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RELATÓRIO CRAT 2018-19 

Concurso Regional de Amendoim TIMAC AGRO 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
  A cultura do amendoim chegou a ocupar no final dos anos 60,  aproximadamente 700 mil 

hectares de cultivo no Brasil. Todavia, em virtude das vantagens competitivas da cultura da soja, 

teve redução expressiva na área cultivada, chegando a patamares inferiores a 60 mil hectares, os 

quais ficaram concentrados em reforma de canaviais e pastagens, respectivamente nas regiões de 

Jaboticabal/SP e Tupã/SP. Contudo, nos últimos 25 anos, a cultura do amendoim passou por 

drásticas alterações no seu sistema produtivo, favorecendo a retomada do crescimento no Estado de 

São Paulo.  

 O vínculo com a reforma de canaviais aumentou, inclusive na região Alta Paulista. Na safra 

2018/19 foram disponibilizados para reforma 586 mil hectares de canaviais na região Centro-Sul do 

Brasil. Pode-se inferir que dos 136 mil hectares em cultivo, de acordo com a CONAB (2019), cerca 

de 122 mil foram cultivados em reforma de canaviais. É interessante observar, que nessa parceria 

tem crescido a adoção do sistema de MEIOSI, no qual a cultura do amendoim esteve presente em 

13 mil hectares no Estado de São Paulo somente na última safra, de acordo com Braga et al. (2019). 

Embora existam muitos desafios nesse sistema, a tendência é de predominar no futuro, exigindo que 

o produtor de amendoim se adapte a essa realidade. 

 É perceptível o contraste entre o perfil de produtores da região Alta Paulista (Tupã/SP) com 

os produtores da região Alta Mogiana (Jaboticabal/SP).  Devido a predominância de solos com 

baixa fertilidade natural, os produtores da Alta Paulista investem mais em uso de fertilizantes, bem 

como apresentam maior independência em relação às estruturas de cooperativas e são mais 

independentes.  A cada safra é nítido o avanço na construção de barracões, secadores e muitas vezes 

iniciativas de exportação. Esse perfil aberto às novas tecnologias e ao aumento de escala, 

contribuem para aumentar os níveis de produtividades. Lavoura bem nutrida e conduzida tolera 

mais as adversidades climáticas, como os veranicos ocorridos na safra 2018/19, que resultou em 

redução de 23% na produtividade em comparação com a safra 2017/18. 

 A iniciativa do CRAT – Concurso Regional de Amendoim TIMAC, tem contribuído para 

realização de um diagnóstico mais detalhado do sistema de produção do amendoim na região Alta 

Paulista, assim como possibilita a construção de um banco de dados que permitirá o 

desenvolvimento do conceito de Ambientes de Produção para a cultura do amendoim.  No 

presente relatório estão apresentados os resultados da safra 2018/19 e uma primeira abordagem 

sobre a influência da unidade de classificação do solo sobre a produtividade de vagens. 
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2. MATERIAL & MÉTODOS 
 
 Inicialmente a metodologia sugerida pela equipa da TIMAC foi baseada no CESB (Comitê 

Estratégico Soja Brasil). Convém esclarecer que a proposta do CESB considera o mínimo de 5 e 

máximo de 10 hectares de módulo a ser auditado, sendo que abaixo de 2,5 hectares o candidato será 

desclassificado. Além disso, o candidato deverá fazer uma prévia colheita manual em alguns pontos 

da lavoura e solicitar com 4 dias de antecipação a auditagem oficial, somente quando os resultados 

da biometria forem maiores que 90 sc/ha, dentre outros detalhes do regulamento estabelecido. 

Contudo, a cultura do amendoim apresenta diversas peculiaridades, tais como; duas etapas no 

processo de colheita (arranquio e posterior recolhimento), ponto de maturação das vagens muito 

variável conforme sanidade da cultura e condições edafoclimáticas e rendimento operacional das 

recolhedoras muito menor que as plataformas de colhedora de soja e cereais diversos. Assim sendo, 

houve a necessidade de ajustar a área conforme as características do amendoim.  

 Foram colhidas 14 áreas dos 15 produtores cadastrados no CRAT 2018/19 na região Alta 

Paulista, sendo que todos os participantes adquiriram fertilizantes da TIMAC para 100 hectares de 

área cultivada. Os nomes dos produtores cadastrados e informações das localidades e manejo 

adotado encontram-se no Quadro 01. Após definição dos produtores participantes, foram realizadas 

amostragens de solo, as quais foram  estratificadas nas camadas 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-60 e 

60-80 cm, bem como abaixo de 80 cm para análises textural e classificação pedológica. As amostras 

foram encaminhadas para Laboratório da UNICAMP e serviram como base para classificação do 

solo. Após cadastro dos produtores, foram realizadas visitas aos campos para seleção da gleba a ser 

monitorada. Essa gleba foi composta de 10 hectares, dos quais pretendia-se auditar a área de 2.7  

hectares. Os tratos culturais de cada lavoura foram os tradicionalmente utilizados pelos produtores 

cadastrados. Todas as informações sobre genótipo semeado, altitude do local, adubação, cultivar, 

sistema de semeadora foram obtidas nas visitas e complementadas pelos dados fornecidos pelos 

RATs (Relatório de Acompanhamento TIMAC) fornecidos pelos técnicos da TIMAC. Definida a 

gleba em concordância com o produtor, juntamente com Técnico da TIMAC e da empresa 

AGROTEKENE, a equipe da APTA dirigiu-se até o local mencionado no dia combinado. Utilizou-

se GPS e coletor de dados cedidos pela empresa Eficiente Soluções Florestais. 

No planejamento inicial, a colheita consistia do arranquio e posterior recolhimento dos 2,7 

hectares selecionados, em comum acordo com o produtor cadastrado. Após descarte das linhas 

próximo aos carreadores e aos terraços, seria definido formato do talhão que serviria de referência 

para quantificar a produtividade. Quando possível, seria utilizado o layout  de 100 linhas (50 

leiras) por 300 metros de comprimento. Em caso de terraços estreitos, a área será fracionada em 

até três curvas homogêneas no máximo.  
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Quadro 01. Descrição do locais e ficha técnica das áreas participantes no CRAT – Concurso 
Regional TIMAC, safra 2018/19. 

Produtor Local 
Altitude 

Cultura 
Anterior Cultivar Tipo de 

Semeadora 
Data de 

Sem. 
Data da 
Colheita 

Chuva 
no 
Ciclo 

Adão 
Taiéte 

Rinópolis/SP  
417 m 

Pastagem 
1o cultivo Granolêico Dupla 28/09/18 08/02/19 638 

mm 

Éder B. 
Tenório 

Quatá/SP 
442 m 

Pasto/2x 
Amendoim/ 
Mandioca 

IAC-OL3 Simples 22/09/18 22/02/2019 907 
mm 

Flávio H. 
Colucci 

Queiroz/SP 
413 m 

Cana-de-
Açúcar IAC-OL3 Simples 30/10/18 13/03/19 652 

mm 
Moysés 
Pantolfi 

Iacri/SP 
450 m 

Cana-de-
Açúcar Granolêico Simples 5/12/18 17/04/2019 743 

mm 
Marcel R. 
Bazanella 

Getulina 
442 m 

Cana-de-
Açúcar IAC-OL3 Dupla 18/10/18 08/03/19 685  

mm 
Marcelo 

Jesus 
Ribeiro 

Herculândia 
506 m 

Cana-de-
Açúcar IAC-OL3 Simples 18/10/18 20/03/19 899 

mm 

Adilson 
Munhoz 

Tupã 
513 m 

Pastagem 
1o cultivo Granolêico Dupla 06/10/18 06/02/19 772 

mm 
Antonio 
Carlos 

das Neves 

Queiroz/SP 
430 m 

Pasto 
Amendoim 

Milheto 
IAC-OL3 Simples 21/09/18 09/02/19 642 

mm 

Aurindo 
Raimundo 
de Souza 

Getulina 
480 m 

Cana-de-
Açúcar Granolêico Dupla 17/03/18 31/10/19 729 

mm 

Aparecido 
Bidoia 

Nantes/SP 
454 m 

Pasto/ 
Amendoim/ 
Soja/Milho 

Aveia  

IAC-505 Simples 06/11/18 01/04/10 654 
mm 

Sinvaldo 
Ap. Parra 
Melendez 

Tupã/SP 
480 m 

Cana-de-
Açúcar IAC-OL3 Dupla 07/11/18 26/03/19 902 

mm 

Osmar 
Zagatti 

Quintana/SP 
464 m 

Cana-de-
Açúcar IAC-OL3 Dupla 20/09/18 01/02/19 820 

mm 
Cláudio 
Rogério 
Pimentel 

Quatá/SP 
490 m 

Pastagem 
1o cultivo IAC-OL3 Dupla 15/10/18 07/03/19 735 

mm 

Roberto 
Cervigni 

Rossi 

Luiziânia/SP 
412 m 

Cana-de-
Açúcar IAC-OL3 Simples 03/11/18 13/03/19 652 

mm 

O dia do arranquio seria informado pelo produtor e o recolhimento deveria ser realizado 

entre 3 e 7 dias após. Entretanto, na prática nem sempre foi possível seguir esse planejamento em 

virtude das peculiaridades da cultura do amendoim já mencionadas, aliado ao fato dos produtores 

não aceitarem reservar o tamanho da área sugerida. Por conseguinte, padronizamos desde a primeira 

colheita, uma área amostrada entre  2,0 e 2,42 ha. A colheita dessa área permitiu aferir em média 

três pesagens de transbordo. 
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O recolhimento foi efetuado com equipamento do produtor e a produtividade será aferida 

com uso de balança de “sapata”, descontando-se o lastro do transbordo.  Utilizou-se equipamento 

hidráulico para evitar apoio do engate do transbordo sobre o trator. Conforme detalhes da Figura 06, 

uma amostra composta de cada transbordo foi coletada para quantificação do % de impurezas 

(realizada em laboratório da APTA) e da umidade dos grãos (descascamento no mesmo dia).  Para a 

determinação da umidade dos grãos foi utilizado equipamento digital de marca Gehaka. A 

produtividade final em kg ha-1 será corrigida para umidade de 8 %. As fotos ilustrativas de todo o 

procedimento estão no arquivo em Power Point® da palestra proferida no dia da premiação 

(04/07/2019). 

Em virtude da ocorrência de dois veranicos (meses de dezembro e janeiro), houve a 

necessidade de elaborar gráficos com a distribuição diária da temperatura máxima, mínima e 

pluviosidade (mm) das localidades próximas às áreas dos produtores participantes, referentes às 

safras 2017/18 e 2018/19. Essas informações foram obtidas por intermédio do Prof. Dr. Paulo 

Cesar Sentelhas (ESALQ/USP) e das Start Ups  que coordena, denominadas Agrymet e Agrymax 

 As características da fertilidade do solo da maioria dos participantes estão apresentadas nas 

Tabelas 1 a 11. Faltaram informações das áreas dos participantes Flávio Henrique Colluci, Marcelo 

Jesus Ribeiro e Valdeci Pereira. Os teores de matéria orgânica para todas as áreas estavam muito 

baixos, variando entre 0,5 e 1,3%. Da mesma forma os teores de fósforo estavam entre 1,0 e 5,0 

mg dm-1, porém algumas áreas apresentaram valores acima de 17 mg dm-1. Dessa forma, 

predominou a recomendação de uso do fertilizante TOP PHOS 280 HP, com quantidades que 

variaram entre 600 e 1000 kg/alqueire.  

 

Tabela 1. Atributos químicos da fertilidade do solo para área do participante Adão/Mauro Taiéte, 
localizado no município de Rinópolis/SP, safra 2018/19. 

 
 

Tabela 2. Atributos químicos da fertilidade do solo para área do participante Adilson Munhoz, 
localizado no município de Tupã/SP, safra 2018/19. 
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Tabela 3. Atributos químicos da fertilidade do solo para área do participante Antonio Carlos das 
Neves, localizado no município de Queiroz/SP, safra 2018/19. 

 
 

Tabela 4. Atributos químicos da fertilidade do solo para área do participante Aparecido Bidóia, 
localizado no município de Nantes/SP, safra 2018/19. 

 
 

Tabela 5. Atributos químicos da fertilidade do solo para área do participante Aurindo Raimundo de 
Souza, localizado no município de Getulina/SP, safra 2018/19. 

 
 

Tabela 6. Atributos químicos da fertilidade do solo para área do participante Claudio Rogério 
Pimentel, localizado no município de Quatá/SP, safra 2018/19. 

 
 

Tabela 7. Atributos químicos da fertilidade do solo para área do participante Éder Bonfante 
Tenório, localizado no município de Quatá/SP, safra 2018/19. 

 
 

Tabela 8. Atributos químicos da fertilidade do solo para área do participante Marcel Bazanella, 
localizado no município de Getulina/SP, safra 2018/19. 
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Tabela 9. Atributos químicos da fertilidade do solo para área do participante Moysés Pantolfi, 
localizado no município de Iacri/SP, safra 2018/19. 

 
 

Tabela 10. Atributos químicos da fertilidade do solo para área do participante Osmar Zagatti, 
localizado no município de SP, safra 2018/19. 

 
 

Tabela 11. Atributos químicos da fertilidade do solo para área do participante Roberto Cervigni 
Rossi, localizado no município de  LuiziâniaSP, safra 2018/19. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com relação ao perfil técnico dos produtores, verificam-se na Figura 1 e Quadro 01,  as 

informações quanto à época de semeadura, espaçamento entre linhas, cultivar semeado e cultura 

anterior. Observa-se que mais de 70% das áreas foram semeadas no final de setembro e outubro, 

predominando uso dos cultivares IAC-OL3 e Granoleico, sendo quase predominante uso de 

cultivares com característica Alto Olêico. A cana-de-açúcar predominou como cultura anterior e 

metade dos produtores utilizaram semeadoras com linhas simples.  
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Figura 11. Perfil técnico dos 14 participantes do CRAT – Concurso Regional de Amendoim 
TIMAC, safra 2018/19. 

 

Enquanto na safra 2017/18, a erosão ocorreu com grande intensidade, na safra 2018/19, a 

ocorrência de dois veranicos (dezembro/2018 e janeiro/2019) que marcou o período de cultivo. A 

antecipação do início das chuvas, favoreceu a semeadura nos meses de setembro e outubro, porém 

os períodos de maior demanda hídrica coincidiram com os veranicos de dezembro e janeiro. Nas 

Figuras 1 até 10, encontram-se os gráficos referentes à distribuição diária da temperatura máxima, 

mínima e da pluviosidade (mm) nas 05 regiões de abrangência. É interessante observar que na 

maioria dos locais, a quantidade de chuva no período considerado foi próximo ou mesmo superior 

na safra 2018/19, todavia a distribuição, sobretudo nos meses de verão foi muito irregular. Nos 

meses de verão, a média das temperaturas máximas foi superior a 3,0 oC, bem como o número de 

dias com chuvas maiores que 10 mm ficou abaixo de 15, em muitas localidades. Comparando as 

produtividades dos 9 participantes comuns nos dois anos, pode-se inferir que os dois veranicos 

contribuíram para reduzir em 23% a produtividade de vagens. 

A literatura informa que a demanda hídrica na cultura do amendoim varia entre 510 e 710 

mm e a faixa de temperatura ótima está na faixa de 24-33 oC. Em condição de estresse hídrico, a 

taxa de fotossíntese, o crescimento vegetativo, a nodulação, a absorção de nutrientes (absorvidos 

por fluxo de massa, tais como; N, Ca, Mg e B), o índice de área foliar e consequentemente a 

produtividade são reduzidas expressivamente. De acordo com Sexton et al. (1997),  quando o 

amendoim é submetido a estresse hídrico entre 71 e 96 dias,  a massa das vagens e grãos é reduzida 

em até 30%, contudo informam que retornando as condições favoráveis  (tolerância de até 10 dias) 

na zona de frutificação permitem a volta do desenvolvimento dos pegs e vagens, denotando a 

grande “plasticidade” dessa cultura.  

Convém salientar, que ao contrário do senso comum, quando ocorre períodos de veranicos 

os níveis de aflatoxina são maiores. De acordo com Bowen e Hagan (2015), a ocorrência da 

infecção pelos agentes causais Aspergillus flavus (Link) e/ou Aspergillus parasiticus (Speare) 

ocorre em presença de altas temperaturas e baixa umidade na camada de solo referente à zona de 

frutificação do amendoim, sobretudo quando essas condições de estresse por seca ocorrem entre 40 
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e 75 dias antes da colheita. Luís et al. (2016) esclarece que há diferença entre cultivares quanto à 

susceptibilidade ao estresse hídrico e ocorrência de aflatoxina. Na safra 2017/18, LEAL et al. 

(2018) verificaram menores níveis de aflatoxina no tratamento semeadura direta, o que denota que 

em condição de palhada a umidade do solo é mantida na zona de formação das vagens. 

  
Figura 1. Distribuição diária da chuva, temperatura máxima e mínima nas safras 2017/18 e 2018/19 
medidos na cidade de Tupã/SP. 
 

 
 

Figura 2. Distribuição diária da chuva, temperatura máxima e mínima nas safras 2017/18 e 2018/19 
medidos na cidade de Herculândia/SP. 

 

  
Figura 3. Distribuição diária da chuva, temperatura máxima e mínima nas safras 2017/18 e 2018/19 
medidos na cidade de Quatá/SP. 
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Figura 4. Distribuição diária da chuva, temperatura máxima e mínima nas safras 2017/18 e 2018/19 
medidos na cidade de Iacri/SP. 

 

  
Figura 5. Distribuição diária da chuva, temperatura máxima e mínima nas safras 2017/18 e 2018/19 
medidos na cidade de Getulina/SP. 

  
Figura 6. Distribuição diária da chuva, temperatura máxima e mínima nas safras 2017/18 e 2018/19 
medidos na cidade de Quintana/SP. 

 

  
Figura 7. Distribuição diária da chuva, temperatura máxima e mínima nas safras 2017/18 e 2018/19 
medidos na cidade de Getulina/SP. 
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Figura 8. Distribuição diária da chuva, temperatura máxima e mínima nas safras 2017/18 e 2018/19 
medidos na cidade de Rinópolis/SP. 
 

 

  
Figura 9. Distribuição diária da chuva, temperatura máxima e mínima nas safras 2017/18 e 2018/19 
medidos na cidade de Getulina/SP. 
  
  
  

  
Figura 10. Distribuição diária da chuva, temperatura máxima e mínima nas safras 2017/18 e 
2018/19 medidos na cidade de Nantes/SP. 

 

A capacidade de armazenamento de água no solo também interfere na maior ou menor 

susceptibilidade da cultura aos períodos de estresse hídrico. Solos com textura arenosa e com baixo 

conteúdo de matéria orgânica são mais vulneráveis à deficiência hídrica. Os resultados das análises 

texturais dos solos, permitiram identificar qual a classificação, pelo menos em nível de ordem. Os 

solos das áreas dos participantes Adão Taiéte, Moysés Pantolfi, Antonio Carlos das Neves, Osmar 

Zagatti e Cláudio Pimentel são classificados com a legenda RQ-1 (Neossolo Quartzarênico, com 

argila < 7%). Com teores de argila entre 8-15%, os solos das áreas dos participantes Marcelo Jesus 
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Ribeiro, Aparecido Bidóia, Roberto Cervigni Rossi e Éder Tenório Bonfate, foram classificados 

como RQ-2 (Neossolo Quartzarênico com argila entre 8-15%). Para os participantes Sinvaldo 

Melendez, Adilson Munhoz, Flávio Henrique Colluci e Aurindo Raimundo de Souza, o solo pode 

ser classificado como P3A (Argissolo latossólico, argila no Hz A < 15% e no Hz Bt entre 16-25%). 

A area de cultivo do Marcel Bazanella foi classificada como L1 (Latossolo textura media, argila 16-

25%). Em termos de capacidade de armazenamento de água e potencial produtivo, para cana-de-

açúcar sabe-se; P3A > L1> RQ-2 >RQ-1. Contudo, para o ano em questão e considerando que 

esses resultados ainda são incipientes para concluir, as maiores produtividades não se correlacionou 

com a lógica já validada para a cana-de-açúcar. Na safra 2017/18, os três primeiros colocados no 

ranking de produtividade foram Flávio Colluci, Éder Bonfante Tenório e Rodrigo Valochi, 

respectivamente com solos classificados como P3A, P3A e L1, respectivamente.  Portanto, com o 

aumento do banco de dados, espera-se estabelecer com mais segurança a caracterização desses 

ambientes de produção. 

Nas Figuras 11, 12, 13, e 14 estão apresentados os resultados obtidos nas colheitas das 14 

áreas participantes do CRAT-2019. Verifica-se que a umidade do grãos na colheita relaciona-se 

com o percentual de impurezas nas amostras, fator que penalizou as produtividades. Em todos os 

gráficos, a numeração do eixo x segue sempre, a seguinte identificação: 1-Cláudio Rogério 

Pimentel, 2- Adilson Munhoz, 3-Aparecido Bidóia, 4-Mauro Taiéte, 5-Moysé Pantolfi, 6-Antonio 

Carlos das Neves, 7- Éder Bonfante Tenório, 8-Flávio Henrique Colluci, 9- Marcel Bazanella, 10- 

Osmar Zagatti, 11-Marcelo Jesus Ribeiro, 12-Roberto Cervigni Rossi, 13-Aurindo Raimundo de 

Souza, 14-Sinvaldo A. Melendez. A característica rendimento de grãos é dependente do cultivar e 

das condições climáticas ao longo da estação de crescimento e nesse caso não auxilia a explicar as 

produtividades. Nota-se que os três primeiros colocados foram; Cláudio Rogério Pimentel (683 

sc/alq.), Adilson Munhoz (587 sc/alq.) e Aparecido Bidóia (582 sc/alq.), os quais utilizaram os 

cultivares  IAC-OL3 (Quatá/SP, 490 m de altitude) , Granolêico (Tupã/SP, 513 m de altitude) e 

IAC-505 (Nantes/SP, 454 m de altitude), respectivamente.  

Os dois primeiros colocados semearam na 1a quinzena de outubro e o terceiro em novembro, 

com diferença aproximada de um mês. Quanto ao histórico de cultivo anterior, ressalta-se que os 

dois primeiros cultivaram em reforma de pastagem (1o cultivo) e o terceiro após sequencia de 

culturas anuais (pasto/amendoim/soja/milho/aveia). Destaca-se que o 3o  colocado realizou 

semeadura direta. Em relação ao ano 2017/18, as faixas de produtividade ficaram mais baixas, 

devido aos períodos de estresse hídrico. É possível dividir as produtividades em quatro extratos em 

uma pirâmide; sendo o topo com produtividades superiores a 600 sc/alq. (01 local, média de 683 

sc/alq.), duas  faixas intermediária  com produtividades entre >500 e < 600 sc/alq. (07 locais, média 

de 548 sc/alq.) e entre > 400 e < 500 sc/alq. (03 locais, média de 427 sc/alq.) e < 400 sc/alq (03 
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locais, média de 359 sc/alq.).  Outros detalhes como população final de plantas e qualidade do 

controle fitossanitário não são analisados nesse relatório em virtude da falta de informações 

detalhadas que subsidiem essa interpretação. 

Vale salientar, que assim como no CESB-Soja, as grandes contribuições dos concursos de 

produtividade são as informações geradas, as quai auxiliam a explicar quais foram os fatores 

determinantes para o sucesso. De acordo com Battisti et al. (2018), os campeões do CESB-2008/09 

e CESB-2016/17 produziram respectivamente 4968 kg ha-1 (83 sc/ha) e 8945 kg ha-1 (149 sc/ha), 

respectivamente. Contudo, esclarecem que no mesmo período, a produtividade média nacional 

passou de 2629 (43,8 sc/ha) para 3364 kg ha-1 (56 sc/ha), segundo dados da CONAB. Isso denota 

que embora existam variações climáticas entre as médias comparadas, o ganho devido ao 

incremento de tecnologias (sementes melhoradas, transgenia, práticas culturais, etc) foi muito 

grande no intervalo de 10 anos.  

 Nos últimos 10 anos, a produtividade média de amendoim no  Brasil saltou de 2500 kg ha-1 

(242 sc/alq.) para 3500 kg ha-1 de vagens (340 sc/alq.). Todavia, verifica-se que a produtividade 

média dos bons produtores já ultrapassa 480 sc/alq. Convém mencionar que atualmente são 

necessárias produtividades superiores a 400 sc/alq. para cobrir os custos de produção  nas condições 

paulistas. Portanto, é possível dizer que 09 das 11 áreas auditadas produziram acima da média 

nacional, entregando incrementos de produtividades de vagens entre 89 sc/alq. (16% de ganho) e 

277 sc/alq. (37% de ganho) em relação à média dos produtores que conseguem cobrir os custos de 

produção.  Vellidis et al. (2001) estudaram há 20 anos, sistemas de monitoramento da produtividade 

através de sensores instalados nas recolhedoras com alta precisão. Em breve, a cultura do amendoim 

terá sistemas instalados nas recolhedoras que permitirão a construção de mapas de colheita. 

 
Figura 11. Umidade (%) dos grãos na colheita das lavouras de amendoim participantes do CRAT- 
Concurso Regional TIMAC, safra 2018/18. 
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Figura 12. Impureza (%) dos grãos na colheita das lavouras de amendoim participantes do CRAT- 
Concurso Regional TIMAC, safra 2018/19. 
 

 
Figura 13. Rendimento (%) dos grãos na colheita das lavouras de amendoim participantes do 
CRAT- Concurso Regional TIMAC, safra 2018/19. 
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Figura 14. Produtividade (sc/alq) dos grãos na colheita das lavouras de amendoim participantes do 
CRAT- Concurso Regional TIMAC, safra 2018/19. 
 

4. CONCLUSÕES  
 
 Os veranicos ocorridos em dezembro e janeiro, penalizaram em 23% a produtividade das 

vagens, considerando os 9 participantes comuns nas duas safras. Os resultados obtidos nesse 

trabalho permitem concluir que os três primeiros colocados no CRAT-2019 foram os produtores; 

Cláudio Rogério Pimentel (683 sc/alq., cv. IAC-OL3), Adilson Munhoz (587 sc/alq., cv. 

Granolêico) e Aparecido Bidóia (582 sc/alq., cv. IAC-505). As produtividades médias podem ser 

agrupadas em quatro extratos; acima de 600 sc/alq., >500 e <600 sc/alq., >400 e <500 sc/alq. e 

abaixo de 400 sc/alq.  

 A maioria dos solos (09 participantes) foram classificados nas legendas RQ-1 (argila < 7%) 

e RQ-2 (argila de 8-15%), denominado NEOSOLO Quartzarênico, quatro como P3A 

(ARGISSOLO latossólico) e um como L1 (LATOSSOLO textura média, 16-15% de argila). Em 

termos de armazenamento de água e capacidade produtiva, as legendas seguem a seguinte 

sequencia:  P3A> L1> RQ-2> RQ-1. Considerando os dados obtidos até o momento nas 25 áreas 

auditadas, ainda não é possível correlacionar potencial produtivo com unidade de classificação do 

solo, como já validado para a cana-de-açúcar.   
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