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Nova geração de painéis FOCKINK:
maior desempenho e economia

na hora de irrigar
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SUA MARCA É PROFISSIONAL?
Nós da Royal Branding, entendemos que uma marca profissional

é aquela que posiciona corretamente a sua empresa ou produto no mercado
 agregando valor e confiabilidade através de uma identidade marcante.

Este é o nosso trabalho, venha nos fazer uma visita!



Na primeira edição da Revista Irrigo, trazemos até você, leitor, ações 
desenvolvidas pelos produtores rurais do município de Cristalina, em Goiás, 
que é reconhecido nacionalmente por seu potencial agrícola. Beneficiada pela 
localização e pela ampla oferta de recursos hídricos, Cristalina se consolida 
como maior polo de agronegócio do Brasil. Em 2012, a cidade goiana 
movimentou R$ 1,3 bilhão, recorde histórico, que colocou o município no topo 
do ranking do PIB agropecuário em todo o país. 

Com a maior área irrigada por pivô central da América Latina, um dos 
segredos de sua produtividade, o município visto de cima é uma imensidão 
verde com 736 pivôs centrais, que permitem o cultivo de 40 culturas diferentes 
na região. Terra onde se planta e se colhe o ano inteiro, apresentando números 
de crescimento constantes mesmo em tempos de recessão econômica. 

As atividades agrícolas no município garantem emprego a milhares de 
pessoas – direta e indiretamente. Muitas delas vieram do sul e nordeste do país. 
Em 2008 o município iniciou um processo de industrialização de sua produção 
com a instalação das indústrias Incotril, Fugini, Bonduelle e a Sorga�o, 
recentemente. Um novo momento econômico surgia em torno da produção 
agrícola da região – a comercialização da matéria-prima beneficiada. 

Paralela a essa industrialização, investimentos no campo também foram 
intensificados. Máquinas agrícolas com tecnologia de ponta, melhoramento de 
sementes, contratação de técnicos agrícolas e agrônomos, análise de solo, 
construção de barragens. O trabalho para garantir alimento na mesa de 
milhares de brasileiros e, também de estrangeiros, é constante. 

No município de altitude elevada e clima ameno, produtores também 
investem na fruticultura. Uma nova opção que chega para os produtores rurais 
de Cristalina. E para garantir o ciclo da produção no município, surgiram 
também grandes investidores na pecuária leiteira, a Fazenda Figueiredo hoje é 
modelo de produção sustentável e mostra como aliou pecuária e agricultura 
fazendo reuso de água. 

Economia crescente, expansão da produção, novos irrigantes. Em meio a 
esse processo evolutivo surge uma grande preocupação entre os produtores: a 
água pode acabar? A resposta é não, mas a Agência Nacional de Águas alerta: 
“sem organização da cadeia de irrigantes não haverá
novas outorgas para uso de água para irrigação”.
Vamos discutir esse assunto nesta edição e mostrar
algumas ações que já estão tendo resultado em
Cristalina. Produtores mostram, na prática, que
o cuidado com o meio ambiente assegura uma
cadeia produtiva rentável e sustentável
em Cristalina. 

Agricultores: mocinhos ou vilões?

Luiz Carlos Figueiredo
Presidente da Irrigo

PALAVRA DO PRESIDENTE
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Para ter alimento é preciso irrigar
Com a maior área irrigada por pivô central da América Latina, produtores 
de Goiás criam associação com foco na gestão coletiva das bacias 
hidrográficas do Estado

Texto Thalita Braga - Foto Sindicato Rural de Cristalina
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ristalina é reconhecida nacionalmente C por seu potencial produtivo, que a 
tornou o maior PIB Agropecuário do 
País pela primeira vez ano de 2010, com 

uma movimentação econômica de R$ 624,132 
milhões. Isso só foi possível graças a outro título 
que o município ostenta – maior área irrigada da 
América Latina por pivô central. Investimentos 
em tecnologia ampliaram as técnicas de irrigação, 
que asseguram hoje uma capacidade de produção 
durante os doze meses do ano. Conscientes dessa 
importância para a produção de alimentos no país, 
produtores de Goiás se reuniram e criaram a 
Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás – 
Irrigo. 

Segundo o atual presidente, Luiz Carlos 
Figueiredo, o principal objetivo da associação é a 
organização comunitária das diferentes bacias 
hidrográficas do Estado de Goiás. “É preciso criar 
condições para gestão compartilhada das bacias e 
o primeiro desafio é dar condições de funciona-
mento e garantir representatividade para o comitê 

de gestão coletiva da Bacia do Rio São Marcos, que 
concentra o maior número de irrigantes do 
Estado”, afirma Figueiredo. 

Com a participação de produtores rurais de 
todo o Estado, a Irrigo não tem medido esforços 
para reunir informações sobre a irrigação nas 
diferentes bacias do Estado, para que assim, seja 
traçada uma proposta coerente de organização 
direcionada a cada bacia hidrográfica existente no 
Estado de Goiás. Segundo a lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, a água é um bem de domínio 
público, cuja gestão deve proporcionar o uso 
múltiplo e racional, logo, é indispensável que essa 
responsabilidade compartilhada seja discutida e 
direcionada em coletividade. 

Afonso Peche Filho, pesquisador do Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC) e especialista em 
sistemas de produção e manejo de solo, também 
alerta sobre a necessidade de estruturação das 
bacias em torno de outras demandas intimamen-
te relacionadas com a agricultura irrigada, como é 
o caso da energia elétrica, proteção ambiental,
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 estradas, logística, recursos humanos entre 
outras. Segundo o pesquisador, para gestão 
compartilhada de bacias é preciso a participação 
de todos os produtores, sem diferenciação do 
porte produtivo. “Precisamos de um “Pacto de 
Lealdade” entre os ocupantes da Bacia, no qual 
pequenos e grandes produtores, juntos com o 
governo, vão desenvolver uma adequação local da 
política de gestão dos recursos hídricos. É preciso 
mostrar aos órgãos reguladores que nós estamos 
extremamente organizados e queremos negociar 
soluções para irrigação em Goiás”, afirmou Peche. 

O pesquisador destaca também que é preciso 
que os produtores tenham uma postura de 
quererem se organizar, fortalecendo assim a Irrigo. 
“Ainda não temos uma característica de coletivida-
de e ela precisa ser alcançada. É preciso creditar à 
Irrigo condições de nortear o que precisa ser feito, 
como deve ser feito, para que tenhamos a chancela 
do futuro que queremos – a outorga coletiva do 
uso da água”, salientou Afonso. Ele pondera ainda 
que, sem uma reestruturação hídrica na ocupação 
e no uso do solo das propriedades agrícolas não 
será possível atingir este objetivo, porque esse 
atual modelo degradador de solo e água afetará 
diretamente a produção nos próximos anos”, 
alerta. 

“Nós da Irrigo, entendemos que as bacias são 
estruturas hídricas vivas e, que cabe a nós, 
irrigantes, mantê-las em condições saudáveis e dar 
vitalidade aos ecossistemas locais produzindo 
alimentos”, afirma Luiz Figueiredo. Segundo ele, a 

Irrigo atuará junto aos agricultores irrigantes, 
através da sua representatividade técnica, 
ajudando-os a construir o Projeto Individual de 
Propriedade (PIP), que permitirá organizar as 
ações e planejar a reestruturação de ocupação e 
uso das terras de forma a revitalizar e melhorar as 
condições hidroambientais locais.

Há cinco anos foram iniciados estudos para 
aprimorar a assistência técnica na agricultura 
irrigada, em Cristalina. O professor Afonso Peche 
acredita que a multiplicação desse estudo nas 
demais áreas irrigadas do Estado é o caminho para 
a implantação da gestão compartilhada das bacias 
hidrográficas em Goiás. 

Segundo o presidente do Sindicato Rural de 
Cristalina, Alécio Maróstica, existe hoje no 
município o cadastro de 142 produtores que 
irrigam por pivô central e, em contra partida, existe 
o quadruplo desse número querendo irrigar. “A 
Agência Nacional das Águas já deixou claro que 
para que haja liberação de novas outorgas para 
irrigação é preciso que se crie um modelo de 
gestão coletiva entre os irrigantes, não existe outro 
caminho”, afirma. Alécio salienta ainda a 
importância da irrigação para a produção de 
alimentos. “Em Cristalina, por exemplo, os 54.000 
hectares irrigados produzem mais que os outros 
259.200 hectares não irrigados. Descobrimos o 
caminho para a produtividade e agora precisamos 
nos organizar para garantirmos o uso do nosso 
principal insumo: a água!”, conclui.



braço forte do produtor
Representativo e atuante, entidade sindical do município se destaca no 
Estado e é o grande aliado dos produtores rurais da região 

Texto Thalita Braga - Foto Divulgação

Sindicato Rural de Cristalina:

undado em 1968, o Sindicato Rural de F Cristalina trabalha dioturnamente em 
prol do produtor rural.  O atual 
presidente, Alécio Maróstica lembra a 

luta dos que se atreveram a investir na agricultura 
em meados da década de 70 e 80. “Enfrentávamos 
dificuldade de todas as formas, tínhamos poucos 
recursos, a Capital era distante e as estradas em 
péssimas condições, mas persistimos e ao 
verificarmos aonde chegamos,  tornando 
Cristalina um dos maiores PIB agropecuários do 
Brasil, podemos perceber o valor desse trabalho”, 
destacou o presidente. 

Um fato que também marca a história da 
agricultura no município completa 30 anos em 
2016: a instalação da primeira irrigação por pivô 
central, na propriedade do produtor rural 
Honorato Paludo. Ele conta que seu primeiro 

cultivo no pivô foi trigo e, com o decorrer dos anos, 
sempre com apoio técnico da Embrapa, foi 
adequando sua produção com outras culturas. 
“Hoje, com 4 pivôs em funcionamento na minha 
propriedade, faço o plantio apenas soja e milho, 
assim o consumo de água é menor. Deixo de 
irrigar em períodos de seca e consigo irrigar uma 
área maior em outros períodos do ano”, conta. 

Maróstica destaca também a industrialização 
que aconteceu no município. “Atraímos um setor 
industrial em função de uma irrigação muito forte, 
que nos permite abastecer as indústrias instaladas 
na região e também as que estão fora do municí-
pio. O que mostra que não empregamos só em 
Cristalina, mas fora do nosso município, o que 
reveste de maior importância a nossa área 
irrigada”, afirma. 

O presidente do Sindicato Rural alerta que,

www.irrigoias.com.br



este é o momento para se pensar no que queremos 
daqui para frente para agricultura irrigada”. 
Segundo ele, um cadastro de irrigantes foi criado 
com dados levantados pela Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Irrigação, através da 
Superintendência de Irrigação, entre os anos de 
2012 e 2014. Esse cadastro aponta que com a 
disponibilidade de energia elétrica e outorgas para 
captação de água, a área irrigada aumentaria em 
mais de 25 mil hectares, dos já existentes 54 mil 
hectares, e os que ainda não irrigam, acrescentari-
am mais 25 mil hectares. “Isso elevaria a área total 
irrigada em mais de 100 mil hectares. Não é 
possível avançarmos no aumento da área irrigada 
sem uma organização que priorize a gestão por 

micro bacias hidrográficas e a organização dos 
irrigantes”, assegura Alécio, que também é 
membro da Associação dos Irrigantes do Estado de 
Goiás – Irrigo. 

Maróstica destaca também a necessidade de 
buscar parcerias com instituições de pesquisa 
como a Embrapa, o Instituto Agronômico de 
Campinas e os órgãos governamentais: Secretaria 
Nacional de Irrigação, Agência Nacional das Águas, 
Ministério da Agricultura, Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente,  Secretaria de Estado de 
Agricultura, Confederação Nacional da Agricultura 
e todos os demais órgãos e entidades relacionados 
nesse projeto de gestão coletiva das bacias 
hidrográficas do Estado.

736
PIVÔS

ÁREA IRRIGADA
56.370 Ha

CRISTALINA
GOIÁS

BACIAS
HIDROGRÁFICAS

BH RIO SÃO MARCOS
BH RIO SÃO BARTOLOMEU
BH RIO CORUMBÁ
BH RIO PRETO



DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO
SAFRA 2015

616.000 ha
642

11
2.300

ÁREA DO MUNICÍPIO
Nº DE AGRICULTORES
Nº DE ASSENTAMENTOS
Nº DE ASSENTADOS E
PEQUENOS PRODUTORES

259.200 ha
220.000 ha

15.000 ha
6.000 ha

12.000 ha
2.200 ha
4.000 ha

35.000 ha
100.000 ha

6.000 ha
215.800 ha

PLANTIO DE SEQUEIRO
SOJA
MILHO 1ª SAFRA
ALGODÃO
FEIJÃO
CAFÉ
OUTRAS

ÁREA DE EUCALIPTO
ÁREA DE PASTAGEM
ÁREA DE VÁRZEAS
APPS E RESERVA LEGAL

PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.800 ha
4.000 ha
2.270 ha
1.650 ha

200 ha
100 ha

10.000 ha
12.000 ha
12.000 ha

200 ha
3.500 ha

400 ha
600 ha
100 ha

5.000 ha
2.200 ha

100 ha
-
-
-
-
-
- 

ALHO
BATATA
CEBOLA
CENOURA
BETERRABA
BATATA DOCE
FEIJÃO 3ª SAFRA
MILHO DOCE
MILHO P/ SEMENTE
MILHO P/ PAMONHA
TOMATE INDUSTRIAL
ERVILHA
PASTAGEM
AVEIA
TRIGO
CAFÉ
FRUTICULTURA
PAINÇO
KABUTIÁ
KINOA
LINHAÇA
CEVADA
GRÃO-DE-BICO

CULTURA IRRIGADAS

OUTRAS ATIVIDADES

600,6
174,9
83,5
37,8

42
40,04

22
115,5

1.116,34

722

334

1.056

SOJA
MILHO 1ª E 2ª SAFRA
ALGODÃO
FEIJÃO
SORGO
PECUÁRIA DE CORTE
PECUÁRIA LEITEIRA
EUCALIPTO
TOTAL (EM BILHÕES)

ALHO, BATATA, CEBOLA,
CENOURA, BETERRABA,
BATATA DOCE, TOMATE
E ERVILHA

CAFÉ, FEIJÃO, TRIGO,
MILHO DOCE, MILHO VERDE
E MILHO SEMENTE
TOTAL (EM BILHÕES)

PIB SEQUEIRO (R$ MILHÕES)

PIB IRRIGADO (R$ MILHÕES)

04
MILHÕES

MANGA, ABACATE, LIMÃO,
DECUPON, PONCAN, ATEMÓIA
ACEROLA, LARANJA, GOIABA,
MARACUJÁ

FRUTICULTURA IRRIGADA (EM PRODUÇÃO)

FRUTICULTURA IRRIGADA (EXPERIMENTAL)

AÇÃ, CAQUI, UVA, FIGO, 
AMEIXA, NECTARINA

M

02 EMPREGOS
A CADA 01 ha

PLANTADO

01 EMPREGO
A CADA 10 ha
PLANTADOS

ALHO, BATATA, CEBOLA,
CENOURA, BETERRABA,
FRUTICULTURA

TOMATE, MILHO DOCE,
MILHO P/ SEMENTE,
MILHO VERDE, CAFÉ

EMPREGABILIDADE (ÁREA IRRIGADA)

EMPREGABILIDADE (ÁREA SEQUEIRO)

01 EMPREGO
A CADA 100 ha

PLANTADOS

SOJA, MILHO, ALGODÃO,
SORGO, FEIJÃO





ABC da produtividade 
Produtores de alho, batata e cebola de Cristalina batem recordes de 
produtividade no município e chamam atenção para o manejo 
sustentável nas propriedades   

Texto Thalita Braga - Fotos  Sindicato Rural de Cristalina

untas, as culturas de alho e batata e J cebola ocupam cerca de 8 mil hectares de 
área plantada em Cristalina. O empresá-
rio e técnico agrícola Airton Arikita 

destaca que a alta produtividade das três culturas 
acontece graças às técnicas de manejo aplicadas, o 
que reflete em uma atividade sustentável nos 
setores econômico, social e ambiental. “Para se ter 
uma ideia são necessários 5 kg de alho chinês para 
se chegar a 1 kg de alho nacional. A batata, 3° 
alimento mais consumido mundialmente, tem a 
maior produção/hectare plantado, além das três 
culturas gerarem juntas 9 mil empregos diretos no 
município”.  

Para garantir alta produtividade e lucrativida-
de, os produtores têm garantido investimentos em 
tecnologia aliada à sustentabilidade, assegurando 
assim, economia e aumento do volume de água 
nas propriedades. Segundo o gerente administra-
tivo da Hayashi Batatas, João Gruber, a empresa 
adotou uma política de investimento em tecnolo-
gia voltada para o melhoramento da cultura. Ele 
explica que durante toda a produção é feito o 
acompanhamento de campo, buscando o melhor 
indivíduo da safra, que é levado para o laboratório 
de cultura de tecido e retirado o broto e, a partir 
desse broto são criadas novas plantas da mesma 
variedade. “Nesse laboratório de cultura de tecido 
nós fazemos a retirada de vírus e depois passamos 

a reproduzir essa batata, primeiro em ambiente 
protegido e, posteriormente, ela vai para o campo. 
Com isso nós conseguimos aumentar o rigor das 
sementes – assim trabalhamos com menos 
gerações de sementes –, aumentamos o potencial 
produtivo e diminuímos muito o uso de insumos 
químicos. Além da redução dos custos, atinge-se 
uma maior produtividade e um produto de muito 
melhor qualidade”, afirma João. 

Gruber destaca a importância da entrada da 
batata no sistema de rotação de cultura dos pivôs 
centrais, uma vez que, a maioria da produção da 
batata em Cristalina é feita em área arrendada, e 
fala sobre esse ciclo. “O produtor faz o sistema de 
irrigação por complementação e planta a soja mais 
cedo, irriga no começo, entra com uma segunda 
safra, então quando ele tira a soja e o milho é feito 
o plantio da batata, com essa inserção, cada vez 
mais o produtor consegue melhorias na qualidade 
do solo”, garante. 

O engenheiro agrônomo, Renato Caetano, 
explica que a batata é um vegetal que precisa de 
bastante fósforo para o seu desenvolvimento, mas 
que durante o ciclo de produção não consome 
todo esse insumo, assim, fica disponível para 
cultura seguinte após a colheita. “Temos experiên-
cia com produtores que plantaram milho na linha 
da batata, sem nova adubagem, e que colheram 
mais do que se tivessem adubado. Então esse é um

www.irrigoias.com.br



ponto importante para toda região, isso acaba se 
tornando uma simbiose e diminuindo o impacto 
no meio ambiente”, afirma Caetano.
 
Negócio Sustentável 

As condições ambientais do planeta exigem 
cada vez mais responsabilidades compartilhadas 
para manutenção da vida na Terra. Chefes de 
Estado do mundo vêm discutindo ações para 
diminuir a emissão de CO2, coibir o desmatamen-
to, baixar a produção de resíduos sólidos e buscar 
direcionamento correto para os mesmos, mas é 
preciso antes de tudo, consciência ambiental nas 
comunidades. A Hayashi Batatas investe nessa 
ideia. “Nós trabalhamos com um sistema de bico, 
que usa água de poço artesiano - analisado e 
outorgado pela Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos. Com esse sistema 
conseguimos diminuir 40% do uso de água no 
lavador”, afirma João Gruber.  Ele destaca ainda o 
reaproveitamento da água que é feito no lavador 
de beneficiamento, reutilizando a água limpa dos 
últimos bicos nos primeiros bicos, quando é 
iniciado o processo de lavagem das batatas. “Uma 
máquina de 2 linhas  consome em média de 15 a 16 
mil litros de água em cada linha/hora, nós 
reduzimos esse valor para 9 mil litros em cada 
linha/hora”, calcula. 

Para Gruber o maior problema do beneficia-
mento de qualquer produto agrícola é pegar a 
água que foi retirada da natureza e mesmo ela 
tendo sido utilizada, devolvê-la da mesma forma 
para o meio ambiente. “Na Hayashi, nós adotamos 
um sistema de bacias para o tratamento da água 
utilizada. Ao todo a água passa por quatro bacias 
de decantação e transbordamento, até que a água 
esteja limpa e pronta para reuso”, explica João. Ele 
assinala também que a terra, rica em matéria 
orgânica, proveniente desse processo é disponibili-
zada para comunidade para aterramento e criação 
de jardins. Já o descarte da batata, que está 
inadequada para venda e não pode ser doada, é 
usada para alimentação de gado em confinamen-
to, fechando assim o ciclo sustentável da produção. 

Capital do Alho 
Com uma safra que correspondente a 30% da 

produção nacional, que é de 100 mil toneladas, 
Cristalina ganhou o título de “capital do alho”. 
Segundo o gerente da Agrícola Wehrmann, 
Luciano Brito, a alta qualidade da produção de 
alho acontece graças às técnicas de manejo 
aplicadas e no investimento em pesquisas. “Uma 
das razões do sucesso da qualidade do nosso alho 
é o sofisticado sistema de produção de sementes, 
envolvendo pesquisa em melhoramento genético 
e produção de alho livre de vírus (alho LV)”, afirma. 

Segundo ele, o processo inicia-se nos laboratórios 
próprios da Wehrmann, com a extração de 
meristemas de alho, um processo que demora dois 
anos antes de ir para as estufas de multiplicação, 
onde, então, o alho em desenvolvimento permane-
ce por mais dois anos. “No final deste processo, são 
obtidas novas sementes, mais saudáveis e 
nutritivas, que são levadas a campo para a 
produção comercial”, explica. 

Luciano fala também da preocupação da 
empresa em garantir boa produtividade em 
harmonia com o meio ambiente. “Para isto a 
empresa adota as mais sofisticadas práticas de 
agricultura sustentável e investe continuamente 
na preservação de seu mais importante insumo, a 
água. A empresa dá especial atenção ao uso de 
técnicas de conservação de solo, como o plantio 
direto  e  a  rotação de 
culturas. Também realiza o 
manejo  integrado  de 
pragas, minimizando o uso 
de defensivos agrícolas na 
produção”,  esclarece o 
engenheiro agrônomo. 

A empresa trabalha 
também, desde 2000, com 
um projeto de refloresta-
mento, no qual mudas das 
principais árvores nativas 
do cerrado são cultivadas 
em uma área exclusiva 
para esta finalidade. “Em 15 anos, o projeto de 
reflorestamento produziu 1 milhão mudas de 
árvores nativas do cerrado, que foram cultivadas 
com matéria orgânica proveniente de outras 
culturas. Muitas dessas árvores foram plantadas 
ao redor das nascentes de água das áreas de 
reserva da empresa, protegendo e garantindo 
maior produção de água na propriedade”, destaca 
Luciano. 

Quem sai e quem fica
Para o técnico agrônomo, Airton Arikita, os 

agricultores estão vivendo um momento crucial 
que estabelecer quem sai e quem continua 
produzindo. Ele lembra que há 20 anos no Brasil 
tínhamos por volta de 16 mil produtores de batata, 
hoje esse número mal chega a 4 mil. “Esses 12 mil 
produtores saíram do mercado porque não 
tiveram uma revolução tecnológica em suas 
propriedades. Logo, quem investiu em tecnologia, 
máquinas modernas, correção de solo, irrigação, 
agricultura de precisão, mecanização, foi o grupo 
que permaneceu e cresceu”, afirma. 

Arikita alerta que agora que o processo seletivo 
é outro. “A peneira agora são as questões sociais e 
ambientais. O agricultor pode produzir 200 sacas 

’’

‘‘“Temos experiência com 
produtores que plantaram 
milho na linha da batata, 
sem nova adubagem, e que 
colheram mais do que se 
tivessem adubado. Então 
esse é um ponto importante 
para toda região, isso acaba 
se tornando uma simbiose e 
diminuindo o impacto no 
meio ambiente”



de milho por hectare, 100 toneladas de cebola por 
hectare, mas se ele não tiver o cuidado de se
adequar as regras sociais e ambientais, dentro de 
pouco tempo ele será excluído do mercado”, diz. 
Para ele, está próximo o dia em que cada proprie-
dade precisará certificar sua produção com 
normas sérias, cumprindo todas as regras sociais e 

ambientais, oferecendo garantias que sua produ-
ção é sustentável para o aval de comercialização.  

Para o empresário esse é o momento dos 
produtores rurais pensarem em associativismo e 
em uma nova cultura. “O agricultor precisa deixar a 
atitude individualista para assumir um pensamen-

to coletivo, investir no associativismo. Assim, 
vamos evoluir, respeitando as regras sociais e 
ambientais que já estão muito claras e precisam ser 
cumpridas, para assim, termos essa mudança 
cultural”, conclui.

www.irrigoias.com.br



Começa na semente
o resultado que você procura



Desde 1985 a Fockink, por estar sempre atenta às necessidades dos 
produtores rurais, tem investido em tecnologias e pesquisas na área 
de irrigação. Trazendo para o mercado soluções que transformam 
possibilidades em resultados.

Agora, a Fockink novamente surpreende o mercado com o 
lançamento de sua nova geração de painéis para manejo, 
programação e automação de pivôs.

Redução Suprema
no consumo de energia



Painel Supremo®
A Fockink traz para o mercado o que há de mais moderno em painéis para operação de 
pivôs de irrigação.  A linha Supremo® é a nova geração de painéis desenvolvidos pela 
Fockink para tornar mais prático e moderno o dia a dia dos produtores rurais irrigantes. 
Os painéis Supremo® possuem tela de operação touch screen com so�ware de operação 
extremamente amigável, interativo e inteligente. Com todas as telas em português, estes 
painéis contam com novas funções, aplicativos, dispositivos de segurança e principal-
mente com a maior conectividade do mercado, tornando-o uma ferramenta modular 
preparada para receber novas funções e periféricos conforme a necessidade detectada 
pelos gestores das propriedades.

Alinhamento Contínuo Supremo®
Aos produtores irrigantes, a Fockink oferece o que há de mais moderno e eficiente em 
sistemas de alinhamento para pivôs de irrigação. A exclusiva solução de alinhamento 
desenvolvida pelo Centro de Pesquisa, Tecnologia e Inovação Fockink chega ao campo 
apresentando pela primeira vez pivôs que se deslocam sem intermitência. O equipamen-
to movimenta-se sem efetuar paradas, no qual todas as torres deslocam-se juntas, sempre 
alinhadas e efetuando aplicação contínua de água. Este inovador sistema de movimenta-
ção/alinhamento é o mais rápido e eficiente do mercado, oferecendo funções estratégicas 
para o equipamento como: irrigação de precisão (IP) onde o manejo da água pode ser 
realizado com possibilidade de até 360 programações através da mudança de velocidade 
grau a grau; Sistema mitigador anticongelante (frostfree) que cria microclima através da 
umidade para os períodos críticos do inverno fazendo giros rápidos com baixa lâmina 
d’água. A uniformidade de lâmina deste novo sistema – sem efetuar parada das torres – 
possibilita também que os produtores façam de forma extremamente eficiente a 
quimigação em suas áreas, gerando resultados importantes com economia de combustí-
vel, mão de obra e depreciações. O alinhamento contínuo desenvolvido pela Fockink gera 
redução de esforços na parte aérea e motoredutores das máquinas – por eliminar as 
paradas e partidas das torres – reduzindo os índices de manutenção, aumentando a 
expectativa de vida útil do equipamento e oferecendo uma lâmina d’água mais uniforme 
e eficiente que o sistema convencional. 

Bombeamento Inteligente Supremo®
Viabilizar a irrigação através de projetos eficientes que equilibram desempenho e 
economia foi o ponto de partida para a Fockink desenvolver o que há de mais moderno 
em sistemas de bombeamento para pivôs de irrigação. O sistema de bombeamento 
EcoPump, desenvolvido pela Fockink, otimiza a utilização de recursos hídricos e princi-
palmente, confere alto índice de economia na conta de energia elétrica por trabalhar com 
controle de bombeamento que varia a potência no eixo do motor em função da vazão, 
baseado no relevo da área. Características como partida e parada suave, diminuição da 
pressão excessiva e possibilidade de trabalhar com até 3 vazões diferentes, no caso de 
bombeamentos compartilhados, fazem deste sistema o mais completo e eficiente do 
mercado.



Compromisso com o meio ambiente assegura investimentos para 
soluções sustentáveis em propriedades agroindustriais de Cristalina
no sudeste de Goiás

Texto Thalita Braga - Fotos Divulgação

Lixo zero na indústria

isionário e empreendedor, o produtor V rural Renato Sorga�o, em sociedade 
com seu irmão Remi Sorga�o, 
implantou no ano de 2013 a primeira 

indústria de beneficiamento de alimentos, 
legitimamente cristalinense no município - a 
Sorga�o Alimentos. Com larga experiência no 
campo de produção de matéria-prima, Renato 
decidiu explorar a potencialidade de sua produção 
na própria fazenda. Desde o plantio, passando pela 
colheita e pelo transporte até a indústria de 
transformação, tudo é feito dentro dos limites da 
propriedade. “De forma lucrativa, conseguimos 
unir o desenvolvimento com a responsabilidade 
ambiental, como por exemplo, no reuso da água 
da indústria para irrigação de eucaliptos. Nossa 
grande preocupação nesse momento é não deixar 
que nada se perca sem que seja reaproveitado no 
próprio ciclo de produção sustentável da proprie-

dade”, garante o produtor, que também é técnico 
agrícola. 

Com 24 pivôs centrais, Sorga�o irriga uma 
área de 2,3 mil hectares, onde cultiva milho, 
cebola, feijão, tomate e milho doce, e emprega 
300 funcionários. Já na indústria de fabricação 
de polpas, trabalham 120 pessoas no beneficia-
mento de tomate, batata doce e pimenta. Com 
produção média de 50 mil toneladas de tomate 
por ano, Renato está entre os produtores de 
tomate de país. 

Renato conta que com a criação da Sorga�o 
Alimentos abriu-se espaço para que mais pro-
dutores da região passassem a fazer o benefici-
amento da produção em Cristalina, garantindo 
assim, a melhoria da receita do produtor e, 
também, a ampliação da mão de obra e a circu-
lação de riqueza no município. “Hoje nós pro-
duzimos a matéria-prima, realizamos o seu 
processamento e temos capacidade para aten-
der a demanda de outros produtores da região. 

www.irrigoias.com.br



Toda a produção destinada à indústria, que seria transportada pelas rodovias
é eliminada. Com isso os bene�cios ao meio ambiente são imediatos: 

î Redução do desgaste das rodovias;
î Evita-se o derramamento de produtos nas estradas;
î Alívio do fluxo de veículos de carga;
î Redução da queima de combustível fóssil, diminuindo a emissão de CO₂

Se deixamos essa porta aberta (a do beneficia-
mento), damos espaço para entrada de um 
produto estrangeiro no nosso país e perdemos 
valor adicionado na venda do subproduto, que 
antes não produzíamos”, destacou Renato. 

Segundo o gerente industrial Antonio Car-
los de Lima Ramalho, a unidade pode proces-
sar 115 mil toneladas de tomate por ano, mas foi 
projetada para crescer além disso. “O espaço foi 
pensado com a intenção de dobrar a capacida-
de da fábrica”, diz Ramalho. “Com pequenas 
adaptações seria possível, também, processar 
outros frutos, como goiaba e manga”, afirma.

Pegada Ecológica
Instigado pela necessidade de aplicar práti-

cas sustentáveis em sua propriedade, de forma 
que isso evitasse desperdícios e ainda gerasse 
renda, Sorga�o passou a comercializar o 
resíduo do tomate para engorda de animais em 
confinamento. “O projeto em torno da susten-

tabilidade surgiu da necessidade de dar fim, 
com alguma renda, ao bagaço do tomate, mas 
logo ampliamos esse projeto para viabilizar 
nossa licença ambiental, no qual era necessário 
tratar a água de efluentes ou usá-la para irriga-
ção, assim, optamos pelo reuso para irrigar a 
floresta de eucaliptos”, conta Renato. 

A lucratividade com responsabilidade ambi-
ental não para por aí. Depois de estudos de 
viabilidade e custo/bene�cio, Renato planeja 
para os próximos meses a implantação de uma 
usina termoelétrica, que irá garantir a produ-
ção de energia elétrica para toda a propriedade 
através da queima do eucalipto.  Com a realiza-
ção de todo esse processo - do plantio até a 
indústria de transformação - acontecendo 
dentro da área da fazenda, além de reduzir 
fortemente o impacto ambiental, o empresário 
consegue otimizar a cadeia produtiva, gerar 
mais empregos diretos e garante a produção de 
lixo zero na sua indústria. 
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Cristalina, que tem vocação natural para produção de alimentos, também se destaca na produção florestal de 
eucalipto. Com o propósito de aproximar e fortalecer a cadeia produtiva do eucalipto, foi criada em 2014, no municí-
pio de Cristalina a Cooperativa Arbo. A ideia surgiu de um grupo de produtores que investiram no plantio de floresta, 
priorizando o manejo do eucalipto de forma ordenada e com responsabilidade ambiental. Para os cooperados é de 
suma importância que estas leis sejam aplicadas para que se garanta o desenvolvimento sustentável da região. 

A Arbo busca novas filiações visto que as projeções do mercado têm sido ampliadas com o uso cada vez maior do 
eucalipto para fins energéticos e madeireiros.   Energético na forma de lenha ou cavaco – para geração de energia 
elétrica e vapor, garantindo a otimização do processo produtivo, principalmente das grandes agroindústrias já 
instaladas ou que queiram se instalar na região, e Madeireiro para uso na construção, marcenaria e aglomerados. 
Tudo de forma mais econômica e sustentável.

Para a Arbo, melhorar a renda de seus associados, ganhando escala, minimizando custos de produção e de explora-
ção, assegurando ainda um produto de qualidade, com segurança e continuidade aos seus clientes, é fundamental, 
por isso, a Cooperativa atua de forma direta entre o produtor e o consumidor final.

COOPERATIVA
FLORESTAL

Tanto para quem compra
quanto para quem vende,
contar com a estrutura de

uma cooperativa especializada
é sempre um bom negócio!
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Presidente da Cooperativa Arbo

+55 61 96161667 +55 61 92670880 Hans Pedro     Rua Kisleu Dias Maciel, nº78, Sala 105, Centro - Cristalina/GO - CEP 73850-000





Fruticultura: uma nova opção de
negócio para produtores

Com altitude acima de 1.200 metros acima do nível do mar, o município produz 
mais de 15 tipos de frutas no sudeste de Goiás e já testa novos cultivares

Texto Thalita Braga - Foto Larissa Melo

ma das apostas que vem crescendo U em Cristalina é a fruticultura. De 
acordo um dos maiores especialis-
tas no assunto, o consultor e 

engenheiro agrônomo, Theodorus Daamen, a 
proposta de uma produção diversificada está 
surgindo no município. Ele coordena uma 
pesquisa de campo da empresa Brava, iniciada em 
2009, que testa dez culturas diferentes. “Criamos 
um pomar em uma área de dez hectares com 
ameixa, limão, atemoia, uva, pêssego, caqui e 
outras, com o objetivo de experimentar a 
fruticultura no município de Cristalina, nos 
adequando as condições do clima e também no 
desenvolvimento do mercado e comercialização”, 
afirmou Daamen. 

Theodorus conta que encontrou em 
Cristalina o clima certo para o projeto de fruticul-
tura. “Além do clima propício à fruticultura, temos 
muitos produtores interessados em diversificar a 
produção, nossa pretensão é criar um polo de 
fruticultura no munícipio, nos tornando referên-
cia no comércio de frutas”, afirma. Segundo o 
consultor, está se formando no município uma 
estrutura técnica e comercial capaz de garantir 
uma atividade lucrativa para os produtores. 

Diante dos estudos já realizados, Daamen 

projeta um futuro promissor para fruticultura em 
Cristalina. “No prazo de 2 anos teremos uma área 
acima de 200 hectares produzindo frutas com 
ótimo padrão de comercialização”, assegura.  
Quando questionado sobre a rentabilidade da 
produção, Theodorus afirma que a fruticultura é 
uma escolha segura e rentável. “A produção de 
frutas permite que pequenos, médios e grandes 
produtores alcancem maior renda em áreas 
menores, garantindo o valor agregado no 
produto”, afirma. O especialista em fruticultura 
assinala ainda que, “ao optar pela fruticultura é 
possível garantir uma ocupação adequada das 
áreas da propriedade, com planejamento e 
reestruturação hídrica, associando diversidade de 
culturas com melhor aproveitamento dos 
recursos, além da possibilidade de fazer um 
consórcio no plantio de frutas e hortaliças”, 
conclui. 

Para o sócio-proprietário da Brava, Edson 
Carlos da Silva, a expectativa é que a fruticultura 
na região cresça cada vez mais. “Com o aumento 
da fruticultura teremos mais produtos e varieda-
des, podendo assim, atender melhor o mercado 
consumidor e tornar a região atrativa para outras 
empresas do segmento como as de produção de 
polpa, sucos e vinhos”, prospecta o produtor.
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Edson Carlos e
Theodorus Daamen

projetam, futuro promissor
para a Fruticultura 



http://www.bravacristalina.com.br 
(61) 3612-3477 | (61) 8441-9707

Consultoria técnica, 
produção e 

comercialização de frutas 
e hortaliças. hortifruti

Fabrica de ração e sal  
mineral para bovinos de 

corte e leite, equinos, aves 
e suínos. Venda de 

medicamentos 
veterinários, vacinas, entre 

outros.

nutrição animal

Venda de insumos 
agrícolas, planejamento, 

consultoria e 
acompanhamento 

técnico. 
agronegócios

Recursos Humanos: 
gestão de pessoas;

Automação: sistema de gestão 
da informação;

Gestão Ambiental: adequação 
de areas de produção e gestão 
de água; Genética pecuária e 

modelos de negocio; 
Nutrição animal;

Agricultura de Precisão.

serviços

Desde 2003 fornecendo soluções
para o agronegócio.



a cidade dos cristais e da alta N produtividade agrícola, o paranaen-
se Reinaldo Figueiredo viu na 
produção de leite um negócio 

próspero. Antes de iniciar o projeto, Reinaldo 
buscou experiências mundiais, visitando 97 
propriedades no Brasil, Nova Zelândia, Estados 
Unidos e Canadá, e trouxe para Cristalina o 
melhor de cada lugar. “Nossa primeira preocupa-
ção é produzir leite de qualidade, para isso foi 
necessário investir primeiramente em tecnologia e 
aquisição de animais”, conta. 

Com instalações modernas, onde quase tudo é 
automatizado, a produção ganhou em qualidade e 
produtividade. O plantel de 600 vacas holandesas 
em lactação recebe tratamento especial nos free 
stalls. “As vacas precisam estar confortáveis, uma 
vaca agitada defeca demais, urina muito, come 
pouco, não produz bem e têm muitas doenças, por 
isso nossa preocupação com a ambiência e 
conforto”, afirma. Ele destaca também que esse 
modelo de “instalações livres” permite que, mesmo 
em confinamento, a vaca se alimente, descanse, 
saia para área de pastagem e usem os cow brushes 
(coçadores automáticos).

Fazenda Figueiredo faz reaproveitamento de água utilizada na produção 
de leite para irrigação de lavouras e assegura compromisso com a 
sustentabilidade

Texto Thalita Braga - Fotos Divulgação

Dos free stalls para a lavoura

www.irrigoias.com.br



Adubação irrigada 
Outra preocupação do agropecuarista é 

garantir a sustentabilidade do negócio. Para isso, 
Figueiredo investiu no reaproveitamento de água 
e tratamento de dejetos. Ele explica que toda a 
água utilizada na limpeza dos free stalls é proveni-
ente de uma represa, que após o uso segue para 
uma máquina, que separa a parte sólida da parte 
líquida do esterco. “Da parte sólida é feita compos-
tagem, que é utilizada na adubação das lavouras 
de café, milho, feijão, trigo, aveia e outros. Com isso 
eu tenho um menor custo com adubo”, explica. 
Mas segundo ele, a parte líquida que é o “grande 
negócio”. “Após a decantação, essa parte líquida, 
que é água e urina, concentra uma grande 
quantidade de ingredientes, que é bombeada via 
pivô para as lavouras, assim eu consigo irrigar e 
adubar ao mesmo tempo”. Com essa prática, a 
Fazenda Figueiredo assegura uma produção 

sustentável, fazendo reuso da água, economizando 
em insumos químicos e fertilizando o solo de 
forma biológica.

 
Crescimento 

Com premiações a perder de vista, a Fazenda 
Figueiredo é modelo de produção de qualidade no 
Brasil. Até 2017, Reinaldo Figueiredo projeta uma 
produção média de 30 mil litros/dia na proprieda-
de. Para isto, além do crescimento natural do 
rebanho, o agropecuarista conta dos investimen-
tos feitos em melhoramento genético e na 
reprodução por transferência de embriões. “Hoje 
eu coleto embriões das minhas vacas holandesas 
tanto de TE como de FIV e transplantamos esses 
embriões em vacas nelores, assim eu faço minhas 
vacas nelores também parirem bezerras holande-
sas”, explica.



no presente
e no futuro
irrigar é
preciso

“
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