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Propriedade Citeana de Ponta
23º Livro da FEDERACITE
Cite do Ano
Agronegócio em Debate – 40 Anos do Movimento Citeano

Assuntos:
No dia 1º de setembro de dois mil e quinze acontece na sede da FEDERACITE mais um
evento promovido pela casa durante a 38ª Expointer. O dia iniciou conforme a programação
com a apresentação da propriedade Citeana de Ponta, Fazenda Tainhas, de André Lucena,
do CITE 127. A Fazenda tem uma área total de 203 ha; área de mato: 55 ha; Área de
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melhoramento de campo nativo: 6 ha; Área de pastagens: 9 há; Área de milho: 2,5 há; Área
de açudes: 2 há; Área de campo natural: 128,5, a lotação de bovinos e de 128 cabeças de
raça mista, onde predominam o Red e Aberdeen Angus. No Manejo de Bovinos, a época de
entoure é de 01 de dezembro a 28 de fevereiro. O desmame é em maio. Os terneiros ficam
em mangueira por sete dias e são suplementados com silagem. Antes do período de entoure
é feito exame andrológico nos touros e, com o apoio do Programa Juntos Para Competir,
serão avaliadas as condições reprodutivas das vacas para melhorar a taxa de prenhez que
no ultimo ano foi de 74%. O calendário vacinal segue a orientação da legislação vigente. Não
se vacina contra doenças reprodutivas, apenas contra clostridioses. Controla-se o carrapato
com produtos homeopáticos contínuos adicionados ao sal mineral. No manejo das pastagens,
o plantio é direto, nos meses de março e abril, com cultivares de azevem, aveia, trevo branco,
trevo vermelho e cornichão. A correção da acidez do solo é com 5T de calcário por ha,
conforme indicação da análise. O uso de roçadas é permanente e a muito tempo substituiu as
queimas de campo utilizadas na região. A produção de milho é para a suplementação com
silagem. Ao finalizar, Andre comentou que a característica principal para atingir um objetivo é
não ter medo de arriscar, porém é preciso ter cautela. É necessário acreditar em si próprio e
no potencial que possui. Muitas vezes é necessário abrir mão de algumas coisas e deixá-las
para trás, a fim de conseguir o que almejamos, afinal não é possível ter tudo em um primeiro
momento. Todo começo é um pouco lento, pois os recursos costumam ser limitados. Na
medida em que as coisas vão acontecendo, torna-se imprescindível estabelecer prioridades,
visto que surgem situações que exigem decisões sábias, para que num futuro próximo as
coisas não fujam do controle. Além da coragem para empreender, é necessário ter foco,
estabelecer objetivos e ter controle das situações do cotidiano, a partir disso é possível
"desenhar" o futuro e enxergá-lo com mais clareza. Paulo Ebessen, da Granja Fonte Natal,
CITE 125, informa que atualmente a propriedade adota três processos produtivos a saber:
Agricultura (lavouras de milho e soja), recria e engorda de bovinos, recria e engorda de
suínos e uma pequena produção de noz pecan. No ano de 1979 a propriedade passou a
explorar a suinocultura, em regime de ciclo completo, fazendo parte da integração do
Frigorífico Excelsior de Santa Cruz do Sul. Na época foi feito um novo financiamento junto ao
BRDE para implantação do projeto de produção de suínos com 240 matrizes. Após dez anos
de exploração da suinocultura os proprietários decidiram suspender a produção de suínos,
tendo ocorrido a venda integral do plantel. No ano de 1999 a exploração da suinocultura foi
retomada, sob regime de integração, o que ocorreu até o ano de 2007. Atualmente a
exploração da suinocultura, sob a forma de recria e terminação, é feita sob regime
independente. A comercialização de compra anual, nos últimos três anos (2012/2014), tem
ficado na média de 870 animais/ano, com peso médio de 27 kg. Preço médio de compra no
período R$ 5,13/kg. A comercialização de venda anual de suínos, nos últimos três anos
(2012/2014), tem ficado na média de 800 animais/ano, com peso médio de 120 kg. Preço
médio de venda 3,20/kg. Todo o chorume produzido pelos animais é empregado na
adubação das pastagens. A produção tem sido destinada a uma fábrica de embutidos em
Santa Maria. A propriedade atualmente explora a bovinocultura de corte, nas fases de recria
e terminação, praticando a integração lavoura pecuária. A propriedade adquire terneiros e/ou
novilhos, recriando-os a pasto em pastagens de aveia e azevem no inverno e capim sudão ou
milheto, no verão. Quando os animais atingem de 320 a 350 kg, em média, são levados para
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uma área de 7,4 há (lavoura 8 no mapa) onde, no ano de 2011, foi implantado um sistema de
confinamento a céu aberto. Os animais permanecem no confinamento cerca de 90 dias,
recebendo a dieta de volumoso + concentrado, três vezes ao dia. A comercialização de
compra anual, nos últimos três anos (2012/2014), tem ficado na média de 462 animais/ano,
com peso médio de 296 kg. Preço médio de compra no período R$ 3,76/kg. A
comercialização de venda anual, nos últimos três anos (2012/2014), tem ficado na média de
506 animais/ano, com peso médio de 416 kg. Preço médio de venda no período R$ 3,88/kg.
No ano de 2009 o CITE 125 realizou uma visita na propriedade de um companheiro,
integrante do CITE 123. Na oportunidade, após diversas observações feitas sobre a forma de
produção que a Cabanha São Francisco adotava e após, vários dias de insônia e muita
reflexão, tomamos a decisão de implantar um sistema de irrigação, modelo pivô central fixo,
para uma área de 42 há.No ano de 2010 o pivot passou a operar, sendo a partir daí feitas
culturas de milho e soja sob o pivô, através de rotação de culturas.O principal objetivo da
implantação do pivot central, foi o de dar suporte de volumoso para a exploração da
bovinocultura na propriedade. No ano de 2010, com o início da produção de silagem de milho
de planta inteira, sob o pivot, a propriedade passou a implantar um processo de confinamento
estratégico, com o objetivo de intensificar a produção de carne na propriedade. Neste mesmo
ano, além da implantação do pivot, foi feita a aquisição de uma misturadora alimentadora
Totalmix, uma fábrica de ração com capacidade de 4,0 ton/hora e um poço artesiano com
capacidade de 12,70 m3/hora. A fertilidade da área é monitorada a cada três anos, com grid
de 1,5 há sendo adotados os conceitos de agricultura de precisão nas lavouras. Narciso
Barison Neto, do CITE 126, apresentou a Estância 5s – Estância da Luz - NBN Sementes.
Por mais de trinta anos a NBN Sementes tem cumprido sua missão de possibilitar ganhos
tecnológicos, com seus clientes e amigos, através da genética contida nas suas sementes.
Desta forma, cumpre seu papel econômico e social. A empresa está localizada na cidade de
Vacaria - RS, comercializando sementes de alta qualidade. Atua, especificamente, na
produção de sementes de soja, trigo, aveia e feijão nos municípios de Muitos Capões e
Vacaria e na Estância 5S, em Aceguá e na Estância da Luz em Bagé, cultiva soja por
acreditar na nova fronteira agrícola. Entusiasmado com o potencial agrícola em especial para
a cultura da soja da campanha, adquiriu uma área no município de Aceguá. O objetivo é
trabalhar com trigo, continuar com arroz, porque a experiência dos arrozeiros locais é
importante, e plantar a soja. A sua produção está baseada na rotação de culturas, são
basicamente milho, trigo, soja e feijão. Trabalha com um sistema de plantio que não termina
quando se colhe, porque hoje a fertilidade é feita para mais de uma cultura. A expansão da
soja que se consolida, divide espaços com o arroz, em um ‘casamento’ que oferece uma
opção no campo para o controle da oferta, mantendo uma renda estável para o produtor. No
lançamento do 23º Livro da FEDERACITE, “Água, Uso Sustentável”, o presidente Simm
afirma que a maior parte da água que consumimos vem e passa pela zona rural, portanto
envolve um elemento humano fundamental no processo, o produtor rural. Muitos países e
regiões já se deram conta disso e pagam os produtores por serviços ambientais, pois este é o
processo mais barato de suprimento de água. Que produto é este que na sua ausência
simplesmente não haveria vida? Responder a pergunta, de onde vem e para onde vai a água,
é o grande desafio da humanidade. Ao agradecer a participação dos colaboradores, foram
distribuídos exemplares aos autores presentes e as autoridades que prestigiaram o evento,
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dentre eles o Secretário da Agricultura Ernani Polo e o Presidente da Emater Clair Kuhn. Na
apresentação do CITE DE ANO Martha, presidente do CITE 120 apresentou o histórico do
clube relatando que em 2003 este clube recebeu o troféu com o foco na comercialização
conjunta. E agora, em 2015, o trabalho enfatiza a renovação do grupo, a integração de
produtores de cerca de sete municípios da região e a participação no Programa Juntos Para
Competir, além do permanente acompanhamento técnico da EMATER. Nesta oportunidade o
presidente Carlos Simm fez o lançamento das comemorações do aniversário da criação dos
CITEs. “Agronegócio em Debate – 40 Anos do Movimento Citeano” A programação será
trabalhada a partir desta data. Nada mais a tratar encerro esta lembrando que a próxima
reunião será dia 28 de setembro nesta casa.
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