional 

aos associados
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para o produtor de cana, pois é ela quem dá cor-
po para os empreendedores individuais. Sozi-
nhos, os produtores não têm acesso a serviços 
e informações necessárias à atividade. Juntos, 
eles conseguem ter porte e ter acesso a pro-
dutos, informações e serviços que a categoria 
necessita para exercer as funções do dia a dia 
no campo”, disse o vice-presidente da Socicana, 
Francisco Antonio de Laurentiis Filho. 

“O prêmio coroa todo um trabalho que vem 
sendo feito pela Associação, o que inclui dire-
toria, conselho e equipe. No passado, foi feito 
um plano estratégico envolvendo o associado, 
em que foi dado um norte para o papel da As-
sociação. A partir de 2015, foi alicerçado todo 
o caminho a ser percorrido. Ainda temos muito 
trabalho a desenvolver, mas este prêmio certifi-
ca que estamos no caminho certo”, enalteceu 
o 1º tesoureiro da Associação, José Antonio de 
Souza Rossato Junior. 

“É importante salientar que não é um prêmio 
pelo trabalho desenvolvido em um ano. É um re-
conhecimento pelo trabalho realizado há vários 
anos, iniciado em gestões anteriores. Isso mos-
tra que a Associação está no caminho certo. Ob-
viamente que há muito ainda a acontecer. Para a 
Associação, a busca constante pela inovação e 
ser reconhecida no setor estão dentro de sua vi-
são. É um trabalho incessante que toda a equipe 
vem fazendo, e não iremos parar por aí”, afirmou 
o superintendente da Socicana, José Guilherme 
Nogueira. 

Crise do setor

No encontro, a falta de mobilidade do governo 
federal para reverter a crise foi destacada pelos 
principais líderes do setor.  “Infelizmente, conti-
nuamos com as dificuldades que vivenciamos 
há mais de cinco anos, uma crise que atingiu 
não só a cana, mas vários outros setores econô-
micos. O momento é de muita cautela. Acredito 
que 2016 também será um ano muito difícil para 

o nosso setor. É complicado citar um período em 
que possa haver uma retomada, pois isso depen-
de, e muito, de ações de âmbito governamental”, 
explicou Ismael Perina Junior, ex-presidente da 
Socicana e Orplana e atual presidente da Câma-
ra Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e do 
Álcool, órgão ligado ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

Ibisa

E sobre novas iniciativas dentro do setor, 
quem falou foi Mônika Bergamaschi, ex-secretá-
ria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo e atual diretora executiva do Ibisa (Ins-
tituto Brasileiro para Inovação e Sustentabilida-
de do Agronegócio), sediado em Ribeirão Preto 
- SP. O instituto foi criado a partir da necessidade 
de tratar questões específicas que comprome-
tem a competitividade do setor sucroenergético, 
como as legislações trabalhista e ambiental. 

“O Ibisa atende uma demanda do próprio se-
tor para que possamos aproveitar um pouco da 
experiência que tivemos com o Código Florestal 
e trabalhar sobre outros aspectos que hoje afe-
tam de maneira bastante importante a competi-
tividade do agronegócio brasileiro. Estamos tra-
balhando de acordo com as demandas dos nos-
sos associados”, explicou Mônika Bergamaschi. 

MasterCana

O prêmio MasterCana acontece desde 1988 
e objetiva destacar pessoas e organizações que 
buscam o aprimoramento tecnológico e socioe-
conômico do setor. Tradicionalmente, o evento 
acontece junto a outras realizações importantes 
da região como a Fenasucro & Agrocana, feira 
realizada em Sertãozinho - SP. 
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Socicana se une a parceiros 
do setor para lançar 
a campanha Cana-de-Açúcar:  
a Cultura da Inovação 

O setor se mobilizou, em 2015, para o lança-
mento da Campanha Cana-de-Açúcar: a Cultura 
da Inovação, evento que ocorreu no Centro Bra-
sileiro Britânico, em São Paulo. Fazem parte da 
iniciativa, a Fundação Solidaridad, a Socicana, 
além das empresas Raízen, Braskem e Tetra 
Pak. 

O objetivo é promover a sustentabilidade e a 
inovação na cadeia produtiva da cana-de-açú-
car, além da sensibilização de consumidores 

Evento reuniu Socicana, 
Solidaridad, Braskem, 

Raízen e Tetra Pak, 
em São Paulo

Fernando von Zuben - diretor de Meio Ambiente da Tetra Pak, João Alberto de Abreu - diretor executivo Agroindustrial da 
Raízen, Jorge Soto - diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, Fatima Cardoso - gerente Geral da Solidaridad 
no Brasil, José Guilherme Nogueira - superintendente da Socicana, Bruno Rangel Geraldo Martins - presidente da Socicana 
e Sérgio Murilo - assessor do secretário de Agricultura do Estado, Arnaldo Jardim
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e formadores de opinião sobre os avanços em 
todo o processo produtivo. 

“Esse grupo acredita na corresponsabilidade 
para promover a sustentabilidade e a inovação 
em todas as etapas da produção. A gente pode 
ver no campo e nos outros elos da cadeia pro-
dutiva, um grande esforço para fazer valer seus 
compromissos com os trabalhadores, as comu-
nidades e com o meio ambiente”, afirma Fatima 
Cardoso, gerente Geral da Solidaridad no Brasil. 

Bruno Rangel Geraldo Martins, presidente da 
Socicana, reforça que o produtor tem tido um pa-
pel fundamental no desenvolvimento sustentá-
vel, ao trabalhar o tripé econômico, social e am-
biental e, também por isso, ocupa uma posição 
estratégica na cadeia produtiva. “Na produção 
de cana-de-açúcar, o grande destaque é o produ-
tor. E hoje podemos dizer que ele tem mostrado 
sua competência e inovação, superando todos 
os seus limites”, afirma. 

“Dentro de todas as mudanças que ocor-      
reram nos últimos 25 anos, para nós, estar nes-
se projeto, alinhados com as estratégias das 
outras empresas, fortalece uma cultura de dife-
renciação e diversificação. O produtor, quando 
vê a cana que ele cuidou e trouxe para a melhor 
performance, chegando ao produto final, tem 
esse sentimento de dever cumprido”, comentou 
em seu discurso, o superintendente da Socica-
na, José Guilherme Nogueira.

Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento 
Sustentável da Braskem, empresa 
que desenvolveu o plástico 
verde a partir do etanol da 
cana, destacou os benefícios 
da parceria. “Ficamos muito fe-
lizes com a iniciativa e com todo 
o movimento que a cadeia produtiva 
está trazendo para o mercado, visando 
esclarecer à sociedade sobre seus atribu-
tos de sustentabilidade”, afirmou. 

João Alberto de Abreu, diretor executivo 
Agroindustrial da Raízen, comentou sobre a rela-

ção com o produtor. “Acho que o fornecedor de 
cana tem que caminhar junto com a gente, inde-
pendente da fase e do momento em que cada 
um estiver. A Raízen está disposta a estar muito 
próxima do fornecedor nesse sentido. E a gente 
tem projetos específicos para isso. A iniciativa 
Elo tem exatamente o objetivo trazer o fornece-
dor para essa jornada, para que a gente tenha 
conceitos e práticas equivalentes voltadas para 
a sustentabilidade.”

Já Fernando von Zuben, diretor de Meio Am-
biente da Tetra Pak, destacou a necessidade 
dos avanços nas certificações. “Nós estamos 
ansiosos para que, cada vez mais, toda a cadeia 
de custódia de cana seja realmente certificada. 
Sabemos que é um processo longo, demorado. 
Entretanto, não há como. Sem certificação, di-
ficilmente conseguiremos vencer as barreiras 
internas para que se aumente a composição 
de polímero verde nas nossas embalagens”, co-
menta.

A campanha Cana-de-Açúcar: a Cultura da 
Inovação teve duas peças principais, um vídeo 
veiculado na Globo News e um hot site, com 
informações sobre os parceiros e a iniciativa: 
www.canainovadora.com.br. Outras ações ocor-
rerão nas mídias sociais. 
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Qualidade no 
plantio de cana

Projeto traz ferramentas para 
melhorar a prática do plantio. 

Resultados impactam no 
número de cortes e aumento da 

produtividade

O plantio da cana-de-açúcar é uma etapa de grande importân-
cia para os resultados da lavoura, mas, durante muito tempo não 
teve a devida atenção do produtor. Por se tratar de uma das fases 
iniciais da cultura, o plantio dará o tom em relação ao desempe-
nho: se aquele canavial terá chances de ser produtivo ou se já co-
meça em desvantagem. 

Com o objetivo de melhorar os processos no campo, a Socica-
na se aliou à Coplana e ao IAC (Instituto Agronômico) para a im-
plantação do +Cana, um programa com diversas iniciativas para 
promover a longevidade do canavial.

E entre as ações executadas pelos técnicos da Socicana está 
o Qualiplant - Qualidade no Plantio, que traz ferramentas para o 
associado monitorar as suas práticas agrícolas.  A qualidade em 
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que o plantio é executado determina os resul-
tados na hora da colheita. O investimento será 
explorado economicamente por vários cortes, e 
quanto mais cortes forem possíveis, menor será 
o impacto dos custos de produção. 

Como funciona o Qualiplant?

A avaliação se faz no campo durante o pe-    
ríodo de plantio. São analisados alguns parâme-
tros: profundidade da sulcação, paralelismo nos 
sulcos, quantidade de gemas por metro linear 
de sulco, qualidade das mudas (há presença de 
injúrias mecânicas, presença de broca?), profun-
didade da terra de cobrição, acabamento da sul-
cação junto aos carreadores, entre outros. 

De acordo com a situação em cada um des-
ses parâmetros, o produtor terá uma decisão a 
tomar. Se as medições mostrarem qualidade 
inadequada, podem ser feitas correções imedia-
tas, ou ainda o produtor poderá tomar providên-
cias para buscar os padrões a serem atingidos. 

Enquanto são feitas as avaliações, os dados 
são registrados em uma planilha que vai nortear 
o trabalho. 

Por que monitorar o plantio?

1 - O plantio é o primeiro passo para buscar 
aumento de produtividade e qualidade da lavou-
ra, resultando em redução de custo para o agri-
cultor.

2 - A sanidade da muda é de vital importância. 
A preocupação é com a fitossanidade do mate-
rial a ser multiplicado, que deve estar isento de 
pragas e doenças e com idade adequada para 
uma boa germinação.

Entre em contato hoje mesmo para mais 
informações. Os técnicos da Socicana estão 
disponíveis para implantar o Qualiplant em sua 
propriedade.  

Depto. Téc.: (16) 3251-9270 e 3251-9275.
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Serviço 
Aplique Certo 

contribui  
para reduzir 

quantidade de 
defensivos na 

lavoura

O que é?

O Aplique Certo é um serviço prestado pela 
Socicana, em parceria com a Coplana e Arysta 
LifeScience, com o objetivo de promover o uso 
racional de defensivos agrícolas. A ideia surgiu 
após a identificação de perdas de produtos, 
como fungicidas e inseticidas, com o uso de pul-
verizadores desregulados ou sem manutenção. 
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Benefícios

O Aplique Certo incentiva os produtores a adotarem prá-
ticas voltadas à tecnologia de aplicação, garantindo melhor 
desempenho em suas operações, redução de custos e dos 
impactos ambientais. Levantamento feito pelos técnicos in-
dicaram que o desperdício nas aplicações pode superar os 
40%. 

Com o agendamento feito pelo produtor, sem nenhum 
custo adicional, o técnico visita a propriedade. Além da che-
cagem do maquinário, o técnico orienta sobre o uso correto 
de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e destinação 
das embalagens vazias de defensivos agrícolas, promoven-
do maior qualidade de vida no campo e preservação am-
biental. 

Nos pulverizadores, são avaliados itens como: 
• Condições do tanque e do equipamento em geral;
• Regulador de pressão e estado da bomba;
• Condições e necessidade da troca de bicos; 
• Uso do EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelo apli-
cador; 
• Aplicação da tríplice lavagem nas embalagens de defensi-
vos; 
• Destinação adequada das embalagens. 

Dentre os principais resultados com o serviço estão: 
• Maior segurança nas aplicações para os operadores;
• Redução do desperdício e consequente redução de custos 
para o produtor rural;
• Redução dos impactos ambientais. 

Dentre os problemas mais comuns nos pulverizadores:
• Falta de manômetro;
• Peças quebradas;
• Irregularidades na distribuição dos bicos; 
• Desgaste das mangueiras; 
• Entupimento nos bicos;
• Barra de pulverização torta.

Ligue e agende uma visita
(16) 3251-9275
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A colheita mecanizada, normalmente é feita sem um contro-
le efetivo que mantenha as perdas dentro de padrões aceitáveis. 
Nas frentes de trabalho, a pressão para enviar matéria-prima para 
a indústria prejudica o desempenho, e as empresas que prestam o 
serviço não informam o produtor sobre o volume perdido no cam-
po. Há casos extremos, em que os técnicos registram até 15% de 
perdas. A média na região, levando em consideração a última sa-
fra, ficou entre 7% e 10%, índices muito altos para uma cultura que 
sofre com margens tão apertadas. 

Avaliar as perdas 
na colheita faz a 

diferença entre lucro 
e prejuízo

Produtor perde dinheiro ao deixar 
matéria-prima no campo, 

mas pode melhorar desempenho 
com  serviço da Socicana
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Para auxiliar o produtor a 
obter maior rentabilidade, a 
Socicana oferece o serviço de 
Avaliação de Perdas na Co-
lheita Mecanizada, bastando 
agendar a visita do técnico, 
que faz o monitoramento e 
fornece as orientações neces-
sárias.  

Para se ter uma ideia da im-
portância desta avaliação, um 
dos fatores que impacta dire-
tamente nos resultados é a 
velocidade da colhedora, que 
deve ficar entre 5 e 6 km/h, se 
a cana estiver de pé. Porém, 
se estiver tombada, não pode 
passar de 3,5 km/h. O proble-
ma é que os técnicos da So-
cicana já encontraram máqui-
nas trabalhando a 10 km/h, o 
que pode influenciar até mes-
mo no número de cortes.   

Quando há danos como o 
arranquio de rizomas no se-
gundo corte, o canavial perde 
a produtividade e pode exigir 
uma remoção já a partir do 
quarto corte. Dessa forma, o 
operador deve ser capacitado 
e o produtor tem de ficar “de 
olho”  durante todo o proces-
so. 

Tipos de perdas 

Visíveis
Perdas visíveis se caracte-

rizam pela matéria-prima que 
fica no campo após a pas-     
sagem da colhedora, como 
cana inteira e pedaços, tocos 
e toletes. Dentre as causas 

comuns, estão problemas no 
talhão (tombamento da cana, 
teor de fibras e produtivida-
de); falta de sistematização 
do solo, espaçamento entre 
linhas desuniforme e sem pa-
ralelismo, estado dos compo-
nentes da colhedora (facas de 
corte de base e do picador mal 
ajustadas); diferentes regula-
gens (velocidade dos exausto-
res, altura do corte de base, nú-
mero de facas no rolo picador 
e altura da carga). 

Invisíveis
Estas são difíceis de men-

surar e, muitas vezes, o produ-
tor não toma conhecimento 
do problema: são causadas 
pelo mau estado das facas 
dos discos de corte de base 
e do facão picador; tipo de lâ-
mina utilizada; velocidade dos 
extratores; variedade da cana.

Serviço Socicana
A Avaliação de Perdas na 

Colheita Mecanizada é um ser-
viço gratuito para o associado, 
e basta agendar a visita do 
técnico na propriedade. A So-
cicana faz o diagnóstico, men-
sura as perdas e orienta sobre 
as correções. Para garantir 
melhor resultado, é desejável 
a presença de uma pessoa 
responsável pela propriedade 
durante o levantamento. 

Entre em contato com nossos 
técnicos: (16) 3251-9275.
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Giro Socicana

Somente em 2015, foram seis etapas do Giro 
Socicana, que somou oito ciclos no total. O obje-
tivo da iniciativa é apresentar, ao associado, fer-
ramentas que permitam uma gestão melhor da 
lavoura e dos negócios. Os resultados da ativi-
dade dependem, em última análise, da diferença 
entre despesas e receitas. E como a formação 
de preços, ou seja, a receita depende das condi-
ções de mercado, algo fora do controle do produ-
tor, é fundamental ter processos mais eficazes e 
reduzir custos.

Dessa forma, a equipe da Associação identi-
ficou os principais assuntos que podem contri-
buir com a competitividade e os dividiu em uma 
série de workshops que acontecem nas cinco 
regiões de atuação da Socicana, numa parceira 
com os Núcleos de Desenvolvimento da Copla-
na: em Guariba, Jaboticabal, Taquaritinga, Du-
mont e Pradópolis.

Os professores palestrantes são de universi-
dades reconhecidas, com experiência no agro-
negócio.

GI
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Troca de experiências 
entre produtores é ponto 

alto da iniciativa 
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Sem controlar custos, 
produtor pode perder seu 
patrimônio

Uma das palestras que mais causou impac-
tos este ano foi sobre “Gestão financeira e cus-
tos de produção”, com o professor João Rosa, 
da Esalq/USP - Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz”, na Filial da Coplana em Ta-
quaritinga - SP. O professor apresentou uma pes-
quisa sobre os custos da cultura da cana, com 
informações de 26 locais, além de Guariba,  e co-
bertura de cerca de quatro milhões de hectares. 
Foi possível comparar os resultados locais com 
os de outras regiões no interior de São Paulo, 
Goiás, Mina Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Paraná. 

A conclusão é que a maioria dos produtores 
não controla custos adequadamente e corre ris-
co de perder o patrimônio da família. “Às vezes, 
ele continua na atividade porque não tem con-
trole de custos. Se não tem controle de custos, 
não sabe o quanto está sobrando. A cana está 
consumindo o patrimônio de outras culturas ou 
o patrimônio pessoal dele. O produtor, que é ex-
clusivamente de cana, provavelmente, tem que 
buscar outras alternativas”, conclui João Rosa. 

O produtor deve conhecer os vários itens que 
compõem, por exemplo, as etapas do preparo 
do solo, do plantio, dos tratos da cana planta, da 
colheita e da administração do negócio. Desde 
dose de insumos, valor da hora máquina, com-
bustíveis, despesas burocráticas, salários, en-
cargos e até, claro, o pró-labore. Pelos relatos 
dos produtores, este controle, ou não existe, ou 
precisa melhorar. 

A base, que serviu de referência para a pes-
quisa na região de Guariba, foi a de um produtor 
com 70 hectares de área e 85 t/ha de produtivi-
dade em sete cortes.  Após  coleta e junção de 
todos os dados na planilha, a formação do ca-
navial apresentou um custo de R$ 6.894,00 por 
hectare. Com esta informação, o custo operacio-

nal total é de R$ 75,00/tonelada. E se considerar-
mos um ATR de 132 kg/t, o produtor teria uma 
margem líquida (receita menos custo operacio-
nal) negativa de R$ 13,00 por tonelada. 

Este resultado não é o mesmo para todos, 
pois cada um tem uma realidade, mas mostrou 
ser uma boa referência. Quem já colocou tudo 
na ponta do lápis, e na planilha, tem condição, 
por exemplo, de saber se compensa adubar 
mais ou reduzir a adubação.  A planilha desen-
volvida pelo Pecege, programa de educação da 
Esalq, traz a possiblidade de o produtor inserir 
seus próprios dados ou alterar números especí-
ficos, como o valor do ATR.

O professor João Rosa é categórico. “Contro-
le seus custos de produção e, caso você veja que 
seu panorama não permite a redução de custos, 
trabalhe em cooperação com outros produtores 
pequenos, na forma de consórcios e condomí-
nios. Se existir a possibilidade de diversificação, 
a união faz a força. Depende de um planejamen-
to conjunto dos produtores.”

Trocas de experiências

Tão importantes quanto as palestras são as 
conversas durante o café ou no churrasco. Nes-
tes momentos, o produtor fica muito à vontade 
para trocar experiências sobre o que está funcio-
nando e o que precisa ser mudado na proprieda-
de. Às vezes, uma única dica já altera o jeito de 
fazer as coisas no dia seguinte.

Vamos conhecer a opinião de 
quem está participando 

Os produtores comentaram sobre aumento 
dos custos de produção, redução das margens, 
gerenciamento dos processos e gestão da mão 
de obra. 
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Quanto ao achatamento das 
margens: “A realidade de cada
um é diferente, os custos não 
são iguais, mas estamos aper-
tando mais. Você deixa de ter 
funcionário, acaba diminuindo 
máquina, joga menos adubo. 
O produtor acaba empatando, 
tem outra atividade fora da 
agricultura e coloca dinheiro 
na propriedade. A planilha de 
custos, apresentada na pa-
lestra, nos dá uma referência 
importante. Mostra a nossa 
realidade.”
José Vagner Carqui

Quanto aos custos: “Existe 
uma dificuldade grande na 
questão de custos. Não são 
todos que sabem fazer. Des-
pesas de manutenção de 
máquinas, de óleo diesel fica-
ram muito altas. Está muito 
complicado. Se colocar tudo 
na ponta do lápis, o produtor 
desiste. E as palestras vão co-
locando o produtor numa posi-
ção de melhorar esta questão.”
Euclides Aparecido Parise 

Quanto à mudança no proces-
so: “Preciso melhorar os con-
troles dos custos. Mais difícil 
de calcular hoje é a colheita, 
pois a variação de preço é 
muito grande. Penso em fazer 
colheita própria. Estamos per-
dendo produtividade na cana, 
porque ela está isoporizando. 
A usina não está vindo no tem-
po certo colher. Na próxima 
safra, quero fazer 100% meca-
nizado com colheita própria.”
Diego D‘Aguano

Motivação entre colaborado-
res: “Nós aderimos ao bom 
relacionamento com a equipe, 
porque é muito melhor a pes-
soa trabalhar animada. Você 
produz mais e reduz custos. 
Se você trabalhar com o fun-
cionário de forma rude, e ele 
quebrar uma máquina, isso 
tem custo. Na propriedade, 
quando não temos manuten-
ção [quebras], damos uma bo-
nificação.”
Dejair D´Aguano

Nova visão de atuação: “Mui-
tas coisas vão do bom censo. 
Bons relacionamentos pro-
duzem melhores resultados: 
para a empresa, para o funcio-
nário e para o empregador.”
Luis Francisco Villela Alves

Fo
to

s:
 R

eA
lv

es



 | 117

Quanto à macroeconomia: “No 
contexto de tantas incertezas 
que o Brasil está vivendo, acho 
de extrema importância a So-
cicana trazer informações e 
promover ferramentas para 
nos auxiliar. O principal que o 
palestrante está nos trazendo 
é a importância de o produtor 
traçar metas. Isso só enrique-
ce. A Socicana está no cami-
nho certo.”
Ivan Trevisoli

O papel das entidades: “É de 
extrema importância, princi-
palmente neste momento de 
tantas incertezas. As  pales-
tras trazem informações con-
fiáveis para o nosso negócio 
e nos dão uma oportunidade 
de ter uma visão mais global 
do setor. Se você não for co- 
operado ou associado de uma 
entidade, estará órfão no agro-
negócio.”
Paulo Bissaco

Retorno para a equipe: “A gen-
te tem gráficos com as horas 
trabalhadas de cada colhedo-
ra, o quanto cada caminhão 
leva pra usina. Colocamos em 
planilhas e levamos para os 
colaboradores verem como 
aquilo que anotaram repercu-
tiu. Temos de procurar as mu-
danças e levantar mais indica-
dores para reduzir custos e au-
mentar nossa produtividade.” 
Lidiane Pavani de Bello

Mudança de paradigma: “Nós 
dependemos da equipe para 
qualquer atividade. Hoje, não 
podemos pensar como anti-
gamente, quando quem fazia 
tudo eram o pai, os filhos, o tio 
e os sobrinhos. Precisamos 
pensar como líderes e empre-
sários, e nosso patrimônio 
está nas mãos dos colabora-
dores.”
Lucas Pavani

A Socicana disponibiliza as apostilas das palestras a todos os 
produtores. Em formato impresso, durante as palestras, ou em ar-
quivo digital. Para obter a sua, basta ligar para Eduardo Mucci (16) 
3251-9274 ou baixar diretamente do site da Socicana - www.soci-
cana.com.br. A planilha de custos de produção “Socicana/Pece-
ge” e os itens que compõem os custos de cada etapa da produção 
também estão no site. 

Temas de 2015
• Em fevereiro
Manejo de pragas e 
doenças;
• Em março
Tecnologia de aplicação de 
produtos fitossanitários e 
eficiência na aplicação de
adubos e agroquímicos;
• Em maio
Indicadores de Qualidade 
no Manejo da Cana;
• Em agosto
Gerenciamento da 
propriedade rural;
• Em outubro
Gestão financeira e custos 
de produção;
• Em dezembro
Gestão da mão de obra e 
Antracnose.
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Cadastro Ambiental Rural 
não deixe para a última hora

O prazo para inscrição dos imóveis rurais no 
CAR - Cadastro Ambiental Rural - foi prorrogado 
por 1 ano, ou seja, termina no dia 5 de maio de 
2016, conforme Portaria nº 100, publicada no Di-
ário Oficial da União no dia 5 de maio de 2015.

É fundamental que o produtor procure pelo 
departamento Jurídico da Socicana o mais rá-
pido possível. Caso contrário, pode não haver 
tempo hábil para seu atendimento. A Socicana 
fará o cadastro por ordem de chegada dos do-
cumentos. Lembrando que o registro no CAR é 
uma exigência legal, e este é o primeiro passo 
para a regularização ambiental da propriedade 
rural.

O associado deve procurar o departamento 
Jurídico, de segunda à sexta-feira, das 14h às 
17h, telefone (16) 3251-9250.

São necessários os documentos: CCIR, Ma-

Prazo termina em 5 de maio de 2016 e não será 
prorrogado uma segunda vez

trículas lançadas no CCIR apresentado, Imposto 
Territorial Rural – (ITR) referente ao fundo agrí-
cola do CCIR apresentado, cópias simples do RG 
e CPF dos proprietários, arquivo digital do perí-
metro georreferenciado da área (arquivo .dwg), 
comprovante de endereço e Inscrições de Pro-
dutor (DECA) referentes aos imóveis do CCIR. A 
Socicana realiza o CAR para seus associados 
ativos, para as áreas dentro de seu raio de atu-
ação.

Atenção: a Socicana também está realizan-
do a atualização de  dados cadastrais de seus  
Associados. Porém, ressalta que o preenchi-
mento do cadastro da Socicana não equivale 
à inscrição dos imóveis no CAR. A atualização 
do cadastro não confere, automaticamente, a 
inscrição no CAR. Estes são procedimentos di-
ferentes. 
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