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Com 480 empresas expositoras o evento proporcionou, além de aprendizado técnico para 
os produtores, comodidade aos visitantes com entrada e estacionamento gratuitos, ruas 
cobertas e asfaltadas, restaurante próprio, duas áreas de lanches, água potável e várias áreas 
de descanso em toda a área de extensão do parque.
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Credicoopavel
A colocação de terminais para os clientes da 

Credicoopavel nas filiais da Coopavel é um 

avanço nos serviços prestados aos clientes, 

junto com essa melhoria vão aparecer 

oportunidades para atrair novos clientes e 

negócios.

Os Bancos e as Cooperativas de Crédito 

precisam de velocidade e agilidade no 

atendimento, são organizações que trabalham 

diretamente com o cliente e o relacionamento 

em uma organização da área de serviços 

financeira começa com a abertura da conta 

corrente e pode durar uma vida inteira, e até 

mais, continuando com a geração seguinte.

As melhores experiências e relações com os 

clientes devem ser integradas e sincronizadas 

com todas as partes ativas internas e externas 

e de maneira visível para o cliente. 

A Credicoopavel tem que explorar a forte 

cultura do bom atendimento, dos baixos 

custos de manutenção e de tarifas e a 

excelente distribuição de sobras de cada 

exercício, construído ao longo dos anos pelos 

profissionais, pelo qual os associados tem 

muito orgulho.

A mudança estrutural de atendimento 

não pode mudar o relacionamento com os 

associados e principalmente a longo prazo. 

Para conseguir um relacionamento de longo 

prazo com os clientes, estes  precisam estar 

satisfeitos e motivados.

Os profissionais da Credicoopavel precisam 

estar atentos e conscientes das tendências 

que geram conforto e melhor atendimento 

e também abrindo novas oportunidades de 

negócios, com vantagens competitivas com a 

instalação de terminais em todas as filiais da 

Coopavel.

Um novo nível de compreensão e de 

experiência serão observados pelos 

associados e os profissionais precisam 

exercitar a imaginação pensando em novas 

trajetórias com base no avanço que está 

acontecendo com o novo sistema de TI e as 

mudanças do atendimento.

Precisa-se refletir como usar essas tecnologias 

para transformar o nosso negócio. Toda 

a equipe precisam estar atentos às novas 

oportunidades de crescimento lucrativo. 

Para uma organização se tornar ágil o 

suficiente para otimizar sua relação com a 

velocidade do mercado de serviços bancário 

brasileiro e com as exigências da sociedade de 

serviços de qualidade e com pontualidade é 

preciso quebrar a rigidez dos velhos processos 

e procedimentos profissionais.

Com o intuito de adotar na Credicoopavel 

as melhores condições de atendimentos 

está em curso uma série de inovações 

com ferramentas e treinamentos para os 

profissionais, inclusive o trabalho em equipe 

para identificar oportunidades e solucionar 

problemas. 

É um mecanismo de direcionamento 

fundamental para as lideranças da 

cooperativa, onde as filiais da Coopavel 

ajudarão a Credicoopavel a encontrar um novo 

caminho, mas também serão bastante úteis 

para o crescimento das duas cooperativas. 

A decisão de uma vai impulsionar a tomada de 

decisão da outra no processo de atendimento 

aos associados, com terminais semelhantes, 

para agilizar e disponibilizar informações. 

Quando as ferramentas são boas e grandiosas 

devem ser copiadas com rapidez, tornando-

se as rotinas bastante agradáveis, trazendo 

agilidade e qualidade inédita para as 

cooperativas.

Dilvo Grolli 
Diretor Presidente da Coopavel

Com mais de 100 milhões de hectares, Fox não 
dá chance para as principais doenças entrarem na 
lavoura, como a ferrugem, a antracnose, o oídio e a 
mancha-alvo. É por essas e outras que somos o 
fungicida que mais cresce em uso no Brasil: 
é a proteção que barra as doenças e libera seu 
potencial produtivo.

Com Fox, você 
deixa a ferrugem e 
as doenças do lado 
de fora da soja.

Fox - De primeira, sem dúvida.

www.deprimeirasemduvida.com.br

AF_guide fox Marreta_ 21mmx275mm.indd   1 1/21/16   3:47 PM
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Brasil deve colher 100 milhões de toneladas 
de soja e 84 mi/ton. de milho

O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, através de uma 

estimativa da USDA é que em 2016 a safra seja 3,95% superior a colhida 

em 2014/2015, em uma área de 33,2 milhões de hectares. 

Atingindo assim a produção brasileira será de 100 milhões de 

toneladas, já a mundial deve ser 0,44% maior colhendo 320.210 milhões 

de toneladas em 2016. A exportação do grão, até agora já teve um 

aumento de 12,6% em comparação ao mesmo período de 2015. 

Já de milho, o Brasil é o quarto maior produtor, com a estimativa de 

colher 84 milhões de toneladas em 2016, as exportações devem chegar a 

28 milhões de toneladas em uma produção mundial de 969.640 milhões 

de toneladas.  

Fonte: Relatório USDA – 09 de março de 2016.

Paraná: Agronegócio fecha 2015 com saldo 
positivo

Em 2015 a única atividade que superou a dificuldade financeira foi a 

agropecuária, só o agronegócio paranaense criou 3.067 mil vagas de 

emprego no ano passado. 

Nos últimos quatros anos o agronegócio foi o setor que apresentou 

o melhor resultado. As atividades como aves, suínos e bovinos 

representaram 40% desse saldo e a cultura de soja, florestas e outras 

culturas, representaram 18% desde total. 

O estado do Paraná é o maior exportador de carne de frango, o 2º maior 

produtor nacional de grãos do Brasil e o 3º maior exportador de soja 

em grãos. Na exportação de produtos como soja e a carne de frango, o 

estado chegou a marcas dos 37,9 milhões de toneladas.

Crédito ao Agronegócio alcança marca 
recorde de R$ 174,9 bilhões

Destaques para a linha do Pronaf, que totalizou R$ 39,3 bilhões, 

com crescimento de 9,1% na comparação anual, e Programa de 

Agricultura de Baixo Carbono, Programa ABC, que totalizou R$ 9,1 

bilhões, 13,4% maior frente a 2014. O BB tem participação de 60,9% nos 

financiamentos destinados ao setor, em Dez/15. 

A novidade tecnológica é o lançamento do aplicativo que captura 

as coordenadas das propriedades rurais, permitindo a geração do 

perímetro, cálculo da área em hectares e facilidade no envio das 

informações para o BB.

Sicoob realiza R$ 120 milhões em propostas 
durante Show Rural Coopavel

Durante os cinco dias do evento o Sicoob protocolou 278 propostas, um 

total de R$ 120 milhões que foram disponibilizados para o produtor 

rural. 

Um dos atrativos que a cooperativa trouxe para o evento foi o Expresso 

Instituo Sicoob, um ônibus itinerante que disponibilizou 150 cursos 

com temas variados para crianças, adolescentes, jovens e adultos. 

Além da presença no Show Rural Coopavel, o Sicoob, trouxe o ex-

ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, 

para palestrar para um público de 300 pessoas, sobre as tendências 

do agronegócio para o próximo triênio. De acordo com o palestrante, 

o Brasil é o país que mais ampliará a produção até 2020, com previsão 

de aumento de 40% no período. “O Brasil tem tudo que é necessário 

para essa produção: tecnologia, disponibilidade de terra e gente capaz”, 

frisou. 

E pela primeira vez no Show Rural Coopavel, a Sancor Seguros do 

Brasil, realizou um grande trabalho com apresentação de diversos 

produtos e serviços durante a feira, alguns específicos para o segmento 

do agrícola.

Saúde animal: OIE aprova pedido de zona 
livre da peste suína 

Quatorze estados e o Distrito Federal estão um passo de receber o 

certificado de zona livre da peste suína clássica. A comissão científica 

da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) aceitou o pedido do 

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para 

ampliar o status de zona livre da doença para o DF, Acre, Bahia, Espírito 

Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 

Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. No Brasil 

somente dois estados possuiam o certificado de zona livre da peste 

suína clássica: Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

“Esta conquista é resultado de um grande esforço da defesa 

agropecuária e um reconhecimento da competência técnica brasileira”, 

comemora o secretário de Defesa Agropecuária do ministério, Luis 

Rangel.  

A doença, causada por um vírus, é altamente contagiosa e tem 

notificação compulsória para a OIE. Provoca febre alta, manchas 

avermelhadas pelo corpo, paralisia nas patas traseiras, dificuldades 

respiratórias e pode levar à morte do animal. Os últimos casos foram 

registrados no Brasil em agosto de 2009, no Amapá, Pará e Rio Grande 

do Norte.

Valor de Mercado

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

média mensal. A comparação é do mês de fevereiro de 2015 e com 

fevereiro de 2016. O campo “Variação” mostra o comparativo com os 

valores nos anos de 2015 e 2016.

mercado - média mensal

Produtos Fev 2015 Fev 2016 Variação

Soja R$ 57,00 R$ 69,20 22% 

Milho R$ 20,75 R$ 32,47 57%

Trigo R$ 32,00 R$ 40,00 25%
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Quando você precisa de um herbicida com amplo 
espectro para trigo, qual a sua escolha?

(    ) O mesmo
(    ) O mesmo 
( √ ) Tricea®. A melhor opção para controlar
o azevém e outras plantas daninhas no trigo 

0800 772 2492 | www.dowagro.com/br

Tricea®, o herbicida da Dow AgroSciences que trouxe uma alternativa 
para a cultura de trigo. Com amplo espectro, Tricea® controla o azevém 
e outras plantas daninhas, resistentes ou não ao glifosato, e ainda 
apresenta maior residual, atuando no solo por muito mais tempo. 

Tricea®.  A escolha certa.  
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Para Francisco - Entre o fazer e o dizer

A reflexão abaixo é do Papa Francisco feita durante a sua 
homilia na missa, na capela de Santa Marta no último dia 
23 de fevereiro. 

De nada serve autoproclamar-se cristãos, porque Deus é real e é pelo fazer, 

não certamente pela religião do dizer. Foi uma evocação à essencialidade 

da vida cristã a que o Papa propôs – com o convite a um exame de 

consciência sobre as bem-aventuranças e em particular sobre o próprio 

testemunho em família.

A liturgia da palavra do dia 23 de fevereiro, no introduz na dialética 

evangélica entre o fazer e o dizer observou imediatamente Francisco, 

referindo-se ao trecho do livro do profeta Isaías (1, 10.16-20). O Senhor 

chama o seu povo a fazer: Vinde, tratemos. Falemos e deixai de praticar 

o mal, aprendei a praticar o bem, procurai a justiça, socorrei o oprimido, 

fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Resumindo fazei, praticai 

obras, porque Deus é real.

De resto, o próprio Jesus afirmou: “Não são aqueles que me dizem: 

“Senhor, Senhor” entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fizerem 

obras! ”. Portanto não os que dizem e chegam, mas os que fizerem a 

vontade do Pai. Assim o Papa recordou que o Senhor nos ensina o caminho 

do fazer. E, acrescentou, quantas vezes encontramos pessoas – inclusive 

nós mesmos – na Igreja que proclama: Sou muito católico! Mas, temos 

vontade de perguntar, o que fazes? Por exemplo, observou Francisco, 

quantos pais se dizem católicos, mas nunca têm tempo para falar com os 

seus filhos, para brincar com eles, para os ouvir. Ou ainda, prosseguiu os 

seus pais estão numa casa de repouso, mas eles estão sempre ocupados e 

não podem ir visitá-los, deixando-os abandonados. Contudo repetem: Sou 

muito católico! Pertenço à pastoral tal...

Esta atitude, afirmou o Papa, é típica da religião do falar: digo que sou 

assim, mas pratico a mundanidade. Como os clérigos sobre os quais 

falava Jesus. Eles gostavam de se mostrar, da vaidade, mas não da justiça; 

gostavam de ser chamados mestres, gostavam do dizer e não do fazer.

Uma realidade evocada também pelo trecho evangélico da liturgia, tirado 

do capítulo 23 de Mateus (1-12). Pensemos – disse o Papa – naquelas dez 

jovens que eram felizes, porque naquela noite deviam esperar o esposo. 

Estavam felizes! Mas cinco delas fizeram o que deviam para esperar o 

esposo; as outras cinco estavam nas nuvens. E assim, prosseguiu, quando 

chegou o esposo faltava-lhes o óleo: eram insensatas.

“Dizer e não fazer é um engano” advertiu o Pontífice. É um engano que 

nos leva exatamente à hipocrisia. Precisamente como Jesus diz daqueles 

clérigos. Mas o Senhor vai além: que diz àqueles que se aproximam dele 

para fazer? As suas palavras são: Coragem, vinde e falemos! Mesmo se os 

vossos pecados fossem vermelhos como escarlate, tornar-se-iam brancos 

como a neve. Se fossem como púrpura, tornar-se-iam como lã.

Por isso, explicou Francisco, a misericórdia do Senhor consiste em fazer. 

Assim àqueles que batem à porta e dizem: “Mas, Senhor, recordas, eu 

disse...”, ele responde: Não te conheço! Ao contrário, a quantos os que fazem 

diz: És pecador como o escarlate, tornar-te-ás branco como a neve. Deste 

modo a misericórdia do Senhor vai ao encontro de quantos têm a coragem 

de se confrontar com ele, mas confrontar-se sobre a verdade, sobre as 

coisas que faço ou não faço, para me corrigir. Este é o grande amor do 

Senhor, nesta dialética entre o dizer e o fazer.

Eis que, relançou o Papa, ser cristão significa fazer: fazer a vontade de 

Deus. No último dia – porque todos nós teremos um – o que nos perguntará 

o Senhor? Dir-nos-á: “O que dissestes sobre mim? ” Não! Quererá saber 

quais as obras que fizemos. Resumindo, nos interpelará sobre as coisas 

concretas: “Tive fome e destes-me de comer; tive sede e destes-me de 

beber; estava doente e viestes ter comigo; estava preso e viestes visitar-me”. 

Porque esta é a vida cristã. Ao contrário, só falar leva-nos à vaidade, àquele 

fazer de conta que somos cristãos. Mas, assim não somos cristãos!

No centro do tempo que nos aproxima da Páscoa neste caminho de 

conversão quaresmal, Francisco propôs um exame de consciência, 

sugerindo que nos façamos algumas perguntas: Sou daqueles que falam 

muito e nada fazem ou faço algo? Procuro fazer mais? O objetivo, afirmou, 

é fazer a vontade do Senhor para praticar o bem aos meus irmãos, àqueles 

que estão próximos de mim.

Na conclusão, o Papa convidou a rezar a fim de que o Senhor nos dê esta 

sabedoria de compreender bem onde está a diferença entre o dizer e o 

fazer e nos ensine o caminho do fazer ajudando-nos a segui-lo, porque a 

via do dizer nos leva ao lugar onde estão os doutores da lei, os clérigos que 

gostavam de se vestir e parecer como reizinhos. Mas esta não é a realidade 

do Evangelho! Eis então a oração a fim de que «o Senhor nos ensine este 

caminho.

Plantas voluntárias: o que fazer?

 

A interferência das plantas daninhas está entre as principais 

responsáveis pela redução na produtividade das culturas. Em 

ecossistemas agrícolas, a cultura e as plantas daninhas possuem 

demandas por água, luz, nutrientes e CO2 e, na maioria das vezes, 

um ou mais desses fatores de crescimento não estão disponíveis em 

quantidade suficiente até mesmo para o desenvolvimento da própria 

cultura e, assim estabelece-se a competição. Todo o estresse causado à 

cultura reflete em alterações morfofisiológicas nas plantas, com efeito 

direto sobre sua produtividade. Trabalhos publicados indicam redução 

de 10 a 40% no rendimento de soja pela presença de plantas daninhas 

durante todo o ciclo (Vidal et al., 2010).

Planta daninha por definição é "toda e qualquer planta que ocorre onde 

não é desejada” (Shaw, 1982). Sendo assim qualquer planta pode ser 

considerada daninha, como é o caso de plantas voluntárias de culturas 

remanescentes da operação de colheita e tornam-se competidoras com 

culturas estabelecidas na sequência.  A presença de plantas voluntárias 

sempre ocorreu, porém no Brasil, a intensificação no uso da terra 

associado ao aumento na disponibilidade de cultivares de ciclo curto 

das diferentes culturas possibilitou um incremento no uso de culturas 

em sucessão, como é o caso de soja/milho; milho/soja; algodão/soja, 

dentre outras sucessões (Figura 1).

Figura 1 – Ilustração da presença de plantas voluntárias em 
diferentes sistemas de sucessão. (Fotos do autor).

o milho voluntário na cultura da soja

A presença de milho voluntário na cultura da soja é bem comum, 

principalmente nas regiões em que se cultiva o milho safrinha, que 

hoje é a principal safra do cereal no Brasil. O controle das voluntárias 

torna-se mais restrito quando envolvem culturas com mesmo grau 

de resistência a determinado herbicida, como é o caso da sucessão 

milho:soja quando ambas utilizam a tecnologia de tolerância ao 

glifosato.

As plantas voluntárias de milho são resultantes da germinação de 

grãos, espigas ou partes de espigas perdidas na colheita mecanizada, e 

podem se tornar sério problema nas culturas cultivadas em sequência. 

No caso da sobra de espigas, o milho germina em fluxos diferentes 

e contínuos, o que dificulta seu controle e afeta a intensidade da 

competição. O milho é uma espécie com elevada habilidade 

competitiva quando presente junto com à soja. Pesquisas indicam que o 

milho voluntário reduz a produtividade da soja em 10% com população 

de apenas 0,5 planta de milho-2 e, 41% de redução na população de 16 

plantas voluntárias de milho m-2 (Marquart et al., 2012). 

Em trabalhos conduzidos na Universidade de Passo Fundo observam-

se reduções na produtividade da soja à medida que se eleva a 

população de plantas de milho, onde a existência de uma única planta 

daninha já causa redução em mais de 17% na produtividade (Tabela 

1). As consequências destas perdas em produtividade se refletem 

negativamente na receita que o produtor obtém com a soja.

População de 
milho

(Plantas m-2)

Perdas de 
produtividade da 

soja (%)

Perdas de
produtividade da 

soja (kg ha-1)

Receita obtida
na soja (R$ ha-1)*

0 00 00 3.100

1 17,7 531 2.555

2 29,9 897 2.173

5 51,1 1533 1.516

10 66,9 2007 1.026

15 74,5 2235 790

*Produtividade na testemunha sem milho foi de 3.000 kg ha-1. Preço base 

da soja R$ 62,00.

A soja voluntária na cultura do milho

Os grãos de soja, perdidos na colheita irão germinar e emergir assim 

que tiverem condições de umidade adequada, o que coincidirá com o 

estabelecimento de culturas em sucessão, como o milho.

As plantas de soja presentes na área estabelecem a chamada “ponte 

verde”, ou seja, servirão como hospedeiras de pragas, como Helicoverpa 

armigera, ou mesmo doenças, como a ferrugem da soja. No caso de 

Texto: Dr. Mauro Antônio Rizzardi

Engenheiro Agrônomo 
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As perdas de calor das aves

O grande problema da produção animal de maneira geral em tempos 

de mudanças é exatamente as adaptações das estruturas de produção 

como as instalações, e dos animais que são mais ou menos tolerantes 

ao calor em função do melhoramento genético e de suas linhagens 

respectivamente.

As aves são animais homeotermos, ou seja, mantém sua temperatura 

corporal relativamente constante (aproximadamente 41°C), mas 

possuem como característica a ausência de glândulas sudoríparas, 

o que dificulta as trocas de calor com o ambiente. Por isso, as aves 

conseguem trocar calor com o ambiente por quatro meios: convecção, 

condução, radiação e respiração, a fim de manter sua temperatura 

corporal em equilíbrio.

A necessidade térmica e a resistência ao calor das aves variam de 

acordo com a idade de criação, as aves são tolerantes ao calor nas duas 

primeiras semanas de vida, e essa resistência diminui no decorrer das 

semanas, o que demonstra que frangos de corte são mais resistentes ao 

frio do que ao calor.

Tabela 1. Necessidade térmica de acordo com a semana de criação das 

aves

Idade

Temperatura °C      Umidades Relativas

Ótima Crítica

Ótima Crítica

Min Máx Min Máx

1ª Semana 35 33 42 30

60%

Menor de 
40%

e
Maior que 

80%

2ª Semana 33 30 40 25

3ª Semana 30 27 38 23

4ª Semana 27 24 37 20

5ª Semana 25 21 36 17

6ª Semana 24 21 35 15

As perdas por condução, convecção e radiação são chamadas de 

troca sensíveis, uma vez que para ocorrerem eles dependem de um 

diferencial de temperatura entre a superfície corporal das aves e a 

temperatura ambiente. Consequentemente, quanto maior for essa 

diferença, mais eficientes serão trocas. Sendo assim, para aumentar as 

trocas de calor com o ambiente, as aves se agacham, mantém as asas 

afastadas do corpo, a fim de aumentar ao máximoa área de superfície 

corporal, e também aumentam o fluxo de calor para regiões periféricas 

do corpo que não possuem cobertura de penas (crista, barbela e pés).

Por isso, é fundamental ressaltarmos a importância de se utilizar 

uma adequada densidade de alojamento de acordo com as condições 

construtivas e ambientais de cada região, já que em galpões abertos e 

sem ambiente controlado, as aves têm dificuldade em expressar estes 

comportamentos que auxiliam na manutenção de sua temperatura 

corporal. Existem diversas recomendações de densidade de alojamento 

de aves, variando de local para local, devido principalmente às 

condições de manejo e do ambiente de criação.

Em condições de elevadas temperaturas, as aves, portanto, vão atrás 

de lugares mais frescos dentro do aviário, cavando buracos na cama 

para permitir um aumento das trocas por condução. Ao adotarmos 

uma densidade de alojamento elevada em galpões sem controle do 

ambiente, estaremos dificultando que as aves realizem as trocas por 

condução e convecção, já que não conseguiram achar um local mais 

agradável e nem abrir as assas, a fim de aumentar a superfície de 

contato, agravando ainda mais a situação de estresse.

Para os animais em geral, em um ambiente tropical, o mecanismo 

físico de termólise mais eficaz é o evaporativo, por não depender 

do diferencial de temperaturas entre os organismos e o ar. como 

nesses ambientes a temperatura do ar tende a serem próxima ou 

eventualmente superiores a corporal, os mecanismos de condução e de 

convecção tornaram-se ineficazes. Mas a troca através de respiração 

ofegante é bastante onerosa metabolicamente, pois grande quantidade 

de energia tem de ser utilizada para que as aves se mantenham em 

equilíbrio, ocasionando aumento de conversão e perda de peso.

Quando as aves são expostas a altas temperaturas, observa-se que 

ocorre imediatamente um aumento do consumo de água, enquanto que 

a redução no consumo de alimentos leva algumas horas para iniciar 

após a temperatura ambiente atingir níveis acima de sua temperatura 

de ter neutralidade. A sobrevivência das aves em ambientes 

termicamente estressantes depende em grande parte do consumo de 

grandes volumes de água, o que aumenta o período de sobrevivência 

das aves.

Nesse caso, devemos ressaltar a importância da localização das 

caixas d’água nas granjas, onde não muito raro, temos situações onde 

estas são diretamente expostas a radiação solar, sem nenhum tipo 

de proteção. Em altas temperaturas, a água chegara aos bebedouros 

com uma elevada temperatura também, o que fará com que ela perca 

grande parte de sua função refrigerante no processo de perda de calor 

evaporativa respiratório.

Um dos efeitos do estresse térmico sobre as aves que acarreta em 

perdas substanciais é a redução do consumo de ração, pois as aves 

tentam diminuir a produção de calor interno devido do consumo de 

energia da ração. Tanto a digestão quanto a absorção dos nutrientes 

geram energia, que liberado na forma de calor é o chamado ‘incremento 

calórico’. Já baixas temperaturas, podem melhorar o ganho de peso.

Texto: Adelino Henkes 

Técnico em agropecuária

Helicoverpa armigera o ataque às plantas passa de uma lavoura a outra, 

multiplicando-se sem interrupção. Em detrimento da disseminação 

do inseto-praga reforçou-se a necessidade de eliminar estas plantas 

voluntárias. 

Além de servir como “ponte verde”, a soja voluntária afetará a 

produtividade do milho. Trabalhos conduzidos por Rizzardi et al. (2012) 

indicam que o aumento na população da soja voluntária diminuiu 

significativamente a produtividade do milho, com redução de 22,8% 

com a elevação na densidade de zero para 32 plantas de soja m-2 

(Tabela 2). Estas perdas causadas pela presença da soja voluntária, 

associadas à necessidade da manutenção do vazio sanitário naquelas 

regiões onde há exigência legal do mesmo, justificam a adoção de 

medidas para o seu controle. 

Número 
de plantas 
de soja m 

Matéria 
seca da 

soja
(mg m-2)

Número 
de espigas 

planta-1

Número 
de grãos 
espiga-1 

Peso de 
mil grãos 

(g)

Produtivi-
dade

(kg ha )

0,0     0,0 d*   1,5ns     477 ns   297,89 ns 10787 a*

1,0   12,5 cd 1,5 453   307,51 10334 ab

2,0   51,6 cd 1,4 446   303,20 9284 abc

4,0 76,8 c 1,6 446   303,73 9216 abc

8,0 149,4 b 1,5 446   301,16 8949 abc

16,0 221,2 a 1,3 442   305,78 8487 bc

32,0 286,2 a 1,3 443   302,18 8331 c

Média 113,9 1,4 450   303,07 9341

C.V.(%) 26,81 10,8 5,5 3,45 8,99

ns Não significativo. * Médias seguidas de mesma letra minúscula na 

coluna não diferem entre si pelo teste Tukey (P> 0,05).

como enfrentar o problema?

Diante dos efeitos negativos das plantas voluntárias, há a necessidade 

de se enfrentar este problema, através do uso de alternativas de 

controle químico das plantas voluntárias para a redução das perdas na 

colheita.

Estas perdas estão associadas ao processo em si da colheita e também 

às condições da cultura. Práticas de manejo da cultura, como: preparo 

inadequado do solo, época incorreta de semeadura, população de 

plantas elevadas, cultivares não adaptadas e ocorrência de plantas 

daninhas são alguns dos fatores associados ao aumento das perdas na 

colheita. Porém, as principais causas se prendem às perdas ligadas a 

má regulagem e operação da colhedora. 

No caso da cultura do milho, as perdas na colheita ocorrem por espigas 

com palha; perdas de grãos soltos ou grãos no sabugo atrás da máquina; 

e perdas de grãos na frente da plataforma. O tipo de perda pode estar 

associado à coleta do material (plataforma), ou a mecanismos internos 

da colhedora, relacionados ao sistema de alimentação, trilha e limpeza 

da máquina.

Mesmo que haja uma boa regulagem da colhedora, as perdas de milho 

podem ocorrer. Dados de pesquisa indicam que uma perda total 

(espigas + grãos soltos + grãos no sabugo) de aproximadamente 4% 

seria aceitável para a tecnologia hoje existente nas colhedoras. Assim, 

se for considerada uma produtividade de 10.000 kg ha-1, as perdas 

chegariam a 6,6 sc ha-1. Diante deste cenário, o uso de herbicidas para 

o controle destas plantas voluntárias se faz necessário. As indicações 

de alternativas químicas registradas para com controle destas plantas 

encontram-se na Tabela 3.

Tabela 3 – Relação de herbicidas registrados para o controle de plantas 

voluntárias de milho e de soja

Milho voluntário 
na soja

Milho voluntário 
(em dessecação)

Soja voluntária 
no milho

Soja voluntária
(em dessecação)

Cletodim
Fluazifope
Haloxifope

Quizalofope
Propaquizafope

Setoxidim
Tepraloxidim

Glifosato
Glifosato + 

carfentrazona
Paraquate

Atrazina
2,4-D

Fluroxipir
Tembotriona

Diquat
2,4-D

Flumioxazina
Fluroxipir
Glifosato

Glufosinato
Paraquate

Saflufenacil

Na soja, os principais herbicidas disponíveis são os graminicidas, 

inibidores da ACCase, como os fope (fluazifope; haloxifope; quizalofope 

e propaquizafope) e os dim (cletodim e setoxidim). Estes herbicidas 

controlam plantas de milho com menos de 6 folhas desenvolvidas. No 

milho, os herbicidas alternativos incluem herbicidas de pré-semeadura 

(dessecação), como o 2,4-D; diquat; paraquat e saflufenacil e de pós-

emergência inicial, como atrazina.

Por fim é importante salientar que, no momento em que novas 

tecnologias para controle de plantas daninhas estiverem disponíveis 

poder-se-á integrar o seu com o controle de plantas voluntárias, a 

partir da rotação/sucessão de eventos nas áreas. No caso da soja os 

eventos de transformação genética estão associados a resistência ao 

glifosato (RR® e RR2®), ao glufosinato de amônio (Liberty Link®) e aos 

inibidores da enzima acetolactato sintase (Cultivance®). Além desses, 

encontram-se em processo adiantado de avaliação regulatória em 

vários países, e no Brasil, a soja resistente aos herbicidas auxínicos, 

como o 2,4-D (Enlist®) e a soja resistente ao dicamba (Xtend®). Soma-se 

a isso a disponibilidade de cultivares de soja tolerante aos herbicidas 

sulfuniluréias (soja STS®). Eventos similares também serão inseridos 

na cultura do milho. 

O desenvolvimento dessas novas tecnologias representa um grande 

avanço tecnológico, que em muito contribuirá para o manejo de 

plantas daninhas resistentes aos herbicidas. Além disso, contribuirão 

com a redução nas perdas de produtividade causadas pela presença 

de plantas daninhas, aumentando assim a oferta de alimentos para a 

população.

A oferta de novas tecnologias será indispensável para suportar a 

demanda mundial de alimentos; porém, no caso de resistência aos 

herbicidas, as tecnologias deverão ser ferramentas auxiliares no 

manejo de plantas daninhas, com manutenção da “simplicidade” que 

o agricultor já utiliza e sem deixar de lado o uso de outras práticas 

associadas ao seu uso.
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Os mais eficientes na produção de aves
JANEIRO DE 2016

Produtor
Unidade 

Acerto
Nº de Aves

Peso 
médio

Idade do 
abate

Mortali-
dade

Conversão 
Alimentar

IEP
Sistema de 

trabalho
Mão de 

obra

Paulo Roberto Orso Juvinópolis 20400 3.029 44.17 4.51 1,681 391
Pressão 

Negativa
Contratada

Velmir Francisco Valente Braganey 14800 2.948 46.63 3.66 1,576 388
Pressão 

Negativa
Familiar

Agenor Nunes Três Barras 18500 2.883 43.58 3.83 1,672 380
Pressão 

Negativa
Contratada

Anuir Alceu Bresciani
Vera Cruz 
do Oeste

19300 2.853 43,00 2.92 1,700 379
Pressão 

Negativa
Familiar

Sergio Fabichacki Braganey 14800 3.179 47.38 3.54 1,713 378
Pressão 

Negativa
Contratada

Média Coopavel 2,879 46,19 5,07 1,816 325,24

Com a redução no consumo de ração, e com isso, uma redução na 

ingestão de nutrientes, afeta diretamente a produtividade do lote, 

ocorrendo uma redução no ganho de peso das aves.

Nesse sentido, a condições ambientais deve ser manejada, na medida 

do possível, para evitar os efeitos negativos sobre o desempenho 

produtivos das aves; uma vez que podem afetar o metabolismo 

(produção de calor corporal em temperaturas baixas e dissipação de 

calor corporal em altas temperaturas), com consequente efeito sobre a 

produção de carne e a incidência de doenças metabólicas como a ascite. 

Para isso, existem alguns sistemas de resfriamento adiabático 

evaporativo que auxiliam na manutenção do equilíbrio da temperatura 

corporal das aves, através da ventilação, ventilação mais nebulização, 

sistemas de ventilação tipo túnel, sistema de resfriamento por pad 

systems - Placas Evaporativas.

Recomendações

O ideal é permitir o melhor ambiente para que as aves possam manter 

sua temperatura corporal constante, através:

 + Renovação da água de bebida no bebedouro;

 + Adoção de uma adequada densidade de alojamento, de acordo com 

as características constritivas e climáticas de cada região;

 + Uso de sistemas de resfriamentos adiabáticos evaporativo, 

proporcionando melhor conforto as aves;

 + Acompanhar a umidade relativa e temperatura conforme a tabela.

Para uma carne com boa qualidade, o 
segredo pode estar no embarque correto 
dos suínos 
Texto: Gustavo Bernart - Médico veterinário  

Fotos: Cláudia Daiane Reinke

Um dos principais manejos realizados na granja de suínos, o embarque 

dos animais para o abate, por se tratar de um momento que envolve 

muitas situações estressantes aos animais, as falhas na execução do 

manejo de embarque comprometem o bem-estar deles bem como o 

processo produtivo. Pelo aumento do estresse, sobrecarga metabólica e 

ocorrências de lesões que podem, em casos extremos, levar o suíno até 

à morte.

Segundo o projeto de pesquisa “Efeito do manejo pré-abate no 

bem-estar e a qualidade dos suínos”, algumas dicas são vitais na 

hora do transporte dos animais, vejamos as sugestões do manual 

de boas práticas de manejo – embarque de suínos para abate. Estes 

procedimentos realizados de maneira correta podem minimizar os 

riscos de perdas econômicas e melhorar as condições de trabalho, 

trazendo efeitos positivos para o bem-estar dos animais e das pessoas.

Planejamento do embarque

Deve ser definido quando, dia, hora e quantos animais serão 

transportados. Na sequência, organize a documentação necessária para 

a movimentação dos suínos, isso inclui o cálculo de quantos caminhões 

serão necessários para o transporte.

Para a movimentação do lote de suínos de uma granja para um 

frigorífico, os documentos exigidos são: GTA (Guia de Transporte 

Animal), boletim sanitário do lote e notas fiscais do produtor contendo 

a origem e destino dos animais.

Antes do transporte dos animais, é importante:

 + Organizar a equipe que fará o embarque, considerando a quantidade 

de suínos transportados;

 + Fazer uma boa escolha das pessoas que vão trabalhar no embarque;

 + Utilize mão de obra treinada e qualificada, de maneira que os 

animais sejam manejados calmamente;

 + Ter instalações apropriadas e em boas condições de manutenção;

 + Evite ações que possam trazer problema na condução: agitação, 

barulho intenso e agressividade, o risco é de animais cansados, 

estressados e até mesmo, mortos;

 + Se for necessário embarcar um grande número de animais na granja, 

programe o horário de chegada de cada caminhão de acordo com o 

tempo médio de embarque. Isso evitará que a área de manobra fique 

superlotada e que os motoristas tenham que esperar tempo demais 

na propriedade;

 + Verificar periodicamente as condições das estradas que dão acesso à 

granja e à área do embarcadouro, corrigindo os possíveis problemas.
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Lembrete: a densidade de suínos durante o 

transporte é um fator determinante para 

assegurar o bem-estar animal, reduzir a 

mortalidade e as perdas de qualidade da 

carne, considerando que tanto o excesso 

quanto a falta de espaço aumentam as 

escoriações de pele, fraturas e mortes. 

Densidade acima da capacidade do caminhão, 

deve ser comunicado.

Preparo dos animais antes do 
embarque

A prática do jejum é fundamental, é positivo 

no bem-estar dos animais e na qualidade da 

carne. Se o jejum for realizado de maneira 

incorreta, pode gerar perdas para os 

produtores e para as agroindústrias, como:

 + Aumentar a taxa de mortalidade;

 + Diminuir o rendimento de carcaça;

 + Cortes com alterações na qualidade da 

carne.

Importância do jejum

Quando realizado de forma adequada, o jejum 

proporciona:

 + Menor custo de produção, pois diminui 

o consumo de ração nas horas que 

antecedem o embarque;

 + Melhora a locomoção, pois com estômago 

cheio, ficam mais lentos;

 + Reduz a quantidade de dejetos espalhados 

no transporte e nas instalações, já que 

sujas e escorregadias aumentam o risco de 

quedas e escorregões;

 + Diminui o risco de regurgitação 

(vômito) durante o transporte. Suínos 

transportados com estômago cheio 

poderão vomitar e causar asfixia;

 + Reduz a taxa de mortalidade durante o 

embarque, transporte e desembarque;

 + Evita a contaminação e condenação 

da carcaça, que é comum ocorrer 

quando as vísceras se apresentam 

cheias, ocasionando rompimento 

e extravasamento de conteúdo 

gastrointestinal;

 + Reduz a incidência de problemas que 

ocasionam perda da qualidade da carne.

 

como o jejum deve ser realizado?

Para o cálculo correto do período de jejum, se 

informe sobre o horário programado para o 

embarque dos animais. Seguir as orientações 

de jejum que o Departamento Técnico procede 

antes do embarque. Neste período, suspenda 

a ração aos animais e retire as sobras do 

comedouro, limpe as baias. Quando estão em 

jejum, eles têm fome e tendem a ingerir os 

restos de ração que ficam misturados às fezes 

acumuladas no piso, podendo ocasionar uma 

maior contaminação das carcaças.

manejo inadequado: o que 
acontece?

Consequência do manejo ante mortem 

inadequado, determina o consumo do 

glicogênio muscular antes do abate, o tempo 

excessivo de jejum contribui para um pH 

final elevado (menor produção de ácido 

lático devido à baixa reserva de glicogênio). 

Essa condição é encontrada em animais 

submetidos a estresse de longa duração, o 

estresse crônico.

Outro defeito de qualidade é o aparecimento 

da carne PSE (pale, soft and exsudative ou 

“pálida, mole e exsudativa”) normalmente 

associada ao estresse intenso ocorrido ainda 

no manejo, próximo ao abate.  Por isso, 

animais conduzidos de maneira inadequada, 

podem apresentar problemas de qualidade na 

carne.

Retirada dos suínos da baia

A saída da baia representa uma mudança 

brusca de ambiente para o suíno. Como são 

animais curiosos, tendem a parar e identificar 

o novo local, buscando para explorar. 

 + Para que a retirada da baia seja realizada 

de modo tranquilo e eficiente, limpe as 

baias para evitar escorregões e quedas;

 + Retire os animais começando pelas baias 

mais próximas ao embarcadouro, o que 

evita que outros suínos se estressem pela 

movimentação e agitação presente no 

corredor. Inicie o manejo com os animais 

que já notaram sua presença, porque estes 

entenderão melhor seus comandos;

 + Evite movimentos bruscos que causem 

grande agitação no lote. Retirada do lote 

utilizando lona e chocalho para facilitar 

o manejo. Retire de dois a três animais 

por vez, em seguida, conduza os animais 

imediatamente ao caminhão evitando 

paradas e suínos estressados no corredor. 

Desta forma, você terá mais controle 

sobre todos os animais. Utilize auxílios de 

manejo que facilitem a movimentação do 

lote, como chocalhos, pois fazem barulho 

que estimula a condução dos suínos;

 + O estímulo com as mãos na região do 

flanco incentiva e agiliza o movimento 

através do contato físico com o suíno. A 

intensidade da força aplicada e a região 

em que o suíno está sendo tocado deve ser 

adequada e controlada;

 + As tábuas de manejo têm como principal 

função limitar ou bloquear a visão do suíno para incentivá-lo a se 

mover para frente. Outra função é evitar que o suíno se recuse a 

andar ou se mova em direção não desejada. Ambos os auxílios de 

manejo facilitam a retirada do lote;

 + Conduza pequenos grupos de acordo com a largura do corredor e 

do embarcadouro. Conduza os suínos calmamente para que não se 

cansem, lembrando que o excesso de peso dos animais e o pouco 

exercício durante a criação dificultam a movimentação. Conduzir 

animais sem esforço, evitando a morte súbita.

momento de carregar os animais.

Ter sempre um embarcadouro em bom estado, colocar maravalha ou 

serragem para evitar que os animais se machuquem e ter uma lâmpada 

na entrada do caminhão para facilitar a entrada dos animais no 

caminhão.

Durante o embarque, não permita a passagem de mais de dois suínos ao 

mesmo tempo na entrada do caminhão. Três ou mais animais entrando 

ao mesmo tempo no caminhão pode acarretar pancadas na lateral e no 

posterior, com escoriações na pele e até mesmo hematomas/contusões. 

Verificar se o caminhão está bem estacionado e sem espaço até o 

embarcadouro para que possa dificultar o manejo e lesionar os animais. 

Os vãos podem ser evitados com a colocação de borracha ou tira de 

pneu na beirada do embarcadouro, o que permite que o veículo encoste 

de modo mais justo na sua extremidade.

Para facilitar o manejo e evitar riscos de ferimentos e 
perdas econômicas, verifique se:

 + Todos os portões estão abertos no caminho a ser percorrido pelos 

animais;

 + Todos os auxílios utilizados para manejar os animais estão à 

disposição: tábua de manejo, chocalho, lona;

 + A rampa está limpa, seca, e coberta com maravalha ou serragem em 

quantidade suficiente para embarcar os animais;

 + O caminhão está corretamente estacionado, sem a formação de vão 

entre o embarcadouro e o caminhão;

 + O caminhão está em condições adequadas de manutenção para 

realizar o transporte. Após a realização de todas estas verificações, o 

embarque pode ser iniciado.

 
o papel dos motoristas no embarque

Os motoristas têm o dever de manter os caminhões em bom estado de 

manutenção e limpeza. Ao lavar o veículo no frigorífico, verifique se há 

algum objeto no piso ou lateral da carroceria que possa machucar os 

animais, como parafusos, pontas, buracos ou grades soltas. Caso exista, 

o transportador deve corrigir o problema antes. Caminhão limpo, 

pronto e apto para carregar, caso não esteja limpo, o produtor deve 

comunicar o departamento técnico.

Lembrete: é proibido o uso de bastão elétrico (choque), chutes, ferrões 

e outros objetos agressivos que possam causar lesões, contusões e 

sofrimento ao animal. 

Ao final do embarque, quando a temperatura do ambiente estiver 

elevada, acima de 15ºC aproximadamente e a umidade relativa do ar 

baixa, molhe os animais utilizando água potável, com a finalidade de 

reduzir o estresse dos suínos.

Com estas orientações e o embarque correto dos suínos, a redução 

das perdas quantitativas e qualitativas de carcaças diminuem, evita o 

sofrimento e melhora o bem-estar dos animais e dos funcionários. O 

que garante um produto de melhor qualidade e maior rentabilidade aos 

produtores.
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Com 480 empresas expositoras o evento 

proporcionou, além de aprendizado técnico 

para os produtores, uma comodidade aos 

visitantes com entrada e estacionamento com 

12 mil vagas gratuitos, 5.530 metros de ruas 

cobertas e asfaltadas, restaurante próprio e 

duas áreas de lanches, água potável e várias 

áreas de descanso em toda a área de extensão 

do parque.

Já faz alguns anos que as tecnologias, 

busca pelo conhecimento e aumento da 

produtividade têm motivado todos os 

anos mais de 200 mil produtores rurais a 

participarem do Show Rural. A interação com 

as grandes empresas expositoras, durante o 

evento, mostram que se o agricultor seguir 

as orientações de maneira adequada, ele terá 

excelentes resultados na propriedade. Na 

edição de 2016 onde o evento é considerado 

uma verdadeira escola a céu aberto o 

desempenho dos expositores foi notável.

A Landini Tratores, por exemplo, que 

participou pela primeira vez do Show Rural, 

empresa com mais de 130 anos de mercado, 

com sede na Itália, estava no evento com 

a missão de melhorar o posicionamento 

da marca no estado do Paraná. Este ano, 

a Landini trouxe quatro lançamentos: 

Landpower, Landforce, Multifarm e Mistral 55. 

“Lançamos com exclusividade dois modelos 

de tratores na feira. A Landini aproveitou o 

Show Rural para consolidar a expansão de 

sua rede de distribuidores no Paraná. Estamos 

muito satisfeitos com os resultados", afirmou o 

Engenheiro de Produto da Landini Tratores, 

Eduardo Vilaca. 

A Toyota apresentou a 8ª geração da Hilux, 

com design totalmente renovado e muito mais 

elegante, uma lista de equipamentos mais 

recheada, excelente conforto ao dirigir, novo 

motor e transmissão, chassi mais resistente e 

melhor capacidade fora de estrada. Tudo isto, 

sem descuidar da segurança. Durante o Show 

Rural Coopavel, a Toyota comercializou 48 

unidades, mais de 60% da média esperada.

Com um estande de 570 m², a marca esteve 

representada pelas equipes de vendas das 

concessionárias Zeni Motors Cascavel e 

Zeni Motors Toledo durante todos os dias 

de evento, atendendo ao público da feira.  

Visando conceder aos seus clientes a melhor 

experiência, a Toyota elaborou uma pista de 

test-drive off-road com 13 obstáculos, a fim 

de demonstrar na prática a robustez da Nova 

Hilux, concedendo aos visitantes da feira uma 

experiência única de direção.

A participação do público feminino é algo 

que vem crescendo todos os anos, neste ano a 

Coopavel trouxe mais de 1.600 mulheres, com 

83 ônibus das 26 filiais da área de atuação 

da cooperativa. O trabalho coordenado pela 

Unicoop, Universidade Coopavel, há seis 

anos faz esta ação com as esposas e filhas dos 

associados, eles participam de uma palestra 

organizada no auditório do evento e depois 

visitam os expositores. 

É o quarto ano que a Siloti organiza a excursão 

feminina com as esposas dos produtores 

rurais clientes da empresa. Elas viajaram em 

dois ônibus, um pouco mais de 80 km, saíram 

de Assis Chateaubriand (PR), para visitar 

a maior feira do agronegócio brasileiro em 

Cascavel (PR). 

O grupo visitou algumas empresas de 

interesse comum para conhecer tudo o que há 

de mais moderno em termos de tecnologia a 

serviço do campo, participou de uma palestra 

voltada para o público feminino, focada na 

autoestima e valorização da mulher. 

Segundo Eliane Aparecida Geraldo, 

Coordenadora da caravana, a visita das 

esposas no Show Rural, é fundamental para 

difundir as tecnologias através de uma melhor 

interação na propriedade. “O diálogo se torna 

muito mais fácil e é possível auxiliar os esposos 

em algumas tomadas de decisões. Por este 

motivo a inserção da mulher no agronegócio é 

fundamental”, enfatiza Eliane Geraldo.

Em 2016 dezenas de jovens filhos dos 

associados, também participaram 

ativamente. Eles visitam as empresas com 

um olhar atento, buscando novidades para 

o investimento, já que auxiliam os pais na 

administração da propriedade e se preparam 

para a sucessão familiar, com objetivo de 

melhor a qualificação, mais comprometidos 

e sempre cuidando da preservação do meio 

ambiente. 

Este ano nem mesmo a distância foi motivo 

para desânimo ou desistência para os 25 

jovens do Conceição do Araguaia no estado 

do Pará. Os acadêmicos de um curso de 

Agronomia no Pará, viajaram mais de 2.500 

km, mais de 24 horas para participarem do 

Show Rural Coopavel um dos maiores eventos 

do agronegócio brasileiro.  

Recorde 
de público: 
Show Rural 
Coopavel 
recebe 
mais de 
235 mil 
visitantes
Há 28 anos o Show Rural Coopavel é realizado 

tradicionalmente na primeira semana de 

fevereiro e abre o calendário de feiras do 

agronegócio. Sem perder o foco, o evento 

busca trazer novas tecnologias para o 

produtor rural. É o evento onde as principais 

empresas nacionais e multinacionais, 

de pesquisa e de equipamentos, lançam 

as tecnologias de seus produtos, com 

exclusividade, as tendências do agronegócio 

mundial. 

Como maior evento do agronegócio da 

américa latina, referência mundial, o Show 

Rural Coopavel, foi um verdadeiro local 

de aprendizado, um espaço único que 

mostrou grandes inovações e centenas de 

novas tecnologias. Com objetivo de difundir 

as novas tecnologias e inovações, sem 

descuidar do meio ambiente. Além do acesso 

gratuito a informação, ao conhecimento das 

inovações tecnológicas, dos lançamentos dos 

expositores.

235.465 mil visitantes passaram 

pelos cinco dias do maior evento da 

América Latina
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“Visitar o Show Rural Coopavel foi uma 

experiência incomparável, simplesmente um 

dos mais belos e mais bem elaborados eventos 

voltados para área agrícola do Brasil. Uma 

ótima organização com riqueza de detalhes. 

Possuem todo um trabalho voltado para levar 

o que existe de melhor em informação para 

produtores, alunos e profissionais da área 

agrícola. Outro destaque muito importante 

é o carinho e atenção que cada profissional 

dedica aos visitantes do evento, posso dizer 

com total certeza de que foi um dos lacais que 

fui mais bem recebido em toda minha carreira 

acadêmica. Trate-se de um evento único, foi 

maravilhoso viver cada momento, quando 

perguntado a respeito de um possível retorno, 

voltaremos sem sombra de dúvidas. Tenho 

certeza de que este se tornou um evento anual 

indispensável para cada um de nossos alunos”, 

enfatizou o acadêmico do último ano de 

agronomia, Wellington Cavalcante.

“Nós percebemos um fortalecimento do 

foco do evento, que é, desde a sua criação, a 

tecnologia. É o que nos dá um feedback, mostra 

que estamos no caminho certo. O Show Rural 

Coopavel é um motivo de grande orgulho 

para todos que aqui trabalham. Tudo que se 

faz com amor dá certo. Desde a sua criação 

tivemos muitos obstáculos, ainda temos, mas 

o amor por este lugar nos move para que 

continuemos”, afirmou o Coordenador Geral 

do Show Rural Coopavel, Rogério Rizzardi.  

Além dos produtores rurais, filhos e esposas, 

funcionários, estudante e a população em 

geral, o Show Rural Coopavel foi visitado 

por várias autoridades, três governadores, 

deputados, dezenas de prefeitos, vereadores, 

secretários de estados e dos municípios, 

presidentes de entidades de classes e 

presidentes das empresas expositoras. 

Também cabe destacar o grande trabalho 

realizado pela Faep e Fetaep que organizaram 

os grupos, caravanas de produtores, de todo 

o estado do Paraná, para participarem do 

Show Rural. É um verdadeiro legado que 

estão deixando para o Paraná, pelo apoio e 

incentivo ao produtor rural. 

O paisagismo que sempre chama a atenção 

dos visitantes, este ano trouxe uma variedade 

nova a Sun Patiens. Das 350 mil mudas de 

todos os jardins do parque, 10 mil eram Sun 

Patiens, escolhida pois além da beleza, suas 

características de alta resistência ao calor 

e a chuva, foi desenvolvida pela Sakata, 

pesquisada no Japão por 10 anos através do 

método de melhoramento genético. Patiens 

chegou ao Brasil em 2011 dura até 10 meses 

sem manutenção e possui mais de 25 cores.

Uma das grandes novidades de 2016 foi o 

Show Rural Pecuário, que trouxe 12 das 

principais associações brasileiras de criadores 

das raças bovinas, com a exposição inédita de 

13 raças, completando o que existe de melhor 

na genética de corte e leite no país. O Salão 

Tecnológico Pecuário durante os cinco dias 

do evento contou com palestras técnicas, 

exposições permanentes sendo o Caminho 

da Carne e o Caminho do Leite, além da 

concorrida demonstração ao vivo dos cortes 

de carnes bovinas e ovinas, realizada pelo 

especialista Carlos Madalozzo.

O Projeto Reciclo foi criado com objetivo 

de gerir de maneira adequada os materiais 

recicláveis e desde 2013 está no Show Rural 

Coopavel, através de uma parceria com a 

Bayer. Todos os anos no Show Rural eles 

coletavam e reciclavam todos os materiais, 

este ano a separação e a prensa dos produtos 

foi realizada em um espaço dentro da feira, 

para que o visitante pudesse visualizar o 

trabalho. O projeto foi intensificado, na coleta 

seletiva, desde o período da montagem, 

durante a feira e na desmontagem. Este ano 

14 colaboradores trabalharam na separação 

do lixo além de 300 coletores em toda 

extensão do parque. Os materiais coletados 

foram separados por tipos de resíduo, veja a 

classificação e um comparativo de 2015 e 2016.  

Tipo de Resíduo 2015 2016

Materiais separados 
e enviados para 
as indústrias de 
Reciclagem (plásticos, 
papéis, metais)

28.040 
Kg

24.135 
Kg

Materiais enviados 
para aterro industrial 
(Classe II – Resíduos 
não recicláveis - 
rejeitos)

13.200 
Kg

9.600 
Kg

Resíduos de madeiras 
(Reaproveitados 
nas Fornalhas para 
geração de energia 
térmica) 

28.200 
Kg

33.400 
Kg

Resíduos orgânicos  
do refeitório 
(Reutilizados 
em processos de 
compostagem).

17.200 
Kg

13.020 
Kg
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Um artigo recentemente publicado no site Pork World, intitulado 

"Gestação coletiva aumenta competitividade da cadeia de suínos", 

destacou que os sistemas de alojamento em grupo para porcas é um 

modelo que "traz mais competitividade para a suinocultura nacional, 

proporciona qualidade de vida às porcas no período da prenhez e ainda 

faz vivê-las por mais tempo,” e que “já tem sido adotada por produtores 

brasileiros, visando atender os princípios de bem-estar animal e 

as tendências do mercado internacional.” Nesse mesmo artigo, a 

Comissão de Bem-estar Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) disse: "Os produtores e empresas que atendem 

aos requisitos das diretrizes de bem-estar animal estão em posição 

privilegiada nas negociações com os compradores.” De fato, o bem-

estar animal tem se tornado cada vez mais importante e valorizado 

no Brasil e ao redor do mundo nos últimos anos, especialmente na 

indústria suína, com os maiores produtores de carne suína e as maiores 

corporações varejistas de alimentos adotando políticas de compras 

e práticas de produção que favorecem a transição do confinamento 

em gaiolas de gestação para sistemas em grupos, sem gaiolas, com 

melhores níveis de bem-estar animal para as matrizes suínas.

Gaiolas de gestação têm apenas dois metros de comprimento, são tão 

pequenas que as porcas não podem nem mesmo dar mais que alguns 

passos para frente ou para trás. Diversos estudos têm mostrado que 

porcas prenhes confinadas em gaiolas vivenciam tédio, frustração, 

distúrbios psicológicos, claudicação e infecções urinárias. Como 

Temple Grandin, especialista em bem-estar animal mundialmente 

conhecida, diz, o uso de gaiolas de gestação deve acabar: "Nós temos 

que tratar os animais direito... Confinar um animal em uma caixa na 

qual ele não é capaz de virar-se não proporciona uma vida decente". 

Sistemas de alojamento que proporcionam melhores níveis de bem-

estar animal para as porcas existem, o que inclui o alojamento em 

grupo.

A boa notícia é que o Brasil e diversos outros países já estão se 

afastando de sistemas com gaiolas em gestação. Os maiores produtores 

de carne suína no Brasil e no mundo, incluindo a BRF, JBS, Smithfield, 

Tyson, Cargill e Olymel, já fizeram ou estão em processo de transição 

para sistemas de alojamento em grupo livres de gaiolas. Mais de 60 

grandes empresas de alimentos – incluindo McDonalds, Burger King 

e Subway – comprometeram-se a eliminar a compra de carne suína 

de sistemas que possuem gaiolas de gestação em suas cadeias de 

suprimentos nos Estados Unidos. A Arcos Dorados – maior franqueada 

do McDonalds na América Latina – se comprometeu a fazer o mesmo 

em toda a América Latina, incluindo o Brasil. E a empresa hoteleira 

Marriott International, Hilton e Nestlé, maior empresa de alimentos do 

mundo, também estão eliminando gradualmente as gaiolas de gestação 

globalmente.

Por Fernanda Vieira

Sistemas de alojamento em grupo 
para matrizes: o futuro da produção 
suína no Brasil

O bem-estar animal tem se tornado um tema de grande importância 

dentro de políticas de responsabilidade corporativas para as empresas 

de alimentos e por boas razões. As empresas no Brasil e ao redor do 

mundo estão entendendo que tratar melhor os animais é bom para os 

negócios. Consumidores e investidores no Brasil se preocupam com a 

forma que os animais são tratados na produção de alimentos e rejeitam 

uma vida de confinamento em gaiolas para matrizes suínas.

A Corporação Financeira Internacional (IFC), braço privado do Banco 

Mundial, afirmou que "[n]o caso do bem-estar animal, a incapacidade 

de manter o ritmo com a mudança de expectativas dos consumidores 

e as oportunidades de mercado pode colocar empresas e seus 

investidores em desvantagem competitiva." A Glass Lewis Co., uma 

das maiores empresas do mundo que aconselham os investidores 

sobre as questões de governança corporativa, também já afirmou que: 

"as gaiolas de gestação podem colocar as empresas em desvantagem 

financeira do ponto de vista operacional."

Cada vez mais governos também estão proibindo o uso contínuo de 

gaiolas de gestação, como a União Europeia, Nova Zelândia, Índia e 

Canadá. As Associações de Produtores de Suínos na Austrália e na 

África do Sul também se comprometeram a eliminar a prática até 2017 

e 2020, respectivamente. No Brasil, temos visto excelente avanços 

também. Em julho, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos 

(ABCS), Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Direção Geral 

da Saúde e dos Consumidores da União Europeia (UE) começaram a 

desenvolver um estudo sobre gestação coletiva de matrizes suínas para 

apontar diretrizes para transição brasileira do sistema de gaiolas para 

o sistema de gestação coletiva. 

Os sistemas de alojamento em grupo são economicamente viáveis 

e também podem resultar em melhor produtividade. Um estudo de 

2,5 anos conduzido pela Universidade Estadual de Iowa, nos EUA, 

comparando o uso de gaiolas de gestação e o sistema de alojamento em 

grupo, concluiu que “o desempenho reprodutivo pode ser mantido ou 

melhorado em sistemas de gestação coletiva bem administrados (...) 

sem aumentar a mão de obra”. O estudo também concluiu que o custo 

por leitão desmamado foi 11% menor em sistemas de gestação coletiva. 

A Smithfield, maior produtora mundial de carne suína, também revelou 

que a gestação coletiva pode trazer ganhos. Em uma recente entrevista, 

a empresa declarou: “Nossos registros de produção comprovam 

melhorias para qualquer variável comparada, tais como: leitões 

nascidos, leitões desmamados, etc. As granjas da empresa com gestação 

coletiva têm resultados até melhores do que os de granjas contratadas 

que usam gaiolas. A mortalidade das porcas é neutra, quando 

comparado com as gaiolas convencionais. As brigas são menores do que 

esperávamos. Embora nós antecipamos um maior consumo de ração na 

gestação, isso também se manteve neutro ".

No Brasil, os produtores também estão relatando resultados positivos 

do alojamento em grupo para matrizes suínas. Rubens Valentini, 

proprietário da Granja Miunça, declarou que: “Posso dizer com 

segurança que o sistema tem vantagens técnicas e econômicas sobre o 

convencional. Tanto acredito que estou transformando toda a granja 

para gestação coletiva...” De acordo com Valentini, o alojamento em 

grupo é tão eficiente quanto as gaiolas de gestação e pode resultar em 

mais animais por colaborador (menos mão de obra), maior longevidade 

para as matrizes, leitões mais pesados e até mesmo melhor satisfação 

entre os colaboradores. Outros produtores nacionais, que são pioneiros 

na implantação da gestação coletiva, também reportam maior 

tranquilidade dos animais, melhores condições de parto e mais leitões 

nascidos vivos. Esses produtores já dizem estar sendo valorizados pelo 

mercado por usarem melhores padrões de bem-estar animal.

A Humane Society International (HSI), uma das maiores organizações 

de proteção animal do mundo, trabalha com empresas de varejo e 

produtores de suínos no Brasil na adoção de políticas de compra 

e práticas de produção sem o uso de gaiolas. A HSI parabeniza as 

empresas de alimentos e os produtores no Brasil que têm liderado 

e se comprometido com a transição para sistemas sem gaiolas. 

Definitivamente, se a indústria de carne suína quer permanecer 

competitiva no mercado nacional e internacional, que cada vez mais 

rejeita gaiolas de gestação, a transição para sistemas de alojamento em 

grupo é o caminho a seguir.

Fernanda Vieira é coordenadora técnica do departamento de 

Animais de Produção da Humane Society International no Brasil. 

Vieira é graduada em Zootecnia pela Universidade Estadual 

Paulista (UNESP) e tem mestrado em Zootecnia pela mesma 

instituição. Atualmente, ela está concluindo seu doutorado com 

foco em bem-estar animal na Universidade de São Paulo (USP).
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Entrevista com 
Emilene Dalmolin, 
professora da 
Universidade de 
Passo Fundo

O estado do Paraná é o maior 

exportador de carne de frango 

do Brasil. Um resultado que só 

é possível pelo trabalho que é 

realizado pelo avicultor, através 

do cuidado, do manejo das 

aves deve ser bem realizado na 

propriedade para o no final da 

cadeia produtiva o resultado 

positivo apareça. A água é um 

fator de grande importância para 

o bom desempenho das aves 

e para manter baixa a taxa de 

mortalidade. É sobre este tema 

que a Engenheira de Tecnologia, 

Mestre em Ciência e Tecnologia 

de Materiais, Emilene Dalmolin, 

conversou com nossa equipe este 

mês.  Atualmente é Engenheira 

da GSI Agromarau e Professora 

da UPF - Universidade de Passo 

Fundo (RS).

Revista Coopavel - A água é fonte 

de vida, qual a sua importância 

para a avicultura?

Emilene Dalmolin - Para a 

avicultura, a água atua na 

hidratação das aves, participando 

diretamente dos processos 

fisiológicos das mesmas. A água 

também participa como o veículo 

nos procedimentos de limpeza 

das instalações e administração 

de medicamentos e vitaminas 

para as aves, e nos sistemas de 

resfriamento dos aviários.

RC - As aves podem tomar 

qualquer tipo de água, existem 

preparos específicos?

Os estudos conduzidos na área 

demonstram que há um padrão 

de água ideal a ser consumida 

pelas aves, considerando-se 

a qualidade física, química 

e bacteriológica da mesma.  

Quanto mais distante do padrão 

as características da água 

estiverem, mais limitado será o 

consumo pelas aves, podendo 

ocorrer, inclusive, problemas 

sanitários no lote.  É importante 

que se tenha o conhecimento 

das características da água no 

sentido de tratar as anomalias, se 

existirem, e evitar prejuízos na 

performance do lote.

RC - Qual é a forma correta de 

colocar água para os animais?

A água deve estar disponível 

em quantidade e qualidade 

adequadas para fornecer o 

melhor desempenho no que tange 

ao desenvolvimento das aves.

RC - O que acontece quando as 

aves não recebem a quantidade 

certa de água?

Quando não recebem a 

quantidade certa de água, as 

aves desenvolvem um quadro 

de desidratação, tendo seu 

desempenho afetado. Ocorre 

diminuição do consumo de ração, 

afetando o ganho de peso diário. 

Além disso, todos os processos 

nos quais ela (a água) participa 

ficam comprometidos. 

RC - No verão e no inverno, a 

quantidade de água deve ser 

diferente? Por quê? Qual o 

padrão adequado? 

Um dos fatores que conduzem 

ao aumento do consumo de água 

pelos frangos é a temperatura 

externa. A causa mais influente 

no aumento do índice de 

mortalidade de frangos no verão 

é o stress calórico, o qual faz com 

que a ave beba mais água para 

prover a redução da temperatura 

corporal. Como existe uma 

relação de proporcionalidade 

entre o consumo de água e 

ração, é necessário ajustar a 

vazão dos bebedouros no verão, 

permitindo que o consumo de 

ração acompanhe a tabela padrão 

e os demais processos nos quais 

a água participa funcionem de 

forma otimizada.

RC - Qual a melhor maneira do 

avicultor fazer o controle ideal 

da água?

O controle ideal da água pode ser 

realizado por meio de avaliações 

físico-químicas e bacteriológicas, 

de forma periódica. Poderá ser 

necessário tratamento químico 

da água para ajustes, o qual 

deve seguir a orientação da 

Integradora. O nível de cloro 

residual deve ser averiguado 

semanalmente.

O produtor também deve se 

valer das instruções padrão de 

manejo e limpeza/desinfecção 

das instalações, entre elas a 

troca de água frequente das 

linhas do bebedouro para 

Entrevista: Cláudia Daiane Reinke

proporcionar água fresca às aves, 

e limpeza periódica da caixa 

d’água, tubulações e bicos dos 

bebedouros.

RC - Existe alguma tecnologia 

que ofereça uma água de melhor 

qualidade para as aves? O custo é 

acessível? Ou ainda está fora do 

alcance do produtor? 

É possível adaptar sistemas de 

recirculação e resfriamento de 

água, bem como miniestações 

de tratamento em casos mais 

críticos. Também, dispositivos 

podem ser adaptados para 

renovação automática de água de 

acordo com valores previamente 

estabelecidos. Porém, há 

um custo associado a essas 

adaptações que ainda é superior 

aos sistemas convencionais de 

mercado. 

RC - Quais as principais funções 

que a água exerce para as aves?

A água participa das funções 

que suportam os processos de 

transporte, absorção e digestão 

dos nutrientes. Da mesma forma, 

atua no mecanismo de regulagem 

da temperatura corporal, na 

respiração, na eliminação das 

fezes e lubrificação das juntas 

e articulações. Também, é 

o componente principal na 

formação dos ovos.

RC - Em casos de altas 

temperaturas, a água ou a falta 

dela podem influenciar na 

qualidade dos animais? De que 

forma?

Em caso de altas temperaturas, as 

aves podem ser acometidas por 

stress devido ao calor, havendo 

necessidade de ajuste da ingestão 

de água por parte delas para 

promover o balanço hídrico 

corporal. A literatura relata que 

o consumo de água pelos frangos 

pode aumentar em 7% para 

cada grau centígrado, estando a 

temperatura do meio de criação 

acima de 21 graus Celsius.

RC - Nos dias de baixas 

temperaturas, quais são os 

cuidados que devem ser adotados 

com a ingestão de água pelos 

animais que o produtor deve ter?

Nos casos de baixa temperatura, 

as orientações de troca de água 

e manutenção da limpeza das 

tubulações também devem ser 

seguidas, especialmente no início 

dos lotes, quando há aquecedores 

em funcionamento. Como o 

consumo de água no início do 

lote é menor comparando-se ao 

final do lote, há menor volume 

de água entrando na tubulação 

e menor renovação da mesma 

por esse mecanismo, permitindo 

aumento da temperatura da água 

de bebida. Por esse motivo, deve-

se renovar a água para evitar seu 

aquecimento e posterior repulsa 

na ingestão pelos pintinhos.

Também é importante manter a 

vazão e altura dos bebedouros 

adequada, evitando desperdício 

e consequente molhamento da 

cama.
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Na cerimônia de assinatura dos contratos, participaram da solenidade, 

o Diretor Presidente da Coopavel, Dilvo Grolli e o Vice-Presidente de 

agronegócios e micro pequenas empresas do Banco do Brasil, Osmar 

Fernandes Dias, o Diretor de distribuição do Banco do Brasil, José 

Carlos Reis da Silva, o Superintendente Estadual do Banco do Brasil, 

Edson Pascoal Cardoso, o Superintendente Corporate e empresarial do 

Banco do Brasil, Maurício Marchiori Ono e Superintendente Regional 

do Banco do Brasil de Cascavel, Dirceu Luíz Tessaro. 

Também prestigiaram o evento clientes da Coopavel, uma delegação 

Japonesa, o Presidente e o Vice-Presidente da Nichirei Corporation e da 

Kanematsu Corporation que possuem acordo comercial com a Coopavel 

durante 20 anos.

A oportunidade além dos protocolos de intenções de negócios com os 

produtores rurais, também foi feita a assinatura do Instrumento de 

Cooperação entre a Coopavel – Cascavel (PR) e da Copama (AM). 

A Coopavel e a Coolseed, assinam contrato de compra e venda de R$ 2 

milhões. O montante contempla 12 unidades de silos resfriadores de 

sementes. 

A Cool Seed é uma empresa fundada em 2001 para fabricar e 

comercializar equipamentos de resfriamento artificial de grãos e 

sementes a granel, em silos e armazéns. Seguindo sua vocação de 

criar tecnologias inovadoras no ramo de pós-colheita, desenvolveu 

outros equipamentos como: Resfriadores de grãos linhas GCH e 

RX, Silos Resfriadores para resfriamento de sementes na linha de 

beneficiamento, Unidades de Tratamento de Ar, para secagem de 

sementes ou produtos sensíveis à temperatura. Proporciona ar de 

secagem de 55ºC e 15% de umidade, Secadores de fluxo axial –SAX para 

acondicionar os produtos e receber o ar de secagem proveniente da 

UTA ou outra fonte de ar.

A Coopavel visa ampliar o seu atendimento ao associado, investiu em 

equipamentos com tecnologias que estão em sintonia com o meio 

ambiente, evitando o uso de praguicidas e a queima de combustíveis 

fósseis ou lenha. Estes silos utilizam energia elétrica para em seu 

funcionamento, que é uma fonte de energia renovável e limpa. 

Coopavel e Banco do Brasil assinam contratos durante Show Rural

Coopavel investe R$ 2 milhões em equipamentos

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.01.2016

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  161.334.441,08 
4.0.0.00.0 - PASSIVo cIRcUlAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

 108.604.009,08 

1.1.0.00.0 - dISPonIBIlIdAdE  3.270.288,37 4.1.0.00.0 - dEPÓSIToS  79.787.595,42 

  110 - disponibilidade  3.270.288,37   411 - depósitos a Vista  19.458.224,56 

1.1.3.00.0 TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS  58.137.037,73   414 - depósitos a Prazo  60.329.370,86 

  131 - carteira Própria  58.137.037,73 4.1.5.00.0 - RElAÇÕES InTERdEPEndEncIAS  454.282,27 

1.1.6.00.0 - oPERAÇÕES dE cRédITo  97.870.712,68   451 - Recursos em Trânsito de Terceiros  454.282,27 

  161 -  operações de crédito Setor Privado  102.967.103,56 4.1.6.00.0 - oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFIcIAIS  20.080.452,34 

  169 -  operações de crédito em liquidação  (5.096.390,88)   468 - Banco do Brasil  12.172.142,15 

1.1.8.00.0 - oUTRoS cRédIToS  1.593.181,96   470 - caixa Economica Federal  5.100.142,12 

  180 - diversos  1.593.181,96   472 - outras Instituições  2.808.168,07 

1.1.9.00.0 - oUTRoS VAloRES E BEnS  463.220,34 4.1.9.00.0 - oUTRAS oBRIgAÇÕES  8.281.679,05 

  194 - outros Valores e Bens  463.220,34   493 - Sociais e Estatutárias  2.295.250,44 

1.1.0.00.0 - PERmAnEnTE  309.800,77   494 - Fiscais e Previdenciárias  1.669.092,98 

  1.3.2.00.0 - ImoBIlIZAdo dE USo  309.800,77   503 - diversas  4.317.335,63 

    324 - outras Imobilizações de Uso  792.457,80 6.1.0.00.0 - PATRImÔnIo lÍQUIdo  52.603.645,28 

    329 - (depreciações Acumuladas)  (482.657,03)   611 - capital Social  19.203.552,21 

  611 - (-) capital a realizar  (3.725,00)

  615 - Fundo de Reserva  30.839.549,17 

  617 - Sobras do 1º semestre  2.564.268,90 

7.0.0.00.0 - conTAS dE RESUlTAdo  436.587,49 

  7.1.0.00.0 - Receitas operacionais  2.773.440,10 

  8.1.0.00.0 - despesas operacionais  (2.336.852,61)

ToTAl do ATIVo  161.644.241,85 ToTAl do PASSIVo  161.644.241,85 

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, 31 de janeiro de 2016.

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
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INGREDIENTES 

 

Para o frango

 + 1 peito de frango Coopavel 

cozido e desfiado;

 + Azeite a gosto;

 + 1 cebola picada;

 + 2 dentes de alho amassados;

 + Sal e pimenta do reino a 

gosto;

 + ½ pote de requeijão.

Para o creme

 + 1 lata de milho verde escorrida;

 + 1 lata de leite;

 + 1 colher de sopa de amido de 

milho;

 + 1 tablete de caldo de galinha;

 + 2 dentes de alho amassados;

 + ½ cebola picada;

 + Azeite;

 + Queijo ralado para polvilhar. 

 

MODO DE PREPARO

1. Em uma panela coloque o 

azeite, refogue a cebola e o 

alho;

2. Adicione o frango e tempere 

a gosto, só então coloque o 

requeijão;

3. Bata o milho, o leite, o amido 

de milho e o caldo de galinha 

no liquidificador;

4. Em outra panela, com o azeite, 

refogue a cebola e o alho;

5. Acrescente a mistura do 

liquidificador, mexendo até 

borbulhar;

6. Depois coloque o frango em 

uma travessa que vai ao forno, 

por cima o creme de milho, 

cubra com queijo ralado e leve 

ao forno alto por cerca de 30 

minutos, ou até dourar.

Sugestão: sirva com arroz branco, 

salada verde e batata palha.

Rendimento: 10 porções 

Tempo de preparo: 40 min

INGREDIENTES

Creme

 +  1 lata de leite condensado;

 +  1 vidro de leite de coco (200 g); 

 +  1 xícara (chá) de leite; 

 +  3 colheres (sopa) de amido de milho; 

 +  ½ xícara (chá) de coco fresco.

 

 

Doce de abacaxi

 +  1 abacaxi médio picado; 

 +  2 colheres (sopa) de açúcar;

 +  ½ xícara (chá) de coco ralado fresco ou seco para polvilhar.

 

MODO DE PREPARO 

 

Creme

1. Leve ao fogo o leite condensado com o leite de coco, o leite e o amido, 

mexendo sempre até engrossar;

2. Misture o coco ralado e coloque em uma travessa funda de vidro;

3. Deixe esfriar e leve à geladeira até firmar.

 

Doce de abacaxi

4. Ponha o abacaxi picado e o açúcar em uma panela e cozinhe por dez 

minutos, mexendo de vez em quando;

5. Se for necessário, acrescente um pouco de água, mas não deixe 

formar muito caldo;

6. Espere esfriar e espalhe sobre o creme gelado. Polvilhe o coco e sirva.

 

Se você tem uma receita deliciosa, envie para: 

imprensa@coopavel.com.br

Frango ao creme de milho

Doce de coco com abacaxi
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Sabe o que o                      e os agricultores vêm construindo juntos?

UM NOVO CAPÍTULO NA HISTÓRIA DA AGRICULTURA BRASILEIRA.

Acesse roundup.com.br 
e faça parte dessa história.

R
IN

O
 C

O
M

“O Roundup traz uma segurança muito grande, 
porque é um produto que a gente utiliza há mais 
de 30 anos. Segurança, em alguns casos, contra 
a precipitação, uma chuva que ocorre logo após 
a aplicação. Então, para nós o Roundup é 
essencial. Ele nos traz tranquilidade e confiança.”

Carlos Apoloni - Quarto Centenário - PR


