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O Show Rural Coopavel é o maior even-
to da América Latina e serve de referência 
de produtividade e de inovações. Na edição 
mais recente, de fevereiro último, apresen-
tou alternativas para a sustentabilidade, pelas 
quais as propriedades rurais precisam de alta 
tecnologia para impulsionar a produtividade. 
A produção de energia a partir do aproveita-
mento da luz e do calor do sol pode ajudar a 
suprir boa parte da demanda.

O Brasil é um gigante em extensão territo-
rial, com boa produtividade em alguns setores 
da agricultura e pecuária. Na agricultura, o 
País é referência em soja, e na pecuária in-
fluencia na produção de carnes de frango, 
suíno e bovino. Mas, por outro lado, perde-
mos muita competitividade em logística e em 
custos de energia.

No Show Rural Coopavel 2018 uma das 
novidades foi a energia fotovoltaica – a partir 
do sol. O Brasil é um país tropical, que tem sol 
em abundância, que gera energia com menor 
custo e alto valor agregado. A energia solar 
está crescendo muito por aqui. Já chegamos à 
produção de 20% do consumo brasileiro com 
custo de menos de 50% da energia das usinas 
hidrelétricas e de 20% das termoelétricas.

Nosso País tem grande área territorial e 
solo de boa qualidade, clima e sol em abun-
dância que proporcionam a geração da ener-
gia mais limpa do planeta. Não existe no mun-
do processo mais barato e sem agressões ao 
meio ambiente e de alta viabilidade econômi-
ca do que a geração de energia solar.

Coopavel e parceiros do agronegócio 
construíram o maior evento de tecnologia da 
América Latina com o objetivo de melhorar a 
produtividade e de proteger o meio ambiente, 
sempre com o objetivo específico de influen-
ciar e levar conhecimento aos produtores ru-
rais. Preparar-se para o futuro do País e do 
agronegócio exige buscar alternativas, além 

Energia solar

DILVO GROLLI

Presidente da Coopa-

vel e do Show Rural

Coopavel

PALAVRA DO 

PRESIDENTE

de econômicas, de sustentabilidade das pro-
priedades rurais.

É hora de mudar o conceito de produção 
e de uso da energia. Os veículos elétricos são 
uma realidade. A era dos motores movidos 
por derivados de petróleo que impulsionaram 
o progresso mundial é substituída por pro-
pulsores elétricos com pouca poluição e me-
nor agressão ambiental. É muito importante 
compreender que o mundo está mudando a 
matriz elétrica e o Show Rural Coopavel 2018 
apresentou várias empresas com tecnologias 
e soluções para a produção fotovoltaica.

O Brasil do futuro precisa explorar todos 
os recursos naturais ao mesmo tempo, como 
terra, água, ar e luz solar. E tornar esses pontos 
fortes em soluções para os novos problemas 
econômicos e sociais. Podemos construir um 
País forte e com qualidade de vida ajudando a 
produção e a produtividade nas propriedades 
rurais. Os resultados do futuro têm como base 
as ações de hoje. Por isso, pense em como me-
lhorar o meio ambiente e utilize medidas que 
protejam a natureza. A energia solar é uma 
delas, porque, além de eficiente, substitui 
antigas tecnologias degradantes e poluentes.

É fundamental perceber também que a 
diversidade de uso dessa tecnologia avança. 
Já existem soluções, a partir da energia solar, 
para a secagem de grãos. Nesse processo, subs-
titui-se a lenha empregada no aquecimento e 
se dá ainda mais agilidade ao procedimento. 

O FUTURO 

BATE À 

PORTA E 

O SHOW 

RURAL 

COOPAVEL 

É UMA DAS 

JANELAS 

PELAS 

QUAIS É 

POSSÍVEL 

VISUALIZÁ-

LO



6 REVISTA SHOW RURAL CO OPAVEL EDIÇÃO 02

TESTES DE 

PRODUTIVIDADE

Os testes de produtividade estão entre os 
hábitos consagrados do Show Rural Coopavel. 
Híbridos de milho e variedades de soja ocu-
pam áreas da feira e os números alcançados 
são distribuídos em tabelas aguardadas com 
expectativa por produtores rurais de todo 
o Oeste do Paraná. A finalidade é mostrar a 
produtividade dos materiais e os números 
servem então de referência aos agricultores, 
diz o coordenador-geral do evento Rogério 
Rizzardi.

A tecnologia empregada nas áreas de culti-
vo é a mesma da grande maioria das proprie-
dades rurais da região. A única diferença está 
no perfil do solo, que é bem corrigido. “Assim, 
as produtividades informadas, segundo os 
híbridos e variedades fornecidos pelas pró-
prias empresas, podem ser alcançadas pelos 
agricultores”, conforme Rizzardi. O trabalho 

nos canteiros é feito 
com transparência 
absoluta. Os custos 
também são os mes-
mos do produtor. 

Os testes de produtividade são uma clara 
indicação de performance das sementes dis-
ponibilizadas no mercado. Além dos produto-
res, as empresas também dão atenção especial 
aos resultados. Algumas os utilizam em cam-
panhas de divulgação e outras para análises 
e considerações sobre possíveis evoluções. 

Rogério Rizzardi informa, todavia, que 
a cada ano os resultados dos testes são dife-
rentes. Eles podem ser melhores ou piores 
em comparação com o ano anterior por uma 
razão simples, de acordo com ele: “Além do 
potencial genético do híbrido ou variedade, 
os números finais expressam as condições do 
clima no respectivo período da testagem”. Ou-
tros experimentos são feitos na feira, mas os 
resultados não aparecem nessas tabelas (veja 
as quatro a seguir). Em experimentos de alta 
tecnologia, para medir todo potencial da se-
mente, conseguiu-se produtividade de 126 sa-
cas por hectare na soja e de 305 no milho – em 
alguns anos anteriores os resultados foram 
ainda melhores devido a condições climáticas 
mais propícias.

A tecnologia empregada é igual
para todos os híbridos de milho e 
para todas as variedades de soja

Rogério Rizzardi
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P 30F53 VYHR LIDERA
No milho de primeira época (com plan-

tio no dia 8 de setembro de 2017), o melhor 
resultado foi alcançado pelo híbrido MG 711 
PW. A produtividade foi de 574,88 sacas por 
alqueire, ou 237,55 sacas por hectare, ou 
ainda 14.253,19 quilos por hectare. As mé-
dias alcançadas pelos 29 híbridos testados 
são as seguintes: 484,56 sacas por alqueire; 
200,23 sacas por hectare e 12.013.82 quilos 
por hectare. A adubação utilizada foi à base 
de NPK 8-20-20. A quantidade aplicada foi de 
433 quilos/hectare. Foram aplicados também 
206 quilos de ureia e feitas duas aplicações de 
inseticidas e uma de fungicida.

Já no milho segunda época, os melhores 
resultados foram alcançados pelo P 30F53 
VYHR: 261,38 sacas por hectare, 632,54 sacas 
por alqueire e 15.682,86 quilos por hectare. As 
médias dos 26 híbridos testados são: 221,08 
sacas por hectare; 535,02 sacas por alqueire 
e 13.264,87 quilos por hectare. O plantio ocor-
reu em 21 de setembro de 2017. A adubação 
foi a seguinte: NPK 8-20-20, com aplicações 
de 433 quilos por hectare e de outros 206 qui-
los de ureia. Também foram realizadas duas 
aplicações de inseticida e uma de fungicida. 

As produtividades alcançadas no evento  são muito 
maiores em comparação às médias paranaense e 
brasileira

►

 AVALIAÇÃO DE HÍBRIDOS DE MILHO 1ª ÉPOCA

COLOCAÇÃO CULTIVARES SCS/
Alq

SCS/ 
Há Kg/Há

1º MG 711 PW 574,88 237,55 14.253,19

2º FORSEED 2A521 
PW 557,41 230,33 13.820,06

3º MG 580 PW 549,86 227,21 13.632,78

4º MG 545 PW 537,76 222,22 13.332,93

5º MG 320 PW 536,00 221,49 13.289,25

6º P 30F53 VYHR 535,55 221,30 13.278,06

7º CD3612 PW 529,32 218,73 13.123,71

8º SYN SX6003 
VIP 3 524,32 216,66 12.999,75

9º DKB 290 PRO 3 522,31 215,83 12.949,86

10º P 30R50 VYH 511,62 211,41 12.684,83

11º FORSEED 2A620 
PW 506,77 209,41 12.564,57

12º SYN STATUS 
VIP 3 503,69 208,14 12.488,28

13º AGROCERES 
8780 PRO 3 503,60 208,10 12.486,05

14º CD 3410 PW 488,13 201,71 12.102,47

15º CD 3770 PW 484,56 200,23 12.013,82

16º SYN FEROZ VIP 3 473,73 195,76 11.745,45

17º SYN SUPREMO 
VIP 3 469,62 194,06 11.643,53

18º SEMPRE 22S18 
TOP 2 465,74 192,45 11.547,21

19º P 32R48 VYHR 463,38 191,48 11.488,87

20º MG 600 PW 461,66 190,77 11.446,22

21º AGROCERES 
9025 PRO3 460,33 190,22 11.413,07

22º AGROCERES 
8690 PRO3 449,56 185,77 11.146,15

23º DKB 230 PRO 3 440,08 181,85 10.911,12

24º P 2866 H 438,28 181,11 10.866,50

25º SEMPRE 22S18 
TOP 3 434,52 179,55 10.773,27

26º NS 90PRO 423,22 174,89 10.493,13

27º SYN FORMULA 
VIP 2 421,54 174,19 10.451,36

28º NS 50PRO 405,91 167,73 10.063,96

29º NS 92PRO 387,22 160,01 9.600,53

Média 484,56 200,23 12.013,82
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AVALIAÇÃO DE HÍBRIDOS DE MILHO 2ª ÉPOCA

COLOCAÇÃO CULTIVARES SCS/
Alq

SCS/
Ha Kg/Ha

1º P 30F53 VYHR 632,54 261,38 15.682,86

2º SYN SX6003 
VIP3 597,86 247,05 14.822,94

3º FORSEED 
2A521 PW 584,18 241,40 14.483,77

4º
AGROCERES 
0025 PRO 3 P 
32R48 VYHR

580,36 239,82 14.389,04

5º P 32R48 VYHR 575,33 237,74 14.264,42

6º MG 580 PW 570,51 235,75 14.144,94

7º MG 711 PW 562,23 232,33 13.939,68

8º SYN STATUS 
VIP 3 561,86 232,17 13.930,34

9º CD 3612 PW 558,83 230,92 13.855,26

10º MG 320 PW 558,77 230,90 13.853,77

11º AGROCERES 
8780 PRO 3 549,13 226,91 13.614,76

12º SEMPRE 22S18 
TOP 2 539,06 222,75 13.365,24

13º SYN SUPREMO 
VIP 3 536,55 221,71 13.302,88

14º DKB 230 PRO 3 533,48 220,45 13.226,86

15º FORSEED 
2A620 PW 531,17 219,49 13.169,62

16º MG 545 PW 518,38 214,21 12.852,39

17º DKB 290 PRO 3 517,10 213,68 12.820,61

18º AGROCERES 
8690 PRO3 509,10 210,37 12.622,33

19º  CD 3770 PW 508,04 209,93 12.595,91

20º CD 3410 PW 501,99 207,44 12.446,14

21º SEMPRE 22S18 
TOP 3 498,80 206,12 12.367,00

22º SYN FEROZ 
VIP 3 453,88 187,55 11.253,12

23º MG 600 PW 415,75 171,80 10.307,96

24º P 30R50 VYH 369,07 152,51 9.150,44

25º P 2866 H 344,84 142,50 8.549,80

26º NS 92PRO 319,22 131,91 7.914,52

Média 535,02 221,08 13.264,87

TESTES DE 

PRODUTIVIDADE

TRATOS CULTURAIS:

Milho (1ª época)  

plantio em 08/09/2017

Milho (2ª época)  

plantio em 21/09/2017

Adubação de base: NPK 

8-20-20.

Quantidade: 433 Kg/ha.

Adubação da

cobertura: Uréia

Quantidade: 206 Kg/ha.

2 aplicações de 

inseticida

1 aplicação fungicida

LEGENDA:

P= Pioner

CD= Coodetec

SYN= Syngenta

AGROCERES

SEMPRE

MG= Morgan

DKB= Dekalb

FORSEED

NS= Nideira

*A PRODUTIVIDADE 

MÉDIA DE MILHO NO 

PARANÁ É DE 143 
SACAS POR HECTARE 

E NO BRASIL É DE 86 
SACAS POR HECTARE 

(PRIMEIRA SAFRA)
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RSF 55157 IPRO É CAMPEÃ
Os testes de variedades de soja desenvolvi-

dos durante a 30ª edição do Show Rural Coo-
pavel, feira realizada de 5 a 9 de fevereiro, 
indicaram como primeira colocada no cultivo 
de primeira época, feito no dia 10 de setembro 
de 2017, a TMG 7061 IPRO.

A variedade resultou em 221,95 sacas por 
alqueire, 91,71 sacas por hectare e 5.502,85 
quilos por hectare. Já as médias das 41 varie-
dades testadas ficaram assim: 175,56 sacas por 
alqueire, 72,54 sacas por hectare e 4.390,32 
quilos por hectare. A base da adubação foi 
NPK 00-20-18. Foram usados 400 quilos de fer-
tilizantes e feitas três aplicações de inseticidas 
e duas de fungicidas.

Já a soja de segunda época, cultivada no 
dia 12 de outubro de 2017, apresentou como 
melhor resultado a variedade RSF 55157 IPRO: 
234,97 sacas por alqueire, 97,10 sacas por hec-
tare e 5.825,80 quilos por hectare. A média 
das 41 variedades é esta: 184,05 sacas por 
alqueire, 76,05 sacas por hectare e 4.563,13 
quilos por hectare. Os testes empregaram 400 
quilos de adubação (base NPK 00-20-18) e fo-
ram feitas três aplicações de inseticidas e duas 
aplicações de fungicidas.

Resultados de testes sempre geram expectativas

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE SOJA 1ª ÉPOCA

Nº CULTIVARES SCS/Alq SCS/Há Kg/há

1º TMG 7061 IPRO 221,95 91,71 5.502,85

2º RSF 55157 IPRO 218,18 90,16 5.409,46

3º TMG 7062 IPRO 217,34 89,81 5.388,60

4º P 95Y52 211,91 87,57 5.253,96

5º NS 6909 INTACTA 211,12 87,24 5.234,32

6º TMG 7262 RR 208,75 86,26 5.175,64

7º P 96Y90 205,96 85,11 5.106,33

8º NS 5445 INTACTA 205,59 84,95 5.097,22

9º FPS 1755 IPRO 204,04 84,31 5.058,73

10º RSF 59160 IPRO 202,20 83,55 5.013,12

11º SYN 13561 IPRO 199,28 82,35 4.940,77

12º FTR 2557 RR 196,80 81,32 4.879,27

13º PRE 6310 IPRO 196,19 81,07 4.864,14

14º FTR 4153 IPRO 195,18 80,65 4.839,23

15º RSF 58160 IPRO 191,58 79,16 4.749,87

16º NS 6601 INTACTA 191,54 79,15 4.749,00

17º BS 1580 IPRO 185,18 76,52 4.591,21

18º TEC 6702 IPRO 183,60 75,87 4.552,10

19º RSF 50152 IPRO 179,69 74,25 4.455,03

20º SYN 1657 IPRO 178,59 73,80 4.427,97

21º SYN 1561 IPRO 175,56 72,54 4.352,67

22º BRS 1003 PRO 175.21 72,40 4.344,14

23º BRS 1007 IPRO 172,00 71,07 4.264,40

24º CD 2591 IPRO 170,83 70,59 4.235,39

25º BS 1511 IPRO 169,34 69,97 4.198,43

26º NS 6906 INTACTA 169,16 69,90 4.194,12

27º SYN 1359 IPRO 167,89 69,38 4.162,68

28º RSF 63164 IPRO 167,41 69,18 4.150,73

29º FPS 1867 IPRO 167,16 69,08 4.144,58

30º BS 2606 IPRO 163,81 67,69 4.061,38

31º CD 16418 RR 161,42 66,70 4.002,26

32º BRS 413 RR 150,41 62,15 3.729,29

33º SYN 1562 IPRO 149.47 61,76 3.705,77

34º FPS 1859 RR 149,03 61,58 3.694,96

35º RK 5813 RR 144,33 59,64 3.578,39

36º PRE 6336 RR 143,56 59,32 3.559,34

37º NS 5903 INTACTA 143,33 59,23 3.553,69

38º RK 6316 IPRO 143,25 59,20 3.551,72

39º RK 6813 RR 138,25 57,13 3.427,66

40º FTR 4160 IPRO 134,97 55,77 3.346,32

41º SYN 15630 IPRO 131,19 54,21 3.252,56

Média 175,56 72,54 4.390,32 ►
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE SOJA 2ª ÉPOCA

Nº CULTIVARES SCS/Alq SCS/Há Kg/há

1º RSF 55157 IPRO 234,97 97,10 5.825,80

2º TMG 7061 IPRO 230,93 95,42 5.725,47

3º RSF 50152 IPRO 230,84 95,39 5.723,19

4º NS 5445 INTACTA 220,44 91,09 5.465,40

5º P 96Y90 218,62 90,34 5.420,35

6º FPS 1755 IPRO 211,88 87,55 5.253,20

7º RSF 58160 IPRO 209,23 86,46 5.187,58

8º FTR 4153 IPRO 206,33 85,26 5.115,54

9º P 95Y52 204,73 84,60 5.076,04

10º TMG 7062 IPRO 201,02 83,07 4.983,99

11º FTR 2557 RR 200,03 82,66 4.959,47

12º RSF 59160 IPRO 197,43 81,58 4.894,98

13º PRE 6310 IPRO 195,53 80,80 4.847,73

14º BS 1511 IPRO 195,37 80,73 4.843,86

15º CD 2591 IPRO 190,31 78,64 4.718,43

16º SYN 1657 IPRO 190,24 78,61 4.716,73

17º BS 1580 IPRO 189,41 78,27 4.696,03

18º TMG 7262 RR 187,77 77,59 4.655,55

19º FPS 1867 IPRO 187,03 77,29 4.637,22

20º BRS 1003 IPRO 184,86 76,39 4.583,27

21º NS 6909 INTACTA 184,05 76,05 4.563,13

22º NS 6601 INTACTA 181,92 75,17 4.510,36

23º BRS 1007 IPRO 179,95 74,36 4.461,69

24º SYN1359 IPRO 179,83 74,31 4.458,48

25º RK 5813 RR 179,72 74,26 4.455,85

26º FTR 4160 IPRO 178,87 73,91 4.434,85

27º NS 6906 INTACTA 178,35 73,70 4.421,96

28º SYN 13561 IPRO 176,84 73,08 4.384,54

29º BS 2606 IPRO 174,71 72,19 4.331,56

30º SYN 1561 IPRO 172,50 71,28 4.276,98

31º TEC 6702 IPRO 169,95 70,23 4.213,60

32º CD 16418 RR 167,98 69,41 4.164,71

33º FPS 1859 RR 165,86 68,54 4.112,31

34º BRS 413 RR 163,88 67,72 4.063,17

35º RK 6813 RR 160,40 66,28 3.976,78

36º RK 6316 IPRO 157,34 65,02 3.900,96

37º NS 5903 INTACTA 156,52 64,68 3.880,61

38º RSF 63164 IPRO 154,48 63,83 3.829,97

39º PRE 6336 RR 150,82 62,32 3.739,38

40º SYN 1562 IPRO 145,14 59,97 3.598,44

41º SYN 15630 IPRO 142,19 58,76 3.525,43

Média 184,05 76,05 4.563,13

TESTES DE 

PRODUTIVIDADE

LEGENDA:

TMG - TMG

CD - Coodetec

BRS - Embrapa

RK - KWS

FPS - Fundação Pro 

Semente

PRE - Sempre Sementes

RSF - Brasmax 

SYN - Syngenta

FTR - Ft Sementes

BS - Bayer Sementes

TEC - Bayer Sementes 

NS - Nideira

P - Pionner

TRATOS CULTURAIS:

Soja (1ª época) plantio em 

10/09/2017

Soja (2ª época) plantio em 

12/10/2017

Adubação de Base: NPK 

00-20-18

Quantidade: 400 Kg/ha

*A PRODUTIVIDADE MÉDIA 

DE SOJA NO PARANÁ É DE 

58  SACAS POR HECTARE E 

NO BRASIL É DE 55  SACAS 

POR HECTARE 
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Viagem
tecnológica

VIRTUAL

Uma espécie de domo azul em meio a uma 
paisagem predominantemente verde atraiu 
olhares e rendeu os mais diversos tipos de 
comentários durante o Show Rural Coopavel. 
A curiosidade aumentou com a proposta da 
Adama de levar os visitantes a uma viagem 
virtual durante a feira.

A estratégia foi empregada para o lança-
mento do Cronnos, fungicida com uma com-
binação tripla de princípios ativos, contando 
com um protetor multissítio entre eles. O foco 
da Adama, a exemplo do que ocorreu no ano 
anterior, foi a ferrugem asiática, doença que 
atinge 12 estados brasileiros e custa cerca de 
US$ 2 bilhões por ano aos sojicultores.

Além da “viagem tecnológica”, produtos 
que compõem a SIM. (Solução Integrada para 
Manejo) Soja e a SIM. Milho também foram 
destaques, principalmente o inseticida Galil 
para o controle de percevejos com alta efi-
ciência. A Adama ainda apresentou soluções 
utilizadas no manejo de plantas daninhas 
resistentes. Os resultados dos produtos pu-
deram ser vistos nos campos demonstrativos 
no evento onde o público conferiu sua efeti-
vidade na prática. 

MAIS DE 100 PAÍSES

A Adama Agricultural Solutions Ltda. é 
uma das principais empresas de proteção de 
cultivos do mundo. Seu propósito é criar sim-
plicidade na agricultura, oferecendo aos agri-
cultores produtos e serviços que simplificam 
suas vidas e os ajudam a crescer. Com um dos 
portfólios mais completos e diversificados do 
mercado, tem produtos diferenciados e de alta 
qualidade. A empresa está em mais de cem 
países com 4,9 mil colaboradores.

A PLATAFORMA EDGE

A GSI Brasil (Agromarau) apresentou aos 
agricultores e técnicos que passaram pela 
feira tecnológica, em Cascavel, a plataforma 
Edge, que traz um conceito revolucionário 
à gestão de equipamentos a distância. Ela 
conta com funcionalidades que utilizam as 
informações obtidas na operação para fazer 
o gerenciamento inteligente da produção em 
tempo real. Permite integração para envio de 
informações a outros softwares de análise de 
dados ou de gestão de produção. ■

Estande da Adama despertou olhares durante feira em Cascavel

A plataforma EDGE

Adquirida pela GSI, a 
Cimbria é líder na fabri-
cação de soluções para 
processamento de se-
mentes e manuseio de 
grãos, com destaque 
para os equipamentos 
de pré-limpeza e trata-
dores de sementes, para 
a selecionadora eletrô-
nica de grãos e para 
a mesa densimétrica, 
além de equipamentos 
para beneficiamento do 
café, bem como tam-
bém para outros fins.
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HÍBRIDOS Estáveis e de grande 
potencial produtivo

A Morgan Sementes e Biotecnologia conta 
com portfólio de sementes de milho indicadas 
para lavouras de alto e médio investimentos 
nas safras de verão e safrinha. Os destaques 
apresentados durante o 30º Show Rural Coo-
pavel foram o portfólio de híbridos líderes 
na safrinha no Oeste Paranaense e o novo hí-
brido MG545, indicado para a safra de verão.

Agricultores puderam observar o desen-
volvimento do MG600, um dos materiais da 
sua nova linha de híbridos que oferece esta-
bilidade de colheita com alto potencial pro-
dutivo e qualidade de colmo. Também conhe-
ceram o MG580, que se diferencia por aliar 
sanidade foliar com altíssimo potencial, tendo 
ultrapassado a produtividade de 380 sacas por 
alqueire em lavouras do Oeste do Paraná e 
o MG652 de dupla aptidão, indicado para a 
produção de grãos na safrinha e silagem de 
alta qualidade.

A marca também conta com o 30A37, hí-
brido campeão na preferência de agricultores 
da região. A alta qualidade de grãos é caracte-
rística do material. Sua excelente estabilidade 
produtiva, que proporciona rentabilidade e 
segurança, tornou o 30A37 o híbrido mais 
plantado na safrinha do Estado.

O portfólio de híbridos indicados para o 
plantio de verão inclui, além do MG545, os 
novos MG320 e MG711. O MG320 é um ma-
terial indicado para alto investimento e de 
ciclo superprecoce com excelente qualidade 
de grãos e empalhamento. Já o MG 711 de ciclo 
precoce, além do empalhamento se destaca 

pela qualidade de colmo que facilita e propor-
ciona segurança na colheita. Para produção 
de silagem de alta qualidade, além do MG652, 
a Morgan apresenta o híbrido 20A55, que tam-
bém é indicado para produção de grãos em 
lavouras de médio investimento.

ALTA TECNOLOGIA

Além do potencial genético de suas semen-
tes, a Morgan também apresentou na feira 
tecnologias embarcadas em seus produtos que 
são capazes de aumentar a produtividade e a 
renda do agricultor de acordo com o nível tec-
nológico da lavoura e as condições climáticas 
em comparação com cultivos convencionais.

Uma equipe de especialistas apresentou 
características e resultados da tecnologia 
POWERCORE™ no controle e supressão das 
principais pragas do milho e no manejo de 
herbicidas, bem como as vantagens do Trata-
mento de Semente Industrial para a produti-
vidade da lavoura.

POWERCORE™ age por meio de três pro-
teínas Bt distintas inseridas, que com múlti-
plos modos de ação permitem controle de al-
gumas das principais pragas do milho – como 
Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), 
Broca-do-colmo (Diatraea saccharalis), Lagar-
ta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus), Lagar-
ta-rosca (Agrotis ipsilon) e Lagarta-das-vagens 
(Spodptera eridania). A tecnologia também 
oferece tolerância aos herbicidas glufosina-
to e glifosato. ■

Sobre a Morgan
Criada em 2012, a Morgan Sementes e Biotecnologia, com sede em Ribeirão Preto (SP), é uma marca da LP Sementes que 
oferece soluções genéticas e biológicas inovadoras em sementes híbridas de milho com o objetivo de proporcionar grandes 
resultados produtivos para cada região agrícola brasileira. Com um posicionamento dinâmico e focado nas necessidades 
do agricultor, a Morgan se tornou em poucos anos uma das principais marcas de sementes de milho do mercado brasileiro.
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ARTE COM AS MÃOS
Mais de 15 mil peças produzidas por artesãos de 24 cidades 

do Estado foram expostas durante a Feira do Artesanato do 

Instituto Emater. Além de receita, a venda dos itens promove a 

valorização de quem de forma dedicada e carinhosa produziu 

esses trabalhos, diz a extensionista Jussara Walkowicz.

“O artesanato vem para o Show Rural merecendo esse destaque 

todo, pois a maior parte dos artesãos – que geralmente são 

mulheres que vivem no sítio – não realizam esse ofício pensando 

apenas na renda. O foco aqui é o reconhecimento da pessoa, 

que muitas vezes tem a autoestima elevada com um simples 

elogio”.

É cada vez maior o número de pessoas 
que visitam o Show Rural Coopavel e que que-
rem levar para casa mais do que fotografias 
como lembrança de sua passagem por uma 
das maiores feiras de tecnologias agropecuá-
rias do mundo. Atenta a isso, a Coopavel criou 
há três anos uma boutique que vende artigos 
com a marca do evento. E os resultados da 
comercialização não param de crescer.

São mais de 70 itens à disposição dos vi-
sitantes, e os mais procurados são chaveiros, 
bonés, camisas, chapéus, botas, chinelos, kits 
de chimarrão (banco, cuia, bomba e porta-tér-
mica personalizados) e uma completa linha 

de cutelaria (facas). Além da marca da feira 
e da experiência que a compra desses artigos 
durante o evento proporciona, os preços pra-

ticados também ajudam, segundo o coordena-
dor da Boutique, José Rodrigues da Costa Neto. 
“Eles são dos mais atrativos”, garante ele.

É possível visitar a boutique e sair de lá 
com uma lembrança ou presente com valor a 
partir de R$ 15. “Os pagamentos também po-
dem ser feitos em cartão e para valores acima 
de R$ 200 é possível parcelar”, afirma Neto. ■

BOUTIQUEArtigos com a
marca da feira

Equipe de colaboradores da Coopavel que atendeu na 
boutique durante a 30ª edição

Os bonés, com a marca Show Rural Coopavel, estão 
entre os itens mais procurados

Artesãos de várias cidades têm chance de expor no 
evento
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PALADAR Degustação é
marco a criadores
de Brahman

Animais da raça Brahman garantem carne de qualidade e com bom marmoreio

Resultado de um esforço coletivo, ação contribuirá 

para fortalecer divulgação e gradual aumento de 

consumo da carne no Sul do Brasil

Esse foi o consenso de quem participou, 
durante o 30º Show Rural Coopavel, em fe-
vereiro, da primeira degustação de carne ze-
buína oferecida a visitantes da terceira maior 
feira de disseminação de tecnologias para o 
campo do mundo. Cortes de carne da raça 
Brahman foram servidos no salão tecnológico 
e o ato é considerado um marco aos criadores.

A degustação resultou de um esforço 

coletivo de criadores de Brahman em difundir 
a raça na região Sul do Brasil, onde ela é ainda 
pouco difundida e consumida. A ação contou 
com apoio da ACBB (Associação de Criadores 
de Brahman do Brasil). Reconhecido mun-
dialmente como uma raça muito produtiva, o 
Brahman se estabeleceu em mais de 70 países, 
transformando o Zebu na base principal do 
rebanho do planeta. 

Características como precocidade, habi-
lidade materna, docilidade e produtividade 
conquistaram criadores ao redor do mundo. 
O que se descortina agora é uma nova etapa 
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PALADAR

e que é um caminho sem volta: o reconheci-
mento da qualidade da carne produzida por 
esse animal. A degustação comprovou que em 
um modelo de criação com abate de animais 
jovens, obtém-se maciez similar às carnes 
precoces de outras raças comercializadas com 
selo Premium.

Da mesma forma, a seleção genética de 
indivíduos propícios a produzir marmoreio 
garante a obtenção de um resultado adequado 
nesse quesito, o que tem grande influência na 
percepção de sabor pelo consumidor. Levar 
ao mercado brasileiro um produto de quali-
dade reconhecida e com um padrão garantido 
em todos os fornecimentos é um 
desafio que envolve 
todas as etapas da 
cadeia. Gené-
tica, 
mode-
lo de 
recria 
e engor-
da, processo 
industrial específi-
co e diferenciado 
para carne de 
alta qualidade 
são necessidades obrigatórias 
para se chegar ao resultado fi-
nal que viabilizará o acesso às distribuido-
ras, redes de carne e restaurantes que atuam 

no crescente e vantajoso mercado da carne 
premium.

ESTRATÉGIA

“A degustação de carne da raça Brahman 
durante o Show Rural Coopavel, capitanea-
da pelos criadores e expositores da raça em 
parceria com a ACBB, foi uma estratégia im-
portante para a raça, já que mostra todas as 
suas características da carne e habilidade da 
raça em produzir carne de qualidade com 
bom marmoreio e muito palatável. Foi um 
grande feito e a presença de técnicos, criado-
res e clientes engrandeceu o evento. Devemos 
continuar fazendo isso em todos os eventos 
possíveis já que criamos uma raça fantástica, 

superior em qualidade e produ-
ção. Nada melhor 

do que ter um 
material que di-
zemos ser bom 

e poder compro-
var isso na prática. 

Produzimos qualida-
de. Temos que di-
vulgar com qualida-
de e creio que esse 

objetivo foi alcança-
do,” diz o criador Jairo 

Frare, do Brahman Chaco. ■ 

PRESENÇAS
O evento foi prestigiado pelos presidentes Dilvo Grolli (Coopavel), Júlio Laure (ABCT) e 

Paulo Scatolin (ACBB). Estiveram presentes também à degustação Gabriel Garcia Cid e 

Marcelo Ártico, diretores da ABCZ, além de diversos pecuaristas e criadores de Brahman

70 PAÍSES TÊM O ZEBU COMO PRINCIPAL 

REBANHO DO MUNDO, TAMBÉM GRAÇAS À 

FORTE PRESENÇA DO BRAHMAN
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Produtivo e competitivoTRIGO

Em 2017 uma nova cultura passou a inte-
grar a alimentação do gado de corte e de leite 
e produtores passaram a introduzir o trigo 
na dieta dos animais. A cultivar é uma tecno-
logia inédita até então já que a planta possui 
uma particularidade em relação aos demais 

trigos de duplo pro-
pósito: uma espiga 
sem aristas. Assim, 
o trigo que dificul-
tava o consumo 
pelo animal e po-
dendo até provoca-
va lesões no rúmen, 
agora se reverte em 
um alimento rico e 
nutritivo.

A cultivar TBIO Energia I já foi testada 
em mais de 120 propriedades do Rio Gran-
de do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e 
Goiás. No Paraná, quem conta a experiência é 
o produtor rural Geraldo Tomazi. Ele semeou 
18 hectares do TBIO Energia I em sua pro-
priedade em Três Barras do Paraná e, mesmo 
durante um ano de clima atípico como 2017, 
onde a chuva não permitiu fazer uma aduba-
ção nitrogenada adequada, a produtividade 
foi além da esperada.

“A qualidade da silagem ficou muito boa 
não havendo seleção por parte dos animais. 
A prova disso é que não sobra nada quando a 
gente coloca o alimento no trato. Para as vacas 
em lactação, estamos oferecendo a silagem de 
trigo uma vez ao dia e, nas outras duas refei-
ções, tratamos com a silagem de milho. Já as 
novilhas e vacas secas, são alimentadas com 
100% da silagem de trigo”, diz Tomazi.

Conforme o zootecnista da Biotrigo Gené-
tica, Ederson Henz, um dos pontos que permi-
tiram essa introdução mais incisiva do trigo 

na alimentação do rebanho de corte e de leite 
foi a mudança que a planta alcançou com o 
melhoramento genético. “O trigo oferece ín-
dices satisfatórios de proteína e energia para 
um bom funcionamento fisiológico do rúmen, 
bem como para síntese proteica de tecidos e 
produtos metabolizados, mas ao eliminar a 
arista da planta, a pesquisa trouxe maior se-
gurança para o produtor. Há uma aceitação 
maior do alimento e não há rejeição, pelo con-
trário, o gado se alimenta muito bem”. 

ASPECTOS AGRONÔMICOS 
FAZEM A DIFERENÇA EM 
PRODUTIVIDADE
Para o produtor, produzir trigo exclusiva-

mente para silagem se torna muito interessan-
te, pois o período de semeadura ideal é entre 
maio e junho e, dessa forma, não compete nas 
áreas das culturas de verão (milho, soja, fei-
jão). Geraldo Tomazi, que testou a cultivar nas 
duas últimas safras, comenta essa vantagem e 
garante que vai ampliar sua área e seu plantel 
não deixará de receber trigo.

De acordo com o agricultor de Três Barras 
do Paraná, essa é uma alternativa muito boa 
porque no inverno a maioria das proprieda-
des fica com a área ociosa ou, então, faz a co-
bertura com aveia. “Eu plantei aveia aqui dois 
anos seguidos e não consegui colher, porque 
acamou tudo. Já o trigo ficou em pezinho e 
rendeu uma colheita excelente. Neste inverno, 
vou aumentar minha área”.

Entre as características do pacote fitos-
sanitário está a sanidade foliar, além de boa 
resistência ao acamamento, facilitando seu 
manejo atribuído ao bom nível de tolerância 
às principais doenças.

A cultivar já possui uma variedade com 
ciclo precoce – TBIO Energia II -, ou seja, a 

Voltada à dieta animal, planta produz espiga sem aristas

Setor de melhoramento da Biotrigo realiza mais de 
cinco mil cruzamentos de trigo ao ano
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TRIGOplanta foi adaptada para cultivo em regiões 
de clima mais quentes, como o Norte do Pa-
raná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Nesses 
estados, o ciclo pode ser até 20 dias mais curto 
em comparação ao TBIO Energia I, destinada 
às regiões mais frias.

UMA DÉCADA A SERVIÇO DA 
TRITICULTURA
A história de uma empresa surge a partir 

de um propósito. Mas ela se funde, com o pas-
sar dos anos, com a história de seus colabora-
dores e, mais ainda, no caso da Biotrigo, com 
toda a evolução de uma cultura. Fortalecer a 
cultura do trigo sempre foi um dos propósitos 
dos irmãos Ottoni Rosa Filho e André Cunha 
Rosa, sócios-fundadores da Biotrigo Genética, 
que comemorou em abril dez anos de histó-
ria. Localizada em Passo Fundo (RS) e filial 
em Campo Mourão (PR), a empresa atende a 
diversos estados do território brasileiro, além 
de exportar cultivares de trigo para países do 
Mercosul e América do Norte. 

Os irmãos empresários e melhoristas são 
de uma segunda geração da família dedicada 
à triticultura. Desde a infância eles acompa-
nharam a pesquisa de trigo junto ao pai Ottoni 
Rosa e, após graduados em engenharia agro-
nômica, tornaram-se sócios na empresa OR 
Sementes. Anos mais tarde, a empresa passou 
por uma cisão e os irmãos fundaram em 2008 
a Biotrigo Genética. 

A primeira cultivar lançada exclusiva-
mente pela Biotrigo, em 2010, foi chamada 
de TBIO Pioneiro 2010. Seu forte vigor pro-
porcionava bons resultados mesmo em áreas 
de menor fertilidade.  Em seguida, no mesmo 
ano, foi lançado o TBIO Tibagi – um trigo pão 
de farinha branqueadora. Sempre acompa-
nhando a evolução tecnológica, em 2012 a 
empresa formalizou uma negociação com 
uma das maiores empresas do agronegócio 
do mundo, a Bayer CropScience. 

Silagem de trigo mostra bons resultados na nutrição e produtividade do plantel

O acordo de cooperação permitiu, sob de-
terminadas condições, a utilização do banco 
germoplasma da Biotrigo nos países onde 
a empresa não possui atuação em trigo. O 
acordo com a Bayer possibilitou mais do que 
uma parceria com uma empresa global: ele 
financiou a expansão física da Biotrigo. Criada 
em um prédio de 600 m², a nova estrutura da 
empresa, inaugurada em 2015, soma mais de 
14 hectares e 6 mil metros quadrados de área 
construída. 

Em 2017, a Biotrigo se tornou sócia da fa-
bricante de máquinas agrícolas Montagner 
Indústria de Máquinas, também de Passo 
Fundo. O objetivo é fortalecer a agricultura 
por meio de soluções inovadoras que possam 
gerar melhores resultados no campo. Todos 
os anos, pelo menos uma nova variedade de 
trigo é lançada no mercado. O grande desa-
fio é justamente fazer com que as cultivares 
aliem segurança, produtividade e qualidade, 
ou seja, cada vez mais completas. Atualmente, 
a equipe técnica da empresa conta com mais 
de 60 colaboradores. ■
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Sindi e Guzerá
atraem atenções

Sindi e Guzerá são duas raças zebuínas 
que ganham prestígio entre os pecuaristas de 
várias regiões do Brasil. A mais recente edição 
do Show Rural Coopavel recebeu, entre ou-
tros, exemplares dessas raças, que estiveram 
em exposição no pavilhão pecuário.

SINDI

De origem indiana, mostra a sua história 
com ganhos surpreendentes. É acolhida pelos 
mais exigentes pecuaristas brasileiros e com 
propagação para os países vizinhos. A raça 

PECUÁRIA

Sindi é indiana e apresenta resultados surpreendentes

apresenta resultados muito bons. Sua difusão 
no Brasil foi realizada pela família Castilho, 
conhecidos por serem o berço do Sindi, sub-
meteram animais a todas as provas, PGPs, 
abates técnicos, ordenhas e várias outras com 
resultados extraordinários, que você pode 
conferir no site: www.sindicastilho.com.br.

GUZERÁ

Uma das primeiras raças zebuínas a che-
gar no Brasil, conhecida pela dupla aptidão, 
tem o reconhecimento não só pelas suas 
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O ROBÔ ORDENHADEIRA

Líder em seu segmento e com 
atuação em mais de cem países, a 
DeLaval fez durante a 30ª edição 
Show Rural Coopavel a primeira 
apresentação na América Latina 
do seu robô-ordenha. A novidade 
foi, além de mostrar o equipamen-
to, fazer com que ele demonstras-
se suas habilidades aos presentes. 

Os dados são armazenados em 
coleiras e acessados por leitores 
que informam sobre temperatu-
ra do animal, quantidade de lei-
te produzida e até se ele tem se 
apresentado regularmente para 
a ordenha.

O conjunto dessas informações é analisa-
do e pode indicar potenciais enfermidades 
que, então, são tratadas preventivamente. O 
robô foi apresentado simultaneamente a uma 

PECUÁRIA

Tecnologia foi apresentada por empresa sueca com mais de 120 anos de 
tradição

UM SOFISTICADO SISTEMA TECNOLÓGICO OPERA A MÁQUINA E FAZ, 
SIMULTANEAMENTE, ACOMPANHAMENTOS DE SAÚDE E DE PERFORMANCE 
DO PLANTEL. 

qualidades, mas pelos cruzamentos obtidos 
com diversas outras, a exemplo do Guzolando 
(Guzerá x Holandês) e do Guzonel (Guzerá x 

técnica de confinamento de gado de leite co-
nhecida por Compost barn, voltada ao bem-
-estar animal. O método garante redução de 
esforço e oferece aos animais condições para 
se alimentar melhor, descansar e produzir.  ■

Nelore). Nas grandes expansões brasileiras, 
a rusticidade e a habilidade maternal podem 
ser atribuídas como fortes características.

A Guzerá é uma das primeiras raças zebuínas que desembarcaram no 
Brasil

Em sua terceira 
edição, o setor de 
pecuária ressaltou 
a qualidade da 
genética bovina 
brasileira
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A Ciabay, uma das principais empresas do 
agronegócio do Paraguai, contribui para im-
pulsar a economia do País que mais cresceu 
nos últimos anos na América Latina. Compa-
nhia do ramo de fertilizantes, máquinas e im-
plementos, a Ciabay acaba de confirmar a sua 
primeira participação oficial no Show Rural 
Coopavel, agendado para o período de 4 a 8 
de fevereiro de 2019, em Cascavel, no Paraná.

Criada em 1995, a Ciabay está ligada à che-
gada de Oscar Luis Loureço ao Paraguai. Em 
1977, Oscar atuava com a comercialização de 
grãos por meio do Silo Amambay. Com o avan-
ço das operações nasceu a empresa que, anos 
mais tarde, viria a ser a única do país a ofertar 
toda a linha de produtos e de materiais para 
atender a expectativa dos que se dedicavam 
a desenvolver o agronegócio.

Ciabay abre novo 
caminho para o mundo

PRIMEIRA VEZ

Vinte e três anos depois, a Ciabay é líder 
em máquinas e implementos para plantio, 
pulverização e colheita. A empresa é parce-
ria também de algumas das maiores marcas 
mundiais de tratores e colheitadeiras. O mes-
mo ocorre com agroquímicos e fertilizantes. 
Os fertilizantes premium Coopavel estão no 
portfólio da empresa paraguaia, que atende 
a maior região produtora de grãos do país 
vizinho.

A direção da empresa dará uma mostra 
no 31º Show Rural Coopavel do que faz dela 
uma das mais respeitadas companhias do 
agronegócio paraguaio. A empresa tem como 
diretrizes de sua atuação credibilidade, boas 
práticas e confiança, diz a direção, acrescen-
tando:  “Nós estamos confiantes de que ofe-
recendo soluções inovadoras que otimizem 
a produção do agricultor, continuaremos 
contribuindo para a evolução da agricultura, 
para a prosperidade da nossa gente e para o 
progresso do nosso país”. ■

Uma das gigantes do agronegócio paraguaio confirma presença na ter-
ceira maior feira do segmento no planeta

Empresa garante assistência 
técnica especializada em cada 
uma das etapas da produção
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Acadêmicos do curso de Gastronomia da 
Univel tiveram uma experiência intensa du-
rante os cinco dias de uma das maiores feiras 
de tecnologia para o campo do planeta. Eles 
participaram com a preparação de vários pra-
tos que foram servidos durante a Cozinha do 
campo, uma das atrações do pavilhão pecuá-
rio. Os aprendizados com a prática durante a 
feira foram, durante as aulas na instituição 
de ensino, compartilhados com outros alunos 
matriculados na graduação.

A Cozinha do campo ocupou espaço no Sa-
lão Tecnológico e deu aos visitantes a chance de 
assistir à preparação de receitas e a participar 
de degustações. “Fiquei encantada com a forma 
como os alimentos foram preparados. Os in-
gredientes utilizados são de fácil acesso e isso 
colabora no momento de fazer a receita em 
casa. Sem falar que tudo estava uma delícia, 
estão de parabéns”, disse a professora de Cafe-
lândia e visitante do Show Rural, Rosília Neto.

“Cozinhar em um lugar assim foi incrível. 
Aprendemos a fazer coisas diferentes e aliar 
à prática tudo o que já tínhamos estudado em 
sala. Os professores passaram segurança e isso 
nos fez acreditar que poderíamos dar o nosso 
melhor, preparando pratos deliciosos”, relata 

a acadêmica Paloma Vitória Santos. Além de 
passarem por uma experiência de aprendi-
zado divertida, os alu-
nos da Univel foram 
capacitados seguindo 
técnicas de preparo, 
de temperatura e de 
cortes, tudo para tor-
nar os alimentos sa-
borosos e ao mesmo 
tempo com equilíbrio 
de nutrientes. 

“O propósito de 
trazer os alunos para 
atuar na Cozinha do 
campo foi justamente o fato de poderem ex-
perimentar a vivência em uma cozinha de 
verdade, colocando o conhecimento em prá-
tica”, ressalta a professora de Gastronomia 
Gabriela Bucaneve Guedes. A degustação de 
pratos foi complementada com palestras espe-
cíficas sobre gastronomia, entre elas sobre o 
correto corte de carnes para as mais diversas 
finalidades. Nomes de expressão na área, de 
âmbito nacional, participaram e demonstra-
ram suas habilidades durante o evento. ■

GASTRONOMIA

Os sabores da
cozinha do campo

Diversos pratos foram preparados e servidos a visitantes 
durante os cinco dias da feira

Alguns dos acadêmicos e professores do curso de 
Gastronomia: chance de colocar em prática o que se 
aprende em sala de aula

Cursos

A Univel aproveitou a feira, e o grande pública que ela atrai, para informar sobre sete 

novos cursos presenciais oferecidos pela instituição. Eles são nas áreas da Agronomia, 

Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Fisioterapia, Medicina Vete-

rinária e Nutrição, e quatro a distância - Administração, Ciências Contábeis, Gestão 

Pública e Pedagogia. 

“O propósito da Univel é transformar a vida das pessoas por meio da educação. Que-

remos mostrar que o caminho do estudo pode levar as pessoas a terem uma vida 

melhor. Ficamos orgulhosos em participar de eventos como o Show Rural, pois que-

remos contribuir para o desenvolvimento do nosso país através da educação”, afirma 

o reitor da Univel Renato Silva.
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A PRÁTICA AO ALCANCE 
DAS MÃOS E DOS OLHOS

OBSERVADORES

O acadêmico de agronomia Fernando Pa-
centchuk aproveitou os últimos dias das férias 
para agregar informações à profissão que de-
cidiu abraçar. Ao lado de professores e cole-
gas da Unicentro, de Guarapuava, Fernando 
visitou em fevereiro o parque que pela 30ª vez 
recebia uma das maiores feiras em novidades 
e em conhecimentos para o agronegócio.

A organização, a limpeza, o bom gosto, 
a quantidade de expositores e a qualidade 
de tudo o que foi apresentado chamaram a 

atenção do futuro agrônomo. Mas foi a diver-
sidade e os avanços das pesquisas que reafir-
maram o que há muito Fernando já sabe, que 
o Brasil é uma grande potência em uma área 
que responde por cerca de 40% do PIB nacio-
nal, e que a tecnologia e a inovação fazem da 
agronomia uma carreira fascinante.

“As máquinas, os implementos e as novi-
dades apresentadas são incríveis. A dinâmica 
dessa indústria, que muda constantemente, 
é a certeza de continuidade de sucesso, por 
sempre ter algo novo a mostrar, desse grande 
evento”. Fernando ficou animado com as cul-
tivares, híbridos e técnicas contempladas pela 
mais recente edição do Show Rural Coopavel, 
que conectam os visitantes, independente-
mente de onde morem, ao que há de mais 
sofisticado para a agricultura e a pecuária.

A comitiva da Unicentro foi formada por 
87 pessoas que, durante visitas em grupos e 
mesmo individuais, tiveram acesso à práti-
ca de um dos negócios que mais empregam, 
geram oportunidades e renda no mundo. A 

Máquinas, organização e intercâmbio chamaram a atenção dos visitantes

 Professores e acadêmicos: a
 sala de aula na prática
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Conforme Rampim, a aproximação entre 
professores e estudantes conta muito para o 
desenvolvimento do curso. É fundamental 
o Centro Acadêmi-
co estar envolvido 
nesse momento, na 
participação da or-
ganização da visi-
ta, mostrando essa 
interação do aluno 
com o professor e a 
comunidade, afirma 
ele. “Todos tivemos 
uma experiência 
enriquecedora durante a feira”, ressalta o 
professor Marcelo Cruz Mendes.

interação com profissionais e técnicos expe-
rientes também merece destaque, diz Fer-
nando Pacentchuk. “Em um evento com essa 
dimensão é possível sanar dúvidas geradas ao 
longo da formação acadêmica. Essa vivência 
colabora para graduar profissionais ainda 
melhores, principalmente das Ciências Agrá-
rias, onde a prática é constante”. 

O professor Leandro Rampim informa 
que permitir aos alunos buscar informações 
segundo seus principais interesses potencia-
lizou a viagem. Foi possível reunir um grande 
volume de informações que, aos poucos, têm 
sido disseminadas e trabalhadas com acadê-
micos de agronomia que não participaram da 
delegação e também com familiares de alunos 
e outros produtores rurais do município.

ESTRANGEIROS

Dezessete alunos e um professor norte-a-
mericanos, da Ohio State University, estive-
ram em fevereiro em Cascavel para percorrer 
a área que desde 1989 abriga o Show Rural 
Coopavel. Eles participaram de programa de 
intercâmbio com uma das mais reconhecidas 
universidades de agronomia do País, a Esco-
la Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
– Esalq/USP.

O grupo esteve em Cascavel acompanhado 
do professor-orientador da Esalq, Ricardo Shi-
rota, e de dois orientandos brasileiros. Os aca-
dêmicos norte-americanos integram projeto 
que busca conhecer em detalhes as realidades 

OBSERVADORES

Tecnologias agregam curiosidade, fascinação e 
resultados

Intercambiários e brasileiros da Esalq durante feira em 
Cascavel

COMITIVAS
A exemplo do que ocorre todos os anos, o 30º 

Show Rural Coopavel recebeu comitivas de vários 

estados brasileiros e de outros países. A finalidade 

de todos era a mesma, conhecer de perto a feira 

da qual tanto se fala e aprender. A grande maioria 

das pessoas que viajam e frequentam ambientes 

similares tem algum tipo de conexão com o 

agronegócio. Na imagem, uma das caravanas 

formadas por pesquisadores, técnicos e alunos de 

cidades dos estados de Alagoas e Piauí.

do agronegócio de uma das maiores potências 
agropecuárias do 
planeta. O intercâm-
bio durou 45 dias. 

Os alunos da 
Ohio tiveram au-
las sobre o Brasil 
e o agronegócio 
nacional. Também 
puderam conhecer 
cultivos, fazendas e 
eventos, a exemplo da terceira maior feira 
de disseminação e de conhecimentos para o 
campo da atualidade. ■
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No compasso
de uma orquestra

São necessários 360 dias de trabalho para 
organizar os cinco dias de espetáculo da ter-
ceira maior feira de transmissão de conhe-
cimentos agropecuários do mundo. A orga-
nização do Show Rural Coopavel segue um 
planejamento rigoroso, com prazos, etapas, 
investimentos e responsabilidades exaustiva-
mente definidas e ensaiadas.

A feira é como uma grande orquestra, que 
precisa estar cuidadosamente entrosada para 
impressionar até o mais exigente dos ouvin-
tes. A coordenação geral é de um dos criado-
res do evento, Rogério Rizzardi, e a coordena-
ção executiva está nas mãos do administrador 
de empresas Acir Inácio Palaoro. 

Com 65 anos dos quais 42 dedicados à 
cooperativa, Acir é o spalla, o primeiro violi-
nista do Show Rural Coopavel, o músico que 
está imediatamente à esquerda do maestro 

Rizzardi para receber e repassar comandos 
para tornar a execução da obra impecável. 
Ao spalla compete a afinação da orquestra e a 
execução dos solos. Os primeiros movimentos 
da edição de 2019 já repercutem no teatro. 
Saiba mais na entrevista a seguir:

Revista SRC – Quem visita o Show Rural 
Coopavel não consegue dimensionar a quan-
tidade de trabalho que uma feira dessa enver-
gadura envolve. Como o terceiro maior evento 
de tecnologias para o agronegócio do mundo 
é planejado?

Palaoro – O Show Rural Coopavel consis-
te em planejamento constante. Logo após o 
término de um evento, iniciam-se o planeja-
mento e os preparativos do próximo. Além 
dos coordenadores gerais, são convocados 
os coordenadores de setores para dar suges-
tões de melhoria às suas respectivas áreas de 

ORGANIZAÇÃO

Como uma filarmônica, o Show Rural Coopavel é cuidadosamente afinado para encan-
tar até mesmo o expectador mais atento e exigente

Acir Inácio Palaoro
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ORGANIZAÇÃOatuação. Eles respondem à seguinte pergun-
ta:  o que podemos fazer melhor na próxima 
edição? Reunimos todo  esse material e então 
começam os trabalhos de planejamento e de 
construção do novo evento. Na 30ª edição, ti-
vemos 265.350 visitantes, 500 expositores e 
faturamento de mais de R$ 1,8 bilhão. Para fa-
zer uma feira dessa grandeza há necessidade 
de muito trabalho e envolvimento de todos os 
colaboradores da Coopavel.  Ouvir, debater e 
refletir para colocar tudo em ordem. 

Revista SRC – Quais são os maiores desa-
fios de organizar um evento que recebe, em 
um espaço de tempo tão curto, tantas pessoas?

Palaoro – Sempre será um grande desa-
fio mostrar um evento que encante seus vi-
sitantes e expositores pela tecnologia, diver-
sificação e novidades/inovações. Tivemos na 
recente edição de fevereiro mais de 265 mil 
visitantes, média superior a 53 mil pessoas 
por dia distribuídas em uma área de 72 hecta-
res. Trabalhamos durante o evento com mais 
de 1,1 mil funcionários da Coopavel e tercei-
rizados. Foram cinco dias de muito trabalho 
sincronizado para atender a todas as deman-
das. O desafio é sempre a melhoria contínua 
da feira, fazer melhor aquilo que já estamos 
fazendo bem. E os caminhos para alcançar 
o sucesso são, além de muito trabalho e per-
severança, planejamento e atitudes positivas 
da coordenação e de todos os trabalhadores.

Revista SRC – As oscilações do mercado e 
os ciclos de crise têm impactos na feira?

Palaoro – O Show Rural Coopavel é uma 
feira de tecnologia  para pessoas do agrone-
gócio, extremamente focada. Mesmo em mo-
mentos de maior dificuldade, o produtor rural 
sente a necessidade de buscar algo novo, ma-
neiras de produzir mais com menos. Partici-
par do evento é uma grande oportunidade de 
aprender, de estar conectado com o novo, com 
as tendências e também para reconsiderar e 
para agregar novos conhecimentos.

Revista SRC – Na sua opinião, como um dos 
colaboradores mais antigos da cooperativa 

(42 anos), quais são as maiores contribuições 
do Show Rural Coopavel para o agricultor e 
para a agricultura?

Palaoro – A feira é uma vitrine do agro-
negócio. Atuando em tecnologia de máquinas 
e equipamentos, plantas, pecuária, serviços, 
avicultura e suinocultura, com as melhores 
empresas nacionais e internacionais como 
parceiras, ela traz novidades até o homem do 
campo. O Show Rural Coopavel contribuiu, 
nesses 30 anos de realização, com a dissemi-
nação do que existe de melhor em tecnologia 
para elevar a produtividade e os resultados 
do setor agropecuário. O evento permite esse 
aprendizado na prática, por isso é classificado 
de vitrine, de faculdade a céu aberto. Essa é 
uma grande contribuição da Coopavel Coo-
perativa Agroindustrial, que organiza a feira, 
para a sociedade e ao setor agropecuário.

Revista SRC – A inovação é uma das exi-
gências para que uma feira de tecnologia seja 
sucesso. Como o Show Rural Coopavel busca 
inspiração e ideias para estar sempre à frente 
e surpreender o seu público?

Palaoro – O Show Rural Coopavel é uma 
das primeiras feiras do ano. Os expositores 
parceiros aproveitam essa oportunidade para 
mostrar as suas novidades aos visitantes. Sa-
ber ouvir a voz do cliente, na feira, e depois 
dela, para perceber tendências e novidades 
que gostariam de ver no evento é uma es-
tratégia bastante valorizada. Na 30ª edição, 
tivemos um trabalho forte para mostrar a 
energia solar, por exemplo. Mais de dez ex-
positores  apresentaram essa tecnologia. Ti-
vemos 11 instituições financeiras liberando 
crédito, ajudando a viabilizar a implantação 
dessa tecnologia nas propriedades rurais.

Revista SRC – Quais são as preocupações 
mais comuns de, ao lado da presidência da 
Coopavel, estar à frente de uma feira que des-
perta tanto interesse e olhares?

Palaoro – O presidente Dilvo Grolli e o 
coordenador geral da feira, Rogério Rizzar-
di, têm papel fundamental no processo de ►
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arquitetura e de construção do Show Rural 
Coopavel. Eles cultivaram semente em terra 
fértil e o resultado é esse que mais de três 
milhões de pessoas puderam ver ao longo de 
três décadas. O sonho era fazer um evento 
que fosse destaque para o Brasil e para o mun-
do, com o melhor de uma cadeia econômica 
produtiva indispensável não apenas para o 
País, mas para todos os mais de sete bilhões 
de pessoas que compartilham de uma era tão 
efervescente. Dilvo e Rogério participaram e 
ainda participam com desenvoltura de todos 
os momentos que fazem do Show Rural Coo-
pavel um modelo de organização, de persis-
tência e de sucesso. Para mim, é uma grande 
honra poder contribuir e, de alguma forma 
como tantos outros, fazer parte dessa histó-
ria. O tema da 30ª gestão não poderia ter sido 
mais acertado: Faça acontecer. A Coopavel, 
seus diretores, cooperados e colaboradores 
fazem acontecer.

Revista SRC – De que forma as sugestões 
e o feedback de visitantes e de colaboradores 
influenciam nos investimentos e nas melho-
rias ao Show Rural Coopavel?

Palaoro – A  coordenação geral da feira 
está sempre atenta a ideias que possam estar 
ligadas à inovação. Os investimentos são fei-
tos para superar as expectativas dos visitantes 
e dos expositores. Ouvem-se as sugestões, as 
considerações e também as críticas. Tudo o 
que é mais relevante, em termos de melhorias, 

ORGANIZAÇÃO

ACIR INÁCIO PALAORO
• Nasceu em Passo Fundo (RS), mas passou a infância em Francisco Beltrão (PR). Começou a trabalhar na filial 

da Coopavel em Capitão Leônidas Marques em abril de 1976. Em 1985, assumiu a gerência da unidade e quatro 

anos mais tarde, em Cascavel, desempenharia a gerência da área de filiais. Com 65 anos dos quais 42 dedicados 

à cooperativa, Acir é formado em Administração de Empresas com ênfase em Marketing. Tem MBAs em Gestão 

Empreserial pela FGV, em Agribusiness pela M. Prado/FAG, em Qualidade de grãos armazenados pela PUC/Toledo 

e é pós-graduado em Capacitação executiva para conselheiros para cooperativa de crédito.

é gradualmente implantado. Também temos 
outro importante aliado, o benchmarking das 
organizações que promovem feiras similares 
no Brasil e no mundo.

Revista SRC – É possível adiantar algumas 
novidades que os visitantes e expositores ve-
rão na 31ª edição, de 4 a 8 de fevereiro de 
2019?

Palaoro – Somos uma das primeiras feiras 
do setor do ano. Todos os expositores aprovei-
tam a oportunidade para lançar nessa data as 
suas novidades para o ano. Clientes sempre 
encontrarão novidades em todos os setores 
da feira. 

Revista SRC – Na sua ótica, quais são 
os principais diferenciais do Show Rural 
Coopavel?

Palaoro – É uma feira com características 
próprias. Pode-se  citar como exemplos: tra-
balhos com tecnologias de plantas, máquinas, 
equipamentos, pecuárias de corte e leite, aves 
e suínos; não há cobrança de ingresso para 
entrar nem taxa de estacionamento; abertu-
ra oficial acontece sempre em um domingo, 
às 11h, com missa campal – as mais recentes 
foram celebradas pelo arcebispo metropoli-
tano dom Mauro; não há venda de bebidas 
alcoólicas nem cigarro; grande parte das ruas 
é coberta, há água fresca em todo o parque e 
existe uma grande diversidade de tecnologias, 
que atendem aos interesses de agricultores 
com áreas de todos os portes.
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A tecnologia parece mesmo não ter limi-
tes. É o que disseram alguns dos visitantes 
que conheceram, durante o Show Rural Coo-
pavel, a serraria móvel da Sobczak. Única do 
País, ela é dotada de um motor de 18 cavalos, 
diferencial e caixa de câmbio de automóvel. 
O equipamento pode ser transportado sem a 
necessidade do reboque. O motor é utilizado 
tanto para o transporte quanto para o corte de 
qualquer tipo de madeira de até 0,80 metro de 
diâmetro e 5,5 metros de comprimento. 

Pesquisas, experimentos, inovações e 
novos produtos ampliam as possibilidades 
de fontes geradoras de energia no mundo e 
mais recentemente no Brasil. Entre as solu-
ções propostas a bioenergia chama atenção 

tanto para a gera-
ção elétrica, com 
geradores a biogás, 
como combustíveis 
como o biometano. 
O Microposto da 
ERBR/Bley Energias 
surpreende. Como 
esse equipamento, 
produzir combus-
tível na fazenda se 
tornou real. E os 
produtores sabem 
bem o que isso sig-

nifica para reforçar suas economias, afirmam 
diretores da empresa.

A Falker Automação Agrícola apresentou 
em fevereiro em Cascavel produtos voltados 
à agricultura de precisão. São equipamentos 
que ajudam na compactação do solo, no con-
trole de irrigação, entre outros. A empresa 
conta com o Terrram, 
que é um medidor de 
condutividade elé-
trica do solo, o Solo-
Drill, um amostrador 
de solo hidráulico, o 
FieldBox, coletor de 
dados de navegação 
em campo, além do 
FalkerMap, que é um 
software para a gera-
ção de mapas. “Para 
medir a compactação do solo, a empresa pos-
sui uma linha completa, desde o penetroLOG, 
de operação manual, até o SoloStar, sistema 
para medições de compactação em grandes 
áreas de forma automatizada. ■

A GTS do Brasil lançou durante o recente 
Show Rural Coopavel a semeadora Exattus 
para semeadura entre linhas. A tecnologia 
é inovadora. Segundo o gerente comercial 
César Keller, não é novidade que a integra-
ção lavoura-pecuária é bom para o produtor, 
porém não existia uma máquina para fazer 
isso de forma prática e com qualidade. Com 

NOTASSerraria Itinerante

Energias

Precisão

Semeadura entre linhas

a Exattus, é possível 
fazer a semeadura 
15 a 20 dias após o 
plantio do milho em 
uma operação de até 
12 km/h. Para ga-
rantir a qualidade, 
a distribuição de 
sementes é feita por 
indução de ar.
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RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30/04/2018 

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 (R$) CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO VALORES (R$)

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO 183.231.838,90 4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  116.054.116,82 

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE  5.008.961,29 4.1.0.00.0    DEPÓSITOS 98.914.571,76

                110 - Disponibilidade 5.008.961,29                 411 - Depósitos a Vista 20.011.835,21

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ 2.965.541,15                 414 - Depósitos a Prazo 78.902.736,55 

                122 - Aplic. Depositos Interfinanc. 2.965.541,15 4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS 409.783,57

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS    62.913.617,78                 451 - Recursos em Trânsito de Terceiros 409.783,57

                131 - Carteira Própria 62.913.617,78 4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS 9.126.168,39

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 109.626.474,35                 468 - Banco do Brasil 846.238,89

                161 - Operações de Crédito Setor Privado 122.010.636,94                 470 - Caixa Economica Federal 4.108.226,96

                169 - Operações de Crédito em Liquidação  (12.384.162,59)                 472 - Outras Instituições 4.171.702,54

1.1.8.00.0  OUTROS CRÉDITOS 889.940,29 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES 7.603.593,10 

                180 - Diversos 889.940,29                 491 - Adicional de Proagro –

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS 1.827.304,04                 493 - Sociais e Estatutárias 3.334.670,90

                194 - Outros Valores e Bens  1.827.304,04                 494 - Fiscais e Previdenciárias 1.764.441,01

1.1.0.00.0 PERMANENTE 198.848,06                 503 - Diversas 2.504.481,19

        1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO 198.848,06 6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 64.395.204,53 

                         324 - Outras Imobilizações de Uso 535.578,61                 611 - Capital Social 26.283.420,00

                         329 - (Depreciações Acumuladas) (336.730,55)                 611 - (-) Capital a realizar (6.050,00)

                615 - Fundo de Reserva 38.117.834,53

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO 2.981.365,61

         7.1.0.00.0 Receitas Operacionais 10.811.122,88 

         8.1.0.00.0 Despesas Operacionais (7.829.757,27)

TOTAL DO ATIVO 183.430.686,96 TOTAL DO PASSIVO 183.430.686,96

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se 
o procedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 30 de abril de 2018.

DILVO GROLLI 
Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 
Diretor Vice Presidente 
CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 
Diretor Administrativo 
CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. MARCUSSI 
MARIANO 
Contadora 

CPF: 492.663.309-49 
CRC-PR. 043740/0-8
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Roedores e
seus impactos

O desafio no combate a roedores é per-
manente e histórico. Existem na natureza 
cerca de duas mil espécies desses mamíferos 
vivendo em equilíbrio com o meio, fazendo 
parte inclusive da cadeia alimentar de deter-
minados predadores como aves de rapina, co-
bras e lagartos. Porém, apenas três espécies 
estabelecem interação com o homem.

Os ratos são responsáveis por grandes 
perdas, inutilizando cereais, raízes e semen-
tes desde a lavoura até a armazenagem por 
meio da destruição direta dos mesmos ou pela 
contaminação com fezes e urina. Devido ao 
seu hábito de roer, esses animais podem ser 
causadores de graves acidentes. Eles causam 
danos às estruturas físicas, maquinários e ma-
teriais, podendo por exemplo penetrar dutos, 
fiação elétrica e cabos telefônicos ocasionan-
do curtos-circuitos e incêndios. 

Além de prejuízos econômicos, causam 
riscos à saúde pois são transmissores de 
uma série de doenças aos humanos e a outros 
animais. Os roedores participam da cadeia 
epidemiológica de pelo menos 30 zoonoses. 
Leptospirose, peste, tifo murino, hantaviro-
ses, salmoneloses, febre de mordedura e tri-
quinose são algumas das principais que eles 
participam direta ou indiretamente.

As três espécies que geram sérios trans-
tornos são: 

• Ratazana (Rattus norvegicus): conhecido 
também como rato de esgoto e gabiru 
entre outros. Tem corpo robusto e 
orelhas pequenas e suas fezes são em 
forma de cápsulas com extremidades 
rombudas. Habita tocas e galerias 
no solo próximas a córregos, lixões e 
interior de edificações. Possui hábitos 

noturnos e seu raio de ação é de 50 
metros em volta de suas tocas, deixando 
trilhas com manchas de gordura, fezes 
e pelos.

• Rato de telhado (Rattus rattus): 
conhecido como rato preto, de paiol 
ou de navio. Apresenta corpo esguio e 
cauda longa, orelhas sem pelos, grandes 
e proeminentes. Habita forros, sótãos, 
paióis, silos, podendo ainda viver em 
árvores. É comum encontrá-lo também 
no interior de domicílios. 

• Camundongo (Mus musculus): 
identificado popularmante como catita, 
rato de gaveta, muricha etc. De corpo 
pequeno e esguio, apresenta orelhas 
grandes e proeminentes em relação 
ao corpo. Habita o interior de móveis, 
despensas e armários. É hábil escavador 
e seu raio de ação é de três a cinco 
metros.
Assim, o controle integrado de roedores 

é fundamental para evitar e prevenir perdas 
significativas.

CONTROLE INTEGRADO DE 
ROEDORES
O controle dos roedores se baseia no co-

nhecimento da biologia, hábitos comporta-
mentais, habilidades e capacidades físicas de 
cada espécie, bem como do meio ambiente 
onde estão inseridos. Dessa forma, as ações 
são sobre os roedores a serem combatidos, e 
no ambiente que os cercam.

• Inspeção: da área a ser controlada, com 
mapeamento da situação 

•  (Localização e número de tocas, 
trilhas, acesso a alimentos etc). Essas 

SUINOCULTURA

Alexandre Morais de Barros, médico-veterinário
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informações orientam medidas de 
controle.

• Identificação da espécie: atitude das 
mais importantes, pois as diferenças 
biológicas e de comportamento 
determinarão as estratégias de controle.

• Anti-ratização: medidas que visam a 
dificultar ou mesmo impedir o acesso, 
instalação e proliferação de ratos em 
uma determinada área. Consistem em 
eliminar as fontes de alimento, abrigo e 

água para os ratos.
• Desratização: ações aplicadas para a 

eliminação física dos ratos, podendo 
ser por métodos mecânicos, biológicos 
ou químicos. Devido à maior segurança 
e eficácia, o método mais usado é 
o químico. Para que o processo de 
desratização seja eficiente é importante 
que seja acompanhado dos processos de 
anti-ratização. ■

SUINOCULTURA

FONTE: EMBRAPA

Granulado Pó de Contato Bloco Parafinado

Ratazana

Dispor o conteúdo da isca 
no interior das tocas ou 
próximo das trilhas dos 

ratos. As iscas devem ficar 
em locais protegidos uma 
vez que as ratazanas são 

desconfiadas.

Espalhar o pó de contato 
no interior das tocas ou nas 

trilhas percorridas pelos 
ratos. Esse pó ficará adirdo 

ao pelo dos ratos que ao 
se limparem irão ingerir o 

produto.

Dispor os blocos em área 
próxima às trilhas e tocas é 
importante dispor os blocos 

em locais que ofereçam abrigo 
para os ratos.

Rato de 
Telhado

Dispor as iscas nos locais 
de passagem dos ratos, 

nos forros das edificações.

Espalhar o pó sobre 
“bandejas”nos locais 

de passagem dos ratos, 
nos caibros e forros das 

edificações.

Amarrar os blocos nas 
estruturas do telhado 

(tesouras e caibros), próximo 
aos locais de passagem dos 

roedores.

Camundongo

Dispor o produto em 
pequenas quantidades em 

vários locais diferentes 
e próximos pois os 

camundongos, por serem 
curiosos, não permanecem 

muito tempo no mesmo 
local.

Não é muito recomendado 
para o controle de 

camundongos.

Pouco usado para o controle 
de camundongos.

MELHORES CRIADORES DE SUÍNOS DE ABRIL DE 2018

PRODUTOR C.R. C.A. GPD IDADE MORT.% MÃO DE 
OBRA TIPO DE COMEDOURO

Romão Karvat 2,223 1,941 0,944 113 0,13% Contratada Tampão

Orlei Edi Bravo 2,232 1,949 0,933 116 3,48% Contratada Automático

Antonio Suchek Neneve 2,311 1,998 0,981 120 0,16% Familiar Tampão

Dayane Kelli Cirico 2,290 2,006 0,938 114 1,82% Familiar Automático

Renato Bravo 2,313 2,027 0,945 115 2,60% Contratada Automático

Valdecir Luiz Mauerwerk 2,308 2,050 0,918 115 1,57% Contratada Automático
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A REALIDADE AUMENTADA
A SERVIÇO DO CAMPO

Pensamos em um formato que pode 
ser útil tanto para a divulgação da 
tecnologia em feiras e exposições 
quanto em salas de aula, palestras e 
até mesmo no contato de assistência 
técnica com o produtor rural
Gabriel Faria

Jornalista  Embrapa Agrossilvipastoril

APLICATIVO

Tecnologia começa a atrair agricultores que buscam ainda mais eficiência e resultados 
em seus cultivos

A Rede ILPF, da qual a Embrapa é partici-
pante, trouxe ao Show Rural Coopavel 2018 o 
aplicativo Maquete Virtual de Integração La-
voura-Pecuária-Floresta em realidade aumen-
tada. A ferramenta mostra todas as etapas de 
um sistema de ILPF, as possíveis configura-
ções que podem ser adotadas, as interações 
entre os componentes e os benefícios dessa 
estratégia produtiva.

Ao abrir o aplicativo, o usuário pode 
interagir escolhendo em um menu as dife-
rentes fases de um sistema de integração. 
Iniciando em uma pastagem com baixa ca-
pacidade de lotação, a ferramenta mostra a 
evolução da área com o uso da agricultura e 
posteriormente retornando à pecuá-
ria. É possível também incluir árvores 
no sistema, e acompanhar o cresci-
mento delas, bem como os primeiros 
desbastes.

Em outro menu, o usuário pode 
ver as transformações que ocorrem 
no perfil do solo, o comportamento 
das raízes de cada componente, a ci-
clagem de nutrientes e a dinâmica de 
água e de gases causadores do efeito 

estufa. Além dos gráficos, o aplicativo traz 
áudio explicativo em português e em inglês. 
O aplicativo está disponível para dispositivos 
que utilizam o sistema Android e IOS.

A iniciativa da produção da maquete vir-
tual de ILPF foi da equipe de comunicação 
da Embrapa, responsável pela divulgação da 
tecnologia ILPF. Após primeira experiência 
com a realidade aumentada abordando cenas 
isoladas de um sistema produtivo, pensou-se 
em utilizar a tecnologia para fazer algo mais 
completo e que representasse todo o sistema 
ILPF.  A ideia é que a nova ferramenta possa 
ser usada em diferentes contextos e por pú-
blicos diversos.



33REVISTA SHOW RURAL CO OPAVELMAIO / 2018

APLICATIVO

REALIDADE AUMENTADA
É uma tecnologia que permite a união do mundo virtual com o 

real. Por meio de um marcador, ou target, e um dispositivo móvel 

com um aplicativo específico, é possível gerar uma imagem 

virtual e interagir com ela no ambiente real.

Para utilizar é preciso baixar gratuitamente o aplicativo nas 

lojas virtuais e também no site uma imagem, que funciona como 

target, ou marcador, e imprimi-la. É sobre ela que, ao apontar a 

câmera do celular ou tablet, o usuário vê a projeção em realidade 

aumentada da maquete.

Para o jornalista da Embrapa Milho e Sor-
go e líder do projeto de comunicação para a 
transferência de tecnologia em ILPF, José Hei-
tor Vasconcelos, o aplicativo será uma forma 
de facilitar o entendimento das pessoas sobre 
o que é o sistema ILPF, suas configurações e os 
benefícios que traz para quem adota.

MAQUETE VIRTUAL
“O aplicativo nos permite visualizar os im-

pactos do sistema ILPF, tanto por cima quanto 
por baixo da terra. Isso facilitou em muito o 
entendimento de todo o processo e também 
dos seus benefícios. Antes, usávamos três 
maquetes físicas para mostrar a evolução de 
uma propriedade que adotava o ILPF. Além 
de frágeis, essas maquetes eram limitadas e 
de transporte caro e difícil. Com o aplicativo, 
temos maquetes virtuais, interativas e pron-
tas para utilização simultânea em qualquer 
lugar do País (e do planeta) a um custo muito 
baixo”, explica Vasconcelos que também par-
ticipou da concepção do app.

O pesquisador da Embrapa e presidente 
do Conselho Gestor da Rede ILPF, Renato Ro-
drigues, considera o aplicativo uma inovação 
na forma de apresentar a ILPF, facilitando a 
compreensão do que é esse sistema produtivo. 
“A vantagem desse aplicativo é o uso de uma 
tecnologia moderna e inovadora para mos-
trar a ILPF de um modo mais didático e até 
um pouco lúdico. É uma maneira rápida de 
mostrar todos os benefícios da tecnologia, de 
uma forma muito mais agradável do que um 
artigo científico ou uma apresentação conven-
cional”, destaca Renato Rodrigues.

Para ele, a ferramenta será importante 
também na captação de recursos internacio-
nais e na divulgação da ILPF junto a públicos 
que ainda não a conhecem a integração ou que 
têm pouco contato com o setor agropecuário.

O uso na transferência de tecnologia é 
outro ponto alto da ferramenta. “Ela pode 
ser algo de rápida visualização, que aguça a 
curiosidade das pessoas. Você pode usar isso 

com produtores, com técnicos, com estudan-
tes de todos os níveis”, acredita Rodrigues.

Maquete virtual de ILPF em realidade au-
mentada foi produzida no âmbito das ações 
de transferência de tecnologia dos sistemas 
ILPF desenvolvidas pela Rede ILPF.

PPP
A Rede ILPF é uma parceria público-pri-

vada entre Embrapa, Cocamar, Dow AgroS-
ciences, John Deere, Parker e Syngenta que 
tem como objetivo fomentar e incentivar 
adoção dos sistemas ILPF pelos produtores 
brasileiros. Por meio das ações financiadas 
pela Rede são mantidas 107 Unidades de Re-
ferência Tecnológica de ILPF em todo o País. 
São realizadas capacitações e treinamentos, 
eventos como dias de campo, visitas técnicas, 
simpósios, entre outros.

A Comunicação também é parte impor-
tante desse projeto, divulgando notícias, re-
sultados de pesquisa, agenda de eventos e 
experiências de quem já usa a ILPF. Fazem 
parte desse trabalho o site www.ilpf.com.br 
e o informativo mensal Integração. 

Atualmente, a Rede ILPF encontra-se em 
um processo de mudança, no qual se trans-
formará em uma associação. Com isso, se 
viabilizará a entrada de outras empresas e a 
ampliação dos trabalhos. ■
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Mais produtividade
e proteção
contra a ferrugem

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária e a Fundação Meridional de Apoio 
à Pesquisa desenvolveram e lançaram a cul-
tivar de soja convencional BRS 511, cujo di-
ferencial é a alta produtividade associada à 
maior proteção contra a ferrugem da soja.  A 
nova cultivar é uma ferramenta que chega 
para auxiliar o manejo da ferrugem-asiática 
da soja, mas não dispensa o controle químico. 

“Seu diferencial é retardar o avanço da 
doença no campo, promovendo maior esta-
bilidade de produção quando as condições 
climáticas forem desfavoráveis à aplicação 
de fungicidas”, ressalta o pesquisador da 
Embrapa Soja, Carlos Lásaro Pereira de Melo. 

A BRS 511 é a primeira cultivar que a Em-
brapa coloca no mercado com a Tecnologia 
Shield, selo que identifica as cultivares de 
soja que apresentam genes de resistência à 
ferrugem-asiática. 

“A partir das próximas safras, a Tecnolo-
gia Shield estará associada também à linha de 
cultivares de soja transgênicas (RR e Intacta) 
da Embrapa. De acordo com os critérios cien-
tíficos, são consideradas cultivares resistentes 
à ferrugem asiática as que apresentam lesões 
marrom-avermelhada (reddish-brown-RB) 
nas folhas por reduzirem a multiplicação do 
fungo. 

CULTIVAR

Um dos principais aspectos da novidade é retardar o avanço da doença no campo

Legenda: A BRS 511 é uma cultivar apontada como diferenciada
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As cultivares que são suscetíveis à doença 
apresentam lesão castanha (TAN), com abun-
dante esporulação do fungo. 

Importante ressaltar que a resistência 
da BRS 511 à ferrugem não é do tipo imune, 
entretanto permite uma melhor convivência 
com a doença no campo. Entre as estraté-
gias de manejo integrado da ferrugem estão 
a adoção do vazio sanitário, a semeadura no 
início da época recomendada, o uso de 
cultivares precoces, o controle 

químico e o uso de cultivares 
resistentes.

A BRS 511 é uma cultivar diferencia-
da ainda, porque na rede de avaliação onde 

foi testada, tanto em parcelas experimentais 
quanto em parcelas maiores, conduzidas por 
parceiros em diferentes regiões, sua produ-
tividade foi superior à da BRS 284, que já 
esteve entre as mais produtivas do País em 
concursos de produtividade. A BRS 511 é in-
dicada para as regiões de Santa Catarina (REC 
102), Paraná (REC 102, 103, 201), São Paulo 
(REC 203, 302), Mato Grosso do Sul (REC 202, 

204, 301), Goiás (REC 302, 301) e MG 
(REC 302). A BRS 511 é do grupo 

de maturidade 6.4 para as REC 
102, 103 e macrorregião 2 e 6.9 nas 

REC 301 e 302. ■

CULTIVARA BRS 511 é uma cultivar que manifesta a lesão 
RB. Isso significa que o fungo causador da 
ferrugem vai provocar uma lesão (semelhante à 
lesão de hipersensibilidade), com nenhuma ou 
muito pouca esporulação do fungo, retardando 
a evolução da doença no campo
Carlos Lásaro Melo

Uso de cultivares precoces

Adoção do vazio sanitário

Semeadura no início
da época recomendada

“ASSIM COMO NAS GRANDES BATALHAS, AS 
CULTIVARES COM A TECNOLOGIA SHIELD 
FUNCIONAM COMO UM ESCUDO QUE AJUDA 
A PROTEGER A LAVOURA QUANDO A DOENÇA 
APARECER”
José Renato Bouças Farias

Chefe-geral da Embrapa Soja
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momentos distintos, com mais eficiência nos 
trabalhos da lavoura e redução de custos ope-
racionais. O Imperador 3.0 possibilita parce-
lar as aplicações de fertilizantes e defensivos 
com a manutenção do mesmo rastro com mais 
agilidade, rapidez e eficiência nas aplicações. 
Com sistema Sobe e Desce, o vão livre da má-
quina ganha mais 40 centímetros. Com isso, o 
produtor pode realizar a aplicação fracionada 
e tardia de nitrogênio no milho e controle de 
pragas no pré e pós pendoamento da cultura. 
Para a pulverização, o Imperador 3.0 possui 
reservatório de calda de 2.400 litros, produzi-
do em polietileno, e barras. Para distribuição, 
tem reservatório em inox com capacidade de 
até três toneladas.

A MAIS VENDIDA

A imagem mostra o vice-presidente da 
New Holland Agriculture para a América 
Latina, Rafael Miotto, o ministro da Agricul-
tura, Blaigo Maggi, e o presidente do Banco 
do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli. Os três es-
tão a bordo da TC5070, a colheitadeira mais 
vendida do Brasil. Com motor MAR-1/Tier 3, 
a máquina apresentada no Show Rural Coo-
pavel teve aumento de potência de 22%, de 
180 cv para 220 cv. Ela tem manutenção sim-
ples e acessível, alto valor de revenda e uma 

EQUIPAMENTOS

DESIDRATADOR

O Show Rural Coopavel é um ambiente 
para lançamentos e apresentação de equi-
pamentos ao setor do agronegócio. De olho 
nisso, a Debona apresentou aos visitantes 
equipamento que reduz em até 80% o volume 
inicial de carcaças de aves e suínos mortos 
e resíduos de circulatório. O sistema desen-
volvido pela empresa permite segurança na 
biosseguridade das propriedades, pois com a 
temperatura  acima de 100°C durante perío-
do de 4 a 6 horas em seu processo, elimina 
agentes patogênicos e evita a disseminação 
de doenças. O desidratador atende especifi-
cações  do Conama e tem sua recomendação  
por meio  de nota técnica da Embrapa, Fatma 
(SC) e pareceres do IAP e da Adapar (PR).

IMPERADOR 3.0

Um dos destaques da Stara durante o 30º 
Show Rural Coopavel foi um autopropelido 
que reúne pulverizador com barras centrais 
e distribuidor. Isso permite realizar duas 
operações com o mesmo equipamento em 
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o recente Show Rural Coopavel apresentou 
novidades em geradores. A produção da ener-
gia pode ser utilizada na própria propriedade, 
economizando na conta de luz e direcionar o 
restante para a rede da distribuidora local. 
A Leão mostrou aos visitantes o grupo gera-
dor biogás LGB330 e o LGB420. Com motor 
Scania, os novos modelos têm objetivo de ex-
pansão para suinoculturas de grande porte. 
Sua viabilidade é para a geração distribuída 
na qual o uso do equipamento contínuo gera 
economias na fatura de energia. A empresa 
também apresentou o seu trocador de calor e 
o oxicatalisador. A aquisição é facilitada por 
meio de linha oferecida pelo BRDE.

PLATAFORMA PLUS

A Rotoplastyc levou aos visitantes uma 
solução ao preparo de calda pronta. A Plata-
forma Plus é um produto ideal para a lavoura, 
porque otimiza a logística no campo, agiliza o 
reabastecimento e gera eficácia na aplicação 
de defensivos. O equipamento é composto por 
um tanque de 12 mil litros ao transporte de 
água para o preparo da calda, realizado pelo 
Speed Mix 3.0 que fica acoplado à platafor-
ma. Autonomia e rapidez no deslocamento 
proporcionam economia de tempo e maior 
eficiência na pulverização. 

rede de concessionários altamente treinada. 
A empresa informa que são mais de 50 mil 
unidades produzidas no planeta, cerca de 35 
mil apenas no Brasil. 

GUINDASTE

A Masal S/A Indústria e Comércio, empre-
sa gaúcha com mais de 64 anos de atuação no 
mercado apresentou em Cascavel a sua linha 
de Guindastes Veiculares com destaque para 
os modelos indicados para a movimentação 

de Bag, Cestas Aéreas, Carretas Graneleiras, 
Raspadeiras e Niveladoras de Solo. Ela é tradi-
cional fabricante de equipamentos destinados 
aos segmentos agrícola, florestal, movimenta-
ção e elevação de carga e pessoas. 

GERADORES

Mais de um milhão de megawatts ins-
talados por grupos de geradores de ener-
gia provenientes do biogás, que tem como 
matéria-prima dejetos de suínos. Esse é um 
dos números da Leão Energia, que durante 

EQUIPAMENTOS

►
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QUAL É O PESO DE SUA SEMENTE?

O sucesso de uma lavoura depende de 
diversos fatores, mas, sem dúvida, uma das 
principais decisões acontece na pré-safra, no 
momento da definição da cultivar a ser uti-
lizada e da quantidade de sementes que vão 
ao chão buscando uma população adequada. 
Segundo o agrônomo da Biotrigo Genética, 
Bruno Leonardo Alves, a definição da densi-
dade de semeadura deve ser realizada já no 
momento da compra das sementes buscando 

com o recomendante os dados contidos em 
um relatório fornecido pelo multiplicador o 
qual acompanha a semente. Para auxiliar o 
produtor a não errar no cálculo, a Biotrigo Ge-
nética desenvolveu uma calculadora gratuita. 
A partir das informações contidas no lote so-
bre a germinação, vigor e peso das sementes, 
o aplicativo faz a estimativa de densidade de 
semeadura por metro linear. A ferramenta 
está disponível para usuários dos sistemas 
iOS, da Apple, e Android, do Google. ■

EQUIPAMENTOS

Uma grande vantagem é um maior controle custo 
de produção, pois não usará semente a mais, 
aumentando a garantia de sucesso do plantio do 
trigo, reduzindo prejuízos financeiros e evitando 
retrabalho.
Bruno Leonardo Alves

calcário de conchas

www.cysy.com.br
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Empresa criada em 1969, a UPL está no 
Brasil há sete anos e conta com mais de 70 
produtos em seu portfólio. De capital indiano, 
a UPL participou da mais recente edição do 
Show Rural Coopavel e aproveitou para fazer 
lançamentos durante a feira. “E os resultados 
são muito bons”, diz o gerente comercial Gui-
lherme Volante Garcia. Guilherme e o repre-
sentante de vendas Jairo Bacaltcuk estiveram 
recentemente na Coopavel para um encontro 
com o diretor-presidente Dilvo Grolli. Além de 
parabenizar e agradecer a cooperativa pelos 
30 anos da feira, houve a confirmação de que 
a UPL participará da 31ª edição marcada para 
4 a 8 de fevereiro de 2019. ■

GALERIA

Agradecimento e confirmação

Presente em mais de 85 países, a UPL é uma das dez maiores 
empresas do mundo na área de agroquímicos

calcário de conchas

www.cysy.com.br
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IAPAR Um extenso leque
de oportunidades

A cada edição da feira é maior a vitrine 
de tecnologias em fruticultura que o Iapar 
(Instituto Agronômico do Paraná) apresenta 
no Show Rural Coopavel. “Reforçamos essa 
unidade em resposta à crescente demanda de 
produtores de várias regiões do Estado cada 
vez mais interessados em alternativas para 
otimizar o uso da propriedade e aumentar 
as opções para obtenção de renda”, explica o 
agrônomo Pedro Martins Auler, que coordena 
as pesquisas na área.

Na seção dedicada aos citros, o produtor 
pôde conhecer praticamente todas as cultiva-
res indicadas para o Paraná. Os pesquisadores 
divulgam informações sobre o huanglongbing 
(conhecido como greening), doença que causa 
sérios prejuízos em pomares de frutas cítri-
cas. Outro destaque foi a apresentação de um 
novo modelo de produção para o maracujá, 

uma estratégia para cultivo em áreas onde 
ocorre o vírus do endurecimento dos frutos, 
doença que já afeta os principais polos de pro-
dução de maracujá do Estado.

Maçã e ameixa são outras alternativas que 
o Iapar estimula. As macieiras Eva e Julieta e 
as ameixeiras Reubennel, FLA-3 e FLA-8, es-
tão em processo de avaliação na região Oeste. 
“São materiais de baixa exigência em frio, que 
podem vir a ser uma opção aos produtores”, 
diz o pesquisador Clandio Medeiros da Silva. 

Para os interessados em produzir uva, 
o Iapar tem resultados de avaliações com a 
cultivar Isabel e demonstra três técnicas para 
condução dessas plantas – a espaldeira tra-
dicional, espaldeira duplo-descendente e o 
método da dupla cortina de gênova, ou GDC. 
A técnica da espaldeira também é utilizada 
na exploração da amora-preta - cultivares 
Brazos, Comanche e Tupy. Ainda na seção de 
fruticultura, o produtor conheceu em deta-
lhes a tecnologia de cultivo do abacaxi.

IPR 106

O Iapar dá ênfase à sua mais nova cultivar 
de café, IPR 106, que é resistente aos nema-
toides Meloidogyne incognita e Meloidogyne 
paranaensis. “São duas espécies que pratica-
mente inviabilizam a atividade cafeeira em 
muitas regiões produtoras do Brasil”, diz o 
pesquisador Gustavo Hiroshi Sera

A nova cultivar tem plantas de porte mé-
dio, boa arquitetura e ramificação abundante. 
É indicada para regiões adequadas ao plantio 
de café arábica e onde a temperatura média 
anual fique entre 20ºC e 23ºC. Pode ser utili-
zada tanto para formar lavouras em plantios 

Instituto, um dos mais antigos parceiros do Show Rural Coopavel, é uma vitrine de 
boas possibilidades de receita

A maçã é uma das alternativas incentivadas pelo Instituto
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geral dos solos, que possibilitam ganho de 
produtividade nas lavouras e, consequen-

temente, no aumento da rentabilidade da 
propriedade.

A aplicação nas lavouras de dejetos de 
suínos e de cama de aviário, resíduos abun-
dantes na região Oeste do Paraná, e a apre-
sentação de opções de plantas para cobertura 
do solo e adubação verde são os destaques.

30 ANOS DE APERFEIÇOAMENTO

A raça Purunã, desenvolvida pelo Iapar 
em mais de 30 anos de cruzamentos envolven-
do animais Charolês, Aberdeen Angus, Caracu 
e Canchim, é destaque na pecuária estadual.

O pesquisador José Luiz Moletta informa 

convencionais como no sistema adensado. O 
potencial produtivo passa de 50 sacas bene-
ficiadas por hectare, segundo Sera.

O café IPR 106 tem ciclo tardio, o que 
permite fazer combinações com outras culti-
vares – de ciclo precoce, semiprecoce, médio 
e semitardio – disponíveis no mercado para 
viabilizar a colheita em etapas e, dessa forma, 
reduzir os custos com mão de obra e infraes-
trutura na propriedade e, ainda, obter maior 
quantidade de frutos maduros.

O grande percentual de grãos com penei-
ra superior a 16 – característica valorizada 
pelo mercado, particularmente o segmento 
de cafés especiais – é outra característica que 
se destaca na cultivar IPR 106. Na mesa de 
degustação, tem aroma intenso, bom corpo, 
sabor adocicado e bom equilíbrio entre acidez 
e amargor. “É uma bebida que atende todos os 
requisitos internacionais”, diz o pesquisador.

PLANTIO DIRETO E ROTAÇÃO DE 

CULTURAS 

O Instituto Agronômico do Paraná de-
senvolve tecnologias para aprimoramento 
do plantio direto e a rotação de cultivos com 
a utilização de adubos verdes e plantas de 
cobertura. 

São práticas de eficiência comprovada no 
controle da erosão e na melhoria da condição 

Várias raças emprestaram qualidades encontradas no Purunã

Cultivar é resistente a nematoides

Práticas têm eficiência comprovada

IAPAR

►



42 REVISTA SHOW RURAL CO OPAVEL EDIÇÃO 02

Os grãos são do tipo duro, os preferidos desse 
segmento, e muito valorizados pelo alto ren-
dimento na indústria.

O milho variedade IPR 164 é uma pro-
posta do Iapar para a formação de lavouras 
com baixo uso de tecnologia ou para plantios 
de risco, quando as condições climáticas já 
não permitem aproveitar todo o potencial 
genético dos híbridos. É um material que se 
destaca pelas boas características agronômi-
cas e a flexibilidade de semeadura, podendo 
ser utilizado na primeira e na segunda safra. 
É moderadamente resistente às principais 
doenças da cultura, tem boa tolerância ao 
acamamento e ao quebramento e produz es-
pigas com excelente empalhamento. O baixo 
custo de sementes é uma vantagem adicional. 

CARIOCA, PRETO E ESPECIAL

O Iapar tem reconhecidamente um dos 
principais programas de melhoramento do 
feijoeiro no Brasil, e suas cultivares são utili-
zadas em todas as regiões produtoras do País. 
No Show Rural Coopavel, o produtor pôde co-
nhecer opções do grupo comercial carioca, 
preto e especial. 

São materiais desenvolvidos para aten-
der as exigências de todos os elos da cadeia 

IAPAR que o Purunã agrega os melhores atributos de 
cada raça formadora. O Charolês contribuiu 
com a velocidade de ganho de peso, grande 
rendimento de carcaça e elevado porcentual 
de carnes nobres. 

O Angus deu precocidade, tamanho adul-
to moderado e temperamento dócil, além de 
carne macia e com alta qualidade de marmo-
reio. Já o Caracu e o Canchim transmitiram 
rusticidade, tolerância ao calor e resistência 
aos parasitas.

Por sua vez, as vacas Purunã ainda se 
destacam pela habilidade materna e pela boa 
produção de leite, características herdadas 
das raças Caracu e Angus.

MELHORAMENTO GENÉTICO

As cultivares IPR 127, de milho branco, 
e a variedade IPR 164 são apresentadas em 
duas épocas de plantio. Os dois materiais fo-
ram obtidos por métodos convencionais de 
melhoramento genético – ou seja, não são 
transgênicos.

A IPR 127 é um híbrido simples, desenvol-
vido para produtores interessados no merca-
do de canjica, fubá, amido e farinha. Indicada 
para cultivo tanto na primeira como na segun-
da safra, a cultivar tem ciclo precoce e boa 
tolerância ao acamamento e ao quebramento. 

Híbrido é para interessados nos mercados de canjica, fubá, amido e farinha

Iapar tem reconhecimento nacional em 
melhoramentos no feijão
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IAPAR

PLURAL
Pluri-institucional, a unidade de agroecologia é 

conduzida pela Seab (por meio do Iapar, Emater e Centro 

Paranaense de Referência em Agroecologia), Embrapa, 

Coopavel, Unioeste, UFPR, Itaipu, Fundetec, Biolabore, 

Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia e Gebana 

Produtos Orgânicos.

Agricultores são incentivos a integrar lavoura e pecuária

produtiva – eficiência agronômica no campo, 
grãos de bom aspecto para o comércio, bom 
caldo e alto percentual de grãos inteiros no 
preparo e alto teor de proteína para o con-
sumidor final.

AGROECOLOGIA 

A vitrine tecnológica de agroecologia 
atende a crescente demanda de informações 
sobre a produção de alimentos orgânicos. “Es-
timamos que a unidade recebeu cerca de 65 
mil visitantes no Show Rural Coopavel mais 
recente”, informa a engenheira agrônoma 
Simone Grisa.

Simone explica que a área representa uma 
propriedade agrícola conduzida segundo os 
princípios e as práticas agroecológicas, que 
inclui a produção de grãos, frutas, hortaliças, 
plantas medicinais, sistema agroflorestal e sil-
vipastoril. Também há demonstração de uma 
estufa de baixo custo, construída com bambu, 
e uma cisterna de ferrocimento.

O destaque em 2018 foi a apresentação de 
diversas plantas alimentícias não convencio-
nais, uma máquina adaptada para utilização 
na agricultura familiar, flores tropicais, horta-
liças, cultivares de feijão, arroz, milho e amen-
doim e, na pecuária, a criação de ovinos. ■
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ser encerrada. A urgência da remoção se ex-
plica pela necessidade das empresas de tirar 
do parque máquinas, implementos e outros 
equipamentos que foram expostos.

No mesmo ritmo, as montadoras passam 
a desfazer os estandes que estarão, em breve, 
belos e elegantemente expostos em outras fei-
ras similares pelo País. A retirada de dezenas 
de toneladas de lixo e entulho e os reparos 
no imenso gramado demoram cerca de dois 
meses. Tudo é minimamente vistoriado para 
evitar problemas e surpresas desagradáveis 
na edição seguinte. O coberto e os pilares 
que tornam a experiência dos visitantes pelo 
Show Rural mais agradável são guardados em 
barracões espalhados pela área.

A ferragem é lixada e recebe nova pintura 
e então tudo é cuidadosamente acondiciona-
do em ambientes protegidos de intempéries. 
Cinco quilômetros dos 11,5 mil quilômetros 
que cortam o parque têm ruas cobertas, que 
protegem da chuva e do sol forte do verão. 
Uma das novidades para 2019 é a extensão 
da área protegida para a rua dez, que passa 
na frente do primeiro pavilhão da pecuária e 
percorre toda a extensão da feira. Serão mais 
500 metros lineares de cobertura. 

A manutenção na área de 72 hectares é constante

Ferragem é lixada e pintada, e depois deixada para 
secar

A 31ª edição já começouNÃO PARA

Tarefas já envolvem inúmeras áreas e são cuidadosamente alinhadas

Para 55 colaboradores da Coopavel, a 31ª 
edição da terceira maior feira do mundo em 
transmissão de conhecimentos para o cam-
po já começou. A feira que será de 4 a 8 de 
fevereiro de 2019 teve início tão logo a 30ª 
terminou, em 9 de fevereiro. E o número de 
pessoas cresce à medida que a data de aber-
tura dos portões se aproxima. A expectativa é 
que dobre no fim de novembro (110) e passe 
de mil durante a mostra.

Organizar um evento desse tamanho, que 
desperta a atenção do agronegócio de vários 
países, não é uma tarefa simples. “Ela exige 
planejamento, definição de prazos e metas e 
decisões quanto a investimentos para tornar 
a feira a cada ano melhor”, diz o coordena-
dor geral do Show Rural Coopavel, Rogério 
Rizzardi. Sugestões e problemas verificados 
durante o evento contribuem para manter a 
feira sempre em movimento. 

MAIS COMODIDADE

AOS VISITANTES

Depois que a feira termina, um exército 
trabalha para desfazer em dias o que consu-
miu meses para ficar pronto. A desmontagem 
das ruas cobertas começa pontualmente às 
18h do último dia da edição que acabou de 
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NÃO PARAdisponibilidade das atuais 12 mil para 14 mil 
vagas. Estacionamento gratuito é um dos di-
ferenciais da feira, uma das mais antigas do 
circuito nacional do agronegócio.

ORNAMENTAÇÃO

As 350 mil mudas que coloriram a 30ª 
edição da feira, em Cascavel, vão dar lugar a 
outras, que já são preparadas em um viveiro 
próprio da Coopavel. Funcionários limpam 
os últimos canteiros que receberão mudas de 
cerca de 20 espécies de flores. A limpeza pre-
vine doenças que costumam atacar as plantas. 
O replantio será em novembro. 

NOVO PORTAL

Uma antiga casa de madeira, às margens 
da BR-277, foi desmanchada para dar lugar a 
um novo e amplo portal de acesso ao estacio-
namento do Show Rural Coopavel. Uma nova 
habitação, de 104 metros quadrados, está em 
construção, na lateral de um dos estaciona-
mentos para abrigar a família do colaborador. 
O novo portal vai deixar a recepção aos visi-
tantes ainda mais bonita e organizada, diz o 
coordenador-geral Rogério Rizzardi. ■

SUBTERRÂNEA

Preparar a infraestrutura de um evento 
como o Show Rural Coopavel consome cifras 
consideráveis. Por isso, alguns projetos de 
melhoria são executados gradativamente. A 
exemplo da cobertura de ruas, há mudanças 
graduais na rede de distribuição de energia. A 
rede de uma das ruas passa a ser subterrânea, 
oferecendo mais comodidade às empresas e 
visitantes.

ÁREA MAIOR

Catorze conjuntos de banheiros mistos são 
mantidos na área da feira. Eles estão estrate-
gicamente distribuídos para atender à média 
superior de 50 mil visitantes por dia (registra-
da na edição mais recente). Todos passam por 
obras de manutenção e melhorias. Um deles, 
perto da administração, terá para 2019 a sua 
área física dobrada de 60 para 120 metros 
quadrados. 

14 MIL VEÍCULOS

Uma nova área começa a ser preparada 
para servir de estacionamento aos visitan-
tes do 31º Show Rural Coopavel. É a quin-
ta que servirá a esse propósito, elevando a 
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PARCERIAS

A Coopavel, promotora do Show Rural 
Coopavel, é há anos parceira da Semex, uma 
das maiores empresas do mundo em genética. 
Desde 2013 com a tecnologia Immunity®, a 
Semex fornece aos seus clientes touros que 
proporcionam redução de até 20% em doen-
ças (metrite, mastite, retenção de placenta, 
pneumonia, doença de Johne, dermatite di-
gital) e também diminuição de até 20% de 
mortalidade. Os trabalhos são consolidados 
a campo com serviços prestados de acasala-
mento genético e posicionamento de sêmen 
de reprodutores renomados no mercado da 
genética mundial. High Octane foi um dos ge-
nomas mais utilizados mundialmente e suas 
filhas são consagradas em propriedades de 
todo o mundo.

A Tectron, empresa de tecnologia e ino-
vação para produção animal, também esteve 
presente na mais recente edição da terceira 
maior feira do agronegócio do mundo.  Apre-
sentou oportunidades de negócios com a uti-
lização das novas tecnologias para otimizar 
a eficiência e maximizar a produtividade e 
sustentabilidade na propriedade rural. O 

A Jacto, empresa da área de pulverização, 
adubação, colheita de café e agricultura de 
precisão, foi a patrocinadora da Sala de Im-
prensa do Show Rural Coopavel 2018. A feira 
chegou em fevereiro à sua trigésima edição, 
enquanto que a Jacto celebra os seus 70 anos. 
O gerente de comunicação da empresa, José 
Tonon Jr, disse que a feira é importante para a 
apresentação de suas tecnologias e lançamen-
tos uma vez que o evento abre o circuito dos 
grandes eventos nacionais. Com a expressão 
Somos Jacto, campanha da empresa exalta a 
grandeza de todos os relacionamentos exis-
tentes em todas as cadeias nas quais ela está 
inserida.

Genética

Tripla Fermentação

Jacto na Imprensa

produto destaque foi a linha KEYPRO®, de-
senvolvido a partir da tecnologia de tripla fer-
mentação natural para melhor performance 
e saúde animal. Tem ação sinérgica de tripla 
fermentação e ingredientes naturais únicos 
de apoio nutricional e de apoio imune para 
todas as espécies animais. Uma tecnologia na-
tural exclusiva para produção de metabolitos 
com ação nutricional e imunológica. A empre-
sa também levou ao evento novas linhas de 
núcleos e rações de creche para suínos deno-
minadas de #NovaGeração. 
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►

Companhia brasileira de capital chinês 
do mercado de sementes lançada em dezem-
bro de 2017, a LP Sementes e Biotecnologia 
participou em fevereiro pela primeira vez do 
Show Rural Coopavel. A nova empresa resulta 
de negociação concluída no fim de 2017 que 
totaliza US$ 1,1 bilhão (excluindo a taxa de 
transação) e inclui a aquisição de ativos da 
Dow AgroSciences Sementes e Biotecnologia 
Brasil Ltda, o acesso total ao banco de germo-
plasma de milho brasileiro, a marca Morgan 
Sementes e Biotecnologia e a licença para uso 
da marca da Dow Sementes por 12 meses. A 
LP Sementes está presente em todo o Brasil 
agrícola oferecendo genética, serviços e bio-
tecnologia de alta qualidade.

Estreia

O BRDE é parceiro de primeira hora do 
Show Rural Coopavel, evento que tem por 
essência a tecnologia, o conhecimento e a 
inovação, disse o presidente do BRDE (Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo-
-Sul), Orlando Pessuti, durante a edição de 
30 anos. Ele percorreu estandes e participou 
de ato no qual o banco liberou recursos a 
projetos de investimentos, tanto a empresas 
quanto a agropecuaristas. “Somos aliados de 
quem produz e o agronegócio é um dos mais 
importantes pilares da economia brasileira. 
Por isso, sempre receberá atenção especial de 

De Primeira Hora

quem tem o crédito como negócio”, garantiu 
Pessuti.

A Coopavel foi homenageada por direto-
res da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária durante a edição de 30 anos do Show 
Rural Coopavel. Colaboradores e diretores da 
cooperativa receberam  a medalha Embrapa 
Soja, condecoração criada em 2016 para re-
conhecer o trabalho de pessoas e instituições 
voltadas a ampliar a tecnologia e os resulta-
dos da cadeia brasileira do agronegócio. Com 
47 unidades espalhadas pelo País, a Embrapa 
participa do Show Rural Coopavel desde a pri-
meira edição, em 1989. O chefe da regional da 
Embrapa Soja, José Renato Farias, disse que 
gratidão é a palavra que define uma relação 
de tantos anos e tão próspera. Outra medalha 
foi entregue à esposa de Jorge Luiz Knebel, 
Marlene. Jorge durante 26 anos atuou como 
coordenador técnico da feira e faleceu em 
acidente em outubro de 2017.

Homenagem

PARCERIAS
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PARCERIAS

O ônibus Saúde e Cidadania cumpriu a sua 
primeira missão durante o Show Rural Coopa-
vel 2018. Ele faz parte da proposta da FAG de 
se aproximar cada vez mais da comunidade. 
O veículo conta com sala de espera com TV, 
local para pré-atendimento, dois locais para 
exames e consultas e macas para massagens 
e outros procedimentos. Todo o ambiente é 
climatizado. Os cursos definiram atividades 
para atendimento do público, entre elas te-
rapia manual,  quick massagem, orientações 
sobre primeiros-socorros e os perigos da in-
toxicação por agrotóxicos, sobre separação e 
destinação correta dos resíduos recicláveis, 
testes de glicose, colesterol e triglicerídeos.

Saúde e Cidadania

Na rota da expedição 
Safra

Cascavel, mais precisamente a área do 
Show Rural Coopavel, foi integrada à Expe-
dição Safra, caravana que percorre as regiões 
de maior produtividade de grãos do Brasil. O 
roteiro da edição 2017/2018 incluiu cidades 
do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. 
O objetivo do trabalho foi avaliar condições, 
produtividade e qualidade dos grãos. Cascavel 
está no roteiro devido à importância do Oeste 
do Paraná no contexto agropecuário e tam-
bém por abrigar feira reconhecidamente das 
maiores, mais conceituadas e mais visitadas 
do mundo. ■



49REVISTA SHOW RURAL CO OPAVELMAIO / 2018

Da fonte até o reservatório

Ela participa de processos fisiológicos, 
como digestão, absorção de nutrientes, de-
sempenha papel fundamental no processo 
de perda de calor, além de ser veículo de me-
dicamentos e vacinas.  Embora muitas vezes 
esquecida, tanto a qualidade quanto a quan-
tidade de água ingerida são indicadores da 
saúde e do desempenho do lote, pois a água 
corresponde a cerca de 70% do peso da ave.

É imprescindível manter a qualidade 
da água desde a fonte até o reservatório. Às 
vezes, a fonte de água é boa e a qualidade é 
perdida pelo mau armazenamento, como por 
exemplo, reservatórios sujos, não cobertos, 
passíveis de serem alcançados por pássaros, 
ratos e outros animais. Porém, a qualidade 
também pode ser comprometida pelo sistema 
de encanamento no qual resíduos de minerais 
e micro-organismos estão presentes. 

Em relação à contaminação da água, po-
demos citar os coliformes, classificados em 
total e fecal. Coliformes totais são bactérias 
encontradas na vegetação, em resíduos de 
animais e no solo. Já coliformes fecais são as 
bactérias provenientes de intestino de ani-
mais. Todavia, essas bactérias têm vida curta 
quando fora do corpo do animal. Por isso, sua 
presença como contaminante indica uma con-
taminação recente.

Os valores máximos de coliformes totais 
para frangos de corte são 10.000 UFC/100 já 
os fecais são 2.000 UFC/100 ml.

A contagem de coliforme total significa 
poluição da água e a recomendação é que ela 
seja sempre tratada. Pesquisas identificaram 
um aumento na frequência de isolamento de 
salmonela, em amostras de água, quando o 
número de coliformes fecais foi superior a 
200 UFC/100 ml.  Por isso, a cloração da água 
serve como procedimento para a sua desinfec-
ção, eliminando enterobactérias. A adição de 
5 ppm de cloro na água de bebida não diminui 
o ganho de peso das aves, porém as bactérias 
reduzem com a inclusão do cloro na água. 

Alguns estudos demonstram que a restri-
ção hídrica é o principal fator que gera queda 
no desempenho, pois as aves consomem duas 
vezes mais água que alimento. Todavia, essa 
proporção é aumentada em dias quentes. Para 
a produção a campo de 1 quilo de carne são 
necessários 8,2 litros de água, já no frigorífico. 
Durante a industrialização usa-se em média 
16,03 L/Kg. Por isso, a água fornecida para os 
animais deve ser fresca, limpa e bem clorada.

É importante ficar atento para a regula-
gem de altura e vazão dos nipples. Um nipple 
mal regulado pode comprometer a saúde e o 
bem-estar das aves do plantel. O nipple deve 
ser regulado diariamente. Quando muito 
baixo, pode favorecer o desperdício de água, 
aumentar a umidade da cama, gerando assim 
problemas respiratórios, intestinais e calo de 

AVICULTURA

Carla Danieli Caliari, médica-veterinária

A água é nutriente 
indispensável para a 
vida de qualquer ser 

vivo

►

Àgua não clorada (0 
ppm)

Água clorada (3-5 
ppm)
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pata. Nipples muito altos podem fazer com 
que a ave não tenha acesso à água, gerando 
estresse e perda de desempenho. Quando a 
vazão é mais alta do que recomendado para 
determinada idade, favorece a umidade de 
cama. Quando a vazão é mais baixa que 
o recomendado ocorre restrição hídrica e 
estresse.

A qualidade da água é tão importante que 
está inclusa na IN 56/2007 do Ministério da 
Agricultura. Essa normativa fala sobre biosse-
guridade e fornece as diretrizes para registro 
das granjas. Quando houver dúvidas sobre a 
qualidade da água que estiver fornecendo aos 

seus animais, questione-se: Eu beberia essa 
água?! Se a resposta for positiva, seus ani-
mais estão recebendo o tratamento que eles 
precisam para demonstrar seu potencial de 
crescimento. ■

AVICULTURA

MELHORES CRIADORES DE AVES DE ABRIL DE 2018

NOME PESO IDADE C.A MORT. G.P.D. I.E.P CIDADE TÉCNICO

IVANDIR KRUGER 
(AV.01) 3,635 49,23 1,717 3,81 73,84 414 BOA VISTA DA 

APARECIDA ISRAEL

ALTIERES PEGORARO 
(AV.02) 3,523 48,21 1,727 3,78 73,08 410 GUARANIACU CAMILA

ILDO ALEXANDRE 
ROTTOLI 3,608 50,71 1,701 3,49 71,15 407 CASCAVEL DIOGO

MARCIO OWSIANY 
(AV.02) 3,602 48,33 1,762 3,90 74,53 407 CASCAVEL DIOGO

MARCIO OWSIANY 
(AV.01) 3,446 48,04 1,725 3,22 7173 405 CASCAVEL DIOGO

IDADE DAS AVES VAZÃO DO NIPPLE

De 1 a 7 dias 40 ml por minuto

De 8 a 14 dias 60 ml por minuto

De 15 a 21 dias 80 ml por minuto

De 22 a 28 dias 90 ml por minuto

De 29 a 35 dias 100 ml por minuto

De 36 dias ao abate Acima de 100 ml por minuto
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