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Agropecuária: a 
força que sustenta a 
economia brasileira
As expectativas de crescimento global para 

2015 são de 3,1% e para o próximo ano o 

crescimento deve ser de 3,6%, segundo o 

FMI - Fundo Monetário Internacional, mas 

a economia brasileira vai despencar em 

3,5% neste ano e as projeções para o ano de 

2016 também são de queda do PIB – Produto 

Interno Bruto. A sensação geral é que o 

processo recessivo ainda vai durar por um 

período mais longo. 

Ninguém nega a crise, porém o valor bruto 

da Produção Agropecuária de janeiro a 

setembro/2015 foi de R$ 481,4 bilhões, um 

aumento de 13% sobre o mesmo período de 

2014.

A  Região Sul é a segunda maior produtora 

de grãos do Brasil com 36% da Produção 

Nacional, mas é a primeira no valor bruto da 

produção com R$ 139,9 bilhões, sendo que em 

segundo lugar está a Região Centro Oeste com 

R$ 130,3 bilhões.

Mesmo com a combinação de recessão na 

economia brasileira, a falta de infraestrutura 

e a instabilidade política, o desempenho 

da balança comercial do Agronegócio será 

superavitário em mais de U$ 90 bilhões 

no ano de 2015 e esta performance vem se 

repetindo desde 2010. 

Entre os 9 (nove) principais produtos 

exportados pelo Brasil, entre janeiro 

e setembro de 2015, 6 (seis) são da 

Agropecuária: Soja em Grãos, Farelo de Soja, 

Café em Grãos, Açúcar de Cana, Carne de 

Frango e Carne Bovina.

Com este desempenho na produção e nas 

exportações a Agropecuária Brasileira é 

responsável por 27% dos empregos gerados no 

Brasil, 42% das exportações brasileiras e 23% 

do PIB. Isto significa que a AGROPECUÁRIA 

É A FORÇA QUE SUSTENTA A ECONOMIA 

BRASILEIRA.

O Produtor Rural enfrenta os grandes 

problemas brasileiros com ações de 

empreendedorismo, mesmo que a economia 

esteja ruim, ele se mobiliza no mercado 

aproveitando as oportunidades e fazendo a 

diferença com atitude de trabalho, coragem e 

de desafio.

O que torna a economia forte não é a presença 

do Governo, e sim o espírito empreendedor e o 

comprometimento dos brasileiros.

Os agropecuaristas não abandonaram o 

barco, mesmo com a falta de condições e a 

precariedade da infraestrutura, misturando 

a humildade e o prazer pelo trabalho com a 

determinação de brasileiros e brasileiras que 

buscam uma Pátria melhor para as gerações 

futuras.

Dilvo Grolli 
Diretor Presidente da Coopavel
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Avicultura do Paraná 
é a maior do Brasil

Um levantamento, com dados de 

2014, sobre a cadeia produtiva do 

frango no Brasil, aponta o Paraná 

como o maior produtor de carne 

de frango do país.

Em 2014 o Paraná produziu 3,95 

milhões de toneladas de carne de 

frango, que corresponde a 31% da 

produção total do Brasil. 

Já na exportação, o estado, é 

responsável por 32% do total 

brasileiro, sendo 1,29 milhões 

de toneladas de frango, 

posicionando o Paraná como em 

1º lugar no ranking de produção e 

exportação.

A Coopavel preve para o ano de 

2016 um crescimento de 40% no 

abate de frango, passando de 

200 para 280 mil frangos por dia, 

com um investimento de R$ 100 

milhões.     

Novidade: Show 
Rural Coopavel 
apresenta raças 
de animais pela 
primeira vez

Sempre buscando de inovar e 

proporcionar ao produtor rural 

acesso as novas tecnologias o 

Show Rural Coopavel – 2016 traz 

pela primeira vez ao evento raças 

de animais.

Com objetivo de alavancar e 

incentivar o desenvolvimento 

da pecuária de corte e leite do 

Brasil. O Serão 10 associações de 

criadores de raças bovinas com 

apresentação de mais de 100 

animais de alta performance de 

produção. Já estão confirmadas 

as associações brasileiras 

do Braford, Brangus, Angus, 

Purumã, Nelore, Tabapuã, 

Brahman, Guzerá, Holandesa e 

Jersey.

Show Rural Coopavel: oportunidades de 
negócios

O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco 

Santander, Credicoopavel, BRDE, BNDES, SICREDI,  SICOOB, CRESOL  

e outras Instituições de Crédito estão confirmadas no SHOW RURAL 

COOPAVEL 2016 e estão disponibilizando R$ 1,5 bilhões de recursos 

para financiamento de Máquinas, Equipamentos e Outros Insumos 

para os Produtores Rurais.

A oportunidade de financiamento é espetacular, pois os juros do 

crédito estão 3% ao ano para os pequenos Produtores Rurais com 

prazo de até 10 anos, para médio Produtor Rural juros de 7,5% com 

prazo de 10 anos e para o grande Produtor Rural juros de 8,75% com 

prazo de 8 anos. Os juros dos Financiamentos Agrícolas e Pecuários 

estão menores que a taxa Selic e da Inflação brasileira e as Instituições 

Financeiras estão com poucas disponibilidades de recursos, mas para o 

Show Rural Coopavel há recursos suficientes e de aplicação imediata.

Comercialização

O quadro abaixo, apresenta os valores da soja, milho e trigo, em uma 

média mensal, no mês de outubro de 2014 e um comparativo com 

outubro de 2015. A “Variação”, mostra o ganho do produtor.’

Calendário Recebimento de Embalagens - 
ADDAV 2016
 

A Coopavel, preocupada em preservar o Meio Ambiente, possui uma 

parceria com a INPEV/ADDAV, onde todos os anos as filiais da cooperativa 

recebem a coleta itinerante. O objetivo é recolher as embalagens de 

agrotóxios vazias dos produtores. Com a entrega dos vazilhames os 

agricultores  recebem um comprovante da devolução e as embalagens são 

enviadas para a destinação correta preservando o Meio Ambiente.

Produto Out/2014 Out/2015 Variação

Soja R$ 56,04 R$ 70,43 26%
Milho R$ 17,78 R$ 24,33 37%

Trigo R$ 29,50 R$ 36,88 25%

data local Revenda Recebimento Contato

15/02 Segunda Catanduvas Coopavel Coopavel (45) 3224-2077

22/02 Segunda Boa Vista Apª Coopavel Coopavel (45) 3287-1222

07/03 Segunda Posto de Corbélia

14/03 Segunda Sta Tereza do Oeste Coopavel Coopavel (45) 3231-1178

21/03 Segunda Vera C.do Oeste Coopavel Coopavel (45) 3267-1308

28/03 Segunda Sede Alvorada Coopavel Coopavel (45) 3271-1112

04/04 Segunda Posto de Corbélia

11/04 Segunda Campo Bonito Coopavel Coopavel (45) 3233-1350

18/04 Segunda Capitão Coopavel Coopavel (45) 3286-1333

02/05 Segunda Posto de Corbélia

09/05 Segunda Quedas do Iguaçu Coopavel Coopavel (46) 3532-1492 

16/05 Segunda Sto. Izidoro Coopavel 
Estrada geral de Sto. 
Izidoro

 (45) 3235-1497

30/05 Segunda São Sebastião Coopavel Coopavel (45) 3267-9002

06/06 Segunda Posto de Corbélia

20/06 Segunda Nova União Coopavel Coopavel (45) 3267-1809

27/06 Segunda Centralito Comunidade/Igreja (45) 9973-3514

04/07 Segunda Posto de Corbélia

18/07 Segunda Três Barras Pr. Coopavel Coopavel (45) 3235-1230

01/08 Segunda Posto de Corbélia

08/08 Segunda São Salvador Comunidade (45) 3220-2674

15/08 Segunda Cap. L. Marques Coopavel Coopavel (45) 3286-1333

22/08 Segunda Céu Azul Coopavel Coopavel (45) 3266-1230

05/09 Segunda Posto de Corbélia

26/09 Segunda Juvinópolis Coopavel Coopavel (45) 3239-1227

03/10 Segunda Posto de Corbélia

24/10 Segunda São João do Oeste Coopavel Coopavel

31/10 Segunda Diamante Coopavel Coopavel (45) 3324-3553

07/11 Segunda Posto de Corbélia

21/11 Segunda Lindoeste Coopavel Coopavel (45) 3237-1131

28/11 Segunda Esp. Alto Iguaçu Coopavel Coopavel (46)3553-1218

Horário de atendimento no itinerante: 09:00-11:30 / 13:30-16:00 

Contato ADDAV: Patrícia (45) 3037-5933 / (45) 9973-3330 

E-mail: addav2@yahoo.com.br  cascavel@embalagensvazias.org.br
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A Coopavel, através de uma parceria com a Syngenta, disponibiliza para 

os associados da cooperativa produtos que possibilitem o aumento da 

produtividade, garantindo ao produtor uma renda maior. 

O sistema utilizado pela Syngenta é o GranoTOP, que traz um 

tratamento único através de uma solução completa, para uma alta 

produtividade e qualidade dos grãos. O produto proporciona as 

seguintes vantagens para o agricultor:

 + Técnico Syngenta exclusivo para o GranoTOP;

 + Treinamento de capacitação dos agrônomos;

 + Priorização na entrega de produtos estratégicos;

 + Suporte da pesquisa Syngenta;

 + Acompanhamento técnico durante todo o ciclo da cultura;

 + Mensuração final da produtividade com qualidade de grãos;

 + Reconhecimento aos agricultores e técnicos de destaque.

Em 2015, 78 produtores participaram do programa GranoTOP em 2.100 

hectares, com uma média geral de 397 sc/alq. Assim os dois produtores 

que foram os primeiros colocados na produtividade e os agrônomos 

que os atendem, ganharam um fim de semana com acompanhante e 

tudo pago para Buenos Aires na Argentina.

Confira abaixo, as cinco maiores produções, bem como o primeiro e o 

segundo colocado em produtividade e que ganharam a viagem para 

Buenos Aires.

Produtor
Produtividade 

(sc/alq)
Técnico Responsável

Alcimar Fornari 487,5
Aleandro Gean Panno 
(Coopavel Espigão Azul – PR)

Nicolau C. 
Zanotto

487
Paulo Cezar Weissheimer 
Coopavel Juvinópolis – PR)

Elci Dalgalo 483
Rafael Scapini de Oliveira
(Coopavel Espigão Azul – PR)

Raul Padovani 476
Dionatan Mauricio Massariol
(Coopavel São Sebastião – PR)

André Denardin               465
Neri Wronski
(Coopavel Braganey – PR)

Para se ter alta produtividade e qualidade nos grãos é necessária uma 

solução completa, algo que o GranoTOP oferece para o produtor rural. A 

rentabilidade que o GranoTOP proporciona é a soma da produtividade 

com a qualidade. A produtividade atrelada as novas tecnologias e a 

qualidade aos conhecimentos técnicos pela prestação de serviços. 

Podemos verificar os resultados dos 78 produtores que participaram do 

programa, do concorrente, média da Coopavel e a média do estado do 

Paraná.

média Produtividade de milho 2ª Safra 2015

Coopavel e Syngenta parceria que garante 
produtividade e qualidade dos grãos
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Tecnologias aplicadas em incubatórios de 
aves garantem a qualidade dos animais

Com as tecnologias disponíveis no mercado 

hoje é possível automatizar as diferentes 

etapas da produção de frangos. Existem 

pontos importantes a serem considerados 

sobre as vantagens de investir na automação, 

um deles é a padronização de processos. Um 

equipamento bem operado e com manutenção 

em dia proporciona um ciclo contínuo, livre 

de variações, erros e a permanência constante 

dos funcionários. E na questão sanitária, 

também é possível observar os benefícios pois 

o processo quando é todo automatizado, gera 

uma repetição de operações mecanizadas. 

Neste sentido, o controle sanitário se torna 

mais fácil, pois o equipamento permite 

sempre uma higienização completa no fim do 

dia.

A automação é uma grande aliada dos 

operadores, possibilita identificar de forma 

rápida ocasionais falhas e um diagnóstico 

detalhado das ocorrências. Em virtude 

disso, riscos futuros ao processo podem ser 

antecipados em maior eficiência operacional 

com melhores resultados.

Dentre os avanços que a avicultura teve nos 

últimos anos a automação, sem dúvida, é 

um dos fatores que contribui para o grande 

crescimento do setor avícola. O controle de 

doenças aviárias se deve principalmente pelos 

métodos, padronização e automação nos 

processos produtivos das aves, na fabricação 

das vacinas e nos equipamentos disponíveis.

No processo de incubação, o foco será nas 

mais recentes novidades já implantadas e nas 

pesquisas que são realizadas para melhorar 

a produção, tornando praticamente todas as 

etapas no processo de produção possíveis de 

serem automatizadas como:

 + Máquina classificadora de ovos.

 + Máquina de embandejamento de ovos.

 + Máquina de vacinação in ovo.

 + Máquina separadora de pintos e resíduos.

 + Sistemas de vacinação.

 + Máquinas de lavagem de bandejas e caixas.

 + Máquina de retirada e tratamento de 

resíduos.

A vacinação das aves, foi um dos primeiros 

processos manuais que passaram a ser 

automatizados, a utilização da vacinação in 

ovo nos incubatórios agiliza os processos, 

melhora os resultados da eficiência 

vacinal por menor incidência de erros 

de vacinação provenientes da variável 

humana, melhora condições sanitárias do 

processo de imunização das aves, pois a 

vacina ocorre dois dias antes do nascimento 

possibilitando uma imunização precoce. O 

processo é centralizado na máquina, com 

total uniformidade e eficiência de 100% de 

inoculação dos ovos férteis. Acoplado ao 

Tecnologias aplicadas em incubatórios de aves garantem a qualidade dos animais
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Os mais eficientes na produção de aves
OUTUBRO DE 2015 

Produtor
Unidade 

Acerto
Nº de Aves

Peso 
médio

Idade do 
abate

Mortali-
dade

Conversão 
Alimentar

IEP
Sistema de 

trabalho
Mão de 

obra

Waltemiro Luiz Ribeiro
Capitão L. 
Marques

24139 2.669 42,00 2.98 1,640 382
Pressão 

Negativa
Contratada

Jair Salvini
Campo 
Bonito

14800 2.791 42,00 4.22 1,718 378
Pressão 

Negativa
Familiar

Aldoir Luiz Nonnemacher Lindoeste 17978 2.848 43,00 4.14 1,701 373
Pressão 

Negativa
Familiar

Jose Aparecido Teixeira Braganey 14948 3.048 46,00 3.67 1,743 371
Pressão 

Negativa
Contratada

Jair Konrad
Capitão L. 
Marques

15857 2.659 42,00 3.98 1,669 370
Pressão 

Negativa
Contratada

Média Coopavel 3,287 50,41 5,26 1,869 330,51

 
Automatização e novidades de incubatórios 
são pesquisados

As grandes empresas estão investindo em pesquisas para que 

as máquinas que vacinam o ovo possam aplicar diferentes 

tipos de vacinas e em casos específicos aplicar nutrição intra-

ovo.

Essas máquinas poderão detectar os batimentos cardíacos 

dos embriões e só serão transferidos os embriões viáveis e no 

tempo em que seja mais ideal possível.

Nascedouros com sistema de leitura de CO2, onde a alta 

concentração desse gás vai indicar o momento certo da 

retirada dos pintainhos.

Sobre o futuro, principalmente para os novos, a robótica 

será a grande promessa na automação dos incubatórios, 

pois proporciona uma redução no espaço necessário para as 

instalações e principalmente pela flexibilização do processo 

que poderá agregar novas tecnologias.

E essas tecnologias aplicadas no processo produtivo buscam 

ter pintainhos de melhor qualidade, mais ágeis, limpos 

e eficientes, que possam nas granjas expressar todo seu 

potencial produtivo e obter índices zootécnicos cada vez 

melhores.

sistema de vacina pode ser feito a ovoscopia, que consiste na retirada 

dos ovos que não possuem embrião e que automaticamente não 

nascerá pintainho. Ao retirar os ovos inférteis economiza na vacina, já 

que nesse caso a máquina não injeta, tornando um ambiente melhor 

para o nascimento do pintainho com menor contaminação, melhor 

hidratação e oxigenação.

Outra área do incubatório que se modernizou e apresenta grande 

contribuição no processo com benefícios em toda cadeia do frango foi 

a implantação das máquinas classificadoras de ovos por peso. Essas 

máquinas além de separar os ovos por peso e coloca eles diretamente 

na bandeja de incubação, retira os ovos impróprios para incubação 

como: ovos trincados, quebrados, com casca fina, muito pequenos ou 

muito grandes.

A classificação dos pintainhos também começa a sofrer mudanças com 

a separação automática e com os resíduos de incubação. Geralmente o 

processo consiste na separação mecânica, onde os ovos não eclodidos 

que não foram retirados na ovoscopia são separados juntamente com 

os resíduos dos pintainhos. O segundo estágio é baseado no peso dos 

elementos e é realizado durante a passagem dos produtos por meio de 

um dispositivo de sucção a vácuo.

As máquinas de lavagem de caixas e bandejas já estão bem difundidas, 

sendo que a automação fez com que elas se interliguem aos demais 

sistemas do incubatório agilizando os processos, com menor mão de 

obra e melhores controles sanitários.
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"A IATF é uma técnica 
de fundamental 
importância para 
quem quer aumentar a 
eficiência reprodutiva 
do rebanho".

Inseminação artificial em 
tempo fixo traz vantagens 
econômicas para o produtor 
de corte

As vantagens são inúmeras quando o 

produtor opta pelos programas de IATF 

– Inseminação Artificial em Tempo Fixo 

em gado de corte, por exemplo: maiores 

percentuais de vacas e novilhas prenhas, de 

uma forma precoce nas estações de monta, 

redução dos intervalos entre os partos dos 

rebanhos. Em uma redução de dois meses 

em um rebanho com 100 vacas de 200 meses 

de antecipação, com percentual de 55% de 

prenhez para IATF, o aumento será de 11 

bezerros a mais só pela redução do tempo 

entre os partos das matrizes da fazenda. 

Se o produtor fizer a ressincronização este 

aumento salta para 16 bezerros, nesse caso o 

ganho será de 8% em produtividade.

No início do período pós-parto, as vacas 

não emprenham em condições de monta 

natural, ocorrendo desuniformidade em lotes 

de bezerros, com a IATF o desempenho é 

maior tanto em vacas e quanto em crias. Em 

condições naturais por serem dependentes 

da sazonalidade das pastagens, o ciclo das 

fêmeas bovinas não é satisfatório, tendo 

índices inferiores de gestações, com o 

emprego dos programas de sincronização 

de cios, a produtividade avança e o retorno 

econômico aumenta.

O maior progresso genético do rebanho 

com o uso de reprodutores provados e a 

formação de lotes de bezerros padronizados, 

permite um planejamento da propriedade 

para a venda de animais com valor maior, 

já que são animais com peso e qualidade 

melhores. Assim, é possível inseminar 

grande número de matrizes em um único 

dia, sem precisar de detecção de cios usado 

na inseminação artificial normal e ocorre o 

retorno da ciclidade mais cedo no pós-parto. 

Esse processo reduz a quase zero os riscos 

de transmissão de doenças reprodutivas, 

padroniza o desmame, a recria e futuras 

parições, o que aumenta a produtividade e um 

ganho médio por bezerro de cruzamentos.

Quanto ao anestro no pós-parto ou falta de 

cios na pecuária de corte, existe uma alteração 

das funções do órgão e das glândulas 

reprodutivas: hipotálamo, hipófese, ovários e 

útero, mas a causa determinante é a nutrição. 

Após o parto as produções hormonais são 

restabelecidas, mas não ocorre uma produção 

satisfatória do hormônio inibindo a ovulação, 

só ocorre quando atingir um nível necessário 

para produção. Os protocolos de IATF são 

restabelecidos, graças a ação do hormônio 

ECG - Gonadotrofina Coriônica Eqüina, uma 

composição do NOVORMON produto usado 

nas IATF.

A IATF é uma técnica de fundamental 

importância para quem quer aumentar a 

eficiência reprodutiva do rebanho, faz parte 

dos programas de inseminação por tempo fixo 

e é uma ferramenta que esta disponível aos 

produtores de gado de corte, já que possibilita 

uma eficiência reprodutiva melhor, aumenta 

a taxa de natalidade, maior peso na desmama, 

potencial genético e sanitário aumentado, 

o que melhora a produtividade pecuária e o 

desfrute.

A seleção das vacas que emprenham bem na 

primeira IATF deve ser considerada para a 

próxima estação, pois em geral apresentam 

melhores índices de fertilidade no rebanho, 

suportam melhor os efeitos da amamentação 

e tem mais rusticidade dentro do rebanho.

A vacinação de doenças reprodutivas: IBR, 

BVDI, BRUCELOSE e LEPTOSPIROSE, 

contribuem para um melhor resultado, o 

uso de touros com destaque em IATF, sêmen 

REPROMIX, possuem fertilidade alta e são 

usados com bons resultados. Os exames 

Texto: José Prudente de Oliveira Neto 

Medico veterinário  
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sanitários e funcionais, somados a uma boa 

suplementação nutricional das pastagens 

das vacas recém-paridas, bons minerais para 

reprodução, proteinados, energéticos com 

teores ajustados para as diferentes categorias: 

cria, recria, vacas paridas, as pastagens com 

espécies forrageiras certas de média a alta 

qualidade, bem manejadas e divididas com 

distribuição de água satisfatória, são itens que 

devem sempre ser analisados na propriedade.

Como encontrar o equilíbrio 
através do ECC com o manejo 
alimentar e a viabilidade 
econômica 

O estado nutricional do rebanho é o ponto 

de maior importância dentro dos fatores que 

interferem nos resultados da IATF. A nutrição 

afeta os índices percentuais de prenhezes 

das matrizes, vacas com comprometimento 

nutricional, quando sincronizadas com 

os protocolos de hormônios, as respostas 

dos órgãos de reprodução: hipotálamo, 

hipófise, ovários e útero são baixas. Pois 

existe uma estreita relação da ECC – Escore 

da Condição Corporal da fêmea bovina com 

a sua fertilidade, uma vez que a demanda 

energética é a última a ser atendida, antes são 

as demandas de manutenção, lactação e pôr 

fim a reprodução.

A principal causa das vacas não manifestarem 

o cio pós-parto está diretamente ligada aos 

problemas nutricionais, pois a vaca magra 

não emprenha, retardando a volta aos cios, 

para 60 a 120 dias após o parto, consequências 

que prejudicam as propriedades que 

produzem bezerros ou atividade de cria. 

Portanto a avaliação visual da ECC é uma das 

formas mais práticas e rápidas de se estimar 

as prenhezes de um grupo de vacas aleatório 

em um rebanho.

Nos sistemas extensivos de criação de 

bovinos no Brasil, 50% das vacas no pós-

parto não voltam a entrar no cio, em razão do 

manejo inadequado nutricional, envolvendo 

pastagens de baixo valor nutricional com 

déficit de proteína, energia, minerais, 

vitaminas, fibra, com ECC inferior a 2.75. 

Em uma escala de 1 a 5, no início da estação 

de monta que ocorre no período que inicia 

o ciclo das pastagens nos meses de outubro 

a março, é comum no gado de corte zebuíno 

ou cruzado, as vacas e as novilhas não 

apresentarem estado de nutrição para 

ciclicidade, recorrendo, a biotecnologia da 

IATF, o que possibilita a indução dos cios por 

estímulo hormonal. 

As prenhezes são conseguidas e um aumento 

significativo na produção de bezerros na 

estação pelo recurso da sincronização das 

fêmeas índice que pode chegar de 50 a 60% 

na primeira IATF. Com a ressincronização 

estes índices podem chegar a índices de até 

90% de prenhez. Em torno de 30 dias após 

a 1ª IATF pode ser feito o exame através de 

ultrassonografia para identificar se a fêmea 

está prenha ou não. Para as fêmeas não 

prenhas existe uma nova ressincronização 

de IATF. Neste caso pode chegar a de até 90% 

de concepção, restando apenas 10 a 20% de 

fêmeas para repasse de touros.   

As novilhas com ECC de 3.25 ou maior, com 

peso de 55% a 60% do peso adulto, estão aptas 

a tecnologia de IATF com maiores taxas de 

gestação, esta categoria deve ser realizada 

por um técnico com muito critério na 

escolha dos lotes, é essencial conversar bem 

e avaliar todos os pontos com o pecuarista. 

É importante que os animais 

para entrarem em qualquer 

programa reprodutivo, tanto 

natural quanto artificial, 

precisam de acompanhamento 

nutricional específico para esta 

fase sempre acompnahdo por 

um profissional veterinário ou 

zootecnista, com experiência 

em reprodução pois exige 

rapidez nos trabalhos de 

colocar implantes, retirar e a inseminação 

artificial quanto mais fixo o tempo nas 

operações práticas tanto melhor, pelo fato da 

técnica requerer tempo fixo para sincronizar 

a ovulação.

Previamente avaliar se as fêmeas vacas e 

novilhas estão aptas a entrarem no cio pelo 

uso de protocolos de IATF, se apresentam 

reprodutivamente púberes em caso de já 

terem cios. Nas vacas de 1ª cria o manejo 

nutricional deve ser feito com mais cuidado 

para garantir êxito com esta categoria, as que 

estão ainda em crescimento e amamentando, 

devem ser trabalhadas com ECC superior das 

vacas de mais de uma cria, igual ou maior que 

3.00.

Com tudo é de extrema importância não 

esquecer dos suplementos minerais proteicos-

energéticos, principalmente se as pastagens 

não estiverem com valor nutricional bom, os 

suplementos minerais proteicos e energéticos 

devem ter um consumo médio diário de 0.2 a 

0.3% do peso vivo.

"A principal causa de as vacas 
não manifestarem o cio pós-
parto está diretamente ligada 
aos problemas nutricionais".
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Importância da nebulização 
na suinocultura

Texto: Gustavo Bernart 

Medico veterinário  

Os suínos, como animais homeotérmicos, possuem um sistema 

de controle das condições físico-químicas, que é acionado quando 

o ambiente externo apresenta situações desfavoráveis. Os suínos 

são animais sensíveis ao frio quando pequenos e sensíveis ao calor 

quando adultos, o que dificulta a adaptação. Quando estão em um 

ambiente com temperatura abaixo da temperatura corporal, o calor 

do seu corpo para o ambiente, diminui é a lei da transferência de calor. 

Que são percebidas pelas células localizadas na pele e analisadas 

por mecanismos neurais, que tomam a decisão adequada e ativam 

os agentes específicos. Perceba na foto abaixo a forma como o suíno 

repassa o calor produzido pelo corpo.

 O melhor ambiente 

térmico para o 

suíno, onde a zona 

de conforto térmico 

dentro da termo 

neutralidade, acontece 

quando a produção 

de calor é transferida 

ao ambiente sem 

requerer ajustes 

dos mecanismos 

homeotérmicos do 

próprio animal. O 

ambiente térmico 

afeta as necessidades de ingestão e manutenção alterando a taxa 

de eficiência de ganho de peso, C.A, mortalidade e performance 

reprodutiva. Estudos demonstram que os desempenhos térmicos 

das instalações utilizadas pelos produtores apresentam um quadro 

de desconforto ambiental, associado com as altas temperaturas, 

altas umidades relativas e ventilação deficiente. Esse quadro é 

responsável pela queda na qualidade do ar, culminando em um 

aumento na incidência de doenças do rebanho e consequente queda na 

produtividade.

Entre as formas de resfriamento com água, o sistema de aspersão 

ou nebulização é considerado o mais eficiente, promovendo ganhos 

de peso significativos aos animais nas fases de crescimento e de 

terminação, que favorece uma melhor condição ao animal. 

O sistema de nebulização consiste na formação de gotículas, que 

aumentam muito a superfície de uma gota de água exposta ao ar, o que 

assegura a evaporação mais rápida. É um sistema dos mais eficientes 

em promover o conforto térmico e consequentemente melhorar o 

desempenho dos animais.  Deve ser usado sempre que a temperatura 

ultrapasse o limite de conforto e permanecer em funcionamento 

enquanto a umidade relativa do ar for inferior a máxima tolerada 

pelos suínos que é 75 a 80%. Este processo pode ser controlado 

automaticamente por um termostato umidostato ou painel de controle 

automático.

Os sistemas de ventilação positiva podem ser associados ao da 

nebulização. A movimentação do ar ocasionada aos ventiladores 

acelera a evaporação e evita que a pulverização ocorra em um só 

local. Em sistemas de ventilação negativa, é possível utilizar placas 

evaporativas. 
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Os sistemas de nebulização, está associado com a movimentação de 

ar ocasionada pelos ventiladores que acelera a evaporação e evita 

que a pulverização ocorra em um só local, e molhe a cama do animal. 

Segundo Perdomo, um nebulizador bem calibrado com água limpa 

é capaz de dividir uma gota de água em 611 gotículas e ao passar do 

estado líquido para o gasoso, a água retira do ambiente cerca de 584 

Kcal para cada Kg de água evaporada, dependendo da temperatura do 

ambiente. 

Os nebulizadores são normalmente ligados e desligados 

automaticamente para molhar e secar de forma intermitente. A 

duração de cada período de nebulização depende da taxa de água e 

das condições climáticas do local. Em um ciclo de 30 minutos ligada, 

a nebulização, de 5 até 15 minutos desligada promove uma boa 

refrigeração com um mínimo uso de água. O fluxo de ar deve ser na 

forma de ar fresco e seco vindo do exterior da edificação, do que o ar 

reciclado que logo se tornará saturado. 

A distribuição de ar em áreas de confinamento não será crítica se todo 

animal tiver acesso aos nebulizadores e a movimentação para resfriar 

o ar que entra nas instalações. É preciso ter bicos com alta pressão e 

baixa vazão para que evite molhar a baia e os animais.

A nebulização pode ser realizada para diminuir a temperatura dentro 

do galpão, melhorar a condição e o conforto dos animais, ela pode ser 

feita quando a temperatura estiver acima da normalidade desejável 

entre a faixa de idade ou peso do animal e/ou quando a UR - Umidade 

Relativa estiver abaixo de 75 a 80%. Acima disso, a nebulização 

prejudica a condição respiratória dos animais, aumenta o fluxo 

respiratório, baixando o consumo e estressando.

Outro fator muito importante é que a nebulização ajuda a diminuir a 

incidência de vírus e bactérias no ambiente, proporciona condições 

sanitárias favoráveis para o lote, evita problemas respiratórios, pode 

ser realizada no verão nos períodos frescos, eleva a cortina conforme 

foto acima e repassa a aspersão sobre os animais, no tempo entre 15 e 

20 minutos.

Abaixo os benefícios da nebulização:

 + Diminuição da carga de bactéria e vírus no ambiente;

 + Diminuição da formação de gás

 + Diminuição de problemas respiratórios

 + Resfriamento do ambiente

 + Favorece um ambiente mais seguro aos animais.

 

Deve sempre buscar a orientação do departamento técnico de 

suinocultura da Coopavel, para que as informações sobre o tipo de 

desinfetante a ser usado, a forma como proceder para tal tarefa e a 

orientação correta fazem a diferença na hora do resultado.

calcário de conchas

www.cysy.com.br

Plante com tecnologia
Colha resultados
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Mesmo com o período de 

grande recessão que o Brasil 

enfrenta, em todos os setores, 

o Agronegócio é o que segura o 

balanço positivo da economia 

brasileira.

Uma pesquisa realiza pela OCB 

– Organização das Cooperativas 

Brasileiras, mostrou que em 

comparação com os índices 

anteriores, a confiança do 

produtor rural no Agronegócio 

aumento 4,2 pontos, passando de 

89,3 para 93,5.

Quando questionados sobre 

quais são as suas principais 

preocupações, os entrevistados 

responderam em primeiro lugar, 

que são as intemperes do clima, 

seguido do aumento no custo 

de produção e a terceira mais 

temida é a alta incidência de 

pragas e doenças.

E mesmo com todas as 

incertezas do mercado 52% dos 

produtores rurais, vão investir 

em tecnologia, 67% irão comprar 

sementes que ofereçam mais 

uma produtividade maior e 

fertilizantes diferenciados, na 

agricultura. Já na pecuária 70% 

respondeu que irão investir 

em tecnologia de genética para 

melhoramento do rebanho, que 

mostra que o produtor realmente 

acredita e valoriza a atividade.   
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Segundo o IBGE, a população brasileira 

deverá crescer abaixo de 1% ao ano, nas 

próximas décadas, chegando a 216 milhões de 

habitantes em 2030. Além do abastecimento 

do mercado interno, o Brasil também terá 

oportunidades de aumentar os negócios via 

exportações de produtos do agronegócio. 

Segundo a ONU - Organização das Nações 

Unidas, a população mundial aumentará 2,4 

bilhões de pessoas, até 2050, totalizando 9,3 

bilhões, no final do período. O crescimento 

da renda em países emergentes e populosos 

como China e Índia, torna este desafio ainda 

maior.

Assim, se torna ainda mais importante 

o papel das cooperativas no trabalho de 

conscientização e de acompanhamento 

do produtor, desde a hora da escolha das 

sementes, plantio, utilização dos fertilizantes, 

manejo de doenças e pragas da lavoura, bem 

como na colheita. 

Com toda a recessão que o mercado vive, 

ainda assim, segundo o Ministério da 

Agricultura, na sua primeira projeção de 

renda no campo para 2016, a previsão é de um 

aumento de 0,2% no faturamento, para R$ 488 

bilhões, sustentado pelas proteínas animais, 

que devem crescer 1,3% para R$ 177,74 bilhões. 

No caso do setor agrícola a perspectiva é de 

uma queda, desta vez a retração prevista é de 

0,5% para R$ 310,34 bilhões.

Em relação às previsões para este ano os 

destaques são a soja e a pecuária bovina. No 

caso da soja, a renda deve crescer de R$ 5,845 

bilhões (mais 5,7%) para R$ 102,22 bilhões, 

sustentado pelo aumento da renda em reais, 

graças à valorização do dólar e colheita de 

uma safra recorde. A expectativa para 2016 

é um aumento de 11,8% no faturamento da 

soja, que deve chegar a R$ 114,28 bilhões. A 

participação da soja no VBP – Valor Bruto da 

Produção, total cresce de 21% para 23%.

No setor da agricultura o valor total de 

produção da soja, por exemplo, teve um 

aumento médio de 33% comparado com o ano 

passado, grande reflexo que vêm do aumento 

dos fertilizantes e insumos. É natural que 

em um primeiro momento o produtor 

pense em reduzir o número de aplicações 

ou trocar produtos para diminuir o preço e 

que nem sempre reflete em um menor custo 

da produção. Um exemplo claro é o dano 

que o percevejo pode causar, levando a um 

prejuízo em torno de 12%. Sem contar os 

estragos nas sementes e na indústria, já que 

grãos danificados pelo percevejo podem a 

interferir na qualidade do óleo de soja. A falta 

de controle dos percevejos, a redução nas 

aplicações ou aplicar produtos com pouca 

eficácia, podem levar a prejuízos na produção 

como também nas culturas subsequentes, 

como é o caso do Milho 2ª Safra, que é 

altamente prejudicado pelo percevejo. Outros 

itens podem ser listados como as doenças, 

as lagartas, plantas daninhas, mas um que 

também causa grande repercussão na cadeia 
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No estado do Paraná, os contratos atuais são 

os mais altos do país e muitas rodovias ainda 

não são duplicadas. Desde o semestre passado, 

várias frentes e lideranças estão lutando 

por uma discussão mais ampla com relação 

a prorrogação da administração das atuais 

concessionárias até 2045. O que a sociedade 

organizada quer é que seja realizada uma 

nova licitação, com mais transparência e 

cobrança com os novos contratos. Que tenham 

como principais objetivos a duplicação total 

das rodovias paranaenses, a redução da tarifa 

do pedágio, que hoje é o mais alto do Brasil e 

realização de mais obras. 

Um estudo realizado pala Ocepar - 

Organização das Cooperativas do Estado do 

Paraná revela que o preço médio praticado 

no país, para automóveis, a cada 100 km 

percorridos é de R$ 3,41 enquanto que no 

Paraná chega a R$ 11,05 para o mesmo 

percurso. O mesmo estudo aponta ainda que 

a tarifa de pedágio no Paraná é mais do que 

o dobro do valor cobrado nas concessões 

da Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo 

que é de R$ 4,58 para cada 100 km. Buscando 

transparência e dar maior esclarecimento 

para população, existe na assembleia 

legislativa do Paraná o projeto de lei 754/15 

que prevê a implantação do “Pedagiômetro” 

com objetivo de saber por meio de um sistema 

eletrônico, dados público, que monitorem o 

volume e a evolução do tráfego nas praças de 

pedágio do estado. Com o monitoramento, a 

população terá um instrumento eficaz para 

analisar o número de veículos que passam 

diariamente pelas praças de pedágio e o 

faturamento real das concessionárias, dando 

transparência ao sistema. 

Quando o produtor inicia o plantio, na 

primeira etapa, o preparo do solo onde 

acontece a correção, utiliza calcário, gesso 

agrícola, corretivos a base de fósforo e 

potássio. Para o calcário, gasto em pedágios 

R$ 11,05 e para os fertilizantes corretivos R$ 

13,75 por tonelada. No período de dessecação 

de plantas daninhas, no mínimo 21 dias antes 

do plantio, os defensivos na sua maioria têm 

os princípios ativos importados, que chegam 

no porto e depois vão para as indústrias 

para a produção dos defensivos. Assim até 

o produto final chegar até o supermercado 

o pedágio estará presente. O objetivo aqui, 

é trazer uma reflexão da população, dos 

produtores, da sociedade civil organizada, 

não contra o pedágio, mas com a aplicação 

correta dos recursos pagos pela população. O 

que percebemos que esta tarifa faz parte de 

toda a nossa cadeia produtiva, que pagamos 

por rodovias melhores, menos custos com 

manutenção da frota que transporta os 

insumos e os produtos, mas que ainda 

estamos “patinando” na evolução das nossas 

rodovias. Nos tornando menos competitivos 

com relação aos outros estados brasileiros. 

Na projeção do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento a pecuária de corte, 

por exemplo, terá um aumento estimado é 

de 7,5% na renda neste ano de R$ 74,5 bilhões 

para 2015, impulsionada pela alta de preços 

do boi gordo e os outros segmentos da 

cadeia. Tanto a pecuária de corte quanto a 

de leite, também sofreram com o aumento 

com os custos de produção. Na pecuária de 

corte no ano passado (2014) em um sistema 

de confinamento localizado na região oeste 

do Paraná, o produtor da raça Nelore tinha 

um custo médio, por animal, em 54 dias de 

confinamento de R$ 287,66 por cabeça. No 

mesmo período em 2015 o mesmo sistema de 

confinamento, apresentou um custo médio de 

R$ 316,44 simbolizando um acréscimo de 10% 

no custo da produção.

Na pecuária leiteira a expectativa é de 

retração de 7,6% neste ano, para R$ 27,82 

bilhões e queda de 3% em 2016 para R$ 26,99 

bilhões. No ano passado a renda do setor 
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VBP Agropecuária - Brasil

Fonte: IBGE/FGVDADOS/Cepea-Esalq-USP/Conab. Elaboração: SPA/MAPA

leiteiro foi estimada em R$ 30,1 bilhões. E 

quando observamos os custos de produção, 

também aumentaram em 2015 comparando 

com 2014, uma média de 12%. Em uma 

propriedade que produz, na região oeste do 

Paraná, com uma média de produção anual 

de 735 litros de leite por dia, sendo 35 vacas 

em lactação, 5 vacas secas, 30 novilhas e 6 

bezerras, apresenta o seguinte consumo:

Neste levantamento, o custo de produção era 

de R$ 0,72 por litro de leite em 2014, agora 

em 2015 é de R$ 0,82 por litro produzido, o 

que significa dizer que a atividade deve um 

aumento nos custos de 12%.  Na previsão 

do MAPA na avicultura de corte e ovos é que 

tenha um aumento de 1,3% na renda nesse 

ano, para R$ 47,59. As perspectivas são mais 

otimistas para 2015, pois a projeção é de 

crescimento de 12,3% no faturamento do setor, 

que deve atingir R$ 53,46 bilhões. A produção 

brasileira de frangos e ovos deve alcançar em 

2015 valor bruto da ordem de R$58,8 bilhões, 

1,3% a mais que em 2014. Pouco mais de 80% 

desse valor deve ter por origem a avicultura de 

corte. Para o frango a estimativa é de R$47,1 

bilhões, valor 1,3% superior ao de 2014, sendo 

que a região sul do país tende a responder por 

60% do valor previsto. No ovo, o VBP o Sul 

será responsável por pouco mais de 20% do 

total, a região também terá à maior expansão 

de 5,7% a mais. Quando comparamos o custo 

de 2014 com o de 2015, observamos que 

novamente houve uma variação de nos custos 

da atividade avícola, o que mais teve reflexo 

foi a energia elétrica no mês de março de 2015 

sofreu um acréscimo de 31,5% e no mês de 

junho mais 19,84%. 

No caso da suinocultura a renda deve 

crescer 2,9% neste ano, para R$ 13,95 bilhões, 

enquanto para o próximo ano é esperada 

uma retração de 2,6% para R$ 13,59 bilhões. 

E os custos com a produção o produtor 

de terminação de suínos, sofreu com um 

aumento em média de 12 a 15% impactado 

principalmente pela energia elétrica, 

combustível e seguido da mão de obra. 

O VBP – Valor Bruto da Produção brasileira, 

apresenta através do gráfico abaixo uma 

evolução do agronegócio do Brasil. Nos 

últimos dois anos passa por uma estabilidade, 

já que o crescimento mais expressivo foi de 

2012 para 2013. No ano passado atingiu um 

leve crescimento e em 2015 e 2016 a projeção é 

de que ainda se mantenha equilibrado.        

Consumo
Preço 
2014
(R$)

Preço 
2015 
(R$)

Custo 
2014 
(R$)

Custo 
2015 
(R$)

Alimentação 38,8Kg/Vaca/Dia 3,933/Kg 4,614/Kg 9.826,95 11.110,05

Mão de obra 1 Funcionário 948,20 1.032,02 1.198,00 1.282,02

Reposição 1 Novilha/Mês 1.247,00 1.358,00 1.247,00 1.358,00

Energia
Luz: 2.000 KWH/

mês
0,43 0,49 860,00 980,00

Combustível

Gasolina: 150 L/mês 3,50 3,63 525,00 544,50

Diesel: 500 L/mês 2,67 2,83 1.335,00 1.415,00

Custo total/mês 
(R$)

16.090,15 17.889,59
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Antes de qualquer coisa, é preciso que fique 

claro: a concessão de rodovias para que 

sejam administradas pela iniciativa privada é 

absolutamente necessária. Esta é uma prática 

que acontece em todo o mundo, mesmo em 

nações mais desenvolvidas, e que é ainda mais 

importante para o Brasil. Em nosso país, os 

governos – tanto federal quanto estaduais 

– já demonstraram que não têm condições 

de entregar e manter uma infraestrutura de 

transportes condizente com as necessidades 

da sociedade, em especial do setor produtivo.

Seja por falta de dinheiro, falta de 

planejamento ou falta de agilidade, agravada 

por fatores como o excesso de burocracia, as 

obras bancadas pelo poder público demoram 

a sair do papel. Quando saem. Quem tem mais 

recursos para fazer esses investimentos, com 

a agilidade necessária, é a iniciativa privada.

É preciso, no entanto, que se chegue a um 

equilíbrio na relação entre concessionárias 

e usuários. Que as empresas tenham a 

merecida remuneração pelos investimentos 

que realizam, mas com a cobrança de 

tarifas que não aumentem excessivamente 

os custos de transporte e a manutenção de 

uma malha viária compatível com o fluxo de 

veículos. No chamado Anel de Integração do 

Paraná, infelizmente, o modelo de concessão 

implantado e inúmeras ingerências ao longo 

do processo fizeram com que esse equilíbrio 

nunca tenha ocorrido.

Agora, mais uma vez vivemos um impasse 

por conta dos pedágios no Anel de Integração. 

O tema voltou com força nos últimos 

meses, novamente envolto em uma série de 

polêmicas. A possibilidade de renovação 

das delegações de rodovias federais ao 

Estado, primeiro passo para uma eventual 

prorrogação das concessões atuais, gerou uma 

série de discussões.

Inicialmente, é preciso esclarecer que o 

pedido de renovação do convênio que delega 

ao governo do Paraná aproximadamente 1,8 

mil quilômetros de rodovias federais não é 

consenso entre o setor produtivo paranaense. 

Menos consenso ainda é a possibilidade de 

ampliação dos atuais contratos vigentes. O G7, 

grupo que reúne as sete principais entidades 

representativas do setor produtivo do estado, 

não fechou questão sobre o assunto. Isso não 

impede, porém, que cada uma das entidades 

manifeste sua opinião individualmente, de 

acordo com seus próprios entendimentos.

Nós, da Federação das Indústrias do Paraná, 

somos contra qualquer tipo de prorrogação 

em concessões que sigam o modelo adotado 

no Anel de Integração. É verdade que esse 

modelo foi deturpado por uma série de 

decisões políticas equivocadas e disputas 

judiciais, que elevaram excessivamente 

os valores do pedágio e desobrigaram as 

concessionárias de realizar uma série de obras 

Pedágio: um tema que exige 
transparência e bom senso
Por Edson Campagnolo
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previstas nos contratos iniciais.

Mas justamente devido a essas situações temos hoje no Paraná 

um modelo de concessão extremamente nocivo aos usuários, 

especialmente para o setor produtivo. Os altos preços das tarifas, 

somados à falta de investimentos para que as estradas suportem o 

aumento da demanda, têm um forte impacto nos custos das empresas 

paranaenses. Em comparação com estados que adotam modelos de 

concessão mais racionais, nossa indústria e nosso agronegócio saem 

em desvantagem por causa do alto gasto para o transporte de matérias 

primas e produtos acabados.

É possível dizer que, hoje, o pedágio é um dos fatores que mais 

comprometem a competitividade do nosso segmento – incluindo aí 

a grande indústria alimentícia paranaense, intimamente ligada à 

estupenda produção agropecuária do estado, que se espalha por todas 

as regiões de nosso território. O forte impacto do pedágio nos custos 

talvez tenha sido o principal motivo que levou a diretoria da Fiep, 

em deliberação conjunta, a se posicionar contrária à possibilidade de 

prorrogação dos contratos atuais – processo que viria após a renovação 

das delegações das rodovias federais.

Mais do que isso, pesa contra uma eventual prorrogação a falta de 

transparência que sempre acompanhou as concessões atuais do Anel 

de Integração, desde que elas foram implantadas, em 1997. Definições 

fundamentais para o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, 

especialmente a taxa interna de retorno (TIR) efetivamente praticada, 

nunca ficaram claras, assim como a indicação precisa das obras – e seus 

respectivos valores – sob responsabilidade de cada concessionária. A 

eventual renovação dos atuais contratos pode não apenas consolidar 

esses problemas, como também impedir a adoção de outros modelos 

para a exploração de nossas rodovias, experimentados com mais 

sucesso no país nos últimos anos.

Mesmo contrária à renovação desses contratos, a Fiep está sempre 

disposta a colaborar com os debates sobre o tema. Em julho, por 

iniciativa do ministro dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues, 

foi criado um grupo de trabalho para avaliar os números do modelo 

de concessão do Paraná. Essa avaliação deve servir de base para uma 

decisão do governo federal sobre a renovação do convênio de delegação 

das rodovias. A Fiep integra esse grupo, com a participação de um de 

seus vice-presidentes e técnicos da entidade.

Além de contribuir com subsídios, queremos levantar mais 

informações sobre as concessões e acompanhar de perto o andamento 

do processo. Queremos, acima de tudo, garantir que o tema seja 

discutido com a maior responsabilidade e bom senso possíveis, levando 

em conta o interesse de quem realmente importa nessa questão: o 

cidadão paranaense.

Edson é presidente do Sistema Federação das Indústrias do Paraná
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Entrevista Prof. Dr. Godofredo Cesar Vitti, 
Professor da ESALQ 

Dr. Vitti é graduado em Engenharia 

Agronômica pela Universidade de São Paulo 

(1970), Mestre em Agronomia (Produção 

Vegetal) pela Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (1979) e Doutor em 

Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela 

Universidade de São Paulo (1983). Atualmente 

é professor titular da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz.

Revista Coopavel - Qual a importância da 

nutrição da planta?

Dr. Godofredo Cesar Vitti - A nutrição mineral 

adequada das plantas, é fundamental para 

o aumento da produtividade, qualidade e 

longevidade, no caso de plantas perenes e 

cana-de-açúcar, bem como, maior resistência 

à fatores bióticos (pragas, doenças, ervas 

daninhas) e abióticos (“estresses” a 

temperatura, luminosidade e déficit hídrico). 

RC - O que significa a correção de solo 

superficial e em subsuperficie?  

Correção de solo, em condições tropicais, 

se refere a utilização da prática da calagem, 

visando corrigir a acidez, tendo como 

conseqüência o aumento do pH do solo; seus 

efeitos na maior disponibilidade do fósforo e 

de outros nutrientes; diminuição dos teores 

de alumínio, ferro e manganês tóxicos; 

fornecimento de cálcio e magnésio; agregação 

do solo e maior atividade microbiana (maior 

fixação biológica do nitrogênio do ar e 

maior mineralização da matéria orgânica). 

Normalmente a aplicação de calcário corrigi a 

acidez superficial, ou seja, de 0-20 ou 0-25 cm.

Para condicionamento do solo em sub-

superfície é utilizada a prática da gessagem 

através da aplicação de gesso agrícola ou 

gesso natural (gipsita), o qual apresenta maior 

mobilidade no perfil do solo, aumentando 

os teores de cálcio e consequentemente 

diminuindo a saturação por alumínio, 

permitindo maior aprofundamento do 

sistema radicular, gerando maior resistência 

à veranicos.

Os efeitos do calcário e do gesso se 

complementam, devendo ambas as práticas 

serem realizadas baseadas na análise do solo. 

Iniciando com a aplicação do calcário e em 

seguida a aplicação do gesso.

RC - Para ter nutrição adequada da planta 

é necessário realizar a análise do solo e 

foliarantes de iniciar o plantio? Por quê?

Para nutrição adequada da planta e 

consequentemente utilizar com critério as 

Entrevista: Cláudia Daiane Reinke
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práticas corretivas (calagem, gessagem e 

fosfatagem) e as de manutenção, adubação 

mineral com macro e micronutrientes, 

é fundamental quantificar o “estoque de 

nutrientes no solo” através da análise de solo.

A análise foliar também é importante pois a 

planta é o extrator biológico dos nutrientes. 

Em culturas anuais a amostragem de folhas 

para avaliação do estado nutricional é 

realizada no início do florescimento (período 

de maior translocação de nutrientes da 

folha para órgãos reprodutivos), sendo que 

os resultados obtidos serão avaliados para 

explicar possíveis fracassos e sucessos na 

produtividade obtida. Em culturas perenes 

a análise foliar também é realizada nesses 

períodos, os quais coincidem com a primavera 

e verão, ou seja, condições adequadas de 

absorção e translocação de nutrientes, sendo 

que os resultados obtidos são utilizados no 

mesmo ano agrícola, para definir ajustes no 

programa de adubação estabelecido. 

RC - Qual a correlação entre correção de solo e 

nutrição da planta?

A correção do solo permite a máxima 

eficiência da adubação mineral pois aumenta 

principalmente o desenvolvimento do 

sistema radicular e consequentemente 

promove maior absorção de água e dos 

nutrientes aplicados. Além disso, conforme 

já comentado aumenta a disponibilidade 

de nutrientes, principalmente, o fósforo, 

maior fornecimento dos nutrientes cálcio e 

magnésio, maior agregação do solo e maior 

atividade microbiana.

RC - O fertilizante é um elemento importante 

para a nutrição da planta?

O fertilizante mineral é o único e principal 

meio para o fornecimento adequado de 

nutrientes para as plantas seja em termos de 

quantidade, disponibilidade e solubilidade 

dos nutrientes durante todo o ciclo da cultura.

RC - Na sua opinião, qual seria a melhor forma 

de nutrir a planta?

A melhor forma de nutrir a planta é 

potencializar a absorção principalmente 

via radicular dos nutrientes aplicados via 

adubação mineral. Assim antes de aplicar o 

fertilizante mineral recomendado pela análise 

de solo é necessário corrigir acidez (calagem), 

melhoria da subsuperficie (gessagem), 

adubação corretiva de fósforo (fosfatagem) 

quando necessário, práticas de adubação 

verde ou de rotação de culturas para aumento 

da matéria orgânica e diminuição de doenças, 

bem como utilização subprodutos orgânicos, 

principalmente, de origem animal (aves, 

suínos e bovinos) visando maior retenção de 

água e de nutrientes.

RC - O que o produtor ganha em utilizar 

fórmula cheia e não usar com enchimento?

A utilização de fórmulas “cheias” 

permite fornecer para planta além dos 

macronutrientes primários (N, P2O5 e K2O) 

também os macronutrientes secundários 

(cálcio e enxofre), elementos fundamentais 

para aprofundamento do sistema radicular e 

melhor nutrição da planta.

Qual o risco de o produtor estar adquirindo 

fertilizantes adulterados, falsificados?

Caso aja esse risco, o mesmo pode ser evitado 

adquirindo fertilizantes de empresas idôneas 

que participem de programas de controle 

de qualidade promovidos pela ANDA. É 

fundamental avaliar os teores de nutrientes 

em extratores pré-estabelecidos pelo MAPA e 

reconhecidos pela legislação. 

RC - Como o produtor pode identificar estes 

produtos?

É possível identificar os fertilizantes através 

de análises químicas e físicas em laboratórios 

credenciados por órgãos oficiais.

RC - Qual a importância do agrônomo para 

auxiliar o produtor identificar estes produtos 

com enchimento e falsificados?

Os Engenheiros Agrônomos especialistas 

na área de fertilizantes possuem plenas 

condições de indicar empresas idôneas bem 

como solicitar análises corretas para cada 

tipo de formulação seja no ponto de vista 

químico, principalmente, garantias mínimas 

e solubilidade e, no ponto de vista físico, 

granulometria e uniformidade das partículas. 

RC - Como o assistente técnico pode ajudar o 

produtor na escolha do fertilizante ideal?

O assistente técnico entende-se o engenheiro 

agrônomo da cooperativa, do produtor e da 

empresa de fertilizante. Os quais em conjunto 

podem definir o adubo adequado do ponto de 

vista técnico e econômico.

RC - Qual a função do fertilizante para 

diminuir o stress da planta, visando a alta 

produtividade? 

A partir da utilização de fertilizante 

adequado, a planta responderá em altas 

produtividades bem como com menores 

estresses.  

RC - Quais os nutrientes, encontrados nos 

fertilizantes, podem auxiliar as plantas na 

função em termos de proteção contra doenças 

e pragas?

Todos os nutrientes fornecidos pelos 

fertilizantes a serem aplicados via solo ou 

foliares tem função de proteger as plantas 

contra pragas e doenças. Ou seja, planta 

bem nutrida é planta mais resistente a 

fatores bióticos. Por exemplo, zinco e cobre 

por fazerem parte da enzima superóxido 

dismutase, enzima desintoxicante que 

captura radicais livres formados em condições 

de estresses, diminuindo o risco de doenças 

como as ferrugens.  O potássio, por exemplo, 

por ter função na abertura e fechamento dos 

estômatos regula a perda de água pela planta.

RC - Hoje a nutrição da planta é essencial para 

aumentar a produtividade, qual o risco para 

o agronegócio brasileiro se o produtor não 

aderir a esta tecnologia?  

É impossível nutrir adequadamente uma 

planta para altas produtividades e com 

rentabilidade econômica sem o uso de 

tecnologias de corretivos e fertilizantes, 

principalmente em solos tropicais de elevada 

acidez e baixa fertilidade.  
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Coopavel a marca preferida dos 
cascavelenses

A cooperativa recebeu no último mês o Prêmio IMPAR 2015. A iniciativa 

é do Grupo RIC e premia as marcas regionais do estado do Paraná em 

36 categorias. 

O prêmio está na sua 7ª edição e segundo o Presidente do Grupo, 

Leonardo Petrelli, além de proporcionar uma avaliação de sua 

reputação, o projeto oferece um diagnóstico regional e se torna uma 

ferramenta indispensável para as decisões estratégicas das marcas.

Em 2015 a Coopavel recebeu o título de Marca Preferida dos 

Cascavelenses na categoria cooperativa.

Coopavel realiza palestra em apoio ao 
Outubro Rosa
 

O Movimento Cascavel Rosa é resultado de uma história de luta, 

coragem, esperança e amor. Chegou à cidade por meio da vontade 

pessoal de Simone Preisner Braga Côrtes em ajudar o máximo de 

pessoas possíveis a evitar um sofrimento prevenível e acalentar o 

drama de quem convive com a doença ou que já tenha perdido alguém 

que ama. 

Cientes de que a melhor forma de prevenção é o diagnóstico precoce, 

a intenção do Movimento Cascavel Rosa é ampliar o acesso às 

informações. 

No mês de outubro a Coopavel organizou, através dos gerentes da 

área industrial e da enfermaria, palestras para conscientizar os 

colaboradores, em especial as mulheres, sobre a importância da 

prevenção e do diagnóstico precoce.

Com o tema: Prevenção e Diagnóstico Precoce, gentilmente, os doutores 

Paulo Roberto Sarturi, Clínico Geral que atende na Clínica Acesso 

Saúde e Leandro Acosta que é Oncologista e atende no COOP - Centro 

de Oncologia do Oeste do Paraná, ministraram palestras preventivas 

aos colaboradores. O destaque foi para a importância do diagnóstico 

precoce através dos exames de rotina e do autoexame que devem fazer 

parte da rotina na vida da mulher. 

Eles reforçaram ainda que quem têm ou teve casos de câncer na família 

deve monitorar com mais atenção. Qualquer alteração precisa ser 

comunicada com urgência ao médico. 

Fizeram parte do encontro mais de 700 colaboradores que, ao final da 

palestra, participaram do sorteio de camisetas alusivas ao Outubro 

Rosa.
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Diretor presidente da Coopavel, 
recebe diretores da RICTV
 

A Coopavel, uma das maiores cooperativas de agronegócio do Brasil, foi 

tema da série de reportagens da RICTV Record Made In Paraná.

O presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, enviou ao presidente 

da Coopavel, Dilvo Grolli, uma carta agradecendo pela contribuição e 

participação na matéria. Na ocasião também foi entregue um DVD com 

uma cópia da reportagem. O material foi levado pelos representantes 

da RICTV Record, Marcos Furlan, Marcos Vinicius, Ronie Pires e 

Cidinha Freitas. 

Unidade da Sancor Seguros inaugura 
em Cascavel (PR) 

A Sancor Seguros, uma das maiores seguradoras da América Latina, 

com atuação no Paraguai, Colômbia, Argentina, Brasil e Estados 

Unidos inaugurou no último mês um escritório em Cascavel. O Diretor 

Presidente da Coopavel, Dilvo Grolli participou do ato solene, sendo 

recepcionado pelo CEO da Sancor Seguros, Nestor Abatidaga, que veio à 

Cascavel para a inauguração. 

A seguradora, que tem como um de seus objetivos sempre colocar o 

segurado no centro das atenções, se utiliza da inovação como principal 

ferramenta para o desenvolvimento dos serviços prestados. O local 

escolhido para sua nova unidade foi o novo prédio da Acic – Associação 

Comercial e Industrial de Cascavel.  Atuando com seguros de vida e 

patrimoniais, a Sancor, trabalha ainda com seguros agrícolas com 

o diferencial de customização de acordo com as necessidades das 

cooperativas da região, diferente das outras que comercializam 

produtos de âmbito nacional.   
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Os produtores associados podem procurar a 

CrediCoopavel para fazer os financiamentos 

de custeio para a segunda safra de milho, 

que inicia o seu plantio no Paraná a partir de 

janeiro de 2016. 

Segundo a Secretaria da Agricultura e do 

Abastecimento do estado, essa safra é de 

grande importância para a economia do 

Paraná, pois o produto abastece a indústria, 

que agrega valor produzindo ração para aves, 

bovinos e suínos.

Além das linhas de crédito disponíveis com 

recursos próprios, a CrediCoopavel, oferece 

as linhas do Pronaf - Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar e 

do Pronamp - Programa Nacional de Apoio 

ao Médio Produtor Rural, além de outras 

destinadas a demais produtores com taxas 

de juros controladas. Os financiamentos de 

custeio envolvem os custos com preparação 

do solo, plantio – insumos, como sementes, 

fertilizantes, defensivos, tratos culturais e 

colheita.

No Pronaf, o limite de crédito é de até R$ 100 

mil por produtor e por safra, com juros de 5,5% 

ao ano. No Pronamp, o limite vai a R$ 710 mil 

por produtor e por safra, com juros de 7,75% ao 

ano. Os demais produtores podem ter acesso 

até o limite de R$ 1,2 milhão por produtor e 

por safra, com juros de 8,75% ao ano. O prazo 

de reembolso dos financiamentos é, em 

média, de até 60 dias após a colheita.

CrediCoopavel disponibiliza taxas 
diferenciadas para o plantio do 
milho 2ª Safra

www.yamadiesel.com.br
Capital e Campo Gerais (41)3555-3723 | Oeste e Sudoeste (45)3096-0900 | Santa Catarina (47)3373-0440

com nota 
fiscal direto 
de fábrica36x*

Conheça a  nossa 
linha de máquinasChega de ficar sem 

energia. Instale um 
grupo gerador         
Yanmar                      .

48x*
no cartão  BNDES



REVISTA COOPAVEL 25

EDITORIALCREdICooPAVEl
RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30.09.2015

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710  CNPJ: 76.461.557/0001-91

CÓdIgo / dISCRImInAÇão
VAloRES Em 

REAIS
CÓdIgo / dISCRImInAÇão

VAloRES Em 
REAIS

1.0.0.00.0 - ATIVo CIRCUlAnTE E REAl. A longo PRAZo  179.139.540,37  
4.0.0.00.0 - PASSIVo CIRCUlAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

 127.951.817,88 

1.1.0.00.0 - dISPonIBIlIdAdE    1.410.105,94  4.1.0.00.0 - dEPÓSIToS  98.813.762,73 

  110 - disponibilidade   1.410.105,94    411 - depósitos a Vista  19.087.287,01 

1.1.3.00.0 TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS  81.994.338,65    414 - depósitos a Prazo  79.726.475,72 

  131 - Carteira Própria   81.994.338,65  4.1.5.00.0 - RElAÇÕES InTERdEPEndEnCIAS  320.680,80 

1.1.6.00.0 - oPERAÇÕES dE CRédITo  93.372.740,64   451 - Recursos em Trânsito de Terceiros  320.680,80 

  161 -  operações de Crédito Setor Privado  96.251.819,21 4.1.6.00.0 - oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFICIAIS  20.376.768,32 

  169 -  operações de Crédito em liquidação  (2.879.078,57)   468 - Banco do Brasil  9.343.108,00 

1.1.8.00.0 - oUTRoS CRédIToS  1.874.790,92   470 - Caixa Economica Federal  8.268.918,42 

  180 - diversos  1.874.790,92   472 - outras Instituições  2.764.741,90 

1.1.9.00.0 - oUTRoS VAloRES E BEnS  487.564,22 4.1.9.00.0 - oUTRAS oBRIgAÇÕES  8.440.606,03 

  194 - outros Valores e Bens  487.564,22   493 - Sociais e Estatutárias  2.345.823,29 

1.1.0.00.0 - PERmAnEnTE  65.297,17   494 - Fiscais e Previdenciárias  1.649.995,66 

  1.3.2.00.0 - ImoBIlIZAdo dE USo  65.297,17   503 - diversas  4.444.787,08 

    324 - outras Imobilizações de Uso  531.146,48 6.1.0.00.0 - PATRImÔnIo lÍQUIdo  49.245.571,81 

    329 - (depreciações Acumuladas)  (465.849,31)   611 - Capital Social  18.881.135,00 

  611 - (-) Capital a realizar  (6.430,00)

  615 - Fundo de Reserva  26.464.266,20 

  617 - Sobras do 1º semestre  3.906.600,61 

7.0.0.00.0 - ConTAS dE RESUlTAdo  2.007.447,85 

  7.1.0.00.0 - Receitas operacionais  7.998.989,23 

  8.1.0.00.0 - despesas operacionais  (5.991.541,38)

ToTAl do ATIVo  179.204.837,54 ToTAl do PASSIVo  179.204.837,54 

NOTAS EXPLICATIVAS 
01- Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se o 

procedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 30 de setembro de 2015.

DILVO GROLLI 

Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 

Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 

Diretor Vice Presidente 

CPF: 015.855.689-53

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 

Contadora 

CPF: 492.663.309-49 

CRC-PR. 043740/0-8



REVISTA COOPAVEL26

RECEITAS

INGREDIENTES

 + 500 gramas macarrão tipo penne

 + 100 gramas de manteiga

 + ½ cebola média picada

 + 600 gramas de filé mignon cortado em 

tirinhas

 + 4 xícaras de chá de rúcula rasgada

 + 500 ml creme de leite fresco

 + 5 colheres de sopa de mostarda 

 + Sal e Pimenta do reino a gosto 

 + MODO DE PREPARO

1. Tempere a carne com sal e pimenta.
2. Refogue a cebola na manteiga até 

murchar e acrescente a carne.
3. Quando a carne estiver cozida, 

acrescente o creme de leite e deixe 
reduzir um pouco em média 10 
minutos.

4. Depois disso, adicione a mostarda e 
verifique o sal.

5. Cozinhe o penne em água abundante 
com sal e, quando estiver al dente, 
escorra.

6. Coloque o penne na travessa, espalhe 
a rúcula rasgada em cima e despeje o 
molho.

7. Sirva imediatamente.

INGREDIENTES

 + 2 xícaras (chá) de leite 
 + 1 caixinha de leite condensado
 + 4 colheres (sopa) de manteiga
 + 3 pães franceses 
 + 10 colheres (sopa) de coco ralado 

(opcional)
 + 1 ovo
 + 1 xícara (chá) de açúcar

MODO DE PREPARO

1. DColoque em uma panela o leite, o leite 
condensado e a manteiga.

2. Leve ao fogo por cerca de 7 minutos ou 
até ferver.

3. Retire do fogo e reserve.
4. Corte os pães e coloque em uma tigela.
5. Despeje o coco sobre os pães e regue 

com a mistura do leite fervente.
6. Cubra a tigela com filme plástico e 

deixe descansar dentro da geladeira 
por 20 minutos.

7. Pré-aqueça o forno em temperatura 

média de 200°C.
8. Transfira a mistura para o 

liquidificador e junte o ovo.
9. Bata por 3 minutos ou até obter um 

creme homogêneo. Reserve.
10. Coloque o açúcar em uma fôrma com 

furo no meio (capacidade para 2,5 
litros).

11. Leve ao fogo por 4 minutos ou até o 
açúcar derreter, mexendo sempre.

12. Espalhe o caramelo por toda a fôrma e 
despeje o creme.

13. Leve para assar, em banho-maria 
durante 1h30 ou até que o palito sala 
limpo de dentro do pudim, retire do 
forno, desenforme ainda morno e sirva 
gelado. 

Dica  
Para massas e doces não ficarem com 
gosto, o ovo deve sempre ser peneirado.

Penne com tiras de filé ao molho de 
mostarda e rúcula

Pudim de Pão Francês

Se você tem uma receita deliciosa, envie 
para: imprensa@coopavel.com.br






