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O número de focos de ferrugem asiática no Brasil superou, até ontem, o verificado no mesmo 
período do ano passado. Foram 2.044 ocorrências, ante as 2.041 até 17 de março de 2007. O 
Estado do Paraná detém metade de todos os focos do País (1.028), número que também 
supera as incidências encontradas em toda a safra passada no Estado (662). Mas, apesar dos 
números altos para o Paraná, as perdas de produção por causa da doença devem ser menores, 
segundo prevêem engenheiros agrônomos.  
 
Rafael Moreira Soares, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa 
Soja) explica que a doença incidiu nesta safra mais tardiamente do que no ciclo anterior e 
também de forma menos agressiva. "As instituições de pesquisa e o produtor estão mais 
atentos no monitoramento da ferrugem e também nas aplicações preventivas", diz Soares.  
 
Ainda assim, o maior controle não significa que não haverá nenhuma perda, segundo Itacir 
Afonso Tosin, engenheiro agrônomo da Cooperativa Agroindustrial (Copavel), localizada em 
Cascavel, Oeste do estado. Na safra passada, as perdas por ferrugem entre os associados foi 
de cerca de 15% da produção de soja. "Nesta safra, o controle está muito mais eficiente e a 
perda não chegará a 5%", diz Tosin. Ele acrescenta que o número de aplicações deve ser um 
pouco maior também, de 1,5 para 2 aplicações em média.  
 
Por conta de perdas gerais entre os produtores paranaenses na safra passada, o campo está 
mais consciente, segundo Enoir Pellizzaro, pesquisador da Cooperativa Agrícola Mista Vale do 
Piquiri (Cevale). Ele recorda que no ciclo anterior, os cooperados tiveram queda de 
produtividade entre 4% e 5% por causa do baixo controle da ferrugem. Este ano, esse 
percentual não deve se repetir, segundo Pellizzaro. O número de aplicações de defensivos 
agrícolas já mostra aumento em relação à safra passada, de 1,2 aplicações médias para 1,6 
nesta safra. "Temos mais produtores fazendo duas aplicações do que uma", resume Pellizzaro. 
Mas, a conseqüência, é o aumento também no custo de produção. Ele estima que esse maior 
número de aplicações vai representar uma alta de 3% a 4% na planilha de custos do produtor.  
 
Outros estados  
De acordo com dados do Consórcio Antiferrugem, depois do Paraná, o estado onde há maior 
incidência de ferrugem na soja é Mato Grosso do Sul, com 538 focos, seguido de Goiás, com 
213 e Rio Grande do Sul, com 129.  
 
Na safra passada, foram registrados no País 2.980 focos que causaram perdas de 2,67 milhões 
de toneladas nas lavouras, o equivalente a US$ 615,7 milhões. O custo para combate à doença 
foi calculado pela Embrapa Soja em US$ 1,58 bilhão.  
 
Investimento  
A Coamo Agroindustrial Cooperativa anunciou ontem que vai investir, até 2010, R$ 180 
milhões na modernização e melhorias em 25 unidades e também na ampliação da sua 
produção industrial. Desse total, em torno de R$ 111 milhões para modernizar, adequar e 
ampliar a capacidade de armazenagem da cooperativa, além da renovar a frota de veículos e 
máquinas. "Esses investimentos na área operacional são necessários em função dos grandes 
volumes de produtos que a Coamo recebe dos seus associados nas safras de verão e de 
inverno, e da falta de espaço em nossos armazéns, havendo a necessidade de contratação de 
locais para armazenamento da produção", diz José Aroldo Gallassini, presidente da Coamo.  
 
Na área industrial, o total de investimentos programados pela Coamo no seu parque industrial 
será de R$ 68,8 milhões e o foco é atender o grande crescimento do mercado de óleo refinado, 
gorduras vegetais e alimentos industrializados. A cooperativa ampliará a capacidade de 
esmagamento da sua indústria de óleo em Campo Mourão passando das atuais 2 mil toneladas 
por dia para 3 mil toneladas por dia. A produção da refinaria de óleo saltará de 360 para 660 
toneladas diários e a de gorduras institucionais será incrementada de 40 para 80 toneladas por 
dia.  
 



"A industrialização dos produtos recebidos dos associados, com a finalidade de agregar valor a 
produção, sempre foi um dos objetivos da Coamo", justifica Gallassini. Também está nos 
planos da cooperativa a implantação de uma indústria de torrefação e moagem de café. Outra 
novidade aprovada pelos associados foi a constituição de uma corretora de seguros com a 
participação majoritária da Coamo. Atualmente as cooperativas Coamo e Credicoamo têm 
contratados seguros de riscos diversos, entre eles, de veículos, de vida, residencial e agrícola.  
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