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VOCÊ JÁ REPENSOU A MANEIRA DE 
COMERCIALIZAR A SUA PRODUÇÃO.

E A FORMA DE ESCOLHER SEU TRATOR?

TÁ NA HORA DE REPENSAR.
      TÁ NA HORA DE TER UM FARMALL.

CUSTO DE MANUTENÇÃO

ATÉ 15% MENOR* BÔNUS DE ATÉ 4 MIL REAIS**

PROGRAMA MEU 1º CASE IH

de 60 a 130 cv

L I N H A
F A R M A L L

MAIS ALIMENTOS
FINANCIADO PELO

FORÇA,  VERSATIL IDADE,  AUTONOMIA  E  FACIL IDADE OPERACIONAL .
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TRANSMISSÃO 12 x12 9 x 3

RESERVA DE TORQUE 30% 17%

CAPACIDADE DE LEVANTE 2.200  kgf

VAZÃO SISTEMA HIDRÁULICO 44,5 L /min 43 L/min

FA R M A L L CONCORRÊNCIAX

1.800 kgf
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Valor de Mercado

O quadro abaixo, apresenta os valores de mercado da soja, milho e tri-

go, na média do mês. A comparação realizada é da média do mês de 

julho de 2016, com mesmo mês do ano de 2017. O campo “Variação” 

mostra o comparativo com os valores dos dois meses.

mercado (média mensal)

Produtos Julho de 2016 Julho de 2017 Variação

Soja R$         75,17 R$   60,69 -19%

Milho R$         34,83 R$   17,72 -49%

Trigo R$         45,50 R$   35,40 -22%

Superávit de R$ 1,2 bilhão

A balança comercial registrou superávit de US$ 1,21 bilhão, informou 

o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O que 

significa que as exportações brasileiras superaram as importações 

(superávit) em US$ 1,2 bilhão, na primeira semana de agosto. Quando 

acontece o contrário, ou seja, as importações são maiores que as expor-

tações, há um déficit da balança comercial.

As exportações somaram US$ 6,93 bilhões, com alta de 4,4% no mes-

mo período de agosto de 2016. Já as importações somaram US$ 5,71 bi-

lhões - aumento de 13,7% na mesma comparação. O crescimento foi nas 

exportações de produtos básicos (+8,6%) e semimanufaturados (+7,1%), 

mas recuaram as vendas de manufaturados (-0,3%).

Já as importações, cresceram as compras de adubos e fertilizantes 

(+63,4%), siderúrgicos (+59,9%), combustíveis e lubrificantes (+28,7%), 

equipamentos eletroeletrônicos (+23,9%) e veículos automóveis e par-

tes (+12,4%).

No acumulado deste ano até 10 de agosto, a balança comercial regis-

trou um saldo positivo (superávit) de US$ 43,73 bilhões. Um resulta-

do melhor que em agosto de 2016 que apresentou um superávit de US$ 

30,54 bilhões. De janeiro até 10 de agosto, as exportações somaram 

US$ 133,4 bilhões, com média diária de US$ 866 milhões, 17,3% maior 

que no mesmo período de 2016. As importações somaram US$ 89,67 bi-

lhões, ou US$ 582 milhões por dia útil, um aumento de 7,5% em relação 

ao ano passado.

Segundo uma pesquisa feita pelo Banco Central, a expectativa do mer-

cado financeiro para 2017, é que o saldo positivo da balança comercial 

neste ano supere o de 2016. A previsão dos analistas é de superávit de 

US$ 61 bilhões nas transações comerciais do país com o exterior neste 

ano. Em 2016, o saldo positivo ficou em US$ 47,7 bilhões e bateu recor-

de. Já o Banco Central prevê um superávit da balança comercial de US$ 

54 bilhões para 2017, com exportações em US$ 203 bilhões e importa-

ções no valor de US$ 149 bilhões. E o Ministério do Desenvolvimento, 

por sua vez, estima um saldo comercial positivo acima de US$ 60 bi-

lhões para este ano.

Carne Forte

No mês de julho as exportações de carne bovina faturam US$ 540 

milhões e embarques de 129 mil toneladas, um crescimento de 31% 

comparado ao mês anterior e de 23% em relação ao mesmo período 

ano passado, segundo informações da Associação Brasileira das In-

dústrias Exportadoras de Carne (ABIEC). Depois da Operação Carne 

Fraca, as exportações de carne bovina do Brasil, este foi o melhor re-

sultado do ano.

As exportações de carne bovina “in natura” (fresca) apresentou au-

mento de 38,5% quando comparada com o mesmo período de 2016, 

chegando a US$ 451 milhões em faturamento, com 106 mil toneladas 

embarcadas. Já comparando com junho de 2017, o crescimento foi aci-

ma de 7% em faturamento e 6,8% em volume.

Segundo a ABIEC, Hong Kong, China, Egito e União Europeia foram 

os maiores importadores de carne bovina brasileira no período. Os 

Estados Unidos estão em sétimo lugar na lista de compradores.“Nos 

próximos meses, a ABIEC continuará focada em assegurar e ampliar a 

presença brasileira em mercados estratégicos e, também, nas negocia-

ções com importantes mercados ainda não acessados. A expectativa, 

portanto, é de manutenção dos resultados positivos para o setor de ex-

portações de carne bovina brasileira”, concluiu a associação em nota.

Dia Nacional do 
Campo Limpo
Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

O Brasil recicla 94% das embalagens dos de-

fensivos agrícolas, é o país que mais recicla 

estes tipos de materiais no mundo, de acor-

do com uma pesquisa realizada pelo inpEV 

– Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias. Depois dos produtores 

brasileiros, são os da França que coletam 77%, 

os do Canadá com 73% e na 9ª posição os dos 

Estados Unidos com 33%.

A inpEV foi criada em 14 de dezembro de 2001 

é uma entidade sem fins lucrativos voltada a 

promover, em todo o Brasil, a correta desti-

nação das embalagens vazias de defensivos 

agrícolas. Possui como associadas mais de 90 

empresas fabricantes de defensivos agrícolas 

do Brasil e dez entidades representativas do 

setor.

Além da questão da devolução das emba-

lagens, a tríplice lavagem é de extrema im-

portância para o meio ambiente e para a 

população, pois quando não ocorre a limpeza 

de maneira adequada, os restos do produto 

podem atingir rios, solos e nascentes, poden-

do contaminar a água.

Todos os anos a Coopavel participa do Dia 

Nacional do Campo Limpo organizado pela 

ADDAV – Associação dos Distribuidores de 

Defensivos Agrícolas e Veterinários do Oes-

te do Paraná, com objetivo de incentivar e 

difundir a iniciativa para os associados, de-

monstrando a importância do evento para 

não só para o produtor, a sociedade e o meio 

ambiente.

O trabalho da ADDAV, ao longo do ano, se 

dedica em realizar diversas atividades edu-

cativas, como: palestras, participações em 

eventos do setor, iniciativas em instituições 

de ensino para promover a conservação am-

biental, ações comunitárias, visitas guiadas 

às unidades de recebimento, tem a missão de 

educar e conscientizar sempre. 

Mais de mil embalagens de agrotóxicos foram 

entregues pelo Sr. Benno para a ADDAV, como 

forma de reconhecer o trabalho do agricultor 

a entidade prestou uma homenagem, não só 

para o proprietário da fazenda, mas para o co-

laborador que faz a tríplice lavagem e entrega 

as embalagens limpas da forma correta.

O lixo das casas, escritórios também preci-

sam da destinação correta, você sabia que o 

guardanapo de papel não é um material reci-

clável? Assim como muitos outros produtos 

também não são, vamos mostrar uma lista 

de produtos que são e que não são recicláveis 

para auxiliar na hora da separação correta do 

lixo. ∏
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Dando continuidade ao tema da família em 

sua catequese, nesta quarta-feira, 4, o Papa 

Francisco ressaltou os aspectos positivos da 

convivência familiar, tratando especialmente 

sobre a figura do pai. Na Sala Paulo VI, onde o 

Papa realiza as audiências durante o inverno, 

cerca de sete mil fiéis aguardavam o Pontífice. 

“Hoje gostaria de desenvolver a segunda par-

te da reflexão sobre a figura do pai na família, 

da última vez eu falei do perigo dos pais au-

sentes. Hoje gostaria de olhar para o aspecto 

positivo”,  disse Francisco.

“Toda família tem 
necessidade do pai. 
Hoje nos detemos do 
valor do seu papel

”Papa Francisco

Na semana passada o Santo Padre abordou 

questões complexas e difíceis que enfrentam 

os pais na atualidade e prometeu passar da 

‘escuridão para a luz’ em sua próxima cate-

quese [leia mais: Papa alerta para “ausência 

da figura paterna” na educação dos filhos]. 

Para falar sobre a figura paterna, Francisco 

apresentou alguns trechos do Livro dos Pro-

vérbios onde um pai fala diretamente ao seu 

filho e manifesta sua alegria por conseguir 

passar a ele seus ensinamentos. 

“Meu filho, se o teu coração 
é sábio, meu coração 
também se alegrará

” destacou frisando Provérbios. 

“Este pai não diz que se orgulha porque o filho 

é como ele”, assinalou o Santo Padre, mas diz 

algo bem mais importante, que se alegra toda 

vez que o filho age com sabedoria e retidão.”E 

um pai sabe bem quanto custa transmitir esta 

herança”, completou. 

“O pai deve estar presente 
na família, que seja 
próximo da mulher, 
para compartilhar tudo, 
alegrias e tristezas, 
fadigas e esperanças. E 
deve estar próximo dos 
filhos em seu crescimento: 
quando brincam e quando 
se empenham, quando 
ousam ou hesitam, quando 
erram e voltam atrás. Pai 
presente, sempre! Presente 
não significa controlador, 
pois pode anular o filho

”advertiu, Papa Francisco

Francisco cita também como exemplo o pai da 

parábola do filho pródigo. “Quanta dignidade 

e ternura naquele pai que espera à porta de 

casa que o filho regresse!”. Segundo Francis-

co, um bom pai sabe esperar e sabe perdoar e 

corrigir com firmeza, sem sentimentalismos, 

refletiu. 

Por fim, o Pontífice garantiu a proximidade 

da Igreja a todos os pais:

“A Igreja, portanto, está 
empenhada em apoiar 
com todas as suas forças 
a presença generosa dos 
pais nas famílias, porque 
eles são para as novas 
gerações custódios e 
mediadores insubstituíveis 
da fé na bondade, na 
justiça e na proteção de 
Deus, como São José.

” ∏

Papa fala sobre a missão dos 
pais na educação dos filhos

Shutterstock: neneo

 Safra de 238 milhões de toneladas

No 11º levantamento da Conab - Companhia Nacional de Abastecimen-

to, a estimativa para a safra de grãos 2016/2107 deve passar de 238,224 

milhões de toneladas, um crescimento de 27,7% comparando com a co-

lheita da safra de 2015/2016 que foi de 186,610 milhões.

“Foram responsáveis por esta supersafra, além de pequena ampliação 

de área em 4%, as condições climáticas favoráveis e o aumento da pro-

dutividade média de todas as culturas, à frente soja e milho, que tive-

ram alto nível de aplicação tecnológica”, afirma em nota a Companhia.

A safra recorde da produção de soja alterou a estimativa chegando em 

114,04 milhões de toneladas. O crescimento é de 19,5% em relação à co-

lheita da temporada 2015/2016, estimada pela Conab em 95,43 milhões 

de toneladas. O milho segunda safra, que somado a primeira lidera a 

estimativa da produção e deve chegar a 97,191 milhões de toneladas. 

Sendo que do total, 30,508 milhões foram colhidos no verão e outros 

66,683 milhões de toneladas estão sendo colhidos na segunda safra.

Já nas culturas de inverno a previsão passou de 6,902 milhões para 

6,572 milhões de toneladas. A queda se deve ao trigo, que reduziu a 

expectativa de 5,578 milhões para 5,196 milhões de toneladas, uma 

produção 22,8% menor que a da safra passada. As produções de aveia 

e cevada devem crescer em 2017, com colheitas estimadas em 846,8 

mil (+2,3%) e 387,8 mil toneladas (+3,5%), respectivamente. A safra de 

centeio deve aumentar 38,5% na comparação com 2016, chegando a 9 

milhões de toneladas.

 Frango: Saldo positivo

Depois da deflagração da Operação Carne Fraca, desde março 2017, as 

exportações brasileiras de frango apresentaram um saldo positivo no 

mês de julho. Foram 385 mil toneladas em julho, uma alta de 6,2% em 

relação a igual período do ano passado que foi de 362,4 mil toneladas, 

segundo a divulgação da Associação Brasileira de Proteína Animal 

(Abpa). 

“Emirados Árabes Unidos, Egito, Japão, México, Kwait, Angola e ou-

tros mercados contribuíram para o bom desempenho registrado neste 

mês. Nossa expectativa é que o ritmo se mantenha nesses níveis até o 

fim de 2017, recuperando o setor exportador dos impactos negativos 

registrados ao longo do primeiro semestre”, afirmou Francisco Turra, 

presidente-executivo da Abpa.

Prazo final: declarar o ITR até 29 de setembro

Produtores Rurais de todo o Brasil têm até o dia 29 de setembro para 

enviar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, 

o ITR.  

A entrega da declaração do ITR, referente ao exercício de 2016, é obri-

gatória para pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio 

útil ou possuidora de qualquer título, inclusive usufrutuária, de imóvel 

rural. O envio pode ser feito pela internet ou por meio de mídias eletrô-

nicas móveis na sede da Receita Federal.

Os contribuintes que não enviarem os dados dentro do prazo estão su-

jeitos ao pagamento de multa referente a 1% ao mês-calendário ou fra-

ção de atraso, calculada sobre o total do imposto devido, não podendo 

o seu valor ser inferior a R$ 50. ∏ 
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Os cuidados necessários na aplicação 
de corretivos e fertilizantes a lanço
Texto: Engenheiros  Agrônomos - Robson Andrei Sanches de Almeida e Aleandro Gean Panno

A reposição no solo, dos nutrientes extraídos 

pelas culturas, além de correção de carac-

terísticas químicas indesejáveis, é fator de-

terminante para o sucesso de um sistema de 

produção agrícola. Através de uma correta e 

criteriosa amostragem de solo, se obtém uma 

noção da composição química presente neste 

solo e um diagnóstico da condição de fertili-

dade em que a terra se encontra. São vários 

os critérios para avaliação da fertilidade do 

solo, onde se deve buscar os níveis adequados 

de cada nutriente, e o equilíbrio entre eles, 

fornecendo as quantidades necessárias dos 

nutrientes em deficiência, através dos ferti-

lizantes e corretivos químicos e/ou orgânicos 

e neutralizando o efeito daqueles elementos 

químicos que são indesejáveis, atendendo a 

necessidade de cada cultura a ser explorada. 

Os corretivos e os fertilizantes químicos uti-

lizados de maneira predominante no Brasil 

estão na forma sólida que podem ser tipo pó, 

farelo, cristalizado e granulado. Estes produ-

tos podem ser aplicados de duas maneiras: 

na linha de plantio durante a operação de se-

meadura da cultura, ou a lanço, em períodos 

de entressafra, corretivos, em pré-semeadu-

ra, fontes Fosfatadas e Potássica, ou estes até 

mesmo após a semeadura da cultura, princi-

palmente os nitrogenados. 

O fornecimento de nutrientes com operações 

a lanço, é uma alternativa amplamente utili-

zada pelos produtores, que permite o maior 

rendimento operacional, pois amplia a largu-

ra de trabalho e de velocidade, otimiza as ope-

rações com máquinas agrícolas, o que reduz 

custo e a tarefa é executada em menor tempo.  

Na fertilização a lanço, são utilizados os 

equipamentos como discos distribuidores 

centrífugos, com dosadores gravitacionais, 

que são acoplados ao trator pelo engate de 

três pontos, ou de dosadores volumétricos 

com esteira transportadora, que podem ser 

de arrasto pelo trator ou autopropelidos. Os 

equipamentos modernos possuem alto nível 

de tecnologia embarcada, como piloto auto-

mático orientado por sinal DGPS ou RTK, que 

foram desenvolvidos para uniformizar o trá-

fego das máquinas, mantendo uma precisão 

entre dois e cinco centímetros entre as pas-

sadas. Isso mantém a deposição correta do 

produto aplicado entre as faixas de aplicação, 

consequentemente reduzindo os problemas 

de compactação e amassamento das culturas 

e de remonte excessivo causando uma super-

dosagem do produto aplicado. 

A sobreposição correta do produto na faixa de 

aplicação depende de o equipamento de dis-

tribuidor centrífugo estar corretamente cali-

brado e regulado, para não haver variação na 

taxa de deposição do produto ao longo da fai-

xa de trabalho, que deve ser maior o volume 

depositado no centro da faixa e diminuindo 

gradativamente até as extremidades da pas-

sada. Para obter qualidade na distribuição 

transversal e longitudinal do produto a ser 

aplicado, os fatores a seguir, são determinan-

tes para definição da largura da faixa de tra-

balho, bem como:

 + Tipo de produto a ser aplicado 

(fertilizante/corretivo pó, farelado ou 

grânulos);

 + Tamanho e densidade de partículas 

(granulometria);

 + Grau de umidade do produto;

 + Dosagem a ser aplicada (em taxa fixa/taxa 

variável);

 + Velocidade de trabalho do conjunto;

 + Declividade e irregularidades do terreno;

 + Presença ou ausência de ventos;

 + Umidade relativa durante a aplicação; 

 + Configuração dos discos e posição das 

aletas de distribuição;

 + Ponto de queda do produto sobre os 

discos;

 + Percurso de trabalho sobre o talhão, 

passadas alternadas “vai e vem” ou 

passadas contínuas “fechando quadro”.

 
os tipos de produtos e 
de fatores externos que 
afetam a distribuição

Os corretivos que são dispostos na forma de 

pó, como por exemplo, os calcários calcítico, 

dolomítico e o gesso agrícola, são vulneráveis 

a variações de dosagem ao longo do perfil de 

aplicação. Estas variações podem estar rela-

cionadas com o tipo e regulagem do equipa-

mento distribuidor, tamanho de partícula e 

grau de umidade do produto. Além dos fato-

res externos, como declividade do terreno e 

a ocorrência de ventos durante as aplicações. 

As partículas mais grossas são lançadas em 

distâncias maiores enquanto as mais finas 

ficam próximo da passada central da máqui-

na. Se o teor de umidade estiver muito baixo, 

como calcários extremamente secos, estas 

partículas finas podem ficar suspensas no ar, 

e sensíveis a uma rajada de vento que poderá 

desviá-las do trajeto destinado, arrastando 

para longas distâncias ocasionando derivas, 

mudando completamente a dosagem ao longo 

da faixa aplicada. 

Assim, é importante priorizar as aplicações 

em dias com baixa incidência de ventos e umi-

dade relativa inferior a 80%. Por outro lado, 

produto em pó com umidade excessiva, como 

exemplo calcário amontoado a céu aberto re-

cebendo diversas chuvas ou gesso com alta 

umidade, trazem sérios problemas na distri-

buição pelo equipamento. Além de aderirem 

às partes móveis do distribuidor alterando 

seu formato, o dosador não consegue dosar 

uma camada uniforme sobre os discos, lan-

çando porções ocasionando picos de super ou 

subdosagem do produto. A umidade relativa 

do ar e a declividade e irregularidades do ter-

reno tem reflexos diretos na alteração do per-

fil de distribuição. 

Para os produtos altamente higroscópicos, 

como é o caso da uréia, cloreto de potássio, 

nitratos, entre outras fontes nitrogenadas, 

a umidade relativa do ar muito alta no mo-

mento da aplicação irá ocasionar também a 

adesão ao equipamento podendo formar agre-

gados maiores que não se quebram em contato 

com as aletas em movimento, sendo lançadas 

em distâncias irregulares ao longo da faixa 

aplicada. A irregularidade do terreno também 

implica na trepidação demasiada durante o 

deslocamento da máquina refletindo direta-

mente em pulsos de produtos sobre os discos. 

Além disso, é preciso levar em consideração 

a inclinação do terreno, onde as partículas 

de produto lançadas do lado de mais alto do 

talhão atingirão menores distâncias em rela-

ção às lançadas pelo outro lado da máquina, 

refletindo diretamente na distância das pas-

sadas para manter a correta sobreposição do 

produto.

As formas de ajuste e de 
regulagem dos equipamentos de 
distribuição a lanço 
 
Vazão

Quanto mais sofisticado é o equipamento, 

mais recursos de regulagens e de calibra-

ção existe no mecanismo distribuidor. Para 

as máquinas modernas com alta tecnologia 

embarcada, alguns ajustes são feitos direta-

mente no computador de bordo, dentre eles a 

vazão, a taxa de aplicação, a velocidade e o cir-

cuito de trabalho. Mas, os ajustes de quantida-

de e de posição das aletas e do local de queda 

do produto sobre os discos, devem ser feitos 

diretamente nos componentes da máquina.

O manual de operação do equipamento, nor-

malmente, apresenta diversas configurações 

de regulagens e sugestão de largura de traba-

lho, para os mais diferentes tipos e dosagens 

de produtos. Elas são testadas em protótipos 

de laboratório e no campo, antes do lançamen-

to comercial de cada modelo de máquina, para 

trazer as informações aos seus usuários. Mas, 

estas tabelas devem ser utilizadas apenas 

como parâmetro para se aproximar da dose 

desejada. É importante lembrar que nem sem-

pre as informações contidas nos manuais são 

exatas, podem variar de máquina para má-

quina, ao longo de sua vida útil, e desta forma, 

um teste de regularidade de distribuição e de 

definição da largura de trabalho no campo é 

sempre importante para confirmar as infor-

mações dos manuais.

O ajuste de vazão dos equipamentos com um 

ou dois discos distribuidores, montados ou de 

arrasto, que não possuam os sistemas eletrô-

nicos podem ser feitos de acordo etapas suge-

ridas no quadro abaixo conforme orientação 

de Gimenez. 
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Os novos lançamentos de variedades de trigo, com características de 

alto rendimento, de qualidade industrial e de ciclo diferenciado foram 

apresentados durante o Dia de Campo na propriedade da associada da 

Coopavel, a agricultora Nilva Weidmann. Com essas novidades os pro-

dutores conseguem uma maior flexibilidade de plantio, mais opções de 

manejo, aumentando a produtividade e a renda, com maior lucro para 

o negócio. 

As 12 variedades de trigo plantadas possuem um potencial genético 

produtivo, o que aumenta a possibilidade de o produtor optar pelo tri-

go em um sistema de rotação de culturas, com lucro relativo, com uma 

condição melhor do solo e com a redução da quantidade de plantas da-

ninhas.  

As empresas que participaram do Dia de Campo, a Embrapa, a Funda-

ção Pró-sementes, Coodetec, Tbio, mostraram os benefícios das suas 

sementes, já as parceiras de químicos Basf, Fmc, Bayer, trouxeram op-

ções de produtos com custo benefício para a cultura do trigo. 

Além do manejo racional de insumos e dos investimentos realizados, 

também foi mostrado como foi utilizado o Fertilizante Coopavel Pre-

mium, na base e na cobertura, além dos fungicidas, dos inseticidas e 

o bom controle de plantas hospedeiras complementando a fertilida-

de com macro e micronutrientes via foliar com produtos da empresa 

parceira Spraytec.  É importante salientar que as lavouras tiveram um 

desenvolvimento maior da cultura pelo uso do Fertilizante Coopavel 

Premium, da ureia protegida Coopavel, onde o grânulo é protegido e 

fornece nitrogênio em liberação lenta para a cultura, o que garante um 

trigo bem nutrido e bem manejado. São essas ações que tornam o trigo 

uma excelente opção de renda em um sistema de rotação de cultura 

para a nossa região, sem nenhum custo relativamente alto.

São eventos assim que fortalecem, não só os laços do cooperativismo 

com os produtores, como a apresentação das tecnologias do mercado. 

Ver como a lavoura se comporta com relação a determinado produto, 

com relação ao clima, vão fazer o produtor avaliar e melhorar a sua 

propriedade no próximo plantio e manejo. A função aqui é agregar co-

nhecimento, capacitar, socializar, fortalecer a atividade agrícola dos 

associados e dos técnicos.  

Experimentos como esses devem fazer parte do dia a dia da cooperati-

va e dos associados, devem fazer parte de um programa de difusão de 

tecnologia onde a cooperativa busque agregar conhecimento para seus 

cooperados para estar à frente das recomendações e das tecnologias. ∏

A filial da Coopavel de Santa Tereza 
do Oeste (PR) realiza dia de campo e 
apresenta novas variedades de trigo
Texto: Engenheiros Agrônomos - Darlan Tarcisio Dulnik e Amauri Procopiuk

1. Escolher a marcha e medir tempo de 

deslocamento do conjunto trator/

distribuidor para percorrer 50metros, 

determinando a velocidade exata do 

conjunto: Velocidade (km/h) = 180/tempo 

(segundos);

2. Com o equipamento abastecido de 

produto, estacionar em local nivelado, 

retirar os discos distribuidores e acionar o 

equipamento por no mínimo 30 segundos, 

coletar o produto despejado e fazer a 

pesagem do mesmo;

3. Calcular a vazão através da fórmula: Q = 

(Ds x V x L) / 600, onde: 

Q – vazão (kg/min) Ds- dosagem desejada 

(kg/ha)  V-velocidade (km/h)  L-largura 

útil de aplicação (m);  

Para conferir a dosagem desejada: Ds = 

(600xQ) /VxL - proceder novas pesagens 

até ajuste desejado;

4. Verificar se o valor obtido é igual ao 

desejado (não esquecer de realizar o ajuste 

de acordo com o tempo de coleta, se 30 

segundos o resultado de Q deve ser divido 

por 2);

5. No caso de distribuidores de dois discos, 

recomenda-se realizar a coleta e ajuste 

para cada disco independente – metade da 

vazão para cada disco. 

Se o equipamento possuir o sistema eletrô-

nico, para aplicação a taxas variadas, basta 

apenas informar ao computador de bordo na 

máquina o valor da pesagem do produto que o 

sistema irá gerar um fator de calibração para 

o trabalho. Toda vez que a velocidade de des-

locamento for alterada, o sistema mandará 

informação para o mecanismo dosador para 

aumentar ou diminuir a dose de aplicação. Se 

for inserido ao computador de bordo mapas de 

aplicação em taxa variada, determinada atra-

vés de coleta, analise de solo e interpretação, 

o sistema altera a dosagem aplicada automa-

ticamente de acordo a necessidade em cada 

parte do talhão.

Perfil de Distribuição

Uma vez definida a vazão, a velocidade e a 

dose, é necessário garantir que a distribuição 

é feita de forma regular, conferindo a distri-

buição transversal e longitudinal ao longo da 

faixa de aplicação. Este parâmetro só é possí-

vel com o uso de coletores dispostos no senti-

do transversal ao deslocamento da máquina, 

lado a lado paralelos entre si cobrindo toda 

faixa de aplicação, para coletar amostras do 

produto aplicado ao longo do perfil. Alguns 

modelos de máquinas trazem estes coletores 

como acessórios opcionais, onde sua aquisi-

ção é importante para conferência com cer-

ta frequência da qualidade da aplicação. De 

acordo com a ISSO 5690/1 (1982), os tamanhos 

padronizados destes coletores segundo a nor-

ma devem ter dimensões de 25X100X15cm ou 

50X50X15cm. 

Para a coleta de amostras com fertilizantes 

granulados ou farelados, é importante ins-

talar as divisórias normatizadas de 5X5cm 

nos coletores ou no recobrimento do fundo 

no coletor com tela tipo “sombrite 30%”, que 

vai evitar o ricochete dos grânulos lançados 

externamente. Após passar com a máquina e 

aplicar o produto sobre os coletores, recolhe e 

pesa separadamente o material coletado em 

cada coletor em sequência, sendo possível de-

terminar através de comparação do peso ou 

do volume de cada um dos coletores com a mé-

dia obtida para todos os coletores, o compor-

tamento do perfil de aplicação. A variação dos 

dados não deve ultrapassar 20% em relação a 

média para cima ou para baixo, sendo o ideal 

variações menores que 15%. Se houver valores 

superiores a estes limites, a regulagem deve 

ser feita nas aletas e repetir todo o processo 

até uniformização do perfil de aplicação. 

Cada implemento de distribuição a lanço vem 

normalmente com dois conjuntos de discos 

e aletas de diferentes tamanhos, sendo um 

conjunto para produtos em pó como: calcário, 

gesso e outros, de quatro a seis aletas mais 

curtas, e outro conjunto para produtos gra-

nulados entre eles: cloreto, ureia, formulados, 

com apenas duas aletas mais compridas. Va-

riando a regulagem de ângulo das aletas, al-

tera completamente o perfil de distribuição e 

a distância entre as faixas de aplicação, para 

cada tipo de produto a ser aplicado. De ma-

neira geral, as aletas atrasadas em relação ao 

sentido de giro dos discos lançam o produto 

em menores distâncias e proporcionam me-

lhor uniformidade na distribuição. Por outro 

lado, com as aletas adiantadas o produto é 

lançado em distâncias maiores, porém perde 

com a uniformidade na distribuição ao longo 

do perfil de aplicação. Desta forma, buscar do 

equilíbrio entre distância das passadas e a 

boa uniformidade da aplicação devem ser fa-

tores decisivos para manter boa qualidade na 

aplicação.

Com tudo, fica claro a importância da checa-

gem regular destes parâmetros afim de obter 

uma correta distribuição evitando variações 

de dosagens de produto ao longo do perfil e do 

talhão. Seja nas aplicações de corretivos e de 

fertilizantes para correção e manutenção das 

culturas, quanto nas aplicações complemen-

tares de cobertura, em doses fixas ou em taxa 

variada. Tais variações podem criar gradien-

tes de fertilidade no solo e nas zonas de ma-

nejo diferentes, onde as plantas continuarão a 

ter disponibilidades variadas dos nutrientes, 

impedindo o total aproveitamento do poten-

cial produtivo das cultivares e consequente-

mente limitando o aumento da produtividade.

Desta forma o trabalho inicial de agricultura 

de precisão busca a uniformização da fertili-

dade do solo em cada parte do talhão de ma-

neira uniforme. É uma ferramenta inovadora 

para padronização das diferenças existentes 

ao longo da lavoura. Com a amostragem do 

solo por grids, análise e interpretação comple-

ta, minuciosa das irregularidades de nutrien-

tes com geração de mapas de recomendação 

precisos, com riqueza de informação e o histó-

rico da situação real da fertilidade do talhão. 

Porém, para que se complete os resultados 

esperados com satisfação, o equipamento 

que irá realizar as aplicações corretivas tem 

que estar com a calibração, regulagens ade-

quadas e o aplicador. Se o produtor, depois 

de obter as informações da situação de seu 

talhão, ainda assim optar por trabalhar com 

taxa fixa estará regredindo todo trabalho 

que a agricultura de precisão preconiza. ∏ 
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As dermatites de contato são lesões erosivas da pele, predominantes 

na superfície plantar de frangos de corte. A etiologia apresenta uma 

inflamação da pele devida a uma combinação de umidade e da compac-

tação da cama. Em casos extremos ocorre prejuízo à locomoção das 

aves, podendo surgir infecções secundárias, representando uma piora 

das condições de bem-estar das aves durante o processo de produção e 

levando à condenação parcial das carcaças no abatedouro.

As pododermatites passaram a ter maior relevância nos últimos anos 

devido ao direcionamento dos pés de frangos para os mercados da 

Ásia, portanto o rendimento percentual de patas passou a ser um fator 

econômico importante.

As dermatites, ulceração do coxim plantar (calo de pé) e calo de peito, 

por exemplo, são afecções diretamente ligadas à baixa qualidade da 

cama que, por sua vez, está relacionada ao tipo de bebedouro, venti-

lação, material, espessura da cama, densidade populacional e manejo 

da cama.

Pododermatite

Cama de aviário

Em uma cama de qualidade para a criação de frangos de corte, é inte-

ressante observar algumas características dentre elas a maciez, a ca-

pacidade de absorção, o baixo custo, o fácil manejo e principalmente o 

isolamento térmico e o conforto para as aves, sendo isso sua principal 

função, obtendo assim o máximo desempenho das aves evitando per-

das no abatedouro.

Algumas ações auxiliam no controle do calo de pata dentre elas:

 + O manejo da cama todo dia para evitar a umidade excessiva, nos 

horários mais quentes do dia;

 + Realizar o recape de maravalha no pinteiro todos os lotes;

 + Aplicar cal virgem na cama na dosagem de 600 gramas por metro 

quadrado em todos os lotes;

 + Retirar cascão que formam durante o lote e depositá-los em locais 

adequados. ∏

Os cuidados com os casos de 
pododermatite são importantes para 
qualidade dos frangos de corte
Texto: Médica Veterinária - Camila Fachi

A criação avícola com uma maior densidade tem como objetivo au-

mentar a produção, com o mínimo de investimentos em construções 

e otimização dos custos fixos. A pressão para redução dos custos na 

criação de frangos de corte levou ao aumento da densidade das aves 

que promovem maior produção de peso vivo por metro quadrado. Além 

disso, uma cama de qualidade ruim, principalmente pela compacta-

ção decorrente de aumento de umidade, determina o aparecimento de 

lesões na pele, pododermatites, calo de peito e hematomas. As podo-

dermatites de contato são lesões erosivas da pele, predominantes na 

superfície plantar das patas dos frangos de corte. A etiologia apresenta 

uma inflamação da pele em função de uma combinação de umidade e 

de fatores cáusticos presentes na cama, como por exemplo, a excreção 

das aves, que é composta de ácido úrico, um agente importante na for-

mação do problema. As pododermatites em frangos de corte passaram 

a ter maior relevância nos últimos anos em razão da grande procura 

dos pés de frangos para a exportação aos mercados da Ásia.

A pododermatite em frangos de corte, ou o calo de pata, representa 

um parâmetro de avaliação no frigorífico, que pode gerar um aumen-

to do índice de condenações parciais de carcaças durante a inspeção 

sanitária no momento do abate, além de representar um indicativo do 

bem-estar das aves, sendo as lesões relacionadas com vários fatores 

ambientais. A condenação pode ser responsável por uma perda eco-

nômica significativa para a empresa e para o integrado, já que para o 

mercado externo os pés das aves têm um valor de compra relevante.

Fábio Conterno

melhores produtores do mês de Julho 2017

Produtor Peso Idade c.A mort. g.P.d. I.E.P. Unidade/município

Arlei Dotti 2,947 42.00 1.648 3.68 70.17 412 Campo Bonito

Gladistones Cominetti 3,223 43.25 1.691 6.58 74.52 412 Santa Lúcia

Jovania Pickler Casarotto 2,972 43.25 1.646 6.95 71.75 408 Ibema

Claudino Wonsoski 2,869 41.42 1.666 3.56 69.98 403 Campo Bonito

Irondi Do Prado Gonçalves 2,920 41.00 1.650 5.28 70.23 403 Campo Bonito
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A redução mundial do uso de antibióticos na produção animal é uma 

realidade cada vez mais presente no Brasil. Diferente de alguns países 

Europeus, onde há um rígido controle da utilização de antimicrobia-

nos, as propriedades agropecuárias no Brasil permanecem atreladas 

pelo trio: doença, antibiótico e vacina.

Os esforços atuais para essa redução no uso de antibióticos não se apli-

cam somente na produção animal, mas também na saúde humana. O 

assunto é tão importante que a OMS – Organização Mundial de Saú-

de lançou uma campanha evidenciando o papel da lavagem das mãos 

na prevenção de doenças em pacientes hospitalizados, e afirma ainda 

que a maioria das infecções estão associadas ao contato das equipes 

médicas com o paciente, e a prevenção é através de uma boa higiene  

das mãos.

Quando pensamos em sanidade animal, a higiene é fundamental pre-

venir e mais barato do que curar. Entretanto, o estímulo para uma 

boa higiene e desinfecção das granjas, ainda é pouco difundida. Pre-

ciso mencionar a importância dos manejos de limpeza e desinfecção 

 no local.

A higiene no dia a dia das granjas se traduz principalmente em la-

vagem e desinfecção. Quando realizada corretamente, a limpeza é a 

principal forma de reduzir a população de bactérias, fungos e agentes 

infecciosos, diminuindo assim a pressão de infecção do ambiente, pos-

teriormente expondo os animais as doenças.

No entanto, grande parte das granjas lavam as instalações usando ape-

nas água, sem qualquer tipo de cuidado, utilizando algum produto que 

de fato remova a matéria orgânica e os dejetos. A sujeira é o substrato 

perfeito para a disseminação de patógenos que nos aprisionam ao trio 

doença, antibiótico e vacina.

O uso de desinfetantes faz parte da limpeza total da granja, se com-

pararmos com o cotidiano das pessoas, quando se lava uma louça ou 

com o shampoo para cabelo é preciso não apenas de água. Na limpe-

A limpeza das instalações e a desinfecção 
são as chaves para o sucesso na 
redução das doenças nos suínos
Texto: Médico Veterinário - Gustavo Bernart

za da granja também funciona dessa maneira, é necessário um bom 

desinfetante ou até mesmo nebulizar o ambiente para diminuir essa  

carga de infecção.

Logo após desalojar os animais as instalações abrigam cerca de 

50.000.000 de microorganismos por centímetros quadrados. Depois 

da lavagem com água a quantidade cai para 20.000.000 microorganis-

mos por centímetros quadrados, uma redução de 60%. Entretanto, o 

número cai para 100.000 microorganismos por centímetros quadra-

dos quando usamos um desinfetante, uma redução de 99,8%. Ou seja, 

praticamente livre de doenças.  

Os aspectos como a proporção de diluição e o poder de penetração fa-

zem toda a diferença quando se imagina a situação real no momento 

da lavagem. Os funcionários que aprendem a limpar uma baia de forma 

adequada, com um produto correto e de qualidade, geralmente man-

têm o padrão de limpeza. Os resultados são visíveis: ao associarmos 

uma boa limpeza a outras medidas de prevenção é possível reduzir 

doenças na granja e diminuir a utilização de antibióticos.

de uma contagem de 50.000.000 para uma redução 
de < 500 microorganismos por cm2 

É de extrema necessidade de analisar os fundamentos, há urgência no 

resgate dos conceitos simples, eficazes e de baixo custo para prevenir 

problemas que geram soluções de alto custo. A higiene tem papel fun-

damental no processo de redução de antibióticos, pois aumenta o nível 

de saúde dos rebanhos, ou seja, menor ocorrência de enfermidades. 

Certamente os produtores que souberem entender e aplicar estratégias 

de sanidade de maneira eficaz terão melhores resultados.

O Brasil tem um papel importante como fornecedor de alimentos no 

mundo e precisará se adaptar a essa nova realidade. Produzir mais 

e melhor será vital para que os pecuaristas brasileiros possam con-

correr com outros exportadores de carne. É nesse sentido que cabe a 

reflexão: qual é a preocupação das empresas em atender o mercado? 

O produtor está é imediatista na resolução de problemas sanitários? 

Quem ganha, quem perde com as doenças dentro das granjas? E se não 

fosse preciso gastar com tantos medicamentos? ∏

melhores produtores do mês de Junho 2017

Produtor c. A. Real c. A. Ajustada gPd mort. (%) mão de obra
Tipo de 

comedouro

Vilmar Sandi 2.176 1.822 985.81 0.66 Familiar Tampão

Valdecir Mauerwerk 2.22 1.873 998.39 0.88 Contratada Automatico

Dirceu Dal Canton 2 2.261 1.901 996.45 0 Familiar Tampão

Afonso Fuhr 2.229 1.916 985.88 1.77 Familiar Tampão

Ivo Wirzius 2.359 2.005 995.95 1.68 Familiar Automatico

Baia limpa e boa ambiência. Baias sujas, alta carga de patógenos geradores de doenças principalmente 

pneumonias e diarreia.



Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

No mês de agosto, dia 18, aconteceu o Dia Nacional do Campo Limpo – 

Portas Abertas, em 2017 com o tema: Quando cada um cumpre sua parte, 

temos muitos motivos para comemorar, milhares de pessoas partici-

param do evento em todo o País. Segundo estudo realizado pelo reali-

zada pelo inpEV – Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 

Vazias, o Brasil recicla 94% das embalagens dos defensivos agrícolas. 

Produtores são 
homenageados 
no Dia Nacional 
do Campo Limpo

Benno WutzkeValdir Messias
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A Coopavel em parceria com a ADDAV – Associação dos Distribuidores 

de Defensivos Agrícolas e Veterinários do Oeste do Paraná, realiza pa-

lestras e ações de conscientização para dar o destino correto para as 

embalagens de agrotóxicos dos associados da cooperativa.

Todos os anos a Coopavel participa do Dia Nacional do Campo Limpo/

DNCL Portas Abertas, que acontece na central de recebimento de em-

balagens vazias de defensivos agrícolas de Cascavel (PR). O programa 

brasileiro tem alcançado grandes resultados de destinação das emba-

lagens vazias de defensivos agrícolas e veterinários. O Sistema Cam-

po Limpo, é referência mundial ao destinar de forma ambientalmente 

correta 94% das embalagens colocadas no mercado brasileiro, que só é 

possível em função do envolvimento de cada uma das cadeias: produ-

tores rurais, indústrias fabricantes, revenda e poder público. O Brasil 

é o país com maior número de coletas, seguido da Fraça com 77%, do 

Canadá com 73% e na 9ª posição os Estados Unidos com 33%.

De acordo com a gerente da ADDAV, Patrícia Moretti, o Sistema de 

Campo Limpo tem como objetivo concentrar ações e iniciativas simul-

tâneas pela Educação Ambiental e de desenvolvimento sustentável da 

agricultura. “O envolvimento da ADDAV vai além de bons índices de 

destinação. Sabemos que para manter o campo limpo é preciso investir 

em educação e conscientização, estar em contato constante com todos 

da cadeia, em especial com as futuras gerações. Assim, nos dedicamos 

ao longo do ano à diversas atividades educativas, através de palestras, 

participações em eventos do setor, iniciativas em instituições de en-

sino para promover a conservação ambiental, ações comunitárias, vi-

sitas guiadas às unidades de recebimento. A nossa missão é educar e 

conscientizar sempre”, enfatiza Patrícia.

Neste ano o Dia Nacional do Campo Limpo/DNCL, em Cascavel, contou 

a participação dos produtores, representantes dos canais de distribui-

ção, das indústrias fabricantes, professores, diretores, estudantes de 

Universidades, jovens agricultores, do sindicato rural, Senar - Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural, CREA - Conselho Regional de En-

genharia e Agronomia do Paraná, SEAB - Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento, AREAC - Associação Regional dos Engenheiros Agrô-

nomos de Cascavel, a imprensa local e outras representantes de enti-

dades. 

Depois da palestra que ressaltou a importância da tríplice lavagem das 

embalagens, o produtor, Benno, associado da Coopavel foi homenagea-

do por ser o agricultor que mais contribuiu durante o ano na entrega 

das embalagens. 

Benno Wutzke, 62 anos, agricultor, casado, foi o produtor homenagea-

do pelo trabalho que realiza todos os anos na propriedade, com o retor-

no das embalagens de agrotóxicos. Associado da Coopavel desde 2002 

da filial de Espigão Azul, Sr. Benno destaca a importância do envolvi-

mento de todos em favor do meio ambiente. 

“Estamos contribuindo com o meio 
ambiente, para nós, na propriedade iria 
atrapalhar, é um volume muito grande, 
iria virar lixo e causar sérios danos 
ao meio ambiente. Fazendo a tríplice 
lavagem de forma correta, e entregando 
na ADDAV, é reutilizado, são feitos 
outros produtos. Assim eu não preciso 
me preocupar onde vou colocar todas 
as embalagens, já tenho lugar certo, 
com a destinação correta, só em um ano 
entregamos mais de 1.000 embalagens

”explicou senhor Benno. 

Segundo o funcionário do senhor Benno, Valdir Messias, conhecido em 

Espigão Azul como Saci, é preciso cuidar da natureza, tudo depende no 

meio ambiente. 

“É importante realizar a tríplice lavagem, 
não apenas entregar a embalagem, na 
propriedade temos a maneira correta de 
lavar sem prejudicar o meio ambiente. 
Na fazenda nós lavamos tudo da 
forma certa, três vezes, descartamos 
dentro do tanque de pulverização, 
para cumprir com a nossa parte

”destaca “Saci” trabalhador rural há 35 anos. 

Iniciativas como as do senhor Benno e do Saci, que contribuem com 

um mundo melhor para as futuras gerações, para que vivam em um 

planeta melhor. 

A ADDAV, Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Defensi-

vos Agrícolas, atua em 28 municípios da região, foi fundada no dia 01 

de Outubro de 2001. Recebe e destina corretamente em média 300 ton./

ano de embalagens, conforme determina a lei. Até o momento foram 

entregues 440.944 toneladas de embalagens, para outras informações 

e caso queira acompanhar o número de embalagens que tiveram a des-

tinação correta é só acessar o site do inPEV, www.inpev.org.br, e veri-

ficar o EMBALÔMETRO que contabiliza a quantidade de embalagens 

entregues nos pontos de coleta.

É importante que o produtor saiba que além da Sede da Addav em Cas-

cavel, as embalagens podem ser entregues, após a tríplice lavagem nos 

postos de coleta itinerantes. Veja no calendário os dias e locais de co-

leta.

coleta seletiva e reciclagem, como 
separar o lixo que é produzido?

Não são apenas as embalagens de agrotóxicos que podem ser recicla-

das, outros materiais que são utilizados em 

casas, escritórios, que têm destinação corre-

ta.

O Brasil produz cerca de 61 milhões de tonela-

das de lixo por ano, de acordo com o Panora-

ma dos Resíduos Sólidos de 2010. O estudo foi 

realizado pela Associação Brasileira de Em-

presas de Limpeza Pública e Resíduos Espe-

ciais, a Abrelpe, há quatro anos, mas mostra 

que a quantidade de detritos descartada pela 

população é bastante alta.

A pesquisa revela ainda que os estados que 

abrigam grandes metrópoles são os que mais 

produzem lixo. São Paulo gera cerca de 57 mil 

toneladas por dia e o Rio de Janeiro gera 21 mil 

toneladas por dia.

Veja agora alguns pontos importantes na 

hora da separação dos materiais.

Papel

Recicláveis: Caixa longa-vida, papelão, papel 

laminado, nota fiscal, envelopes, jornais e re-

vistas, limpos, secos, rasgados ou dobrados, 

nunca amassados.

Não são Recicláveis: papel celofane, papel 

plastificado, papel parafinado, papel carbo-

no, papel de fax, fotografias, papel toalha, 

guardanapo e papéis sanitários.

Obs.:  Lembre-se de que para produzir 1 tone-

lada de papel é preciso 100 mil litros de água, 

5 mil KW de energia e 17 árvores adultas. Já 

para produzir a mesma quantidade de papel 

reciclado, são usados apenas 2 mil litros de 

água e 50% da energia.

Vidros

Recicláveis: os vidros podem ser infinita-

mente reciclado. 

Não são Recicláveis: lâmpadas, cristais, es-

pelhos, vidros temperados, louça, cerâmica, 

porcelana, óculos, pirex e vidros especiais, 

como tampo de forno e micro-ondas.

É importante saber que 1Kg de vidro quebra-

do faz 1kg de vidro novo, ou seja, ele é 100% 

reciclável.

Metais

Recicláveis: enlatados, ferragens, arames, 

chapas, canos, pregos, parafusos, cobre e alu-

mínio. Com curiosidade, uma única lata de 

alumínio economiza energia suficiente para 

manter uma TV ligada durante três horas.

Não são Recicláveis: Clipes, grampos, espon-

jas de aço, latas de verniz e latas de produtos 

tóxicos;

Plástico

Recicláveis: praticamente todo tipo de plás-

tico é reciclável

Não são Recicláveis: adesivos, acrílico e ca-

bos de panelas.

Para cada 100 toneladas de plástico reciclado 

economiza-se 1 tonelada de petróleo.

Isopor

O isopor é reciclável e deve ser colocado no re-

cipiente coletor de plásticos. Como o processo 

de reciclagem do isopor não é economicamen-

te viável, é importante usá-lo de diversas for-

mas e evitar ao máximo o seu desperdício. 

Algumas empresas transformam o isopor em 

matéria-prima para blocos de construção ci-

vil.

Produtos considerados perigosos 
que nunca devem ir para o lixo

 + Lâmpadas fluorescentes – contêm 

mercúrio, altamente poluente;

 + Cartuchos e toners;

 + Pilhas e baterias – também contêm 

mercúrio;

 + Eletrônicos velhos/quebrados – 

CPUs, monitores, cabos, teclados, 

estabilizadores, celulares e 

eletrodomésticos. Podem conter chumbo, 

bromo, mercúrio e cádmio, metais 

perigosos. 

Esses produtos devem ser devolvidos sempre 

no local da compra ou em pontos de coleta es-

pecífico para esse fim.

lavar ou não lavar os 
materiais descartados

Para o processo de reciclagem ser realizado, 

não é necessário lavar nada antes. Porém, é 

higiênico retirar o excesso de resíduos do re-

cipiente, principalmente se ele ficar armaze-

nado por algum tempo, para não causar mau 

cheiro ou atrair insetos e roedores. ∏

Dúvidas e outras informações: 

Horário de recebimento: 

 Manhã - 09:00 às 11:00 | Tarde - 13:00 às 16:00 

Contato ADDAV: 45 3037-5933 | 9973-3330 

cascavel@embalagensvazias.org.br
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calendário Itinerante posto de corbélia

04 de Setembro

02 de Outubro

06 de Novembro

calendário Itinerante Filial da coopavel

25 de Setembro Coopavel de Juvinópolis

23 de Outubro
Coopavel de São João 

do Oeste

20 de Novembro Coopavel de Lindoeste

27 de Novembro
Coopavel de Espigão 

Alto Iguaçu
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Texto: Médico Veterinário – Roberto Guimarães Gomes Castilho

Dietas balanceadas garantem 
bezerras com melhor desempenho

A criação de bezerras nas propriedades leiteiras deve ter início bem 

antes do nascimento, enquanto elas ainda estão no útero da mãe, pois 

o desempenho das bezerras tem uma grande influência quanto a nutri-

ção e o ambiente que são fornecidos para a mãe durante a gestação, em 

especial no terço final da gestação. Já que é a fase onde, além das exi-

gências do feto serem altas, ele ocupa grande parte da cavidade abdo-

minal, limitando o consumo de alimento da vaca, por isso, devemos ter 

uma dieta de pré-parto bem balanceada para que não falte nutrientes 

para a vaca e para o filhote.

Após o parto a bezerra que estava em um ambiente estéril e confortável, 

agora, precisa se adaptar rapidamente ao ambiente externo, onde pos-

sui vários agentes patológicos, já que os primeiros 30 dias de vida são 

os mais críticos devido à alta chance de infecções. A bezerra deve ma-

mar o colostro nas primeiras oito horas de vida, de quatro a seis litros 

em duas ou três mamadas, pois é nesse período que o colostro da mãe, 

lhe dará maior aporte de anticorpos para combater os desafios do meio 

externos como bactérias e vírus, por nascer sem nenhum tipo de imu-

nidade. No Gráfico ao lado, apresenta o tempo de colostragem e a con-

centração sérica de IGg, anticorpos, do colostro com o passar do tempo.

Outro passo extremamente importante é a cura do umbigo que deve 

ser feita o mais rápido possível, esta é a porta de entrada para vários 

agentes patológicos. Ela pode ser feita com iodo 10%, sendo repetido 

o tratamento de quatro a seis horas após o primeiro, ou na segunda 

colostragem, podendo ser repetida a cura do umbigo todos os dias até 

que ele caia.

Após o parto, o animal, deve passar por uma secagem, onde são retira-

dos todos os líquidos do parto, o que evita o resfriamento e ativa a cir-

culação sanguínea do animal substituindo a lambida da mãe. Depois 

deste processo, a bezerra deve ser mantida em local limpo e aquecido 

por pelo menos um dia. Antes da entrada do animal é necessário fazer 

a desinfecção a cada bezerra que entrar, o produto mais utilizado é a 

cal virgem, na sequência ela pode ser levada para vários sistemas de 

criação com exemplo: as baias suspensas, as casinhas térreas ou ser 

distribuídas em lotes, onde vários animais ficam juntos. Ao lado, as fo-

tos ilustram cada sistema. 

A dieta das novilhas tem o aleitamento três vezes ao dia, e água à von-

tade desde o primeiro dia, a ração deve ser inserida no terceiro dia de 

vida, para que ela aprenda a comer. A ração deve ser dada em pequenas 

doses diárias e específicas para bezerras. O ideal é que ela deve chegar 

no fim de 60 dias, comendo dois quilos de ração, só assim estará pronta 

para o desmame, um fator importante de ser observado é que a bezerra 

deve ter dobrado de peso desde o nascimento ou da entrada no sistema 

de baia, casinha ou lote. É importante medir e pesar as bezerras a cada 

15 dias, avaliando seu crescimento conforme as medidas e os pesos pa-

drões da raça, assim, é possível monitorar se existe algum problema e 

corrigir antes que tenham perdas significativas.

Após o desmame as novilhas são levadas aos piquetes onde formarão 

lotes, onde é interessante ter no máximo 10 animais em cada, para que 
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Horas de vida no fornecimento de colostro
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não haja competição de cocho. Essa dieta deve 

ser balanceada pode ser de forragem, de feno 

e de ração.

O próximo processo requer continuar a pe-

sagem das novilhas uma vez por mês, para 

saber qual é a melhor dieta utilizar para o 

animal. As novilhas da raça holandesa devem 

ter um ganho de peso diário de 0,800 a 0,850 

kg/dia para que possa ser liberada com 13 a 14 

meses para cobertura. 

Estes manejos vão beneficiar a propriedade, 

atingindo melhores índices zootécnicos, com 

consequências positivas, com uma menor 

mortalidade de novilhas, um menor índice 

de diarreias e pneumonias, consequente-

mente novilhas sendo liberadas para a pri-

meira inseminação mais cedo, e em sua vida 

produtiva tendo o seu potencial de produção 

sendo expressado. O ministério da Agricul-

tura produziu uma cartilha para auxiliar os 

produtores e que explica de maneira detalha-

da os manejos corretos do pré ao pós-parto. 

No link, http://www.agricultura.gov.br/as-

suntos/sustentabilidade/bem-estar-animal/

arquivos-publicacoes-bem-estar-animal/be-

zerros-ao-nascimento.pdf, você pode baixar e 

complementar seus conhecimentos. ∏

Figura1. Baias Figura2. Casinhas Figura3. Lotes

calcário de conchas

O verdadeiro Calcário de Conchas

Plante com tecnologia
e colha ótimos RESULTADOS

CYSY
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oPInIão oPInIão

A agropecuária é uma atividade de grande 

importância econômica no Brasil, que ocupa 

extensas áreas do território nacional e afeta, 

direta e indiretamente, a qualidade de vida de 

uma parcela significativa da população brasi-

leira. O bem-estar social de produtores rurais 

e suas famílias e de todos os que trabalham 

a terra e a conservação de ecossistemas natu-

rais e sua biodiversidade, dependem direta-

mente de uma agricultura praticada segundo 

critérios adequados de desempenho ambien-

tal, social e econômico. 

Conceituar a sustentabilidade tem sido um 

problema recorrente para todos os estudio-

sos das questões ambientais. Os vários con-

ceitos da agricultura sustentável parecem 

anteceder os conceitos de desenvolvimento 

sustentável. Tudo indica que o conceito de 

desenvolvimento sustentável é oriundo de 

algumas definições anteriores às de susten-

tabilidade na agricultura. Segundo alguns 

autores, até o aparecimento da pressão demo-

gráfica exercida pelo seu aumento tremendo, 

havia nas comunidades primitivas a prática 

de pousio longo relacionada ao tempo em que 

deixavam a terra descansar entre um cultivo 

e outro. Essa prática consistia em desbas-

tar um pouco a floresta, preparar as árvores 

através de anelamento para secarem e, atear 

fogo. A plantação era feita depois, nas cinzas, 

com uma vara. Cada período de rotação para 

a reutilização desses terrenos era de 20 anos. 

Assim, pode-se dizer que o praticado no pas-

sado era uma forma de sustentabilidade na 

agricultura, pois permitia a recuperação do 

meio, dando à natureza a oportunidade de 

se auto-suprir. A população era pequena, o 

tempo era lento, as necessidades eram outras. 

No Relatório da Comissão Mundial Sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED, 

1989), consta a seguinte definição: “o desen-

volvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atende-

rem as suas próprias necessidades”

Neste conceito estão implícitas algumas 

ideias que pressupõem o atendimento de ne-

cessidades através da exploração de recursos 

naturais, mas de forma a não comprometer 

sua disponibilidade para o auto abastecimen-

to das gerações futuras. 

O desenvolvimento sustentado visa, então, 

promover a harmonia entre os homens e en-

tre a humanidade e a natureza.  No entanto, 

a situação não é tão simples, pois existem re-

cursos naturais renováveis e não renováveis. 

Por um lado, minerais fertilizantes, produtos 

da flora ou da fauna específicos de determina-

dos ecossistemas e, em muitos casos, o pró-

prio solo não poderá ser reposto e, se forem 

utilizados sem critérios de planejamento e 

controle e com o mesmo grau de intensidade 

verificado nas últimas décadas, escassearão 

até o seu fim. Por outro, não se sabe hoje quais 

serão as necessidades das gerações futuras, 

tornando-se difícil gerir os recursos naturais 

sem saber o que o futuro demandará.

Existem, também, produtos que podem ser 

considerados recursos naturais renováveis, 

como florestas plantadas, produtos oriundos 

de reservas extrativistas, solos plantados via 

plantio direto e outros recursos naturais fini-

tos, mas conserváveis por longos períodos de 

tempo.

Porém a sustentabilidade nada mais é que a 

manutenção do equilíbrio deste meio de modo 

que se possa manter sua produção com produ-

tividade, legando-se às gerações futuras e às 

nossas descendências a possibilidade de so-

breviver com qualidade no planeta.  Uma fra-

se muito utilizada realça bem a necessidade 

da manutenção do tríplice equilíbrio ambien-

tal, social econômico. Produtor no vermelho 

tem dificuldade em pensar no verde. Ou seja, 

o desequilíbrio de uma das partes leva ao de-

sequilíbrio das outras partes do tripé. 

De outro lado, com a fortíssima urbanização 

que ocorre de modo acelerado no mundo, 

criaram-se grupos de consumidores cada 

vez mais exigentes querendo saber a origem 

dos produtos alimentícios que consomem: de 

onde vieram, o modo de produção do ponto de 

vista socioambiental, os produtos químicos 

utilizados, o respeito aos limites de defensi-

vos, a isenção de bactérias e fungos nocivos e 

outras características.

O consumidor não pode ter dúvidas a respeito 

da seriedade da rastreabilidade e, mais do que 

isso, da sua contínua auditoria. São necessá-

rias articulações e coordenações de ações en-

tre governo, iniciativa privada, cooperativas, 

para que os sistemas progridam. Para que um 

produto possa atingir o seu pleno potencial de 

alavancagem, necessita-se de uma bem cuida-

da campanha de comunicação junto ao con-

sumidor, de maneira que ele possa sentir que 

suas crenças ou atributos específicos que bus-

ca estão sendo atendidos e consubstanciados 

no produto que irá consumir. Atendendo-se 

aos desejos dos consumidores e esclarecen-

do-os quanto ao modo de produção, mostran-

do transparência, ilumina-se o caminho para 

se ganhar confiança nos mercados nacionais 

e internacionais. Daí a importância estraté-

gica da sustentabilidade para os agronegó-

cios. Cadastros ambientais rurais, reservas 

legais, conformidade com as leis do país em 

que vivemos já são grandes e largos passos 

em direção à sustentabilidade nos agronegó-

cios. A sintonia fina deve vir auscultando-se 

as necessidades e desejos dos consumidores e 

atendendo-as. Nosso campo e nosso sistema 

cooperativista terão, assim, certamente uma 

vida longa, saudável e sustentável. ∏

A importância da sustentabilidade 
para o agronegócio
Por: Prof. Samuel Ribeiro Giordano | Doutor em Ciências | Professor das Faculdades 

FIA | Pesquisador Sênior do PENSA-USP | Centro de Conhecimentos em Agronegócios

BASF Milho.
Mais próximo. Mais resultados.
Acesse: www.agrobasf.com.br

 0800 0192 500
     facebook.com/BASF.AgroBrasil

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Incluir outros 
métodos de controle dentro do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. Uso 
exclusivamente agrícola. Registro MAPA: Standak® Top nº 01209, Fastac® Duo nº 10913, Nomolt® 150 nº 01393, Imunit®  
nº 08806, Pirate®  nº 05898, Abacus® HC nº 9210, Ativum® nº 11216 e Heat®  nº 01013.

Barter.
Ferramenta que permite 
ao produtor diminuir os 
riscos com a variação de
preço das commodities.

Cartão Safra.
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por vários prêmios.
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Professor da UEL fala em entrevista 
sobre o vírus que está trazendo grandes 
prejuízos aos rebanhos suínos

O Senecavirus A é um novo patógeno viral nos rebanhos suínos brasileiros e traz grandes 

prejuízos para o suinocultor. Nesta edição vamos abordar quais as causas e os cuidados 

desta doença que tem assombrado os produtores. O Dr. Amauri A. Alfieri, através de uma 

entrevista vai nos esclarecer algumas dúvidas.

Amauri Alcindo Alfieri é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual 

de Londrina, é mestre em Microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e 

doutor em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, com sandwich 

realizado no Centers for Diseases Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA. 

Atualmente é professor associado da Universidade Estadual de Londrina, CCA, Depto. 

Medicina Veterinária Preventiva.

Revista Coopavel Qual a importância da sani-

dade na produção de suínos?

Amauri Alcindo Alfieri  Sem dúvida que a 

sanidade é um dos pilares de sustentação da 

suinocultura não só no Brasil, mas no mundo. 

Os elevados índices produtivos e zootécnicos 

são dependentes das boas condições de saú-

de e bem-estar dos rebanhos suinícolas. Por 

exemplo, não se podem garantir os mesmos 

índices de ganho de peso diário em leitões 

que apresentam a síndrome da má absorção, 

caracterizada por diarreia. Do mesmo modo, 

animais com pneumonias terão o seu desem-

penho zootécnico comprometido. 

Há muitos casos em que as condições sani-

tárias precárias são responsáveis por infec-

ções subclínicas e crônicas que acarretam em 

perdas na linha final de produção, por meio 

do aumento nas taxas de condenação de car-

caças. Por isso, a manutenção do bom status 

sanitário na produção de suínos representa 

ganhos tanto quantitativos quanto qualita-

tivos.

RC Quais são os prejuízos nas infecções endê-

micas ou epidêmicas? O que elas causam?

AAA As infecções endêmicas são aquelas que 

ocorrem dentro de níveis aceitáveis na popu-

lação, ou seja, a frequência de ocorrência é 

previsível. Essa condição representa, a longo 

prazo, um equilíbrio entre o agente infeccioso 

e o hospedeiro. Entretanto, esporadicamente, 

este equilíbrio pode ser afetado por fatores 

individuais (relacionados ao hospedeiro), am-

bientais e/ou por fatores relacionados ao pró-

prio agente infeccioso. 

As infecções epidêmicas são aquelas que ocor-

rem com frequência acima daquela esperada. 

Os motivos para a ocorrência de infecções 

epidêmicas podem estar relacionados, prin-

cipalmente, ao surgimento de novos agentes 

infecciosos, como é o caso do surgimento do 

Senecavírus A no rebanho suíno brasileiro; ou 

por variações/alterações em agentes infeccio-

sos já conhecidos e/ou devido à presença de 

animais vulneráveis à infecção. A ocorrência 

de infecções em índices acima do esperado, ou 

seja, de forma epidêmica é sempre motivo de 

grande preocupação, uma vez que isso signi-

fica altas taxas de animais doentes e, possi-

velmente, de animais mortos. Evidentemente 

que nesses casos as perdas produtivas são 

significativas. A frequência de ocorrência de 

uma determinada doença acima do esperado 

significa que um grande número de animais 

está doente ao mesmo tempo. Consequente-

mente, os índices zootécnicos e produtivos 

diminuem, ao passo que os custos com tra-

tamento e manejo sanitário do(s) rebanho(s) 

e controle/profilaxia da infecção aumentam. 

Obviamente, as perdas são ainda maiores nos 

casos em que a doença também aumenta as 

taxas de mortalidade. 

Em resumo, nas infecções epidêmicas os pre-

juízos econômicos ao produtor ocorrem, na 

maioria das vezes, de forma inesperada, re-

pentina e a sua amplitude depende do núme-

ro de animais comprometidos (doentes e/ou 

mortos). As infecções endêmicas ocasionam 

prejuízos à performance e à produtividade em 

menor magnitude que as epidêmicas. Porém, 

como são infecções que se mantém ativas 

durante todo o ciclo de produção e, princi-

palmente, por longos períodos de tempo, no 

acumulado as infecções endêmicas tendem a 

causar maior prejuízo econômico ao sistema 

produtivo.

RC Quais são as principais doenças vesicula-

res em suínos?

AAA A Febre Aftosa, a Estomatite Vesicular, 

a Doença Vesicular Suína, o Exantema Vesi-

cular Suíno e, mais recentemente, o Seneca-

virus A são doenças vesiculares que podem 

comprometer a espécie suína. Todas essas 

doenças são causadas por vírus e, por isso, 

denominadas genericamente de “viroses ve-

siculares”. A Febre Aftosa, a Doença Vesicular 

Suína e a Senecavirose são doenças causadas 

por vírus diferentes, entretanto pertencentes 

à mesma família viral (Picornaviridae). Já a 

Estomatite Vesicular é causada por um vírus 

classificado dentro da família Rhabdoviri-

dae, enquanto o vírus do exantema vesicular 

suíno pertence à família Caliciviridae.  

RC Como identificar o Senecavirus A?

AAA Em animais de creche, terminação e re-

produtores, conforme relatado anteriormen-

te, as doenças vesiculares apresentam sinais 

clínicos indistinguíveis umas das outras, in-

cluindo no caso da infecção pelo Senecavirus 

A. O que se observa nos suínos acometidos é 

o aparecimento de áreas de descamação onde 

surgem as vesículas, especialmente nas re-

giões de focinho, ao redor da boca e extremi-

dades dos membros. Entretanto, as vesículas 

permanecem íntegras por um curto período 

de tempo, rompendo-se rapidamente dando 

origem a lesões ulcerativas. Estas lesões são 

comuns em cavidade oral, principalmente na 

mucosa oral, na gengiva e na língua, em foci-

nho, no espaço interdigital e na região da ban-

da coronária dos cascos (região de transição 

entre a pele e o casco), podendo-se observar 

a separação da borda do casco e o desprendi-

mento das unhas de seus anexos. Febre pare-

ce não ser um evento comum, embora tenha 

sido relatada em alguns casos. As infecções 

bacterianas secundárias podem agravar o 

quadro clínico. 

Onde há o cooperativismo, há um espírito 

de trabalho e integração, de desenvolvimen-

to em conjunto, de união de forças.  Em um 

país tão dividido, como está hoje o Brasil, o 

incentivo ao cooperativismo pode gerar uma 

nova percepção de desenvolvimento, pela ge-

ração do bem comum e pela distribuição dos 

ganhos.   Acredito que a expansão do coope-

rativismo seria extremamente benéfica para 

o país, rumo à retomada do desenvolvimento 

econômico.

RC O que diferencia outras doenças vesicula-

res da infecção com o Senecavirus A?

AAA Na verdade, clinicamente, não há dife-

renças entre a infecção causada pelo Sene-

cavirus A e os demais vírus causadores de 

doenças vesiculares em animais de creche, 

terminação e reprodutores uma vez que os 

sinais clínicos apresentados pelos animais 

comprometidos são muito semelhantes. O que 

existe é uma discreta diferença na epidemio-

logia da infecção pelos diferentes agentes vi-

rais. No Brasil, os rebanhos suinícolas não são 

vacinados contra a Febre Aftosa e, portanto, 

são altamente suscetíveis à infecção por este 

vírus, que é considerado altamente conta-

gioso. No caso de uma suposta infecção pelo 

vírus da febre aftosa é de se esperar a rápida 

disseminação entre os animais de um mesmo 

rebanho e também entre rebanhos, com per-

das muito mais graves que as observadas na 

infecção pelo Senecavirus A. Em resumo, a 

doença seria muito mais grave tanto no con-

texto da granja em questão quanto em outras 

granjas da região ou até mesmo do estado. 

 

RC Qual o tratamento mais adequado para os 

animais, caso o produtor identifique algum 

sintoma da doença?

AAA Não existe um tratamento específico 

contra o Senecavirus A. No caso de infecção 

em animais de creche, terminação e reprodu-

tores, a doença é autolimitante, com duração 

dos sinais clínicos no indivíduo acometido 

sendo de aproximadamente 2 semanas. Tra-

tamento suporte deve ser oferecido no sen-

tido de minimizar o agravamento das lesões 

ulcerativas e para o controle/prevenção de 

possíveis infecções secundárias como, por 

exemplo, antibioticoterapia de amplo espec-

tro e possivelmente até mesmo antinflamató-

rio. O manejo adequado dos animais doentes 

é de suma importância no sentido, principal-

mente, de garantir o acesso à alimentação e 

água durante o período de recuperação dos 

animais, uma vez que o seu deslocamento 

dentro da baia e a ingestão de alimentos po-

dem estar comprometidos.  

O tratamento suporte deve ser aplicado 

também nos casos de infecção em leitões de 

maternidade. A diarréia tem sido o sinal clí-

nico mais comumente relatado em unidades 

produtoras de leitão, o que requer o restabe-

lecimento do equilíbrio hidroeletrolítico dos 

animais sintomáticos. Nos casos em que a 

diarréia é mais grave recomenda-se a utiliza-

ção de terapias com soluções orais para a hi-

dratação dos animais e também, em algumas 

situações, com antibióticos de amplo espec-

tro para evitar infecções secundárias.

RC Quais as maneiras de prevenir essas pato-

logias?

AAA Atualmente não existem vacinas co-

merciais disponíveis no mercado para a pro-

filaxia da infecção pelo Senecavirus A. Com 

isso, a adoção de medidas de prevenção e do 

manejo sanitário de animais e ambiental são 

fundamentais para evitar a doença nos reba-

nhos e, nos casos de rebanhos já diagnostica-

dos com a doença, evitar a disseminação do 

agente infeccioso entre os demais animais do 

mesmo lote/rebanho. 

A introdução de um agente infeccioso em uma 

unidade de produção pode ser evitada por 

meio da adoção de medidas rígidas de bios-

seguridade. A entrada de veículos, pessoas 

e animais na unidade de produção deve ser 

controlada. A área de circulação de veículos, 

de um modo geral, em torno da granja deve 

ser limitada a áreas afastadas dos barracões 

onde os animais ficam alojados. O transporte 

de animais deve ser realizado, preferencial-

mente, sempre pelos mesmos veículos. No 

caso de reposição de animais, o ideal é que se-

jam adquiridos de granjas livres dos agentes 

infecciosos e, ainda assim, a quarentena deve 

ser adotada e respeitada. 

Nas granjas já positivas para o vírus, as me-

didas anteriormente citadas devem ser adota-

das, além da adoção de limpeza e desinfecção 

rigorosos das instalações e equipamentos, 

a adoção de vazio sanitário e de sistema all 

in-all out (tudo dentro – tudo fora). O moni-

toramento da circulação do agente infeccio-

so deve ser realizado por meio de exames 

diagnósticos periódicos (semanais) a partir 

de amostras biológicas de animais sintomá-

ticos e assintomáticos dos diferentes sítios 

da unidade de produção. O uso de animais 

sentinelas, ou seja, a introdução de animais 

suscetíveis na granja, também pode ser uma 

conduta adotada, desde que com muito crité-

rio. 

RC É possível perder todo o rebanho caso um 

animal esteja infectado?

AAA O problema maior de mortalidade oca-

sionada pela infecção pelo Senecavirus A é 

restrito a leitões na fase de maternidade, es-

pecialmente aqueles com até 1 semana de ida-

de. As taxas de morbidade (que ficam doentes) 

em leitões desta faixa etária variam entre 40 

e 60% e de mortalidade entre 25 e 30%. Entre-

tanto, a mortalidade de algumas leitegadas 

chegou a 90-100% em algumas granjas que ti-

vemos a oportunidade de acompanhar a evo-

lução da infecção. Para os animais de creche, 

terminação e reprodutores, as taxas de mor-

bidade variam entre 5 e 35%, na dependência 

do conjunto de sinais clínicos apresentados. 

No Brasil, na dependência da região geográ-

fica e dos rebanhos de origem, os surtos da 

doença apresentaram morbidade entre 0,5 

e 5% para animais na fase de creche e de 5 a 

30% para terminação; a taxa de mortalidade 

foi baixa (±0,2%) e difícil de mensurar, uma 

vez que a doença geralmente não ocasiona a 

morte de animais adultos, que podem se recu-

perar após a resolução dos sinais clínicos. ∏
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Durante a palestra aos engenheiros agrôno-

mos na Areac - Associação Regional dos En-

genheiros Agrônomos de Cascavel, o diretor 

presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, mostra 

um panorama da situação real do agronegó-

cio brasileiro, em especial da região oeste do 

Paraná. Dilvo foi recebido pelo presidente da 

Areac, engenheiro agrônomo Francisco Justo 

Júnior, acompanhado pelo chefe do núcleo da 

Seab em Cascavel, Manoel Chaves e pelo supe-

rintendente regional do Banco do Brasil, Luís 

Antonio da Silva.

A produção de grãos, foi o primeiro item apre-

sentado que terá um crescimento de 27,5%, 

contra uma queda da economia de 1.8% nos úl-

timos seis anos. “Se não fosse o agronegócio, 

nos transformaríamos em uma Grécia”, dis-

se.  Em seis anos, o crescimento da produção 

de grãos no Brasil atingiu 46%, em 27 anos, a 

produção chegou a 312%, com uma evolução 

de 60%. “O Brasil cresce em produção e não 

em área, isso se deve principalmente ao nos-

so clima e ao solo fértil”, destacou. O Paraná 

produz 46 milhões de toneladas de grãos, vo-

lume que representa 17,5% de toda a produção 

nacional, e a soja é a commoditie que mais 

gera divisas ao país. Para Dilvo, em dois anos, 

talvez um pouco menos, o Brasil, vai ultrapas-

sar os Estados Unidos em produção de grãos. 

Hoje, os americanos produzem 117,2 milhões 

de toneladas, e o Brasil 114 milhões de tone-

ladas.

Na produção de milho, o Brasil, é o terceiro no 

ranking com 97,19 milhões de toneladas, atrás 

dos EUA e China. Já o trigo, a União Europeia é 

a líder com 155,26 milhões de toneladas. O tri-

go representa no Brasil uma produção de 5,19 

milhões de toneladas, somando com os países 

da América do Sul, totalizando 23 milhões de 

toneladas.

Só o Paraná abate 2 bilhões de frangos ao ano, 

correspondendo a 35% da produção nacional. 

A produção de frango está equilibrada nos úl-

timos quatro anos. Para Dilvo Grolli, a Opera-

ção Carne Fraca para o Brasil foi um desastre, 

gerou desconfiança da carne brasileira para o 

mercado externo.

As expectativas para o suíno são otimistas, 

com projeção do preço pago ao produtor ser 

ainda maior a partir de 2021, com a conquis-

ta do certificado de área livre de febre aftosa. 

“Prova disso são os investimentos feitos pela 

Coopavel na região, expandindo a estrutura 

para abate de suínos”. Hoje, são 12 mil ma-

trizes de suínos, mas a projeção é chegar a 20 

mil matrizes nos próximos anos. O consumo 

da carne suína tem aumentado para 16 quilos 

por habitante consumidos ao ano no Brasil. ∏

Agronegócio é pauta em
reunião da Areac

Economista do Banco Pine ministra 
palestra sobre mercado em Cascavel
vAs variáveis que influenciam o mercado de commodities no Brasil e 

no mundo, foram temas debatidos durante a reunião empresarial da 

Acic. O economista Lucas Brunetti, do Banco Pine, explicou as verten-

tes que influenciam o mercado de commodities no Brasil e no mundo. 

Em sua fala, as culturas da soja, milho e trigo, de maneira abrangente e 

uma breve explanação sobre a carne.

O fator climático regular no país foi importante para o ciclo, con-

tribuindo para uma boa produtividade. Na América do Sul, o clima 

também ajudou o que favorece para a exportação de grãos, com safra 

recordes na soja e no milho no Brasil, no Paraguai e na Argentina.    

Sobre o mercado de carne do Brasil, o economista do Banco Pine falou 

sobre as consequências para a população da Operação Carne Fraca, 

que fez denúncias de irregularidades em frigoríficos do país, além do 

acordo de delação premiada dos diretores da JBS. ∏
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INGREDIENTES

 + 1 porchetta (lateral de porco desossado 

sem a paleta e o pernil) 

 + 8 ramos de alecrim 

 + 2 colheres (sopa) de sementes de erva-doce 

 + 1 colher (sopa) de grãos de pimenta-do-

reino preta

 + 5 dentes de alho

 + 2 colheres (sopa) de orégano 

 + 3 folhas de louro 

 + 3 unidades de pimenta malagueta seca

 + 200ml de suco de limão 

 + 200ml de suco de laranja

 + 200ml de óleo de oliva

 + 150ml de vinho branco

 + 350g de bacon defumado Coopavel

 + 1 cenoura picada em cubinhos

 + 1 cebola picada em cubinhos

 + 2 talos de salsão em cubinhos

 + 300ml de caldo de carne 

 + Sal e pimenta-do-reino

MODO DE PREPARO

Socar em um pilão as sementes de erva-
-doce, os grãos de pimenta, a pimenta 
malagueta, as folhas de louro, o orégano 
e um pouco de sal até obter um pó ho-
mogêneo.

Esfregar esse sal temperado nos dois 
lados da carne, regar com os sucos de li-
mão e laranja e acrescentar metade das 
folhas de alecrim, alho esmagado, meta-
de do azeite e vinagre. Deixe marinando 
na geladeira por 12 horas, no mínimo.

Retire a porchetta da marinada, cubra a 
parte interna com as tiras de bacon Coo-
pavel, com o restante do alecrim e enro-
le deixando a pele por fora, amarrando 
com tiras de barbante.

Esfregar um pouco mais de sal e azeite 
na peça toda. Coloque a peça numa assa-
deira com os legumes e o vinho, e cubra 
com papel-alumínio.

Asse em forno preaquecido, a 180 °C, por 
aproximadamente duas horas e meia, 
sempre regando com o caldo da assadei-
ra. Retirar o papel-alumínio e continuar 
assando até dourar e completar o cozi-
mento da peça.

Por fim, retirar a assadeira do forno, co-
locar a porchetta para descansar e pre-
parar o molho enquanto isso.

Coloque a assadeira em fogo baixo, agre-
gue o caldo de carne e, com o fundo de 
uma colher, vá soltando os resíduos que 
estão grudados no fundo da assadeira. 
Esprema os legumes e os dentes de alho 
para extrair todo o sabor.

Após fatiar a porchetta, regue com o 
molho da própria assadeira coado e sir-
va logo em seguida.

INGREDIENTES

 + 1 lata de leite condensado

 + 2 latas de creme de leite sem soro

 + 1 ½ xícaras de leite ninho em pó

 + 300g de chocolate meio amargo picado

 + 300g de bolacha maria

 + Raspas de Chocolate branco

MODO DE PREPARO

1. Em uma panela, dispor o leite condensado, 

1 lata de creme de leite sem soro, o leite 

ninho e levar ao fogo baixo, mexendo 

sempre, por 15 minutos. Reservar.

2. Derreter o chocolate meio amargo em 

banho maria.

3. Juntar a outra lata de creme de leite sem 

soro aquecido no chocolate derretido. 

Misturar bem.

4. Em uma travessa, dispor camadas 

alternadas de creme de leite ninho, 

bolacha maria e ganache de chocolate.

5. Finalizar o topo com raspas de chocolate 

branco.

6. Levar para a geladeira por duas horas 

antes de servir.

DICA: Como tirar o soro do creme de 
leite, leve ao freezer por 20 minutos. 
Retirar o soro que se encontra na 
superfície e usar o creme de leite.

Porchetta: carne de porco 
desossada servida com legumes

Torta de Bolacha de Leite 
Ninho e Chocolate
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Conheça as soluções BASF 
para o manejo completo da soja.

 0800 0192 500
     facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.manejocompletodasoja.com.br

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as 
embalagens e restos de produtos. Incluir outros métodos de controle do programa do Manejo 
Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. Registro MAPA nº 001188593.

Versatilis®

Resultados Versatilis®

+2,5 sc/ha

Média: 760 áreas
Fonte: Áreas comparativas BASF.

Média padrão fazenda 68,5 sc/ha

71 sc/haMédia Versatilis®

O AVANÇO DA 
FERRUGEM-ASIÁTICA 

ENCONTROU UM
PONTO FINAL.

O seu manejo contra a ferrugem ganhou uma nova 
ferramenta. Versatilis® é mais um lançamento da 
BASF que impede o avanço da doença, ajudando 
você a maximizar os seus resultados.

• Novo grupo químico – Ideal para o manejo resistência

• Reduz a evolução da doença – Excelente controle da 
ferrugem combinado com outras soluções de manejo

• Baixa dose e fácil aplicação
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