


São quarenta anos 
de sucesso e superação 
envolvendo um grande 
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número de pessoas com 
as mentes voltadas para o 
progresso de nossa região 
para que dias melhores 
possam vir alimentadas 
pela educação, cultura, 
preservação do meio 
ambiente, saúde e bem-
-estar familiar. 

Esse é o foco que este 
presidente, junto a seus 
diretores, conselheiros 
de administração e fis-
cal, trabalham com força 
de vontade e competên-
cia e pretendem entre-
gar a seus cooperados 
a confiança que nos foi 
atribuída.

A Coopercam hoje se 

destaca entre as melho-
res no ramo de café pela 
sua crescente evolução, 
alcançando indicadores 
recordes em sua gestão 
inovadora, competente 
e sempre agraciada pela 
confiança absoluta de 
seus cooperados e forne-
cedores parceiros. Gosta-
ríamos de   comemorar 
com toda a comunidade 
de Campos Gerais, Campo 
do Meio, Córrego do Ouro 
e região por esse grande 
a v a n ço  e m p r e s a r i a l 
conquistado. 

Mesmo em meio à pan-
demia, tomamos todas 
as medidas recomen-
dadas pelas instituições 

de saúde, e tivemos um 
comprometimento junto 
à sustentabilidade eco-
nômica de nosso país. 
Na oportunidade de seus 
gloriosos quarenta anos 
queremos, acima de tudo, 
agradecer a Deus pela 
saúde, coragem, força e 
entusiasmo por não ter-
mos desistido de nossos 
sonhos. Sonhos que hoje 
se tornaram realidade. 
Contudo, uma adminis-
tração jamais poderá ser 
uma obra acabada, mas 
sim uma busca incansável 
por um futuro promissor e 
transformador.

Parabéns hoje e sucesso 
eterno à COOPERCAM.

José Márcio Rocha
Presidente Coopercam

Adilson Pereira Araújo
Lucas Rocha Rabelo

Marcos de Carvalho
Rita de Fátima Faria
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40 ANOS
COOPERCAM

A Coopercam, no dia 8 de dezembro, completou 40 anos de existência e a data, 
com certeza, merecia grandes comemorações. Mas, com a pandemia da Covid-19, 
não foi possível realizar as festividades com cooperados, colaboradores, parceiros 
e comunidade. Para que a data não passasse em branco, um café especial foi 
oferecido, exatamente no dia 8 de dezembro, simultaneamente nas três lojas da 
Coopercam (Campos Gerais, distrito de Córrego do Ouro e Campo do Meio). Com 
certeza, foi uma maneira simples de comemorar uma data significativa para a 
Coopercam, mas inevitável no contexto atual da pandemia.

PERFORMANCE QUE SÓ 
QUEM É REFERÊNCIA MUNDIAL  
EM NUTRIÇÃO DE SAFRAS 
PODE OFERECER.

RESULTADOS COMPROVADOS.
SE É MOSAIC FERTILIZANTES,
FAZ TODA A DIFERENÇA:

MAGNÉSIO DE ALTA
SOLUBILIDADE

NUTRIÇÃO
BALANCEADA

PRODUTIVIDADE 
COM QUALIDADE

sc/ha*

2,2

SAIBA MAIS EM WWW.KMAG.COM.BR /NUTRICAODESAFRAS /NUTRISAFRAS

MgCONHEÇA OS OUTROS
PRODUTOS DE PERFORMANCE 
DA MOSAIC FERTILIZANTES

* MÉDIA DE INCREMENTO DE PRODUTIVIDADE NA CULTURA DO CAFÉ OBTIDA COM A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO K-MAG® NO BRASIL, NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS (2017/2018/2019).



CHEGOU VOLIAM TARGO:
PRECISO NO CONTROLE DAS

TRÊS PRAGAS DO CAFÉ.
• Alta eficácia para proteção das folhas e dos frutos do café. 
• Longo período de controle.

www.portalsyngenta.com.br

Produto em fase de registro no Paraná.
Informe-se sobre e realize o Manejo Integrado de Pragas.
Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.
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NATAL SORRISO COOPERCAM:
MAIS DE 40 CRIANÇAS SÃO BENEFICIADAS

Que 2020 foi um ano atípico não é novidade para 
ninguém. Mas, apesar da Covid-19 e das dificuldades 
sociais e econômicas advindas com essa turbulência que 
afetou todo o mundo, o sentimento de solidariedade 
não deixou de ser uma inspiração. Com essa premissa, 
a Coopercam realizou mais uma edição do Natal Sor-
riso, um projeto que em 2020 completou a sua quarta 
edição, e que tem como objetivo arrecadar alimentos e 
brinquedos e contribuir para um Natal mais alegre de 
famílias carentes.

Cooperados, colaboradores e comunidade, mais uma 
vez, fizeram a sua parte e contribuíram com o projeto. No 
dia 22 de dezembro, a Coopercam realizou a entrega dos 
alimentos e brinquedos a 15 famílias carentes de Cam-
pos Gerais, beneficiando mais de 40 crianças. “Apesar 
da pandemia, conseguimos a contribuição de muitas 
pessoas, mesmo com todas as dificuldades. O período 
de arrecadação foi menor, pois a Coopercam está pas-
sando por muitas mudanças e, mesmo assim, alcan-
çamos nosso objetivo e conseguimos, mais uma vez, 
levar alegria e esperança a muitas famílias e crianças”, 
comemora Pâmela Corrêa, responsável pelo marketing 
da Cooperativa.

Parcerias também foram realizadas entre a Cooper-
cam e a Pastoral da Solidariedade. Alimentos foram 
doados pela Coopercam à entidade que trabalha com 
famílias carentes e, por sua vez, a Pastoral repassou à 
Cooperativa brinquedos para serem doados às crianças. 
“Fizemos uma ‘troca solidária’ que beneficiou a todos 
os envolvidos. Afinal, o objetivo é um só, ou seja, ajudar 
a quem mais precisa”, explica Flávia Araújo, gerente de 
Recursos Humanos da Coopercam.

“O mais importante nisso tudo é ver o sorriso de satis-
fação dessas crianças. Já é o quarto ano que fazemos 
esse projeto, mas em 2020 a gente percebeu uma gra-
tidão muito maior por parte dessas famílias. Com isso, 
também sentimos uma empatia superior aos outros 
anos em relação aos problemas enfrentados por essas 
famílias em 2020”, finaliza Flávia.
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3º CONCURSO DE QUALIDADE DE 
CAFÉS: COOPERCAM PARABENIZA 
PESSOALMENTE OS VENCEDORES
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Por meio de uma live realizada no dia 
30 de novembro, a Coopercam divulgou os 
vencedores do 3º Concurso de Qualidade 
de Cafés, que teve por objetivo identifi-
car os melhores grãos recebidos em seus 
armazéns na Safra 2020/2021. “Este evento 
é muito importante, pois a Coopercam está 
sempre estimulando a qualidade do nosso 
café. Este ano foi difícil, por conta da pan-
demia, mas também um ano sagrado em 
se tratando de produtividade. Mas, além da 
quantidade, devemos também nos preocu-
par com a qualidade, pois hoje lá fora é uma 
exigência, não um dever e, quando se trata 
de uma commoditie, devemos sempre nos 
preocupar com a qualidade”, comentou José 
Márcio Rocha, presidente da Coopercam.

Para Hélvio Zacaroni, gerente do Depar-
tamento de Cafés da Coopercam, “este con-

curso é uma forma de cada vez mais fomentar 
a qualidade. Em 2020, batemos recorde em 

vários quesitos. O primeiro foi no recebimento de cafés, 
em torno de 550 mil sacas, um volume bem expressivo. 
O munícipio também bateu recorde em produção. E 
esta safra teve uma particularidade única e bastante 
diferenciada, que foi a qualidade apresentada”. 

Sobre a qualidade dos grãos, Nelmo José Tavares 
Ribeiro, um dos juízes responsáveis em identificar e dar 
notas aos melhores grãos dos associados Coopercam, 
disse que “2020 foi um ano bem difícil para nós juízes, 
pois tivemos cafés de alta qualidade, com grãos que nos 
surpreenderam muito e que estão no top do mercado”. 

A Coopercam apresentou os 10 primeiros colocados 
na categoria natural e os cinco colocados na catego-
ria cereja/descascado. Os três primeiros de cada cate-
goria receberam, como prêmio, uma valorização pela           
Coopercam por cada saca do lote vencedor.  Os coope-
rados vencedores receberam a visita de representantes 
da Cooperativa que, além de entregar os troféus e os 
certificados, parabenizaram pessoalmente cada um dos 
premiados.

3º CONCURSO DE QUALIDADE DE
CAFÉS COOPERCAM

TOP 10 – Café Natural

1º lugar
Larissa Incerti Santos de Carvalho
86,417 pontos

2º lugar
Meicon Diego Marangão
86,000 pontos

3º lugar
Vítor Raimundo Palhão
85,000 pontos
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4º lugar  
Aníbal de Souza Figueiredo 
84,667 pontos  
 
7º lugar  
Marilia Souza F. Gischewski 
84,333 pontos

5º lugar
Angelo José da Silva
84,500 pontos

8º lugar
Wauley de Lara Domingueti
84,250 ponto

6º lugar
Pedro Pereira Alvin
84,417 pontos

9º lugar
Sandra Cabral Lino
84,167 pontos

10º lugar
Francisco R. Carneiro
84,083 pontos

TOP 5 – Café Cereja/Descascado

1º lugar
Aníbal de Souza Figueiredo
86,083 pontos

2º lugar
Denilson José da Silva
84,667 pontos

3º lugar
Valeria Miarelli
84,167 pontos

4º lugar
Marcelo Coelho
83,917 pontos

5º lugar
Geraldo M. da Silveira
83,167 pontos



NOVEMBRO AZUL 
MOBILIZA COLABORADORES COOPERCAM

Como todos os anos, a Coopercam par-
ticipou ativamente do Novembro Azul de 
2020. Para lembrar seus cooperados, cola-
boradores e comunidade sobre a impor-
tância da prevenção do câncer de próstata, 
a Cooperativa iluminou de azul a placa da 
entrada em sua sede em Campos Gerais. 
Além disso, todos os colaboradores par-
ticiparam de uma “brincadeira”: com um 
bigode azul, os mais de 90 homens que tra-
balham na Coopercam tiraram fotos para 
mostrar que apoiam a prevenção do câncer 
de próstata. 

Por que um bigode azul? No exterior 
a campanha é chamada de Movember 
(Moustache + November em inglês - Bigode 
e Novembro em português). Tudo teve início 
em um Pub, na Austrália, em 1999, quando 
um grupo de amigos teve a ideia de deixar 
o bigode crescer durante todo o mês como 
apoio à conscientização da saúde mascu-
lina. A partir daí, a ideia disseminou para 
outros países.
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COOPERADO COOPERCAM OBTÉM A QUINTA
COLOCAÇÃO NO PROJETO NUCOFFEE ARTISANS
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Em 2017, a plataforma Nucoffee Syngenta lançou o 
Programa Nucoffee Artisans de fermentação controlada, 
em parceria com a Universidade Federal de Lavras (UFLA).  
Esse programa foi fruto de experimentos de fermentação 
iniciados pela plataforma Nucoffee em 30 propriedades 
cafeeiras do Sul de Minas, que mostrou que nove em cada 
10 lotes eram fermentados, porém, o produtor não conse-
guia manter a consistência da bebida na safra seguinte. 
Com o Programa, foi criado um protocolo de acompanha-
mento e capacitação técnica para a fermentação do café.

Em 2020, houve a ampliação do Programa e cerca de 
400 fazendas produtoras de cafés participaram. Essas pro-
priedades foram capacitadas e monitoradas com o objetivo 
de padronizar o processo de fermentação para manter a 
consistência na qualidade na safra seguinte. Os coopera-
dos Coopercam Denílson José da Silva, Ismael Reis Viana, 
Marcelo Coelho, José Roberto Lacerda Faria, Othoniel de 
Oliveira Damasceno, Silvestre Coelho e Vitor Paulo de Oli-
veira participaram do Programa.

Todos os lotes participantes passaram por análise e 
classificação de acordo com a metodologia SCA. Os resul-
tados finais foram apresentados pela Syngenta durante a 
Semana Internacional do Café – SIC 2020, realizada online 
entre 18 e 20 de novembro. Primeiramente, foi apresentada 
a lista com os Top 50 do Programa. Já entre os Top 10, ou 
seja, os cafés melhores pontuados, o cooperado Othoniel 
de Oliveira Damasceno alcançou a quinta colocação, com 
87,78 pontos. “Ficamos surpresos com o resultado. Tínha-
mos expectativas de talvez estar entre os Top 50, pois já 
seria uma boa pontuação, mas estar entre os Top 10 foi de 
uma grande satisfação. Nos sentimos muito realizados”, 
comenta o cafeicultor.

Othoniel cresceu em meio às lavouras de café, pois sem-
pre acompanhou o pai em suas tarefas na propriedade 
rural, mas somente em 2007 começou a trabalhar com o 
produto. Sobre o processo de fermentação, o cooperado 
conta que “achei muito interessante. Um processo dife-
rente. Fiquei muito animado em saber que podia produzir 
um café especial e, com a ajuda de minha irmã Gisele e 

do meu pai Altamiro, consegui executar os procedimentos 
necessários. Pois o processo é relativamente simples, mas 
exige atenção, dedicação e tempo”.

O excelente resultado obtido animou Othoniel a dar 
continuidade com o processo de fermentação em sua 
propriedade. Pois, mais do que obter cafés especiais, o 
cafeicultor acredita que o processo de fermentação é uma 
atividade que pode agregar muito mais valor ao produto. 
“O nosso café já tinha certo potencial, mas o Projeto da 
Fermentação veio para agregar ainda mais”.

Proprietário da Fazenda Cabeça D’Anta, em Campos 
Gerais, e cooperado Coopercam desde 2013, Othoniel diz 
que, para alcançar esse resultado, “o apoio da Coopercam, 
principalmente do Douglas Braga, foi primordial, assim 
como os treinamentos oferecidos pela Syngenta. Pois tive-
mos todas nossas dúvidas esclarecidas, de forma rápida e 
de acordo com nossas necessidades. Ficamos muito agra-
decidos com a oportunidade e honrados com a escolha 
dentre tantos cooperados em participar do projeto”.

Juan Gimenez, diretor de marketing da Nucoffee, 
durante a apresentação do resultado, comentou que o 
Projeto, apesar de todas as dificuldades impostas pela pan-
demia, “fluiu como um relógio, a sintonia desse processo 
foi muito boa”. Para Juan, o sucesso deve ser creditado 
também aos cafeicultores que acreditaram no programa.  
Silvio Leite, juiz responsável em ranquear os cafés do Pro-
jeto ressaltou sobre a diversidade de qualidade apresen-
tada pelos grãos participantes. Para Leite, “uma nova era da 
cafeicultura” passa por essa transformação da fermentação.

Douglas Silvério Braga, engenheiro agrônomo da  
Coopercam, comenta que a “Syngenta deu muito apoio 
ao projeto e todos nossos cooperados que participaram 
do programa tiveram uma experiência muito rica. Sem 
dúvida, o projeto de fermentação é um excelente parâ-
metro para se obter mais qualidade do café e acredito 
que esse programa tem tudo para aumentar a cada ano. 
E ficamos, obviamente, felizes com o quinto lugar obtido 
pelo Othoniel”.



CAFÉ:
CERTIFICAR PARA
GARANTIR MELHOR RENDA
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O ano de 2020, sem dúvida, foi excepcional para 
o setor cafeeiro. Porém, a safra 2021/2022 será bem 
diferente pois, além da bienalidade negativa, outros 
fatores irão contribuir para uma queda considerável 
na produção de café. Entre eles, a forte e prolongada 
seca no início da primavera, com temperaturas médias 
acima do normal para o período, e a pandemia da 
Covid-19. 

Especialistas apostam em uma quebra significativa 
na próxima safra. Ainda não se pode prever exata-
mente o percentual, pois as chuvas deram o ar da 
graça em dezembro, o que animou os cafeicultores, 
e devem evitar uma quebra ainda maior. Mas, o mer-
cado de café em 2021 irá depender de vários fatores, 
como a vacina contra a Covid-19, o aumento do con-
sumo interno e o clima. 

O que fazer diante desse cenário? Para minimi-
zar o problema e garantir ao cafeicultor uma renda 
melhor, a Coopercam aposta na Certificação, uma 
ferramenta que leva melhorias na produção cafeeira 
de uma forma geral. Os cooperados Coopercam têm 
à disposição três Certificações: a 4C, a UTZ e a Rain-
forest Alliance. “A nossa equipe técnica está pronta 

para atender a todos que estão dispostos a trabalhar 
com mudanças que irão fazer toda a diferença em sua 
produção. É uma equipe totalmente treinada para 
atender da melhor maneira possível aos interessados 
em aderir aos certificados”, explica Hélvio Zacaroni, 
gerente do Departamento de Cafés da Coopercam. 

No processo de Certificação, os produtores de café 
terão melhorias continuas em suas propriedades. “Isso 
significa que a Coopercam sempre estará com o pro-
dutor, com o fornecimento de uma assistência que irá 
garantir a continuidade do café na cadeia de custódia, 
ou seja, a rastreabilidade”, comenta. 

“A Certificação é um meio de minimizar custos, 
ajudando o produtor a seguir em frente na lida do 
campo. Estamos sempre atentos de como diminuir 
os custos de produção, com pontos que estão dentro 
dos blocos de gestão, manejo, trabalhista e ambien-
tal”, finaliza Zacaroni.

Quer entender melhor o que é e como funciona o 
processo de Certificação? Pois é fácil, entre em contato 
com a Coopercam e marque uma visita com nossa 
equipe. Teremos o maior prazer em atendê-lo. 





O ano de 2020 se aproxima do fim e se mostra desafiador 
para a cafeicultura. Até o momento, as plantas  
apresentam-se com baixo desenvolvimento de ramos 
e chumbinhos que ainda não iniciaram o processo de 
expansão. 

Com a proximidade de um novo ano e a presença mais 
constante de chuvas, é comum, nos meses de janeiro a 
março o aparecimento de danos provocados pelo excesso de 
irradiância solar, a chamada “escaldadura”. Dentre os fatores 
associados a maior ocorrência neste período estão as altas 
temperaturas, radiação solar e o desequilíbrio nutricional da 
cultura, principalmente entre os nutrientes magnésio (Mg) 
e potássio (K). Ou seja, mais um fator de estresse para essa 
cultura a campo, tornando a safra ainda mais desafiadora.

Vale lembra que a produtividade das culturas pode ser 
resumida na capacidade de conversão e armazenamento da 
energia solar em carboidratos pelas plantas. Dessa forma 
é fundamental a manutenção e retenção de cada uma das 
folhas pelas culturas. No cafeeiro a manutenção do maior 
número de folhas ativas possível se torna fundamental, 
uma vez que essa cultura é originaria de um sub-bosque 
e apresenta baixa conversão fotossintética. Sendo assim, 
quanto mais folhas se tem maior é o potencial de conversão 
em carboidratos.

Nutrição eficiente ameniza 

estresse luminoso e danos 

de escaldadura no cafeeiro

Para mais informações, acesse o site
www.compassminerals.com.br.

A nutrição com Mg e K participam do transporte de açúcares 
nas plantas. Infelizmente, esses dois nutrientes competem 
pelo mesmo sítio de absorção nas raízes das plantas  
e, sempre, o que estiver em maior concentração levará 
vantagem. Atualmente nos cafezais do Sul de Minas Gerais  
é comum verificar altos níveis de K nos solos, enquanto  
os teores de Mg estão cada vez mais baixos. Sendo assim,  
os altos teores de K levarão à deficiência de Mg.

Estudos mostram que plantas deficientes em Mg acumulam 
mais carboidratos nas folhas, uma vez que esse nutriente  
é o responsável pelo carregamento do floema. Sendo 
assim, ao ficarem expostas a alta incidência luminosa e a 
temperaturas elevadas ocorre a quebra dessas moléculas de 
carboidratos e há a formação de espécies reativas de oxigênio 
que provocarão os danos característicos da escaldadura.

Para auxiliar no manejo e amenizar os danos causados pelo 
estresse luminoso a Compass Minerals - Plant  
Nutrition lhes apresenta o Energy, um produto 
 com tecnologia exclusiva e proporcionará um  
melhor equilíbrio entre metabolismo  
e fisiologia de plantas. 

Eng. Agro. PhD. Guilherme A Souza 
Consultor Desenv. Mercado Sul e Sudoeste MG

O Energy apresenta em sua formulação 
elementos prontamente disponíveis  
e que promoverá um balanço nutricional 
equilibrado às plantas de café. Como 
consequência da melhoria nutricional, há um 
melhor particionamento do fornecimento 
de energia entre os órgãos das plantas 
aumentando a performance do metabolismo 
fotossintético e respostas fisiológicas.

Por apresentar em sua constituição 
elementos como magnésio, potássio  
e boro o Energy melhora a distribuição de 
fotoassimilados na planta contribuindo 
para o crescimento e desenvolvimento de 
ramos e, ainda, dos frutos que nessa fase 
estarão em expansão.

Vale ressaltar que como em perdas durante 
todo o ciclo de todas as culturas podem 
ocorrer e é essencial que todo cafeicultor 
siga atento aos cuidados exigidos pela 
lavoura.

Dessa forma, a Compass Minerals - Plant 
Nutrition, traz a você, cafeicultor, as 
melhores opções em nutrição, fisiologia 
e metabolismo de plantas, que farão a 
diferença no seu cafezal. Pois, a gente inova 
e nutre e o agro cresce!

Ative a energia que 
faltava para sua lavoura 
produzir mais.



PLANTAS DANINHAS
RESISTENTES A GLIFOSATO

15

No Brasil, desde 2008 já existe a constatação de 
biotipos resistentes à glifosato; tendo o primeiro 
relato sido encontrado em Guaíra, no oeste para-
nense. 

Nos últimos anos, vem se consolidando uma 
situação em que o ato de manejo de daninhas já se 
tornou uma ação complicada. Isso acontece porque 
ervas daninhas que antigamente eram de fácil con-
trole, adquiriram resistência a um dos principais ati-
vos de supressão de pragas do mercado: o glifosato. 

Este produto atua na inibição da enzima 5-enol-
-piruvilshiquimato-3-fosfato sintase (EPSPs) e no 
crescimento e na sobrevivência das plantas. Mas há 
muitos casos em que o manejo de herbicidas quí-
micos é realizado sem posicionamento técnico e 
com doses incompatíveis com o que prescrito pelo 
fabricante. Essa “automedicação” fez com que a erva 
daninha se torne resistente ao ativo presente no her-
bicida e o produto químico, dessa forma, tornou-se 
ineficaz no controle dessa praga. 

Em nossa região, os produtores rurais estão apre-
sentando dificuldades para manejar uma erva dani-
nha específica, muito conhecida tanto em culturas 
anuais quanto perenes, a digitaria insularis (L) Fedde. 
Conhecida como capim-amargoso, capim gengibre, 
vassourinha ou capim-açu, a digitaria é uma espé-
cie nativa do Brasil, erva daninha perene que forma 
touceiras a partir de rizomas na fase adulta e possui 
grande potencial como invasora. De acordo com a 

Por Emílio Camilo Oliveira - Técnico Agrícola 

Embrapa, cada planta pode apresentar até 50 mil 
sementes, que possuem alto poder germinativo e 
com propagação pelo vento a grandes distâncias.

Uma medida de controle mecânico do amargoso 
pode ser uma das alternativas de controle inicial da 
praga, com até 15 dias de emergência, com o uso 
do equipamento trincha. Mas essa medida é um 
manejo de controle temporário, visto que a planta irá 
rebrotar após alguns dias da roçada. Para um melhor 
controle, deve-se usar algum tipo de herbicida sele-
tivo. Como exemplo, o herbicida Cletodim associado 
ao glifosato, juntamente com uso de óleo mineral 
para melhorar a penetração do produto na planta. 
O resultado visual pode ser visto com clorose inicial 
após 3 a 4 dias da aplicação e a morte da planta 
como um todo vai ocorrer em média entre o 7° e 
14° dia, e pode ser necessário, caso ocorra alguma 
rebrota, de uma segunda aplicação.

Fontes:
https://www.fcav.unesp.br/Home/departamen-

tos/fitossanidade/leonardobiancodecarvalho/livro_
herbicidas.pdf

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/
doc/1002800/1/Controledecapimamargosocomdi-
ferentesmisturas.pdf

KISSMANN & GROTH,1997 ; Lorenzi, 2000. ; Car-
valho & Pitelli, 1992, Brighenti et al.,2003; Pereira 
& Velini, 2003

O ano de 2020 se aproxima do fim e se mostra desafiador 
para a cafeicultura. Até o momento, as plantas 
apresentam-se com baixo desenvolvimento de ramos 
e chumbinhos que ainda não iniciaram o processo de 
expansão. 

Com a proximidade de um novo ano e a presença mais 
constante de chuvas, é comum, nos meses de janeiro a 
março o aparecimento de danos provocados pelo excesso de 
irradiância solar, a chamada “escaldadura”. Dentre os fatores 
associados a maior ocorrência neste período estão as altas 
temperaturas, radiação solar e o desequilíbrio nutricional da 
cultura, principalmente entre os nutrientes magnésio (Mg) 
e potássio (K). Ou seja, mais um fator de estresse para essa 
cultura a campo, tornando a safra ainda mais desafiadora.

Vale lembra que a produtividade das culturas pode ser 
resumida na capacidade de conversão e armazenamento da 
energia solar em carboidratos pelas plantas. Dessa forma 
é fundamental a manutenção e retenção de cada uma das 
folhas pelas culturas. No cafeeiro a manutenção do maior 
número de folhas ativas possível se torna fundamental, 
uma vez que essa cultura é originaria de um sub-bosque 
e apresenta baixa conversão fotossintética. Sendo assim, 
quanto mais folhas se tem maior é o potencial de conversão 
em carboidratos.

Para mais informações, acesse o site
www.compassminerals.com.br.

A nutrição com Mg e K participam do transporte de açúcares 
nas plantas. Infelizmente, esses dois nutrientes competem 
pelo mesmo sítio de absorção nas raízes das plantas 
e, sempre, o que estiver em maior concentração levará 
vantagem. Atualmente nos cafezais do Sul de Minas Gerais 
é comum verificar altos níveis de K nos solos, enquanto 
os teores de Mg estão cada vez mais baixos. Sendo assim, 
os altos teores de K levarão à deficiência de Mg.

Estudos mostram que plantas deficientes em Mg acumulam 
mais carboidratos nas folhas, uma vez que esse nutriente 
é o responsável pelo carregamento do floema. Sendo 
assim, ao ficarem expostas a alta incidência luminosa e a 
temperaturas elevadas ocorre a quebra dessas moléculas de 
carboidratos e há a formação de espécies reativas de oxigênio 
que provocarão os danos característicos da escaldadura.

Para auxiliar no manejo e amenizar os danos causados pelo 
estresse luminoso a 

 lhes apresenta o E , um produto
 com tecnologia exclusiva e proporcionará um 
melhor equilíbrio entre metabolismo 
e fisiologia de plantas. 

Consultor Desenv. Mercado Sul e Sudoeste MG

 apresenta em sua formulação 
elementos prontamente disponíveis 
e que promoverá um 

 às plantas de café. Como 
consequência da melhoria nutricional, há um 
melhor particionamento do 

 entre os órgãos das plantas 
aumentando a performance do metabolismo 
fotossintético e respostas fisiológicas.

Por apresentar em sua constituição 
elementos como magnésio, potássio 
e boro o Energy melhora a 

 na planta contribuindo 

 e, ainda, dos frutos que nessa fase 
estarão em expansão.

Vale ressaltar que como em perdas durante 
todo o ciclo de todas as culturas podem 
ocorrer e é essencial que todo cafeicultor 
siga atento aos cuidados exigidos pela 
lavoura.

Dessa forma, a 
, traz a você, cafeicultor, as 

melhores opções em nutrição, fisiologia 
e metabolismo de plantas, que farão a 
diferença no seu cafezal. Pois, 



Aqui você encontras as melhores soluções em café do 
mercado, realize a manutenção do seu cafeeiro!
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