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Setembro   
22/09 - Luís Antônio Caruso
26/09 - Juliana de Cássia Andreotti

Outubro   
15/10 - Donizete Figueiredo Correa
27/10 - Elaine Cristina Moutinho

30/10 - Iracema Eugênia da Silva

- Um terreno medindo 300 m2, localizado na Vila Santa 
Rita, próximo à Av. Dom Antônio, por R$ 145 mil.

- Um terreno medindo 711 m2, localizado no Condomínio 
Residencial D’Ville, por R$ 340 mil.
Interessados comparecer na Credicana, em Assis, em 
horário bancário. A Credicana informa que pode financiar 
o valor para cooperados, em até três anos para pagar.

Vendo e financio

BonsNegócios Se você tem algo para vender ou comprar, divulgue no jornal da Assocana. O serviço é gratuito 
para associados. Procure o departamento Agrícola ou a sede da Assocana, em Assis, ou ainda 

um dos ambulatórios, instalados em Tarumã, Maracaí e Paraguaçu Paulista.

Torre para antena de rádio amador de 40 metros de 
altura. Antena: Colinear 9 DB omni direcional VHF; 
Repetidora: Motorola control m130 / radius m120.
Contato: Flávio (18) 3421-3203 / 98117-2728. Feno Tifton 85, tipo A e tipo B, sem ramas duras, 100% 

palatável, ideal para bovinos leiteiros e haras, corte 
preciso, de melhor qualidade. 
Tratar com Cláudio - (18) 99725-5804. 

Hillux 4x4  SR 2010 diesel, prata, único dono. 
Valor: R$ 75 mil.Tratar com Jacó, (18) 99615-9101

Pivô central de irrigação, com 11 lances de 50 metros = 
550 metros de comprimento; dois transformadores, quatro 
postes com capacidade para irrigar 102 hectares, marca 
Pivobras, em perfeito estado, no valor de R$ 150.000,00.
Tratar (18) 99745-6009

Caminhão caçamba, ano 2012, com 145 mil km.
Contato: José Ricardo (14) 99621-1240.

Strada Working 2013, flex 1.4, completa, 
cabine simples.
Contato: Renato (18) 99621-1583

Vagão forrageiro revisado e Forrageira JF 92 z10.
Contato:  Luís Gil (18) 99778-8204

Kawasaki ER-6n, 650cc, 2013, ABS, chave reserva 
e com 5800 km. Contato: Fábio (18) 99607-8595

30 alqueires de terra no município de Cândido Mota, 
creci 58299, por R$ 80.000/alqueire. Contato: Walmir 
(11) 97130-9215

Ranger XLS 2.2 4X4 diesel, 30.000 km, completa, 
por R$ 78.000. Contato: Caio (11)971309215

D-20 preta, carroceria de madeira, ano/modelo 1991, 
diesel. Tratar com Diego – Fone: (18) 99766-4544.

Hilux 3.0 D-4D, 2010, completa, diesel, 4x4, mecânica, por 
R$ 72.000,00. Tratar com Francisco – Fone (18) 99621-1113
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Missão cumprida para os participantes 
de nossa expedição técnica na 
Austrália. Todos os nossos objetivos 
foram plenamente atingidos e agora é 
hora de compartilhar as informações. 
Mas antes é importante dizer que foi 
fundamental a parceria da Coplacana 
e o apoio institucional da FMC, 
Ourofino, Bayer, Unimaq/John Deere 
e não poderia deixar de mencionar 
a Diniscor, que nos proporcionou 
um suporte logístico com seus 
competentes profissionais.
No meio de tantos dados técnicos 
e informações colhidas pelos vários 
membros da comitiva, está sendo 
um trabalho e tanto a compilação e a 
indexação das informações, de forma que 
possamos extrair o máximo em benefício 
de todos os associados da Assocana.
Um ponto muito importante nessa 
viagem foi a receptividade que 
tivemos por parte dos Australianos, 
que se mostraram muito atenciosos 
e dispensaram seu tempo para nos 
acompanhar nas lavouras e nas visitas 
aos produtores locais. O mesmo 
observamos nas usinas visitadas, que 
se abriram generosamente para que 
pudéssemos entender seus processos 
de produção.
Através da vivência diária de outros 
povos na tarefa de extrair da cana-
de-açúcar o seu sustento, pudemos  
melhorar o entendimento de nossos 
próprios desafios e, com essa 
experiência, tenho certeza de que 
vamos crescer, tanto como produtores 
como pessoas de uma maneira geral.
Agradecemos em nome de nosso time 
a associação de produtores, coirmã na 
região do Vale do rio Herbert - Herbert 
Cane Productivity Services/SRA - Sugar 
Regulatory Authority of Australia 
(Autoridade Reguladora do Açúcar da 
Austrália), que nos presentearam com 
palestras de seus melhores técnicos, e 
o Grupo MSF Sugar Australia, que nos 
recebeu com carinho e portas abertas.
A bola está com a gente, mãos à obra.

Missão Austrália
Nosso trabalho começa agora

EDITORIAL

Sylvio Ribeiro 
do Valle,
presidente



Incêndios em canaviais
Produtores são orientados sobre nexo causal

No dia 29 de agosto, por solicitação do 
departamento Agrícola da Assocana, o 1º 
Tenente do Batalhão da Polícia Militar – 
Marília/SP, Rafael Gonçalves de Oliveira, 
e o Cabo PM Jefferson Ferrari da Costa, 
estiveram no auditório da Associação, em 
Assis, para explicar os critérios levados em 
conta na hora de avaliar as causas de um 
incêndio – Nexo Causal.
“Temos uma planilha específica para o setor 
canavieiro, que sempre é aplicada nos casos 
de incêndios de autoria desconhecida. E 
o que fizemos nesta palestra foi detalhar 
os critérios do Nexo Causal, para que as 
empresas estejam sempre se adequando 
da melhor forma possível, e trabalhem 
na prevenção desses incêndios”, disse o 
Tenente Rafael.
Segundo ele, nessa época de estiagem os 
incêndios aumentam sobremaneira, porém, 
esse ano a região registrou em agosto, 
“felizmente”, um período muito bom de chuva, 
e isso diminuiu a incidência de incêndios na 
área rural, em torno de 10 a 15 dias.
Ocorre que a multa é aplicada quando a 
origem do incêndio e quem o causou são 
conhecidos. Quando não se sabe, a Polícia 
Ambiental avalia o nexo de causalidade entre 
a queima criminosa e as ações ou omissões 
do proprietário ou arrendatário da terra.
Por precaução, o produtor de cana-de-açúcar 
precisa produzir o maior número possível de 
provas que demonstrem que ele não teve 
intenção de utilizar fogo na lavoura atingida 
criminosamente pelo incêndio.

Providências importantes
Para o Tenente Rafael, é fundamental obedecer aos critérios, entre eles, fazer sempre 
o requerimento de eliminação de queima até 02 de abril de cada ano mesmo que não 
vá utilizar o fogo, fazer o Boletim de Ocorrências sobre o incêndio ocorrido etc., mas 
principalmente, manter aos aceiros limpos e dentro das metragens especificadas.

Queimadas trazem prejuízos para todos
Na opinião dos produtores de cana-de-açúcar da região, as queimadas não interessam 
a ninguém. Só trazem transtornos e prejuízos. No entanto, essa época é de muita 
apreensão!
Para o engenheiro de Segurança do Trabalho da NovAmérica, Leandro Dias, 
coordenador do Grupo de Transporte Canavieiro, foi muito importante a palestra, 
porque deu entendimento aos critérios que a Polícia Ambiental utiliza para fazer 
a avaliação de autuação ou não. “Isso permite que todas as empresas do setor e o 
próprio produtor se adequem, para não serem autuados no caso de um incêndio 
criminoso. Esse é o grande objetivo nosso e acredito que todos saíram da palestra 
entendendo a planilha”.

Cabo PM Jefferson Ferrari da Costa e o 
1º Tenente Rafael Gonçalves de Oliveira
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IAC fez sorteio de mudas

Dia de Campo da NovAmérica
Parceria de Resultados

Nos dias 16 e 17 de agosto, aconteceu a sexta 
edição do “Dia de Campo” da NovAmérica, 
no Parque de Exposições “Jorge Alves de 
Oliveira”, em Assis-SP. O primeiro dia do 
evento foi de reconhecimento aos parceiros 
“Prata da Casa” e àqueles que entregaram 
os melhores resultados nos últimos anos. 
“A palavra confiança é constante no nosso 
relacionamento e sem ela você não constrói 
uma relação de longo prazo, e o que temos 
com nossos parceiros de mais de 25, 30, 35 
anos é muita confiança de ambos os lados”, 
disse o gerente de Relacionamento com o 
Fornecedor e Suprimentos, Carlos Flauzino.
O diretor Executivo da NovAmérica, Mario 
Chiarinelli, lembrou que de 100 mil hectares 
operados pela empresa, 90% são terras de 
parceiros e apenas 10% terras próprias. 
Ele destacou que a NovAmérica começou 
suas atividades em 1984 com 9 parceiros, 
chegou a 113 parceiros em 2000 e conta 
com 349 até o momento.
O presidente da NovAmérica, Roberto 
de Rezende Barbosa, observou que com 
altas produtividades é possível superar os 
momentos econômicos mais difíceis. Disse 
ainda que a cana-de-açúcar é uma cultura 
de menor risco que, além de contribuir com 
o Brasil na produção de energia alternativa 
e limpa, ajuda a manter o bem de maior 
valor nos processos de transição e de 
sucessão, a terra.
O superintendente da NovAmérica, 

Fábio de Rezende Barbosa, acrescentou 
sobre a grande demanda por tecnologia 
da agricultura do Vale Paranapanema, a 
qual poderia ser atendida com um Centro 

Todos os produtores que visitaram o estande 
do Instituto Agronômico participaram do 
sorteio de Mudas Pré-Brotadas (MPB) de 
cultivares IAC. Os ganhadores foram: Paulo 
Bannwart, que ganhou 2.000 mudas; Paulo 
Pietro, 1.500 mudas; Giovana Karina Toledo, 
1.000 MPB; Orsindo Caron, 500 e Thadeu 
Andrade, também 500 mudas.
Os contemplados poderão escolher entre 
as seguintes variedades: IACSP95-5000; 
IACSP95-5094; IACSP97-4039; IACSP01-5503 
ou IACSP04-6007.

de Referência Tecnológica. Segundo 
Fábio, o futuro da produção passa, 
irremediavelmente, pelo acesso do produtor 
aos avanços tecnológicos.

Grande presença de parceiros e pessoas 
ligadas ao agronegócio. A empresa também 
estendeu o convite para várias faculdades e 
escola técnicas da região

A Assocana estava representada numa parceria com a Bug Agentes Biológicos, que 
instalou um estande com informações aos produtores de cana

Fornecedores foram homenageados



Ridesa apresenta
Censo Varietal na Assocana

Chuva na região de Assis - 2017

Comparativo de entrega de cana e ATR de fornecedores

* Período de 1º a 20/01/2017: dados da Estação do IAC – Assis

O corpo técnico de várias associações 
de produtores compareceu no dia 
5 de setembro no auditório da 
Assocana para a apresentação da 
Ridesa - Rede Interuniversitária 
para o Desenvolvimento do Setor 
Sucroenergético - sobre manejo das 
novas variedades, clones promissores e 
o Censo Varietal 2017.
Cada associação presente também teve 
a oportunidade de comentar a respeito 
das variedades mais utilizadas em sua 
região e o gerente Agrícola, Flávio 
Teixeira, apresentou o Censo Varietal 
da Assocana.
A Ridesa planeja liberar novas 
variedades em 2018, sendo que o 
lançamento será feito regionalmente, 
segundo o pesquisador do Programa 
de Melhoramento Genético da Cana-
de-Açúcar da Universidade Federal de 
São Carlos, Roberto Giacomini Chapola, 
que estava na Assocana acompanhado 
pelo técnico Luiz Plínio Zavaglia. 
Um dos objetivos dos lançamentos 
por estado em 2018 é não deixar um 
intervalo muito grande, entre 2015 
e 2020, para a liberação de novas 
variedades. 

Sobre as novas variedades
RB975375 - Principais características: 
bom perfilhamento e riqueza em açúcar. 
É voltada para o meio e final de safra. 
RB005014 - Tem o perfilhamento 
alto e a produtividade como pontos 
fortes, o que ajuda a reduzir o custo 
de produção da cana por hectare – 

enfatiza.
RB005983 - Apresenta 
desenvolvimento rápido e precocidade, 
sendo voltada para o início de safra.
RB01935 – É caracterizada por elevado 
teor de sacarose e ausência de 

florescimento e chochamento. 
Esses novos materiais apresentam 
boa adaptação à colheita mecanizada, 
que é uma das prioridades dos 
experimentos da Ridesa e de outros 
programas de melhoramento genético.

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Geral 
2017 457,90 160,30 115,00 114,50 181,00 158,56 0,00 87,39 0,00 1.274,65 
2016 277,20 175,19 76,81 51,90 103,22 105,30 15,90 99,90 50,11 955,53 
2015 222,00 166,80 213,60 54,30 131,70 43,80 102,90 18,30 233,70 1.187,10 
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 Safra 2015 Safra 2016 Safra 2017 
 Entrega 

(t) 
ATR 

(kg/t) 
Entrega 

(t) 
ATR 

(kg/t) 
Entrega 

(t) 
ATR 

(kg/t) 
 

1ª quinzena/abr 
 

43.512,180 
 

110,26 
 

789.002,390 
 

102,78 
 

104.747,820 
 

108,76 
 

2ª quinzena/abr 
 

419.701,880 
 

117,25 
 

566.871,630 
 

110,55 
 

346.476,552 
 

112,53 
 

1ª quinzena/mai 
 

491.641,300 119,23 589.812,880 114,94 599.918,825 115,19 
 

2ª quinzena/mai 697.272,910 122,14 386.284,690 116,98 496.272,580 118,08 
 
1ª quinzena/jun 

 
676.453,150 124,30 293.414,460 120,00 380.470,660 121,87 

 
2ª quinzena/jun 838.327,570 128,67 852.563,845 120,22 789.500,020 125,24 
 
1ª quinzena/jul 126.227,470 129,52 763.466,496 121,94 890.766,030 130,96 
 
2ª quinzena/jul 917.411,370 131,89 752.460,200 124,40 915.601,720 136,42 
 
1ª quinzena/ago 874.050,390 136,52 732.690,474 132,28 806.253,801 139,92 
 
2ª quinzena/ago 816.625,100 140,43 536.495,449 137,44 496.402,571 141,14 
 
1ª quinzena/set 490.055,200 141,84 474.397,850 134,73 862.940,760 144,51 

 
Acumulado 6.391.278,520 129,96 6.737.460,364 121,07 6.689.351,339 130,43 

================================================ 
 



A última Assembleia Geral da Credicana 
aprovou e já estão sendo colocadas em 
prática as ações da parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade de Assis, por meio 
do projeto “Visão do Futuro”, que pretende 
atender até o final do ano 467 alunos da 
Rede Municipal de Ensino, que necessitam 
de óculos de grau ou que tenham outra 
doença visual.
No dia 11 de setembro, a diretoria da 
Credicana participou da entrega dos 20 
primeiros óculos que serão doados pela 
Cooperativa de Crédito. “Vamos fornecer 
em torno de 200 óculos até o final do 
ano, com os recursos destinados pela 
Assembleia, da ordem de R$ 10 mil”, explica 
a gerente da Credicana, Ilze Spitzer Simões.
Além da Credicana, o projeto conta 
ainda com a parceria do Instituto de 
Oftalmologia de Assis, da Associação dos 
Amigos Deficientes Visuais de Assis e 
região (AADVAR), da FEMA – por meio do 
curso de Medicina – da Unopar, do Clube 
de Motoqueiros Micróbios e da loja de 
Assis das Óticas Carol, que trouxe para o 
município o projeto “Pequenos Olhares”.
“Foi um momento muito significativo para 
todos nós que fazemos parte da Credicana; 
sentimos uma grande satisfação de 
poder contribuir, com o apoio dos 634 
cooperados da Credicana, que abraçaram 
essa ideia brilhante em Assembleia. 
Entregamos o primeiro lote de óculos para 

Credicana entrega
primeiros óculos do projeto

VISÃO DO FUTURO

Todos passaram por consultas oftalmológicas e receberam óculos de qualidade, por 
meio do projeto idealizado pela presidente do Fundo Social, Luciana Barreto Fernandes

As crianças puderam escolher a armação das lentes

as crianças das escolas municipais de Assis/
SP e esses jovens agora podem enxergar 
o futuro de uma maneira mais natural e 
justa, e suas famílias podem vislumbrar 
um futuro mais promissor para seus filhos. 

Os diretores Waldyr Max Jr. e Valdir Furlan, junto com a gerente Ilze Spitzer, 
participaram de um dia inteiro dedicado à discussão de temas essenciais ao 
desenvolvimento do cooperativismo de crédito no Estado de São Paulo, em 
Ribeirão Preto, no V Encontro de Dirigentes das Cooperativas de Crédito que 
reuniu cooperativistas, representantes dos órgãos reguladores, acadêmicos e 
especialistas do mercado financeiro.
A programação deste ano privilegiou o formato de talk-show, ampliando o 
espaço para o debate e a troca de experiências sobre os temas: regulação, 
representação política e institucional das cooperativas brasileiras, inovação 
no setor financeiro, programa de indicadores econômico-financeiros e 
oportunidades e desafios no cenário atual e futuro.
O presidente da Credicana, Max Jr., apresentou no painel de Oportunidades e 
Desafios no Cenário Atual e Futuro, soluções em comunicação com o associado.

Um resultado que comprova o poder da 
união, das parcerias e da solidariedade. 
Ao cooperado Credicana, o nosso muito 
obrigado”, destaca Waldyr Max Jr., 
presidente da Cooperativa.

Encontro de Dirigentes
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O diretor da Assocana, Paulo Bannwart, e o técnico Edson Rodrigues Paes, participaram 
no dia 23 de agosto, no Centro de Convenções de Ribeirão Preto, da 5ª edição do 
TecnoBio, evento que tem por objetivo atualizar os participantes quanto aos avanços no 
Controle Biológico e uso de microrganismos promotores de crescimento vegetal, além de 
proporcionar a integração entre empresas e usuários de bioagentes.
Eles tiveram a oportunidade de ouvir os maiores especialistas do Brasil em Controle 
Biológico de pragas agrícolas, entre eles, o pesquisador e um dos organizadores 
do evento, Alexandre De Sene Pinto, do Grupo G.Bio e da Occasio. Ele disse que a 
agricultura passa, no Brasil e no mundo, pela sua 4ª revolução, chamada de Agricultura 
4.0, onde o Controle Biológico é prática fundamental nessa fase. “O Brasil é líder mundial 
em tecnologia de Controle Biológico em grandes áreas, as chamadas open fields, mas 
mesmo com esse destaque, a maioria dos profissionais das Ciências Agrárias, por 
exemplo, ainda têm conhecimento limitado sobre essa tecnologia”, avalia o engenheiro 
agrônomo, que também atua como diretor de Pesquisa & Desenvolvimento na BUG 
Agentes Biológicos.
De Sene Pinto já esteve na Assocana no dia 24 de julho, para orientar os produtores e 
técnicos sobre o controle biológico da broca da cana-de-açúcar. Foi ele quem abriu o 5º 
Tecnobio, com a palestra “Manejo biológico de pragas em cana-de-açúcar”, ressaltando 

sobre avanços no controle biológico

Evento atualiza 
participantes

5º TECNOBIO

que com os avanços hoje em dia da 
tecnologia de liberação e aplicação de 
produtos biológicos e do monitoramento 
de pragas, “a cultura da cana-de-açúcar 
avança para a quase total independência 
do controle químico”.
Paulo Bannwart, que na safra passada 
já fez uso do Trichogramma galloi para 
o controle da broca com excelentes 
resultados, afirma que o controle biológico 
é uma ferramenta a mais à disposição 
dos produtores no controle de pragas 
da cana-de-açúcar. “Vai do produtor e 
das associações buscarem informações a 
respeito”. Bannwart observa que esse tipo 
de controle exige um acompanhamento 
mais próximo e maior dedicação para a 
obtenção dos resultados.
Segundo Alexandre De Sene Pinto, a 
aplicação de defensivos biológicos deve 
alcançar 15 milhões de hectares tratados 
no país neste ano, considerando o número 
total de aplicações de produtos por área 
coberta. Ele afirma que o setor tem 
crescido, em média, entre 16% e 20% 
ao ano, e que entre os estados que mais 
utilizam os biodefensivos estão São Paulo, 
Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais.
Uma pesquisa apresentada pelo 
pesquisador mostra as razões pelas quais 
os produtores rurais adotam os produtos 
de controle biológico: 29% afirmaram 
ser pela ineficácia de agrotóxicos e 
transgênicos. Outros motivos são: 
proibição de alguns agrotóxicos e o 
surgimento de novas pragas. “Apenas 
2% aplicam o produto por consciência 
ambiental, o que mostra que a questão 
da rentabilidade ainda é mais forte”. De 
Senne também ressaltou as barreiras para 
um avanço ainda maior dos biodefensivos, 
sendo que 51% delas estão ligados à falta 
de informações sobre a tecnologia.

Edson Paes observa o insetário, 
que mostra as várias pragas 
em todas as suas fases
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Assocana leva
produtores para Austrália

Num esforço do presidente da Assocana, 
Sylvio Ribeiro do Valle, que buscou 
parcerias para viabilizar a viagem, um 
grupo de 19 pessoas da região teve a 
oportunidade de conhecer a agroindústria 
canavieira australiana, reconhecida 
mundialmente por sua alta eficiência, 
inovação e sustentabilidade.
“Felizmente, pudemos contar com a 
parceria da Coplacana, uma cooperativa 
que sempre teve o nosso respeito e 
admiração pelo interesse e empenho no 
fomento do setor canavieiro”, destaca 
Sylvio Ribeiro. Ele ressalta também o apoio 
recebido da FMC, Ourofino, Unimaq/John 
Deere, Bayer e da própria Diniscor, agência 
responsável pela coordenação de toda a 
viagem.  
Foram dias intensos de trabalho e de 

muito aprendizado. Segundo o presidente 
da Assocana, na busca pela produtividade 
de três dígitos, certamente esta 
experiência foi de grande importância. 
“Voltamos cheios de ideias, novidades, 
motivados e também muito certos de 
que temos um grande potencial de 
desenvolvimento de nossos canaviais”.
Desde que retornou, ele vem reunindo 
dados e preparando um material completo 
para transferir ao máximo de produtores 
possível todo o conhecimento adquirido. 
“Temos a intenção de repassar tudo o que 
vimos por lá aos nossos associados, para 
que o investimento realizado seja muito 
bem aproveitado”, disse.

Pequenos e organizados
A Austrália possui em torno de seis mil 

produtores de cana-de-açúcar, com áreas 
entre 50 e 1.000 hectares. Por conta do 
alto custo da mão-de-obra, os próprios 
produtores é que realizam as operações 
de campo. O destaque do país são as altas 
produtividades.
Os produtores utilizam tecnologia de 
ponta e adotam práticas sustentáveis 
na preparação do solo, plantio, cultivo, 
colheita mecanizada, irrigação, tornando-
se um modelo a ser seguido. O país foi 
pioneiro na mecanização da cana e, desde 
1979, 100% da colheita é mecanizada. 
O cultivo da cana-de-açúcar ocorre ao 
longo dos 2.100km da Costa Leste do país, 
em áreas irrigadas e com altos índices de 
precipitações anuais, sendo o Estado de 
Queensland o maior produtor - responsável 
por 95% da produção nacional. 

A delegação saiu do Brasil no dia 13/08 e retornou em 22/08, depois de realizar visitas técnicas 
em áreas de cana entre as cidades de Townsville e Cairns, na Costa Leste da Austrália

Área total: 410 mil hectares

6 mil produtores

24 usinas em operação

6 terminais de armazenamento - capacidade 

2 milhões de toneladas

Produção de cana: de 28 a 35 milhões 
t/ano (Brasil: em torno de 650 milhões 
de toneladas)
Período de safra: Junho a outubro
Produção de açúcar: 4,8 milhões de toneladas
Exportação: 3,7 milhões de toneladas

Consumo interno: 1,1 milhão de toneladas

Indústria emprega: 17 mil pessoas

Receita: AUD 2 bilhões

(Apoio na compilação dos dados: 
Fábio Vogelaar Carlucci)

Números gerais da cana

assocana :: 9



Primeiro produtor visitado
Chris Hesp

Todos saíram do aeroporto de Cumbica, em São Paulo, às 8h05 
do dia 13 de agosto (domingo), com destino a Santiago do Chile e 
depois Sydney, na Austrália, onde chegaram somente no final da 
tarde de segunda-feira (14/08), por conta do fuso de 13 horas. No dia 
seguinte, às 8h (manhã), todos já estavam prontos, com mala e tudo, 
para voar até Townsville, onde começariam as visitações técnicas.

O grupo desceu em Townsville por volta das 13h e já saiu de 
ônibus para a região de Burdekin, que compreende uma das 
principais regiões produtoras de cana-de-açúcar na Austrália e 
está localizada ao sul de Townsville. Essa visita teve como foco 
a gestão e reuso da água por monitoramento automático, em 
tempo real, e sistemas de drenagem.
A delegação da Assocana foi recebida pelo Extention Officer da 
Burdekin Productivity Services, Terry Granshaw, que apresentou 
alguns dados gerais dos produtores da região:

Área plantada: 250 ha

Período de colheita: 

final de maio a início de novembro

Produtividade média: 125 t/ha

Teor de açúcar médio: 14,5%

Espaçamento: 1,8m x 60cm - linha simples

Cortes por plantio: Média de 4

Jornada de trabalho: 8 horas/dia

Velocidade máquina: 8 a 9Km/hora

Sistema de irrigação: por inundação

Frequência de irrigação: a cada sete dias

Principal praga: 

Mosaico, ferrugem, estria vermelha

Quantidade de mudas: 9 t/ha

Colheita: 800 t/dia

Custo do plantio: AU$ 500/ha (contrato do prestador 

de serviços, sem considerar muda, adubo e defensivos)

Índice de perda impurezas: 3 t/dia

Reforma da plantação: 

quando abaixo de 80 a 85t/ha

Diário do grupo da Assocana

15 de agosto – terça-feira

(Apoio na compilação dos dados: Fábio Vogelaar Carlucci)(Apoio na compilação dos dados: Fábio Vogelaar Carlucci)

Média cortes: 4 
Área total região: 75 mil ha de cana-de-açúcar
Principais doenças da região: 
mosaico, ferrugem, doenças de soca e estria vermelha.
Teor de açúcar (Commercial Cane Sugar - CCS): 
entre 14,5% e 15%  
Maior parte do espaçamento: 
1,5m (Terry prefere 1,8m, mas poucos fazem assim)
Plantio: 6 a 10 t/ha
Preço médio recebido: AU$ 40/t de cana colhida
Custo médio plantio: AU$ 500/hectare
Período de safra: Final de maio a início de novembro
Índice pluviométrico regional: 
1.000 mm/ano (maior parte fevereiro e março)
Preço médio do hectare: AU$ 23 mil
Distância entre as fazendas e usinas: 20Km (média)
Renovação canavial: Alguns produtores programam, outros 
fazem pela produtividade
Queima da palha: 
boa parte queima quando usa irrigação por inundação

Missão Austrália
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Terry Granshaw com 
Sylvio Ribeiro

Rob Millan e Júlio 
Tremeschin
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Segundo produtor visitado
John Rapisarda

A propriedade Rapisarda Farm tem área de 2.500 hectares, divididos entre cana-de-açúcar, 
pecuária e horticultura, principalmente melão

Área plantada de cana: 1.500 ha

Período de colheita: final de maio a início de novembro

Produtividade média: 130 t/ha esse ano (157t/ha em 2016)

Teor de açúcar médio: 14%

Maquinário utilizado: Possui 2 colhedoras de uma linha

Quantidade de mudas: 9 t/ha

Custo cana até descarga: AU$ 30,00/t (total)

O produtor John Rapisarda utiliza o equipamento chamado 
MaxiChop, da EHS Manufacturing, tecnologia ainda não disponível 
no Brasil e que é capaz de cortar a cana sem esmagá-la, evitando 
a perda de açúcar na colhedora. O equipamento é acoplado 
na parte inferior da colhedora e possui uma configuração 
diferenciada que permite redução de 38% na perda de suco. Não 
demanda mudança de configuração e pode ser utilizada na Case 
IH e John Deere CH570. Segundo o produtor, o investimento é 
recuperado em oito semanas.

O grupo voltou para Townsville, fez o check-in rapidamente 
e às 19h30 já estava no Restaurante Malt at The Brewery, 
instalado em prédio colonial e que possui uma fábrica de cervejas 
artesanais. Lá os restaurantes fecham muito cedo, antes das 22h.
Patrocinado pela FMC, as opções do cardápio eram maravilhosas, 
da entrada à sobremesa.

Tecnologia Chopper

Jantar patrocinado pela FMC

(Apoio na compilação dos dados: Fábio Vogelaar Carlucci)

O produtor também mostrou sua estrutura para a produção de melão
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Terceiro produtor visitado
Robert Bonassi

Localização: Ingham (cidade com cerca de 5 mil habitantes, 
em Queensland.
Área plantada: 1.130 ha
Produtividade média: 122 t/ha (média de 900 a 1.000 t/dia)
Teor de açúcar médio: 14 a 15%
Espaçamento: 1,8m       
Cortes por plantio: 4 a 5
Jornada de trabalho: 12 horas      
Velocidade máquina: 4 a 6 km/h
Sistema de irrigação: Irriga algumas áreas apenas (inundação)
Preço venda da cana: AU$ 42 em 2016 – AU$ 37 esse ano (2017)

Quase todas as fazendas visitadas 
têm área predominantemente 
plana, possibilitando alta eficiência 
nas operações. Embora todos 
já tivessem ouvido falar, se 
surpreenderam com o sistema de 
transporte da cana, feito por meio 
de ferrovias. Existem cerca de 4.000 
quilômetros de trilhos, podendo 
transportar até 36 milhões de 
toneladas de cana por safra.
O grupo teve a oportunidade de 

Antes das 8h (manhã), todos já estavam prontos, de malas nas mãos, para mais 
um dia de visitações, desta vez em Herbert River, principal região produtora de 
cana-de-açúcar em trópico úmido, compreendendo uma área de 22 mil Km2. 
O tempo todo o grupo contou com a companhia de Richard Hobbs, agrônomo 
extensionista da Herbert Cane Productivity Services Ltd (HCPSL)

Carregamento 
de vagonetes

(Apoio na compilação dos dados: Fábio Vogelaar Carlucci)

ver o descarregamento nos 
vagonetes do trem.
- Cada trem possui 45 vagonetes
- Cada vagonete tem capacidade 
para 10 toneladas de cana-de-
açúcar
- Em um dia a fazenda enche 
dois trens, ou seja, 900 
toneladas/dia
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Missão Austrália

16 de agosto – quarta-feira
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Quarto produtor visitado
Dino Zatta

Logo após o almoço, servido no escritório do HCPSL – 
organização fundada por produtores e usinas da região de 
Herbert River e que presta serviço ao setor - a delegação 
da Assocana assistiu a uma palestra sobre agricultura de 
precisão, monitoramento de produtividade, mapeamento 
do solo e programas de melhoramento do rendimento da 
colheita da cana crua.
Também foi falado sobre aumento de produtividade e 
formas de utilização da tecnologia, sobretudo através de 
mapeamento via satélite para gestão da propriedade e 
tomada de decisões assertivas para aumento da eficiência. Após a palestra, o grupo seguiu de ônibus para o Lucinda Bulk Sugar, 

Terminal de Armazenamento de Açúcar, com capacidade para 230 
mil toneladas, mundialmente conhecido por sua eficiência. Navios 
de carga com capacidade para 25 mil toneladas são carregados 
em menos de um dia. O terminal tem capacidade para navios que 
transportam até 70 mil toneladas.
Fundado em 1958, o Lucinda foi completamente destruído em 2011, 
por um furacão que arrasou a região. Em apenas 18 meses ele foi 
totalmente reconstruído, com várias melhorias. A QSL, empresa 
responsável pelos terminais de açúcar na região de Queensland, 
possui outros cinco terminais. Dessa forma, a empresa recebe e 
processa cerca de 45 mil caminhões e 2.300 entregas ferroviárias de 
açúcar bruto anualmente, carregando em torno de 100 navios/ano.

Seminário na HCPSL Terminal de açúcar

Localização: Ingham
Área plantada: 250 hectares
Produtividade: 145 t/ha – 160t/ha em 2016
Teor de açúcar médio: 16% no 
melhor período e mínimo de 11%
Espaçamento: 1,83m de centro 
(Apoio na compilação dos dados: Fábio Vogelaar Carlucci)

Sua extensão é de 5,76 km mar adentro, permitindo que o açúcar 
escoe para o mercado externo por meio de esteiras, em 22 minutos

Churrasco ao estilo australiano 
patrocinado pela Ourofino e Diniscor
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a centro (1 fila)
Cortes por plantio: 4 ou 5
Jornada de trabalho: 6h às 17h 
(duas paradas)
Velocidade máquina: 10km/h
Sistema de irrigação: Não faz

Quantidade de mudas: 7,5t/ha
Tamanho do tolete: 25cm a 30cm
Índice pluviométrico: 2.100 mm/ano 
(600 mm durante a colheita)
Reforma da plantação: Quando fica 
abaixo de 100 t/ha



Área plantada: 150 hectares 

(o produtor presta serviços 

a outros produtores)

Produtividade média: 119 t/ha

Teor de açúcar médio: 13,50%

Quantidade de mudas: 8,6 t/ha

Preço de venda da cana: AU$ 32 

este ano e AU$ 36,5 no ano passado

Tamanho do tolete: 25cm (com 

pelo menos duas gemas)

Gastam: AU$ 600,00/ha 

de fertilizantes e agroquímicos

(Apoio na compilação dos dados: 
Fábio Vogelaar Carlucci)

Quinto produtor visitado
Paul Mizzi

O terceiro dia começou cedo, ainda em Ingham, 
no escritório central do HCPSL, com uma 
palestra sobre o controle da perda de nitrogênio 
na cana crua para proteger a Grande Barreira de 
Coral, o maior recife de corais do mundo.
É fácil explicar a preocupação do país na 
proteção desse patrimônio mundial, uma vez 
que gera uma receita de AU$ 5 bilhões/ano com 
o turismo. Já o mercado total da cana-de-açúcar 
na Austrália corresponde a AU$ 2 bilhões/ano. 
Dessa forma, existe uma grande pressão sobre 
a indústria canavieira no que diz respeito ao 
controle do nitrogênio excedente que vai para o 
mar e causa impacto na Grande Barreira.

A propriedade da família Mizzi é tocada por 
três gerações - pai, filho e neto - e é uma 
propriedade diferenciada em virtude do 
conhecimento técnico dos maquinários por 
parte dos produtores.
A família Mizzi desenvolve os próprios 
maquinários na fazenda, entre eles, a 
plantadora de toletes Mizzi, comercializada no 
mercado interno e cuja tecnologia deve entrar 
no Brasil. É a primeira no mundo que realiza 
plantio em uma passada com sulcos largos.
Em uma varredura, a máquina remove a 
primeira camada do solo, criando sulcos de 
60cm. A cada passada, o sulco é coberto e 
simultaneamente o solo ganha formato que 
se adequa ao perfil de corte da colhedora, 
resultando em melhor acabamento.

Plantadora Mizzi

Vantagens agronômicas
- Mais contato do solo com cada tolete
- Menos bolsas de ar, evitando ataque de fungos
- Cada tolete tem mais acesso 
à água e nutrientes
- Os toletes recebem mais energia do sol
- Maior vigor na germinação

Vantagens na colheita
- O solo ganha um formato que se ajusta às 
lâminas de corte da colhedora, reduzindo a 
contaminação por sujeira durante a operação

A enxada rotativa subsola, 
destorroa e nivela o solo

Detalhe da plantadora que 
modela o canteiro

Plantio finalizado

Solo já preparado
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Missão Austrália

17 de agosto – quinta-feira

Benefícios da plantadora 
- Menor consumo de combustível
- Redução de mão-de-obra
- Redução de tempo de operação da máquina

14 :: assocana 



Localização: Innisfail
Produtividade média: 82,5 t/ha
Teor de açúcar: 11,30%
Jornada de trabalho (Agrícola): das 6h às 18h
Maquinário utilizado: 42 colhedoras
Sistema de irrigação: Não fazem irrigação
Sistema logístico: 500Km de linha ferroviária 
(12 locomotivas carregam 10.500 t)
Moagem: 12.500 t/dia

Os trens operam com diesel e os custos de transporte são de responsabilidade das usinas. A cana é propriedade/responsabilidade da usina, 
a partir do momento em que está no trem. (Apoio na compilação dos dados: Fábio Vogelaar Carlucci) 

South Johnstone Mill
a primeira usina visitada

No período da tarde, o grupo saiu da região de Herbert River em direção 
à Mission Beach, para visitar a usina, que hoje pertence ao grupo MSF Sugar

A usina foi construída pelo governo de 
Queensland em 1915. Ela estava quase 
fechada quando um ciclone atingiu a região, 
em 1918, mas foi assumida pelos agricultores 
locais como uma cooperativa de produtores 
de propriedade local. Desde 2012, a South 
Johnstone foi incorporada pelo grupo tailandês 
Mitr Phol Group, uma das cinco maiores 
empresas de moagem de açúcar do mundo.
No momento, pouco menos de 300 
produtores fornecem cana-de-açúcar 
para a usina, somando uma área 
aproximada de 20 mil hectares. Toda a 
cana é entregue à usina por via férrea, 

com bitola de 600mm.
A usina processa entre 1,2 a 1,3 milhão 
de toneladas de cana em uma estação 
de esmagamento que se estende de 
junho a novembro de cada ano. O açúcar 

Devidamente equipados, todos visitaram as instalações da usina

Palestra rica em informações 
pelos gestores da indústria

bruto produzido é exportado através do 
terminal de açúcar a granel no porto de 
Mourilyan, um dos principais terminais 
de carregamento de Queensland para 
exportações de açúcar bruto.

Capacidade de moagem da usina: 1,7 milhão t/safra
Maior fazenda da usina: 2.500 hectares 
(propriedade MSF Sugar)
Contratos usina-produtor: 
Sempre de 3 anos (regra histórica)
Pagamento de cana ao produtor: 
Feito pelo peso da cana e pelo teor de açúcar
Teor de fibra da cana: 15% a 20% em média
Percentual médio de extração: 96,80%

Características da moenda: 
5 ternos de 100 polegadas
Índice pluviométrico: 3.900 mm/ano
Percentual médio de impurezas: 15%
Quantidade de turnos: 3 turnos de 8 horas
Número de funcionários: 170
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Usina Tableland Mill

Mais uma vez todos saíram bem cedo 
do hotel, novamente com as malas, 
já que no final do dia seguiriam para 
Cairns. As primeiras atividades do dia se 
concentraram em conhecer as operações 
de campo - colheita, irrigação, uso eficiente 
da água, principais fatores limitantes da 
produtividade, transporte da cana para 
a usina, preparo do solo, plantio, cultivo, 
controle de pragas e doenças.

Ainda no período da manhã, o grupo conheceu um pouco da operação da Tableland Mill, única usina australiana que utiliza o sistema Just 
in time (recebe e já processa) de recebimento da cana-de-açúcar, através do modal rodoviário. 

Com colete e chapéu – o dia estava quente – o grupo fez visitas técnicas 
às fazendas operadas pela MSF Sugar, que hoje detém 2.500 hectares de terras próprias

O grupo desceu para ver uma área com solo 
altamente salino (NACL), que estava sendo 
preparada para plantio de cana Sala de máquinas do sistema de irrigação por gotejamento no fundo do sulco

Nome da propriedade: Tableland Mill
Localização: Cairns
Produtividade média: 82,5 t/ha
Teor de açúcar: 11,30%
Sistema de irrigação: 03 tipos - inundação, 
pivôs centrais e gotejamento no subsolo
Frequência de irrigação: Fazem até 800 mm 
por ano (seca é gargalo da região)
Sistema logístico: Rodoviário 
Capacidade de moagem: 
900 mil t/safra (usina de pequeno porte)
Moagem efetiva por safra: 650 mil t/safra
Contratos usina-produtor: 
Sempre de 3 anos (regra histórica)
Pagamento de cana ao produtor: Pelo peso 
da cana e pelo teor de açúcar
Índice pluviométrico: 800 mm/ano
Quantidade de turnos: 3 turnos de 8 horas
Número de funcionários: 
45 funcionários (15 por turno)

(Apoio na compilação dos dados: 
Fábio Vogelaar Carlucci)
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Missão Austrália

18 de agosto – sexta-feira
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Com mais de mais de 1.400 hectares em região de várzea, o produtor 
Mark Savina é conhecido pela utilização de práticas modernas para 
aumento de produtividade. Foi possível observar na propriedade manejos 
de colheita e conhecer os maquinários utilizados.
O produtor relatou que tem dificuldade de mão-de- obra para operar 
colhedora. Ele não queima a cana e deixa uma faixa de 3m a 5m da margem 
do rio (não é lei). Savina acredita que o espaçamento 1,8m faz mais sentido 
e tira as rodas da frente do trator para facilitar o reverse (manobra).

Esse foi o dia de experimentar a carne de canguru, no 
Restaurante Dundees, em Cairns. Teve quem preferiu 
ir para um prato mais tradicional, mas a maioria quis 
saber como era um Kangaroo Steak.

No percurso feito de ônibus, um caminhão estava aguardando o grupo para demonstrar como fazem o carregamento da carga

O produtor retira as rodas da frente 
do trator para facilitar a manobra

Transbordos feitos nos 
vagonetes na propriedade

Localização: Cairns
Produtividade média: 147t/ha (colhe de 500 a 700 t/dia)
Espaçamento: 1,8m
Jornada de trabalho: 12 horas
Período de safra: 22 semanas
Maquinário utilizado: Plantadora e colhedora com GPS (John Deere)
Sistema de irrigação: Não usa
(Apoio na compilação dos dados: Fábio Vogelaar Carlucci)

Sexto produtor visitado
Mark Savina

Jantar patrocinado pela 
Unimaq/John Deere
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Curiosidades sobre a viagem
Um fato destacado durante a viagem é que os australianos produzem álcool de milho, sorgo e cana, 
mas somente para uso em indústria farmacêutica e outros fins, não como combustível. Confira mais:

Como são pequenos produtores 
e trabalham em sistema de 
agricultura familiar, eles moram 
na propriedade

Alta potência nos tratores 
australianos

Todos que receberam o grupo 
foram presenteados com uma 
garrafa de cachaça brasileira

Cairns: piscina pública 
no meio da cidade

Esse foi o último jantar patrocinado. O grupo estava 
em Cairns e partiria no dia seguinte para Sydney

Muito criativos, os produtores 
inventam, fabricam e adaptam 
os implementos e máquinas

Enverga, mas não quebra: mais 
altas, eretas e finas são adequadas 
para a colheita mecanizada

A mão de direção é invertida

Implemento usado para a 
aplicação de fertilizantes 
na fileira da cana

Os australianos não usam controle 
biológico. Por enquanto, só fazem 
uso experimental dessa prática

Café da manhã reforçado: teve 
quem refugou!

Finalmente um dia livre

Uma passadinha na cooperativa 
para dar uma olhada nas roupas 
de trabalho que eles usam por lá: 
bermuda, camisa, botina e chapéu

Os cangurus são um problema que 
eles têm que conviver. Às vezes, 
recebem autorização para abater. 
É comum encontrar esses animais 
atropelados nas beiras de estradas

Jantar patrocinado pela Bayer e Coplacana

Missão Austrália



O que os produtores brasileiros
trouxeram na bagagem

A Austrália é um país seguro, tranquilo, com grandes diferenças culturais. Eles têm um jeito diferente de trabalhar e viver!

“O preparo de solo deles está muito à frente do nosso. 
A dificuldade é que temos módulos grandes; já na Austrália um cara faz tudo sozinho, porque as áreas são pequenas. Eles 
conseguem fazer um preparo adequado para plantio de irrigação, o que não conseguimos aqui, por conta da topografia. 
Estou melhorando o preparo do solo e pretendo fazer melhor ainda, buscando o melhor nivelamento, para o plantio 
mecanizado. Aliás, eu não pretendo fazer, eu vou fazer. Temos que começar com uma análise de precisão e colocando 
no solo tudo o que for recomendado pelos técnicos da Assocana, de acordo com esses resultados. Precisamos partir para 
o plantio mecanizado, mas com uma plantadora de precisão, cujos resultados serão melhores brotação, perfilhamento 
e produção, influenciando também na colheita, pois a maioria das colhedoras estão com GPS e copiador de solo, que 
exigem um bom nivelamento e espaçamento. Com isso, teremos um rendimento melhor, com menor perda e, com certeza, 
reduziremos os custos iniciais”.
Leonhart Otto Muller (Loni) – Produtor Rural

“Em termos tecnológicos, estamos muito bem. 
O que podemos trazer de lá é a confirmação de que um bom preparo de solo, utilização de mudas sadias, seguir as 
recomendações técnicas e porque não, a presença do produtor nas operações de campo, são primordiais para o sucesso da 
atividade.
Quando comparado aos australianos, também precisamos aprender a trabalhar com as plantadoras de cana. Estamos 
tendo muitas falhas nesta etapa, porque nossas mudas são de alta tonelagem, com poucas gemas por metro, sendo até 
necessário o uso de mudas de segundo corte para que tenham mais gemas por colmo”.
Na colheita, a eficiência dos australianos é melhor que a nossa porque a máquina não para. Eles não dependem de 
caminhão - a cana colhida é despejada nos vagonetes ainda na lavoura – mantendo um fluxo constante de colheita.
Depois dessa visita, precisamos rever nossa sulcação, que hoje fazemos em forma de “V”. Lá eles esparramam mais a cana 
nos canteiros e, com isso, ela tem mais contato com o solo, garantindo a brotação.
Por último, chamou muito a atenção a criatividade dos produtores nas adaptações dos implementos e maquinários, o 
australiano é o verdadeiro ‘Professor Pardal’. Flávio Teixeira – Gerente Agrícola da Assocana

“Eles estão adiantados, 
principalmente quanto à 
sistematização da área. 
Eles têm tudo mecanizado e por GPS; não 
colocam a mão na direção para nada e 
então têm um controle de tráfego muito 
bom. Temos um plantio parecido na nossa 
região, que é o plantio abacaxi – com 
espaçamento de 1,5 entre 0,90 cm - na 
Austrália eles fazem 1,40 x 0,40. Na nossa 
região, em terras mais argilosas esse tipo 
de plantio não tem dado bons resultados, 
mas vai muito bem em áreas mais 
arenosas”.
Caio Roncon Modotti – Produtor Rural

“No plantio os 
australianos estão 
pelo menos 10 
anos na nossa 
frente, estamos 
engatinhando aqui. 
Aquilo que chamamos de 
canteirização da lavoura, onde tem 
a cana, é um verdadeiro canteiro, 
uma horta, e nas entrelinhas o 
espaço para a colhedora passar. 
Assim, o pisoteio diminui muito”.
Walmir Modotti – Produtor 
Rural
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O que os produtores brasileiros
trouxeram na bagagem

Obrigado!

“Embora cansativo, a Austrália é uma país impressionante pela 
economia pujante e ativa, em franco crescimento. As regiões visitadas têm muitas 
semelhanças com o Brasil. A produção de cana de açúcar basicamente é feita pelos "Growers" (produtores rurais) 
e os mesmos têm alta produtividade – cerca de 14 a 16 toneladas de açúcar por hectare. Não abrem mão disso 
e quando abaixa para 12, reformam e plantam tanto leguminosas como produtos da horticultura. Não plantam 
uma linha de cana, mas um canteiro de alto perfilhamento e stand. O custo de CTT é baixo, devido ao transporte 
por trens, e o turno é de apenas 12 horas. Então, o rendimento das colhedoras é de 60 mil t/ano. A maioria dos 
canaviais é irrigada e eles possuem um controle muito rígido sobre a contaminação do lençol freático. As unidades 
industrias prestam serviço de moagem da cana e cobram um valor fixo do produtor. Todas as operações na lavoura 
são por GPS. Colocam muito fertilizantes e torta de filtro ou cama de frango nas lavouras. As indústrias visitadas 
são parecidas com as que temos aqui, mas no Brasil existem unidades muito na frente em tecnologia e organização. 
Enfim, realizei um sonho de muitos anos”.
Valter Sticanella, gerente Agrícola Usina Jacarezinho

“De tudo o que vimos por lá, posso destacar que foi bem interessante 
a parte de plantio. Eles fazem viveiros de mudas e usam irrigação controlada nesses viveiros, obtendo 
assim mudas sadias, livres de pragas e doenças. A formação da cana tem entrenós menores, ou seja, eles usam uma 
tonelagem menor de cana/hectare, porém, com a mesma quantidade de gemas por metro, resultando num custo 
menor e qualidade de plantio melhor. Os australianos colhem em torno de 130 toneladas de cana por hectare e, por 
mais que sejam só quatro anos, é uma produtividade muito alta.
Na questão do preparo do solo, eles utilizam o método mais convencional, com grade, arado, incorporando melhor a 
palha. Conseguem fazer um plantio diferenciado!
Outra coisa é a topografia da região, que ajuda bastante.  Eles fazem irrigação por inundação, que proporciona um 
controle mais eficiente de pragas de solo e de plantas daninhas.
Chamou a atenção ainda a rotação com horticultura, como melão por exemplo, coisas que não vemos no Brasil de forma alguma.
Em resumo, acho que precisamos repensar a variedade que melhor de adeque ao nosso tipo de solo e ao tipo de 
preparo que hoje realizamos.
Danilo Amendola de Almeida, gerente de Vendas da Coplacana

Ao fundo, o Teatro de Sydney – Ópera House – um dos símbolos da Austrália
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