
REVISTA

AGOSTO DE 2018
EDIÇÃO 03



SUA SEMENTE CHEGANDO MAIS LONGE

COMECE O SEU 
MANEJO COM START 

NO TRATAMENTO  
DE SEMENTES.

Proteção inteligente contra pragas no 
início do ciclo, manejo preservado no 
restante do cultivo.

 INSETICIDA COM AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO

 ASSEGURA O STAND E A MELHOR GERMINAÇÃO

 TRATAMENTO NA FAZENDA OU INDUSTRIAL

AT
EN

ÇÃ
O

CO
NS

UL
TE

 SE
M

PR
E U

M
 EN

GE
NH

EI
RO

 A
GR

ÔN
OM

O.
 V

EN
DA

 SO
B 

RE
CE

IT
UÁ

RI
O 

AG
RO

NÔ
M

IC
O.

Es
te

 p
ro

du
to

 é
 p

er
ig

os
o 

à 
sa

úd
e 

hu
m

an
a,

 a
ni

m
al

 e
 a

o 
m

ei
o 

am
bi

en
te

. 
Le

ia
 a

te
nt

am
en

te
 e

 s
ig

a 
rig

or
os

am
en

te
 a

s 
in

st
ru

çõ
es

 
co

nt
id

as
 n

o 
ró

tu
lo

, 
na

 b
ul

a 
e 

na
 r

ec
ei

ta
. 

Ut
ili

ze
 s

em
pr

e 
os

 
eq

ui
pa

m
en

to
s d

e 
pr

ot
eç

ão
 in

di
vi

du
al

. N
un

ca
 p

er
m

ita
 a

 u
til

iz
aç

ão
 d

o 
pr

od
ut

o 
po

r m
en

or
es

 d
e 

id
ad

e.



SUA SEMENTE CHEGANDO MAIS LONGE

COMECE O SEU 
MANEJO COM START 

NO TRATAMENTO  
DE SEMENTES.

Proteção inteligente contra pragas no 
início do ciclo, manejo preservado no 
restante do cultivo.

 INSETICIDA COM AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO

 ASSEGURA O STAND E A MELHOR GERMINAÇÃO

 TRATAMENTO NA FAZENDA OU INDUSTRIAL

AT
EN

ÇÃ
O

CO
NS

UL
TE

 SE
M

PR
E U

M
 EN

GE
NH

EI
RO

 A
GR

ÔN
OM

O.
 V

EN
DA

 SO
B 

RE
CE

IT
UÁ

RI
O 

AG
RO

NÔ
M

IC
O.

Es
te

 p
ro

du
to

 é
 p

er
ig

os
o 

à 
sa

úd
e 

hu
m

an
a,

 a
ni

m
al

 e
 a

o 
m

ei
o 

am
bi

en
te

. 
Le

ia
 a

te
nt

am
en

te
 e

 s
ig

a 
rig

or
os

am
en

te
 a

s 
in

st
ru

çõ
es

 
co

nt
id

as
 n

o 
ró

tu
lo

, 
na

 b
ul

a 
e 

na
 r

ec
ei

ta
. 

Ut
ili

ze
 s

em
pr

e 
os

 
eq

ui
pa

m
en

to
s d

e 
pr

ot
eç

ão
 in

di
vi

du
al

. N
un

ca
 p

er
m

ita
 a

 u
til

iz
aç

ão
 d

o 
pr

od
ut

o 
po

r m
en

or
es

 d
e 

id
ad

e.



LP vai ampliar seu 
portfólio no Brasil

10

N E S T A  E D I Ç Ã O

REVISTA 
SHOW RURAL COOPAVEL

Informativo do Show Rural Coopavel 
em circulação desde fevereiro de 2018

É permitida a reprodução parcial das 
matérias desde que citada a fonte

diretoria executiva

DILVO GROLLI
Presidente

ROGÉRIO RIZZARDI
Coordenador geral

ACIR INÁCIO PALAORO
Coordenador executivo

jornalista

JEAN PATERNO

projeto gráfico

FOSBURY&BROTHERS

impressão

GRÁFICA TUICIAL
tiragem desta edição 4.000 exemplares

fotografia

MYCKAEL ALLAN

anuncie

(45) 3225-6885

endereço

BR-277 KM-577
85.818-560

CASCAVEL, PARANÁ

telefone

(45) 3225-6885

site

www.showrural.com.br

e-mail

showrural@coopavel.com.br
imprensa@coopavel.com.br

REVISTA
Edição 03 – agosto dE 2018

Um case que ganha o Brasil

Agricultura de precisão é 
aliada do produtor

Limpa e renovável

Bom ao solo, melhor ao 
meio ambiente

Uma explosão de  
beleza

Prêmio reforça 
qualidade das Sementes Coopavel
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PALAVRA

DO PRESIDENTE

O desenvolvimento e o
crescimento brasileiro
no novo governo

diLVo gRoLLi

diretor-presidente

O conhecimento sobre a importância 
da agricultura e da pecuária todos têm: 
40% das exportações brasileiras, 25% dos 
empregos e 23% do PIB. Mas isso foi uma 
conquista da cadeia do agronegócio, desde 
os produtores de insumos, técnicos e princi-
palmente os produtores rurais. Agora que o 
protecionismo internacional está ameaçan-
do as exportações brasileiras, precisamos 
de governantes que tenham muito mais que 
conhecimento. Precisamos de governantes 
que sejam defensores do agronegócio, que 
sejam competentes e que desenvolvam uma 
política de valorização da produção brasilei-
ra e de posição firme contra o protecionismo 
internacional.
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PALAVRA

DO PRESIDENTE

A pressão da China, Rússia e da União 
Europeia sobre as exportações do agrone-
gócio, impondo-nos sobretaxas e restri-
ções sanitárias, dificultam as exportações 
e prejudicam a nossa competitividade. 
Eleições de outubro para a Presidência 
da República, governadores e deputados, 
têm muitos candidatos que não conhecem 
o agronegócio brasileiro.

A hora é de mudança. A economia pre-
cisa de melhores perspectivas para sair 
da recessão, com aumento de consumo no 
mercado interno e abertura maior no mer-
cado externo. O novo governo terá uma 
tarefa difícil de melhorar a reputação do 
agronegócio.

Não podemos ter medo de colocar os 
produtos brasileiros em todos os mercados 
mundiais. O Brasil tem um bom controle 
sanitário e uma boa produtividade. Tem 
a maior área disponível no mundo para a 
expansão da produção de grãos e proteína 
animal e, por isso, não podemos ter medo 
de retaliação sobre a qualidade da nossa 
produção. O mundo sabe da competitivi-
dade brasileira e por isso impõe restrições.

O próximo governo precisa consoli-
dar a economia brasileira com o avanço 
do agronegócio, muito mais do que um 
simbolismo com uma estratégia de cres-
cimento compartilhado nesse momento 
difícil da vida nacional, com alto desem-
prego e déficit orçamentário do governo. O 
agronegócio deve ter uma política especial 
do novo governo para o crescimento e a 
consolidação das reformas com uma visão 
de longo prazo para o Brasil.

Na verdade, em um país com confli-
tos entre os poderes, numa sociedade 

marcada por estruturas e disparidades so-
ciais, o agronegócio tem capacidade de ge-
rar desenvolvimento econômico e social, 
contribuir para o progresso e da consoli-
dação da democracia. Todos os programas 
de transferência de renda para garantir a 
sobrevivência dos mais pobres precisam 
de uma política de aumento de produção 
de alimentos.

A modernidade deve estar na cidade 
e no campo, na grande e na pequena pro-
priedade rural. O Brasil só será uma eco-
nomia forte com o aproveitamento maior 
do potencial do agronegócio e com gover-
nos eficientes e uma boa gestão, com uma 
política voltada para aumento da produ-
tividade e do potencial de crescimento do 
agronegócio brasileiro. 

O Brasil só será uma economia forte 
se tivermos governos eficientes com um 
sistema de ensino melhor que aumente a 
produtividade em todo o potencial da ca-
deia do agronegócio, com investimentos 
em infraestrutura e no transporte ferro-
viário, símbolo de pujança e desenvolvi-
mento dos países desenvolvidos.

A turbulência externa é uma constan-
te desde que o presidente Trump tomou 
posse nos Estados Unidos. Essa turbulên-
cia externa prolongada é um problema 
adicional para a economia brasileira. Os 
mercados mundiais estão com trilhões de 
dólares para investimentos, mas precisa-
mos de segurança e de garantias constitu-
cionais. O agronegócio brasileiro precisa 
aproveitar as oportunidades dos mercados 
mundiais com um novo governo forte, com 
visão de desenvolvimento e crescimento 
para o Brasil.
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Muitos dos grandes eventos de hoje, e 
que são sucesso no mundo, começaram pe-
quenos. De uma simples ideia, ganharam 
projeção graças ao aprendizado acumula-
do ao longo dos anos. Também foi assim 
com o Show Rural Coopavel, que 30 anos 
depois de sua primeira edição se consoli-
da como referência de vitrine tecnológica 
para o agronegócio.

Ao mesmo tempo em que inspira outros 
eventos voltados ao campo, o Show Rural 
Coopavel alcança status de case de suces-
so. As experiências de planejamento e de 
organização somadas em décadas abrem 
espaço para a mostra em debates relevan-
tes, como o recente Seminário de Turismo 
de Eventos como Alavanca da Economia, 
realizado pela CNC no Rio de Janeiro.

O coordenador-geral e um dos ideali-
zadores do Show Rural Coopavel, Rogério 
Rizzardi, esteve no Rio para falar para um 
público seleto, alguns dos principais agen-
tes do turismo brasileiro, e também para 
articulares e alguns dos responsáveis pela 
definição de estratégias para divulgar o 
Brasil no mundo. Rizzardi apresentou in-
formações históricas, indicadores e um 
panorama geral da mostra, hoje conside-
rada a terceira maior e mais importante 
do mundo em seu segmento.

Um vídeo de quatro minutos detalhou o 
evento e mostrou aos presentes que, além 
de responder por cerca de 30% do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) brasileiro, o agronegó-
cio é e pode ser ainda mais um embaixador 

do turismo nacional. Em três décadas, o 
Show Rural Coopavel recebeu mais de sete 
mil empresas expositoras e foi visitado por 
mais de 3,5 milhões de pessoas, número 11 
vezes superior à população reunida dos 50 
municípios que, juntos, dão movimento a 
uma das regiões de maior produção agrí-
cola do Brasil.

Um case que 
ganha o Brasil

FAZENDO

ESCOLA

Trajetória de três décadas alça Show Rural Coopavel ao status 
de referência entre os grandes eventos nacionais

Na Campo Grande Expo: troca de informações e 
debates sobre a agricultura do futuro
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30%

Aprendizado

Dias atrás, Rizzardi e o coordenador-exe-
cutivo Acir Inácio Palaoro estiveram no Mato 
Grosso do Sul para prestigiar a Campo Grande 
Expo, que embora jovem demonstra enorme 
potencial de crescimento. Lá, para líderes dos 
mais diferentes segmentos, Rogério Rizzardi 
falou do Show Rural Coopavel e de suas con-
tribuições para fortalecer os indicadores do 
agronegócio no Oeste do Paraná. São mais de 
cinco mil experimentos apresentados a cada 
nova edição e que, entre outras vantagens, 
aceleram a transferência de tecnologias para 
o campo.

Na Campo Grande Expo, desenvolvida no 
fim de julho, os visitantes puderam conhecer 
mais sobre os avanços da agricultura do Es-
tado nos últimos três anos – Mato Grosso do 
Sul e Paraná são responsáveis por 30% da pro-
dução brasileira de grãos. O Sebrae organizou 
rodada de negócios e o Ministério da Agri-
cultura promoveu fórum sobre pecuária com 
baixa emissão de carbono. A tecnologia e seu 
impacto na agricultura e pecuária também 
foram debatidos em painel com a presença 
de Rizzardi.

FAZENDO

ESCOLA

Evento sobre turismo no Rio de Janeiro abriu espaço para evento do agronegócio

30% PARANÁ E DO 
MATO GROSSO DO SUL

da produção de grãos
brasileira é colhida
nos estados do
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Os movimentos da geopolítica e a nova 
configuração do tabuleiro econômico mundial 
produzem fusões, aquisições e junções de em-
presas como jamais visto. E as novidades são 
particularmente intensas e velozes no campo 
do agronegócio, um dos segmentos mais es-
tratégicos da atualidade. Um exemplo recente 
disso é a aquisição, pela LongPing High Tech 
(no Brasil conhecida como LP Sementes) da 
Morgan e da Forseed, duas empresas de alta 
performance em híbridos de milho. 

Diretores da Morgan e da Forseed, acom-
panhados de gerentes da LP, entre eles o CEO 
Xiukuan Zhang, estiveram dias atrás em Cas-
cavel para encontro com diretores da Coopa-
vel. A comitiva foi recebida pelo diretor-pre-
sidente da cooperativa, Dilvo Grolli, e pelos 
gerentes Daltro Estivem Pestana e Rogério 
Rizzardi. Ao mesmo tempo em que reforça-
ram uma parceria de sucesso com a Coopavel, 
os executivos das três empresas informaram 
sobre a nova composição do grupo e de alguns 

de seus projetos futuros. 
A LP vai investir em genética de soja e 

também vai entrar com determinação na área 
de agroquímicos. A crescente presença da 
empresa no Brasil reforça a importância do 
País no agronegócio mundial. Grandes áreas 
de cultivos e terras férteis, contribuem para 
que o Brasil avance rapidamente para a lide-
rança do ranking dos maiores produtores e 
exportadores de alimentos do mundo

DESTAQUE

A Morgan, a Forseed e a LP Sementes têm 
presença significativa no Show Rural Coopa-
vel. Os híbridos de milho da Morgan e da For-
seed foram destaque no mais recente teste de 
produtividade realizado na feira, em feverei-
ro. As avaliações, já tradicionais e bastante 
aguardadas por produtores rurais de várias 
regiões, buscam mostrar a produtividade dos 
materiais e os números servem de referência 
aos agricultores.

Na avaliação de híbridos de milho (pri-
meira época com plantio em 8 de setembro de 
2017), a Morgan obteve a primeira (MG 711 
PW), a terceira (MG 580 PW), a quarta (MG 
545 PW) e a quinta (MG 320 PW) colocações. A 
vencedora em quilos por hectare foi a MG 711 
PW, com 14.253,19 quilos. A Forseed 2A521 
PW ficou em segundo lugar.

Já na avaliação de híbridos de milho de se-
gunda época, com plantio em 21 de setembro 
de 2017, a Forseed 2A521 PW ficou em tercei-
ro lugar, com 14.483,77 quilos por hectare. A 
Morgan conquistou a sexta, sétima e décima 
colocações. Ou seja, as duas ficaram com qua-
tro das dez melhores posições do ranking, que 

LP vai ampliar 
seu portfólio no Brasil

MERCADO

Empresa que comprou a Morgan e a Forseed vai entrar nos 
ramos de genética de soja e de agroquímicos

Diretores da Morgan, Forseed e Longping com diretores da Coopavel
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MERCADO

A Morgan e a Forseed integram grupo que tem US$ 1 trilhão em ativos

►

chegam a contar com 30 participantes.

GRUPO CITIC

A Morgan e a Forseed estão ligadas, a par-
tir da subsidiária LongPing, a um dos ramos 
de atividades do Citic Group, um dos mais im-
portantes da China e do mundo. Fundado em 
1979 e com sede em Pequim, o Citic fatura US$ 
60 bilhões por ano e tem US$ 1 trilhão em ati-
vos. São 45 diferentes ramos de atuação, que 
vão do agronegócio e alimentação, passando 
por ferrovias e construção pesada. 

O grupo tem 310 mil funcionários espalha-
dos por dezenas de países e detém as opera-
ções do McDonald’s em toda a Ásia. Além da 
LongPing High Tech, o Citic tem outras subsi-
diárias de grande envergadura, como China 
Citic Bank, Citic Limited, Citic Securities e Citic 
Envirotech. Uma das aquisições mais recentes 
do grupo foi da Dow AgroSciences por US$ 
1,1 bilhão. 

Na recente visita à Coopavel, além de 
Zhang, estiveram na comitiva o diretor de Pro-
jetos de Mercados da LongPing Kevin Chen e o 
gerente para a América Latina, Mozart Fogaça 
Jr, bem como os gerentes de franquias Ricardo 
Casanova Paganeli e Cristiano Penachiotti.

Dilvo aproveitou a oportunidade para in-
formar sobre oportunidades de negócios e de 
investimentos no Paraná e na região Oeste. O 
Citic Group tem uma de suas ramificações na 
área de ferrovias e então Dilvo informou so-
bre um novo traçado ferroviário. “Temos aqui 
o projeto de uma grande ferrovia, conectando 
o Oeste e Paranaguá, com possibilidades de 
ramais a Dourados (Mato Grosso do Sul) e ao 
Paraguai.

O projeto de 1.000 quilômetros entre Dou-
rados e Paranaguá está estimado em US$ 4 
bilhões, dinheiro necessário para fazer as 
correções em parte do trecho que já existe 
e a implantação da extensão de Cascavel ao 
interior do Mato Grosso do Sul. Como o gover-
no estadual não tem recursos para bancar, 
sozinho, uma obra dessa magnitude, a solução 
é repassar a obra e a concessão a grupos de 
investidores. A exemplo do que ocorre em ou-
tras regiões do Brasil, os prazos de concessão 
têm aumentado e já chegam a 40 anos.

O presidente da Coopavel informou que, 
em média, o trecho da Ferroeste entre Casca-
vel e Guarapuava transporta 450 mil tonela-
das por ano. Porém, considerando as safras do 
Oeste do Paraná mais o que pode ser escoado 
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a partir do Mato Grosso do Sul e do Paraguai, 
seria possível então chegar a 15 milhões, 20 
milhões de toneladas por ano. “Esse é um dos 
números que comprovam que o investimen-
to é absolutamente viável”, afirmou o líder 
cooperativista.

Dilvo falou também do investimento de 
US$ 60 milhões feito há poucos anos pela Co-
triguaçu (que reúne Coopavel, Lar, C. Vale e 
Copacol), no terminal ferroviário em Casca-
vel, e da urgência de uma nova linha. Com 
os investimentos que recebeu nos últimos 
anos, o Porto de Paranaguá alcança status de 
um dos mais modernos das Américas, outro 
trunfo que fortalece a construção de um novo 
ramal ligando o Mato Grosso do Sul e o Paraná 
a essa grande janela de conexão com merca-
dos de todo o mundo.

Além de milhões de toneladas de grãos, 
carnes, veículos e de outros produtos, o Porto 
de Paranaguá é também o principal receptor 
do adubo importado. Cerca de 70% de todo 
fertilizante utilizado nas lavouras dos estados 
de grande produção primária chegam e são 
escoados a partir desse porto. Dilvo Grolli fa-
lou também que, diante dos crescentes inves-
timentos chineses no agronegócio brasileiro, 
contar com modais de transporte cada vez 
maiores e mais eficientes passa a ser um in-
teresse estratégico fortemente compartilhado.

MERCADO

Dilvo aproveitou para informar sobre oportunidades de negócios no Oeste

• 1.000 quilômetros entre 
Dourados (MS) e Paranaguá (PR)

• US$ 4 bilhões é o valor do 
investimento – correções na malha 
atual e construção de novos trechos

• 40 anos é previsão de prazo de 
novas concessões

• 15 milhões de toneladas 
é projeção de demanda de 
escoamento pela nova ferrovia

FUTURA FERROVIA
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DÊ A SUA SOJA UM
TURBO DE NITROGÊNIO!

Contate um representante da Agrocete, estamos
presentes em todas as unidades da Coopavel.

www.agrocete.com.br
(42) 3228-1229

 Grande concentração de bactérias;
 Fornece nitrogênio durante todo o ciclo da cultura;
 Nitrogênio residual para a cultura seguinte;
 Incremento de produtividade;
 Tecnologia ambientalmente correta;
 Fonte de nitrogênio de baixíssimo custo.

Raiz com nódulos.

DISPONIBILIZA

DE NITROGÊNIO
PARA A PLANTA DE SOJA
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MODERNIZAÇÃO

Agricultura de precisão 
é aliada do produtor
Jornada de Atualização, na Esalq, destaca a importância de 
trabalhar com a variabilidade nas lavouras

Profissionais de diversas formações, in-
cluindo agrônomos, engenheiros agrícolas, 
tecnólogos e geógrafos de várias partes do 
Brasil, participaram, na Esalq/USP (Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), 
em Piracicaba, no interior de São Paulo, da 
30ª Jornada de Atualização em Agricultura 
de Precisão. O encontro foi organizado pelo 
Laboratório de Agricultura de Precisão e pelo 

Grupo de Mecanização da Esalq. A Coopavel, 
em parceria com a Agrocete, marcou presença 
no evento por intermédio do agrônomo Rodri-
go Berger da Silva.

Disseminada há décadas em países de-
senvolvidos e de grande produtividade e em 
processo de popularização no Brasil desde o 
ano 2000, a agricultura de precisão é um con-
junto de ferramentas e tecnologias aplicadas 
para permitir um sistema de gerenciamento 
agrícola baseado na variabilidade espacial e 
temporal da unidade produtiva, visando ao 
aumento de retorno econômico e redução de 
impactos ao ambiente.

A origem da agricultura de precisão está 
no início do século 20, nos Estados Unidos. 
A primeira medida orientativa ao agricultor 
para que o solo pudesse render mais, foi ajus-
tar a dose de calcário de acordo com a neces-
sidade de cada ponto específico da lavoura. 
Apesar de seu enorme potencial, faltavam 
as ferramentas certas para que ela pudesse 

Trinta e oito profissionais de várias regiões do País participaram da Jornada de atualização

Molin apresentou 
novidades sobre a 

ferramenta
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avançar e se consolidar como uma técnica 
usual.

Com o avanço de novas tecnologias a par-
tir de meados da década de 1980, engenheiros 
europeus desenvolveram equipamentos que, 
acoplados a colhedoras de grãos, permitiam o 
mapeamento da produtividade das lavouras. 
Paralelamente surgiam nos Estados Unidos 
as primeiras máquinas capazes de aplicar 
insumos com doses variadas e de forma au-
tomatizada, permitindo o renascimento da 
agricultura de precisão como uma técnica 
acessível levando à otimização dos insumos 
e consequentemente sua contribuição para o 
aumento da rentabilidade.

BRASIL

As primeiras experiências com a agri-
cultura de precisão em escala comercial no 
Brasil, ocorreram nos anos de 1990 com a 
importação de colhedoras dotadas monitores 
de colheitas para leitura de produtividade e 
também com a importação de equipamentos 
para aplicação de fertilizantes com doses 
variadas. Porém o uso da técnica em grande 
escala acontecem a partir da década seguinte, 
com a popularização do sinal do sistema de 
navegação global por satélite, que ficou co-
nhecido como GPS (Global Position System) 
e com o lançamento de máquinas nacionais 
para distribuição de calcário e fertilizantes 
dotadas de dosadores para trabalhar em taxa 
variável, de acordo com as necessidades esti-
puladas de cada ponto da lavoura. 

Os 38 inscritos na Jornada de Atualização 
em Agricultura de Precisão puderam rever in-
formações, conceitos e novidades que trarão 
ainda mais avanços à atividade. O professor-
-doutor José Paulo Molin e equipe apresen-
taram, durante cinco dias, as informações 
contidas em um amplo estudo sobre a utiliza-
ção da agricultura de precisão no Brasil e no 
mundo. Um dos segmentos com mais avanços 
e novidades é o de sensores, que servem para 
determinar as condições gerais do cultivo. 

Diante de tantas possibilidades tecnológi-
cas, os sensores são empregados para os mais 
variados fins. Alguns identificam a presença 
de invasoras realizando a aplicação de herbi-
cidas sem desperdício. Outros ainda, na área 
das gramíneas, apuram o vigor da planta e 
ajustam a dose de fertilizante em tempo real 
para que ela se desenvolva da melhor forma 
possível.

Há inúmeros exemplos de propriedades 
onde o gerenciamento agrícola está mais de-
senvolvido. Permitiu-se aos produtores ma-
ximizar  a utilização de insumos, reduzindo 
riscos na ocorrência de frustração que podem 
levar à redução de rentabilidade. No entanto, 
a agricultura de precisão ainda precisa estar 
mais presente justamente para melhorar os 
resultados gerais da atividade rural.

O consenso entre os técnicos que parti-
ciparam da Jornada, em Piracicaba, é que os 
conceitos da agricultura de precisão são uma 
tendência irreversível a quem quiser manter-se 
competitivo na atividade.

MODERNIZAÇÃO

Equipamento que mede a condutividade elétrica e 
determina o pH do solo

►
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MODERNIZAÇÃO

A COOPAVEL TEM

Há alguns anos, a Coopavel vem de-
senvolvendo um programa específico para 
a agricultura de precisão. O serviço é dis-
ponibilizado pela cooperativa por meio de 
profissionais habilitados. O mapeamento 
identifica as condições químicas do solo, 
permitindo as devidas correções e recomen-
dações para o cultivo.

VITRINE TECNOLÓGICA

Os avanços tecnológicos e os bons resul-
tados na atividade rural fazem com que a 
agricultura de precisão se torne uma aliada 
indispensável do agronegócio. As novidades 
ganham espaço cada vez maior em dias de 
campo e eventos, entre eles o Show Rural 
Coopavel, a terceira maior feira do mundo 
em transmissão de novos conhecimentos 
para o agricultor. 

Quem visita o evento, que ocorre sem-
pre nos primeiros dias de fevereiro, encon-
tra uma enorme variedade de máquinas, 
equipamentos e softwares desenvolvidos 

para aprimorar o alcance da agricultura de 
precisão. A feira se transforma em vitrine 
tecnológica e em palco para inúmeros lan-
çamentos de uma indústria na qual a tec-
nologia, a automação e a conectividade são 
elementos de um futuro surpreendente, que 
está invadindo o mundo agro por meio de 
suas máquinas e equipamento.

Profissionais de todo o Brasil participaram da atualização

A feira se transforma em palco 
para inúmeros lançamentos 
de uma indústria na qual a 
tecnologia, a automação e a 
conectividade são elementos 
de um futuro surpreendente, 
que está invadindo o mundo 
agro por meio de suas 
máquinas e equipamento.
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PISCICULTURA

Fonte: Peixe BR

A multiplicação dos peixes
A criação em cativeiro conquista espaço e atrai novos adeptos e investimentos

A criação de peixes em tanques artificiais 
é uma atraente alternativa alimentar e de ren-
da às propriedades rurais de vários estados 
brasileiros. O Instituto Emater conta com 
técnicos especializados no assunto e que, em 
uma estrutura especialmente montada para 
o evento, difundiram técnicas e cuidados exi-
gidos pela piscicultura aos visitantes do 30º 
Show Rural Coopavel.

No evento, produtores rurais puderam es-
clarecer dúvidas sobre a montagem do tanque, 
sobre sistema de captação de água e quanto à 
alimentação dos peixes. A espécie que assume 
a dianteira nos projetos piscícolas pelo Brasil 
e que caiu no gosto do consumidor é a tilápia. 
O técnico Altair Luiz Jede diz a interessados 
em investir na atividade que os tanques de-
vem possuir entrada individual de água.

“Essa água entra pela cabeceira, passa 
pelo tanque e vai até o monge, para então 
retornar ao rio ou córrego. Antes disso, ela 
passa por uma caixa de decantação, onde é 
purificada. É importante saber que essa caixa 
deve ser de um tamanho equivalente a no mí-
nimo 20% do total do tanque”, observa Altair.

A água considerada ideal para a prática 
da piscicultura deve ter pH entre 7,5 e 8 e ser 
adubada com calcário e adubo químico, o que 
representa aumento da conversão alimentar 
e da produção. A quantidade de ração depen-
de da de peixes que estão no tanque e seu 
respectivo peso. Antes de montar o tanque é 
fundamental que o produtor busque acompa-
nhamento especializado. “A gente vai explicar 
todo o sistema, desde a implantação até o fim 
da produção. A piscicultura é uma produção 
diferenciada, por isso a participação do pro-
fissional é fundamental”, ressalta Altair.

PARANÁ LIDERA PRODUÇÃO

O Paraná é o estado com a maior produ-
ção de peixes em cativeiro do Brasil. No ano 
de 2017 foram 112 mil toneladas e mais de 105 
mil toneladas, ou 94%, de tilápias. A vice-li-
derança é de Rondônia e a terceira colocação 
de São Paulo, com 77 mil e 69,5 mil toneladas, 
respectivamente.

Tilápia é a espécie comercialmente mais aceita pelo consumidor e projetos de piscicultura

PARANÁ
112 mil toneladas foi a produção total dos projetos de 

piscicultura desenvolvidos em 2017 no Paraná

48 municípios integram o polo Oeste de criação

96% dos peixes criados são tilápias

65 cidades participam do polo Norte

90% dos peixes criados são tilápias

R$ 600 milhões, em média, são gerados anualmente pela 

piscicultura no Paraná 

BRASIL
697 mil toneladas foi o total brasileiro de produção de peixes em 

tanques artificiais em 2017

51,7% de tudo o que é cultivado no País são tilápias – 357,6 mil toneladas

43,7% dos peixes empregados em projetos de piscicultura são nativos, 

o que corresponde a 302 mil toneladas
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TRIGO

Dessecação, 
uma prática legal

Somente a partir do ano de 2016 a Adapar 
registra um herbicida para dessecação de tri-
go, é o glufosinato-sal de amônio. Até então a 
dessecação de trigo com produtos agrotóxicos 
era proibida, passível de multa e interdição da 
produção devido aos riscos de contaminação 
dos grãos para consumo humano.

Dessa forma, o produtor tem a opção de uti-
lizar um produto para dessecar sua lavoura de 
trigo sem que ocasione riscos à saúde humana 
de quem poderá consumir seu trigo e derivados 
e consequentemente ser autuado pelos órgãos 
fiscalizadores.

Vantagens? Com a dessecação da lavoura 
de trigo, pode-se destacar algumas vantagens, 
como:

• Uniformizar a lavoura, pois acelera a 
maturação dos grãos

• Antecipar a colheita, permitindo 
um plantio antecipado da cultura 
subsequente

• Eliminar plantas daninhas propiciando 
um plantio subsequente com menor 
mato-competição. 
E qual é o modelo ideal para a dessecação? 

Essa é uma dúvida comum aos agricultores, pois 
uma dessecação muito antecipada, com os grãos 

de trigo ainda imaturos, pode trazer problemas 
como perda de produtividade e pH.

E uma dessecação tardia não traria alguns 
benefícios como uniformização da lavoura ou 
antecipação da colheita.

Na bula do produto tem-se a recomendação 
para aplicação em estágio de grãos amarelos 
(massa mole) até grãos dourados (massa dura). 
Mas mesmo essa informação ainda traz dúvidas 
a alguns produtores sobre o momento correto 
de aplicação, pois ainda é muito subjetiva por 
ser de análise visual e algumas lavouras apre-
sentam espigas em diferentes estágios.

Foi pensando em quantificar melhor essa 
informação e testar as consequências de uma 
aplicação fora do estágio recomendado que 
os engenheiros agrônomos Levi Joel Depner e 
Mário da Silva Neto, da unidade de Quedas do 
Iguaçu, resolveram testar o produto por meio 
de em um trabalho científico em 2017.

O referido estudo também serviu de base 
para a elaboração de seus respectivos trabalhos 
de conclusão de curso pela PUC-Toledo/PR, na 
pós-graduação de Tecnologia da Produção e Ar-
mazenamento de Sementes. O título foi Produti-
vidade e qualidade de grãos de trigo (Triticum 
aestivum) em diferentes graus de umidade no 

Área de tratamento de trigo 

já dessecada 
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TRIGOmomento da aplicação do glufosinato-sal de 
amônio”.

APLICAÇÃO

Dessa forma, foi escolhida uma lavoura co-
mercial do produtor parceiro da Coopavel, An-
tônio Ricardo Giacomet, e determinados três 
momentos para aplicação da dessecação com 
glufosinato-sal de amônio, com 40%, 35% e 30% 
de graus de umidade nos grãos, além da testemu-
nha sem dessecação (15%). 

Foram definidos blocos casualizados em três 
repetições para cada tratamento e posteriormente 
avaliados componentes do rendimento de grãos 
como produtividade e pH (peso hectolitro). 

Levi Depner coletando uma área de tratamento a campo

Os agrônomos Mário Neto (agora em Vera Cruz do 
Oeste) e Levi Depner debulhando alguns grãos de trigo 
para a coleta de dados

Defesa do TCC da Pós-Graduação em Tecnologia da 
produção e armazenamento de sementes

15

4167 4171 4212

3439

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Umidade do grão no momento da dessecacão (%)

30 35 40

tabela 1: Valores de pH de grãos de trigo submetidos 
a diferentes graus de umidade no momento da 
dessecação e equação de determinação de pH 
em função do grau de umidade no momento da 
dessecação.

IDEAL

Assim, pôde-se concluir, a partir dos dados dos 
gráficos, que o momento ideal de umidade do grão 
de trigo para dessecação com glufosinato-sal de 
amônio é em torno de 30% para se obter o melhor 
pH e em torno de 35% para se obter a melhor pro-
dutividade, visto que foram os melhores resultados 
para os dois itens, até superiores que a testemunha 
(15%) sem dessecação.

Ou seja, o melhor momento para dessecação é 
entre 30% e 35% para quem deseja uma boa produ-
tividade e qualidade de grão com melhor pH.
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Limpa e renovávelALTERNATIVAS

O 30º Show Rural Coopavel trouxe si-
nais de uma determinante mudança que 
alcança também o Brasil. É cada vez maior 
o número de empresas, de propriedades 
rurais e de instituições interessadas em 
investir e em conhecer as energias renová-
veis. A Coopavel inaugurou em fevereiro 
a maior planta de placas fotovoltaicas do 
Paraná, resultado de parceria com a Bio-
watts, empresa especializada na geração 

de energia com uso de placas solares.
Uma espécie de garagem ao lado da ad-

ministração e parte do telhado de estrutu-
ras que atendem o evento abrigam placas 
que captam a energia solar e, por meio de 
uma tecnologia avançada, a transforma 
em eletricidade. São 468 placas, cada uma 
com 26 quilos, que tornam a área pratica-
mente autossuficiente na geração de um 
insumo vital à vida moderna. 

O investimento no sistema alcança R$ 
1,5 milhão, mas seria muito maior há al-
guns anos – e o payback (retorno da soma 
destinada ao projeto) acontece também 
em prazo muito menor. O interesse pelas 
energias limpas e renováveis levou gran-
des grupos a investir e a disputar merca-
dos, barateando custos. 

A entrada na disputa principalmente 
de empresas chinesas, além de aumentar 
o volume de componentes disponíveis, 
melhora os preços e torna a energia fo-
tovoltaica mais competitiva inclusive em 
países como o Brasil. Também há linhas de 
crédito que tornam a decisão de investir 
na tecnologia mais atraente e convidativa.

COMPENSAÇÃO

É comum no processo de autogeração 
ocorrer sobra de energia. Ela acaba 
então utilizada por meio do sistema 
de compensação. O excedente será 
direcionado para a rede da distribuidora 
e fica à disposição para consumo do 
gerador por até cinco anos. A sobra é 
sempre em KWp. Pode-se ainda nomear 
outro consumidor desde que pertença à 
mesma distribuidora.

A distribuidora instala medidores de 
entrada e saída de energia para o controle 
de produção e consumo. Há financiamento 
para instalações de produção de energia 
em larga escala, destinada para repasse à 
distribuidora. Dependendo da produção, 
o retorno financeiro é de sete a dez anos. 
Garantia de 25 anos com até 80% de efi-
ciência. A manutenção é praticamente a 
limpeza das placas.
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ENERGIA LIMPABIOMETANO

As empresas ER-BR Energias Renováveis e 
Bley Energias, Estratégias e Soluções somam 
forças para desenvolver e colocar no mercado 
o microposto para biometano. É uma micro-
biorrefinaria que recebe biogás bruto produzi-
do em um biodigestor e o refina para produzir 
biometano em pequenos volumes, visando ao 
abastecimento de veículos de transporte pes-
soal, de cargas e de equipamentos agrícolas que 
operam nos mesmos locais em que o biogás é 
produzido. Ele é montado em um gabinete de 
dimensões 1500mm x 1500 mm x 2300 mm. No 
seu interior estão todas as tecnologias necessá-
rias para fazer o refino/purificação do biogás 
transformando-o em biometano.

SIMPLIFICAÇÃO

A Ilumisol Energia Solar ofereceu equipa-
mentos com condições especiais durante o 30º 
Show Rural Coopavel. O retorno, que depende 
do tamanho da propriedade, ocorre em média 
de cinco a sete anos. O diretor Fabrício Bressan 
informa que os bancos estão agilizando o pro-
cesso de financiamento, facilitando o fechamen-
to de negócios. Outra atração da empresa que 
fez sucesso no evento foi um guindaste que sobe 
uma espécie de tenda a 38 metros de altura. 
Com esse recurso, foi possível ver a feira sob 
um novo ponto de vista.

calcário de conchas
www.cysy.com.br
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AVICULTURA A importância da 
cama na criação de frangos
Fabiano Banci Carneiro, médico-veterinário

A cama de aviário tem uma série de funções 
importantes, como ser altamente absorvente, 
favorecendo a retenção da água das excretas e 
isolar as aves especialmente quando jovens. Por 
isso, a escolha de um material adequado para 
a cama é fundamental. Com o aumento do nú-
mero de aves por metro quadrado, o consumo 
de água cresce e a deterioração da cama pode 
ser antecipada. As densidades são de 13 ou mais 
aves/m2 e no inverno principalmente a cama 
deve ter 15 ou mais centímetros de espessura 
por causa da alta umidade.   

A qualidade da cama pode influenciar dire-
tamente na produtividade do lote, pois quando 
ele é criado sob uma cama de boa qualidade 
estará menos susceptível a problemas sanitá-
rios. Dermatites, ulcerações do cochim plantar 
(calo de pata) e calos de peito, por exemplo, são 
afecções ligadas à baixa qualidade da cama. 

As condições do conchim plantar (pata) das aves 
têm sido propostas como um dos melhores in-
dicadores de bem-estar das aves. 

A cama de frango aliada a fatores como pH, 
atividade da água e temperatura, constitui um 
ambiente favorável para o desenvolvimento 
de diversos grupos bacterianos. A presença de 
bactérias na cama é inevitável e entre os pro-
blemas decorrentes da sua presença em altas 
concentrações, podem-se citar a contaminação 
do ambiente natural, infecções nos frangos e 
maior contaminação do trato digestório. 

A Salmonella é o agente implicado em segu-
rança alimentar mais relevante na atualidade. 
Bactérias como Escherichia coli e Staphylococ-
cus aureus, Clostridium perfringens, entre ou-
tros, também podem estar presentes na cama 
e atuar como patógenos oportunistas ou conta-
minantes de alimentos.

Exemplo de uma cama ideal para a criação de lotes de frango
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A temperatura média da cama varia em 
função da densidade e espessura. O aumento 
da temperatura da cama pode contribuir, jun-
tamente com o calor gerado pelas aves, para 
haver redução na ingestão de alimentos pelas 
aves, com consequente efeito na taxa de cres-
cimento e perda de desempenho.

A temperatura, umidade e ventilação de-
vem ser continuamente monitoradas para 
garantir que a cama se mantenha em boas 
condições. Deve haver uma taxa de ventilação 
mínima adequada ao longo de todo o galpão. 
Essa taxa de ventilação deve prevenir que o 
ar dentro do galpão exceda níveis perigosos 
de dióxido de carbono e amônia. A umidade 

relativa do ar em torno de 70% é sempre 
recomendável.

A umidade da cama é uma das maiores 
preocupações na produção de frangos de corte 
devido ao impacto negativo à saúde, bem-estar 
e desempenho produtivo das aves. As causas 
de uma cama úmida em um galpão de frangos 
são sempre multifatoriais e em geral se devem 
a uma interação entre manejo e condições da 
saúde intestinal das aves.

O aumento da densidade populacional, em 
galpões avícolas, tem como implicação, além 
de outros problemas, aumento da quantidade 
total de água excretada pelos frangos. É sabi-
do que a quantidade de água ingerida pelo 
frango aumenta com a idade e com as condi-
ções ambientais de criação. Nesse sentido, em 
condições de calor, quando a água é utilizada 
pela ave como tampão térmico, a relação entre 
a quantidade de água ingerida e a quantida-
de de água excretada pode aumentar em até 
cinco vezes ou mais, dependendo do grau de 
estresse pelo calor. A implicação do aumento 
desse processo está relacionada com a quali-
dade da cama, pois com o maior volume de 
água excretada ocorre deterioração da cama, 
tanto do ponto de vista de isolante térmico, 
quanto sanitário.

 Ao adquirir o material de cama para fran-
gos de corte deve-se atentar para sua qualida-
de, observando-se a procedência do mesmo e 
as condições em que estava armazenado, com 
o principal objetivo de não introduzir mate-
riais contaminados no aviário. Uma cama de 
boa qualidade é importante para a saúde das 
aves e fundamental para o sucesso da criação.

AVICULTURA

Imagem mostra cama de aviário já com a formação de cascão

FATORES IMPORTANTES PARA 

UM MANEJO ADEQUADO DA CAMA

 

1. Tipo de material utilizado

2. Pré-aquecimento: ajuda a remover 

condensação do piso

3. Manejo durante a criação adequada, 

condições ambientais, bater a cama 

quando necessário

4. Boa ventilação no interior do galpão

5. Intensidade luminosa uniforme 

para estimular a distribuição das aves;  

colocar divisórias para que aves não se 

aglomerem no início do galpão;

6. Atenção com o manejo de água: 

deve-se ter conhecimento do volume 

necessário para ajustar o fluxo e evitar 

vazamento dos nipples.
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BOVINOCULTURA Micotoxina 
é ameaça invisível

O termo “micotoxina” é de origem grega e 
é formada a partir de duas palavras: “mykes”, 
que significa fungos, e “toksicons”, que remete a 
veneno. Ela foi criada para nomear os compos-
tos químicos produzidos por fungos que tenham 
potencial tóxico para outros seres vivos (Meire-
les, 2009). Micotoxinas são compostos nocivos 
produzidos por fungos filamentosos (fungi). Elas 
podem ser produzidas no campo, na pré-colhei-
ta, ou no armazenamento, em pós-colheita.

As micotoxinas da pré-colheita mais impor-
tantes que afetam os ruminantes incluem a Afla-
toxina e as diversas micotoxinas Fusarium. A 
silagem é uma fonte importante de micotoxinas 
pós-colheita e essas podem incluir micotoxinas 
de Aspergillus e Penicillium. Pouco se conhece 
sobre a toxicidade individual para ruminantes 
das muitas micotoxinas encontradas na silagem, 
porém, o efeito mais importante é que muitos 
deles têm propriedades antibióticas que podem 
prejudicar a função do rúmen. As micotoxinas 
estão amplamente disseminadas nos alimentos 
dos bovinos de leite. As principais fontes de con-
taminação são as silagens, os fenos, as palhas e 
os concentrados.

As questões que envolvem aflatoxinas são 
geralmente relacionadas à segurança alimentar 
mais do que à eficiência de produção. A aflato-
xina é uma hepatocarcinogênica potente e os 
níveis máximos de aflatoxina no leite são fre-
quentemente regulamentados como um proble-
ma de saúde pública. As micotoxinas Fusarium 
atuam em quatro níveis, incluindo: (1) efeitos 
comportamentais mediados por meio do cére-
bro, incluindo o consumo de alimento reduzido 
(2) a integridade danificada do trato intestinal, o 
que diminui a eficiência da absorção de nutrien-
tes (3) efeitos sobre a imunidade resultando em 
imunossupressão e (4) efeitos negativos sobre 
a reprodução.

Os fungos são organismos muito bem adap-
tados e amplamente difundidos no ambiente, no 
entanto nem todos produzem toxinas. Aqueles 
com essa capacidade necessitam ainda de con-
dições favoráveis para o seu desenvolvimento, 
como temperatura, umidade, substrato, pH, 
pressão osmótica, cepa do microorganismo e 
ocorrência de competição entre os componen-
tes da microbiota normal - as principais são 
a temperatura, a umidade e o substrato onde 
crescerão.

O consumo de alimentos contaminados com 
altas concentrações de micotoxinas pode pro-
vocar intoxicações muito graves, com compro-
metimento de vários órgãos e evolução rápida. 
Mas o mais comum são as ingestões de menores 
concentrações por longos períodos, o que gera 
uma drástica diminuição da resistência imune 
dos animais às doenças, e pode induzir ainda 
ao surgimento de neoplasias, principalmente 
no fígado.

Alex Sandro Starck - Zootecnista

Aspergillus sp. em silagem de milho.
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BOVINOCULTURANas vacas leiteiras, a ingestão de micoto-
xinas pode provocar os seguintes sinais: dimi-
nuição de consumo de alimentos, com conse-
quente redução de produção, em alguns casos 
diarreia intermitente (pode haver presença de 
sangue e/ou ser de escura), anorexia, perda 
de peso, aumento da incidência de abortos 
ou mortes embrionárias, cio silencioso, ciclos 
éstricos irregulares, manifestação de cio em 
vacas gestantes e diminuição da taxa de con-
cepção. Pode ainda predispor o aparecimento 
ou agravamento de distúrbios metabólicos, di-
gestivos e reprodutivos, como: cetose, fígado 
gordo, deslocamento de abomaso, retenção de 
placenta, metrite e mastite.

Dois tipos de fungos têm maior importân-
cia na bovinocultura leiteira: os Aspergillus, 
responsáveis pela produção das Aflatoxinas, e 
os Fusarium, responsáveis pelas Fumonisinas 
e a Zearalenona.

AFLATOXINAS 
O estudo das micotoxinas é relativamente 

recente, iniciando em meados de 1960 com 
a descoberta das Aflatoxinas, após um surto 
de morte de perus, no Reino Unido (Fonseca, 
1996). De lá para cá foram identificados 17 di-
ferentes tipos de Aflatoxinas. As mais comu-
mente encontradas nos alimentos dos animais 
são as aflatoxinas B1, B2, G1 e G2. As B1 e B2 
podem passar por um processo de biotrans-
formação no organismo dos animais, quando 
ingeridos pelos mesmos, transformando-se em 
M1 e M2, e podem ser encontradas no leite, na 
carne e na urina.

A aflatoxina B1 é a micotoxina que tem 
recebido maior importância no contexto da 
bovinocultura, pois passa para o leite após a 
sua biotransformação na forma de M1, e com-
provadamente é um composto carcinogênico. 
De fato, ela provavelmente seja a toxina de 
maior impacto na saúde de quem consuma 
produtos de origem láctea.

Infelizmente, o Brasil possui um clima 
muito favorável ao desenvolvimento do 

Aspergillus, que prefere temperaturas em 
torno de 25°C e 30°C e umidade relativa do ar 
entre 80% e 85%. Por isso, deve-se ter o máxi-
mo cuidado nos processos de secagem e arma-
zenamento de grãos, bem como os processos 
de ensilagem e enfenação de volumosos.

Os principais sinais de intoxicação por 
aflatoxinas são: queda de produção, diarreia, 
menor consumo de matéria seca, necrose he-
pática, icterícia, baixa eficiência reprodutiva, 
menor taxa de crescimento, imunossupressão 
e o surgimento de neoplasias.

FUMONISINAS  
Produzida pelos fungos do gênero Fusa-

rium, a fumonisina é um pouco mais tolera-
da pelos ruminantes, mas quando em altas 
concentrações traz uma série de problemas, 
como: redução do consumo de matéria seca, 
diminuição do ritmo de crescimento, proble-
mas respiratórios, edema pulmonar, perda 
de produção, problemas no sistema nervoso 
central, fígado, pâncreas, rins e pulmões.

Os gêneros Fusarium spp gostam de tem-
peraturas próximas a 25°C, e de uma umida-
de relativa do ar superior aos 40%. Produzem 
suas toxinas quando se sentem estressados, 
principalmente sob baixas temperaturas, ou 
quando elas oscilam muito, provocando um 
choque térmico (Pozzi et al., 2002).

Fusarium sp. em silagem de milho



26 REVISTA SHOW RURAL CO OPAVEL EDIÇÃO 03

BOVINOCULTURA ZEARALENONA

Assim como a fumonisina, a zearalenona é uma micotoxina oriunda dos fungos do gênero Fusa-
rium spp, e é produzida principalmente quando as temperaturas variam próximas aos 10°C. Suínos, 
aves, ovinos e bovinos são espécies sensíveis. Por ter uma estrutura molecular semelhante à pro-
gesterona, é uma micotoxina que causa hiperestrogenismo e desencadeia uma série de problemas 
reprodutivos.

Entre os principais sinais clínicos do seu acometimento, citam-se as vaginites, secreção vaginal, 
cios irregulares, cistos ovarianos, abortos, queda de produção, infertilidade, anestro, prolapso retal, 
alteração na qualidade do sêmen de reprodutores e dilatação da glândula mamária de novilhas

Algumas análises foram conduzidas com o objetivo de levantar a prevalência de três micotoxi-
nas: Aflatoxinas, Fumonisinas e Zearalenona, nas silagens de milho provenientes de silos trincheira 
das propriedades leiteiras, como uma forma de atentar para os desafios e os riscos à saúde animal 
e humana que as presenças dessas toxinas significam.

Com o levantamento da prevalência de micotoxinas na região Oeste e Sudoeste do Paraná, 
foi possível constatar que as silagens podem representar um desafio considerável em relação à 
produção, reprodução e sanidade dos bovinos leiteiros, visto que a grande maioria dos silos está 
contaminada por significativas concentrações de diferentes micotoxinas.

Cabe aos técnicos que assistem essas propriedades, e que detém o conhecimento, orientar o 
produtor rural no sentido de prevenir o surgimento desse problema. E caso sejam suspeitos ou diag-
nosticados nos rebanhos, orientem no sentido de diminuir o impacto dessas substâncias aos animais. 
Tanto para aumentar a produtividade e rentabilidade das famílias que dependem dessa atividade, 
quanto para garantir um alimento mais saudável que vai chegar à mesa de tantas outras pessoas.

Aflatoxinas Fumonisinas Zearalenona

% Positivas 92,72% 64,54% 100%

16,08 ppb 841,91 ppb 273,92 ppbContaminação
média

Tabela 1: Resultados da análise de micotoxinas de 220 amostras de 
silagem pelo método de Elisa.

Tabela 1: Limites máximos de micotoxinas preconizados pelo Lamic para 
bovinos adultos e vacas em lactação.

Classe Aflatoxinas Fumonisinas Zearalenona

Machos adultos 20 ppb 800 ppb 250 ppb

Fêmeas Lactação 0 ppb 800 ppb 250 ppb
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EMBRAPAO melhor da 
pesquisa ao seu alcance
Empresa que é referência nos mais diversos estudos é uma das 
mais antigas parceiras do Show Rural Coopavel

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária fez no Show Rural Coopavel 2018 o lança-
mento de sua mais nova cultivar de feijão do tipo 
carioca. A BRS FC 104 apresenta como diferencial 
um ciclo entre o plantio e a maturação dos grãos 
de aproximadamente 65 dias, com ganho de 10 
a 25 dias de antecipação quando comparada ao 
ciclo médio das cultivares de feijão existentes no 
mercado.

Em condições favoráveis, a BRS FC 104 apre-
senta potencial produtivo de até 3.792 quilos por 
hectare, podendo ser cultivada praticamente em 
todas as regiões produtoras do Brasil e devido ao 
seu ciclo curto. A semeadura pode ocorrer em 
períodos nos quais a janela de cultivo seja limi-
tada, como exemplo na utilização de rotação de 
culturas cobrindo períodos em que o solo esteja 
sem uso agrícola.

DOUTOR MILHO

A escolha da semente é determinante para o 
sucesso de qualquer lavoura de milho.  E é essa a 
proposta da Embrapa para a nova versão sobre o 
“escolha sua cultivar” do aplicativo Doutor Milho, 
que ajuda o produtor a definir a semente mais 
adaptada à sua região e finalidade.

O Doutor Milho Cultivares permite que os pro-
dutores façam consultas off-line (sem necessidade 
de internet) sobre as cultivares de milho disponí-
veis no mercado. Tudo isso, a partir de um banco 
de dados que reúne informações técnicas cedidas 
por todas as empresas sementeiras.

Dessa maneira ficou mais fácil para o produ-
tor escolher a semente certa de milho em função 
do seu potencial produtivo, estabilidade, resistên-
cia a doenças e compatibilidade com o seu sistema 
de produção. ►
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EMBRAPA Para o pesquisador Israel Alexandre Pe-
reira Filho, da Embrapa Milho e Sorgo, o ob-
jetivo da equipe desenvolvedora é oferecer 
melhorias constantes ao aplicativo. “Nessa 
nova versão, todas as 239 cultivares reco-
mendadas para as safras 2017/2018 (verão 
e safrinha) estiveram disponibilizadas no 
Doutor Milho Cultivares”.

O Doutor Milho Cultivares, apresenta-
do também no Show Rural Coopavel, é um 
aplicativo gratuito e pode ser baixado nas 
versões para Android e IOS, nas lojas Google 
Play ou na Apple Store.

INOCULANTES

A fixação biológica de nitrogênio é um pro-
cesso que ocorre na natureza em associações de 
plantas e bactérias presentes no solo, em que 
essas retiram o nitrogênio do ar e o fornecem 
ao vegetal. A ciência já desenvolveu tecnologias 

para potencializar esse processo, como o ino-
culante bacteriano. É um fertilizante biológico 
que contém grande quantidade de bactérias 
fixadoras de nitrogênio específicas para deter-
minada cultura. 

Se utilizados nas lavouras, os inoculantes 
podem ser auxiliares do agricultor no aumento 
da produtividade e da fertilidade do solo, con-
tribuindo para a redução do uso de fertilizantes 
nitrogenados, e consequentemente dos custos 
de produção. Em culturas como o feijão, a pes-
quisa mostra que é possível reduzir em mais de 
50% a quantidade de fertilizante e ainda dobrar 
o rendimento. No Brasil, existem inoculantes 
para algumas culturas, como soja, feijão co-
mum, milho e feijão caupi.

A Embrapa Agrobiologia mantém micror-
ganismos, entre bactérias e fungos, no Centro 
de Recursos Biológicos em Seropédica (RJ). A 
coleção tem cerca de três mil estirpes coletadas 
pelos pesquisadores na natureza, em diferentes 
regiões do País. O início desse trabalho foi nos 
anos de 1950 e atualmente a coleção conta com 
mais de 50 estirpes. O Brasil é líder mundial 
no uso de bactérias fixadoras de nitrogênio na 
agricultura.
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EMBRAPAA Embrapa Mandioca e Fruticultura, vin-
culada ao Ministério da Agricultura, trouxe ao 
30º Show Rural Coopavel experimentos que 
buscam a difusão de tecnologias voltadas ao 
aumento de produtividade. A mandioca de 
mesa, também conhecida como mandioca man-
sa, mandioca doce, aipim ou macaxeira, é um 
alimento que apresenta alto valor energético e 
grande aceitação entre os brasileiros. 

Apesar de todo potencial alimentício, em 
condições de temperatura ambiente e umi-
dade elevadas, a mandioca se deteriora mais 
rapidamente do que outras hortaliças de raiz. 
Portanto, o seu aproveitamento depende do 
emprego de tecnologias apropriadas de con-
servação. Uma possibilidade de agregar valor 
e incentivar o cultivo da mandioca é a produção 
de salgadinhos fritos do tipo chips, visto ser uma 
tecnologia simples e um produto de mercado 
crescente.

LARANJA

O mais recente lançamento de citros da Em-
brapa é a laranja BRS Rubra Cara. Apropriada 
para cultivo em parques e jardins em função do 
porte pequeno, seu caráter inovador é a dupla 
aptidão. Serve como ornamental como pode 
ser consumida in natura. É adaptada para cli-
mas tropicais e subtropicais. Quando utilizada 
em vasos, apresenta crescimento lento e porte 
pequeno. 

Quando fixada diretamente no solo, atinge 
porte um pouco maior. As folhas são sua princi-
pal característica. A coloração verde-variegada 
chama a atenção, e elas não caem, desse modo 
não é preciso realizar limpeza constante. Isso 
facilita sua utilização em projetos de paisagis-
mo, o que a torna um produto diferenciado e 
atraente no segmento de plantas ornamentais.

O fruto da BRS Rubra Cara é de tamanho 
médio a grande, não tem sementes, o sabor é 
doce e sua polpa é vermelha, rica em licopeno 
— tipo de carotenoide, pigmento naturalmente 
vermelho que dá cor ao tomate e a outros fru-
tos, protetor potencial contra tipos de câncer e 
doenças cardiovasculares.

SUQUIDIFICADOR

A Embrapa Uva e Vinho também integrou 
o grupo de unidades da empresa presentes no 
mais recente Show Rural Coopavel. A unidade 
de pesquisa apresentou algumas de suas princi-
pais tecnologias, como o Suquificador Integral, 
equipamento para elaboração de suco de uva 
integral em pequenos volumes desenvolvido 
pela Embrapa em parceria com a Monofrio, de 
Bento Gonçalves. De acordo com o agrônomo 
Rodrigo Monteiro, essa é uma ótima oportuni-
dade para atender os produtores rurais do Pa-
raná e Santa Catarina, que também trabalham 
com fruticultura e demandam orientações da 
Embrapa Uva e Vinho.
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AGRICULTURA

Manutenção da 
qualidade do trigo 
pós-dessecação 
Ademir Fano – Capitão Leônidas Marques
Leonardo Krauspenhar Moro – Capitão L. Marques
Rafael Eduardo Managó - Lindoeste

O trigo (Triticum aestivum L.) é um cereal 
de inverno de grande importância econômica 
para o Brasil. Cada vez mais, nota-se a grande 
necessidade de qualidade tanto na obtenção 
de sementes quanto para grãos utilizados no 
consumo diário das principais fontes alimen-
tares, como pão, massas e farináceos. Uma téc-
nica comum é a dessecação no fim do ciclo 
da cultura para evitar perdas por condições 
climáticas. 

No Brasil, o cereal é cultivado nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Porém, mais de 
90% da produção nacional de trigo se encon-
tra na região Sul. De acordo com a Conab 
(Julho, 2018), a área plantada no estado do 
Paraná na safra 2018 teve um aumento em 
torno de 10% em relação à safra anterior, com 
uma produção estimada de aproximadamen-
te 15% superior. No entanto, a produção não 

é suficiente frente à demanda nacional pelo 
cereal. 

Para atingir maiores patamares produti-
vos é fundamental a utilização de sementes de 
alta qualidade e uso de novas tecnologias que 
visam a garantir a manutenção da qualidade 
das sementes e que promovam a diminuição 
de permanência a campo após a maturação 
fisiológica. A maturação fisiológica é o ponto 
em que a semente atinge o máximo acúmulo 
de massa seca, tendo elevado poder de germi-
nação e seu máximo vigor.

No entanto, como a cultura de trigo apre-
senta maturação desuniforme, principalmen-
te em razão dos afilhos apresentarem matura-
ção mais tardia em relação à planta mãe, essa 
desuniformidade de maturação propicia uma 
maior deterioração do potencial das sementes 
e do grão em função de variações climáticas.

FOTOS

Wallace Paulo Bertoldi

Desuniformidade da cultura 

do trigo 
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AGRICULTURAPara minimizar esse problema e tentar uni-
formizar a maturação do campo, uma alternati-
va utilizada é a dessecação química com uso de 
herbicidas sistêmicos, acarretando na antecipa-
ção da colheita em aproximadamente dez dias. 
Além da antecipação da colheita da cultura do 
trigo e da uniformização proporcionada pela 
dessecação pré-colheita, uma particularidade 
da região de atuação da Coopavel é o controle 

da Buva (Conyza spp.) em estádios iniciais, re-
duzindo a necessidade de aplicação específica 
para essa planta daninha após a colheita da 
cultura do trigo.

De acordo com a priorização do produtor 
rural, que opta pela antecipação da implantação 
da safra de verão de culturas como milho, soja 
ou feijão, e o risco de ocorrências de intempé-
ries climáticas na fase final da cultura do trigo, 
podendo reduzir a qualidade fisiológica da se-
mente e dos grãos.

Nesse sentido, o uso de dessecante visa a 
acelerar a perda de umidade das plantas, possi-
bilitando melhorar o planejamento de colheita e 
proporcionando maior janela de semeadura da 
safra de verão. Assim, há a possibilidade da des-
secação em pré-colheita da cultura do trigo com 
o Glufosinato Sal de Amônio para que a colheita 
seja antecipada entre sete e dez dias, evitando a 
exposição da cultura a fatores climáticos.

O único produto com registro para 

dessecação de pré-colheita do trigo é o produto 
comercial Finale, com dose recomendada de 5 L 
alq-1. A aplicação é sugerida a partir do estádio 
de desenvolvimento em que os grãos de trigo 
estiverem amarelos (massa mole) até o estádio 
de grãos dourados (massa dura). 

No entanto, em uma lavoura com alta desu-
niformidade, a decisão do momento ideal para 

a aplicação do produto deve ser acompanhado 
por um engenheiro agrônomo capacitado, que 
realizará um levantamento médio da uniformi-
dade das espigas. 

Diferença do padrão do trigo com e sem aplicação do maturador 

Diferença do padrão do trigo sem e com aplicação do 
maturador
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JARDINS

Uma explosão de beleza
O paisagismo é um dos pontos altos de um evento que é referência 
em organização, limpeza e planejamento

Quem se encanta com o colorido dos imen-
sos tapetes floridos que tornam o Show Rural 
Coopavel ainda mais especial não imagina o 
volume de tarefas necessárias para deixar 
tudo pronto e organizado para os cinco dias 
do evento. O trabalho ocorre por praticamen-
te todo o ano e envolve uma equipe especiali-
zada de profissionais que seguem as orienta-
ções do veterano de feira Silvestre Pietroski, 
o Chevette.

O projeto de ajardinamento é elaborado 
por uma especialista no assunto, a agrônoma 
Vânia Baratto, do Instituto Emater. E a execu-
ção cabe a uma equipe que cresce à medida 
que a data oficial de abertura dos portões se 
aproxima. Todas as etapas de preparação 
das 350 mil mudas cultivadas em dezenas de 
canteiros são desenvolvidas em um viveiro 
próprio, em anexo à área que todos os anos 
recebe o desfile de máquinas, equipamentos, 
cultivares e o lançamento de novas tecnolo-
gias para o campo.

A terra em que as sementes são deposi-
tadas é enriquecida com matéria orgânica e 
adubo. O enchimento das embalagens é feito 
manualmente e então, depois da repicagem 

(transplante de uma planta de um local para 
outro no mesmo viveiro), repousam à espera 
do momento certo para o plantio nas áreas 
previamente determinadas. “Todas as etapas, 
que são muitas, observam um calendário ri-
goroso, porque não podemos errar”, afirma 
Chevette.

A magia das flores obedece 

a ciclos de 90 a 120 dias

Chevette é quem comanda a equipe que deixa o parque 
multicolorido
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JARDINS

Inúmeros cuidados são 

adotados para que as flores 

alcancem o melhor de sua 

forma

TRADIÇÃO

O embelezamento da área que recepciona 
o Show Rural Coopavel ocorre há mais de 25 
anos, desde a quinta edição. O aprendizado 
exigiu alguns anos de aperfeiçoamento e, com 
o domínio da técnica, os canteiros e as varie-
dades foram gradualmente multiplicados. Um 
dos pontos mais procurados pelos visitantes fica 
na frente da caixa d´água. Uma imensa área 
ganha contornos que dão origem a desenhos 
delicadamente traçados. Os temas escolhidos 
são revelados à medida que as flores despertam 
para o melhor de sua forma.

Para que todo o potencial das espécies se-
lecionadas se mostre aos visitantes, diversos 
cuidados são adotados. A irrigação é uma das 
principais, e realizada por meio de aspersão e 
também manualmente. As mudas escolhidas 
para a formação dos canteiros do Show Rural 
Coopavel de 2019 são das espécies tagete, sál-
via, sunpatiens, begônia e petúnias nas cores 
vermelha, laranja, amarela e branca.

Todas as etapas ocorrem em área de meio hectare da 
própria cooperativa

A irrigação contribui para deixar os jardins no melhor de 
sua forma

350 mil mudas
estão em preparação 
para o Show Rural Coopavel de 2019

Espécies selecionadas:
Tagete
Sálvia
Sunpatiens

Begônia
Petúnias
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MEL

Bom para o 
bolso e para 
a saúde

A produção e a qualidade do mel melho-
ram gradativamente em várias regiões do Bra-
sil. No Oeste do Paraná, um dos trabalhos mais 
reconhecidos ocorre em Santa Helena, onde 
uma cooperativa de apicultores soma forças 
para dar ainda mais visibilidade à atividade, 
que é considerada uma interessante fonte de 
renda às propriedades rurais. O Show Rural 
Coopavel é um dos palcos nos quais a produ-
ção de mel ganha espaço e uma ampla vitrine 
de divulgação.

“Nós mostramos várias tecnologias duran-
te os cinco dias do evento, mas a produção 
de mel em favo direto no vidro é uma das 
formas mais destacadas para agregar valor ao 
produto. O agricultor pode vender 450 gramas 
pelo preço de um quilo de mel no estado líqui-
do”, informa técnico do Instituto Emater Nilo 
Deliberali, considerado um dos maiores espe-
cialistas em apicultura no Oeste do Paraná.

Quem esteve na mais recente edição do 
Show Rural Coopavel, em fevereiro, e passou 
pela área apícola do Emater também pôde 
aprender a fazer a propolina – nome dado 
à tintura de própolis. “O processo realizado 
da maneira correta consiste em colocar a 
propolina no congelador, depois bater no li-
quidificador, colocar em um vidro com álcool 
de cereais e própolis em pó para, após algum

tempo, obter o resultado final, que é a propo-
lina líquida. Para filtrá-la, a recomendação é o 
uso de um filtro de papel”, diz Nilo Delibera-
li, destacando as propriedades medicinais da 
substância que possui vários tipos de antibió-
ticos e é altamente benéfica para o organismo 
humano.

Na área do Instituto Emater destinada à 
apicultura os visitantes da feira também pu-
derem aprender a como capturar enxames 
de abelhas em áreas urbanas utilizando um 
aspirador de pó adaptado e entender como 
funciona o derretedor de cera solar, além de 
conhecer várias outras tecnologias de produ-
ção relacionadas à atividade.

Atividade é considerada boa alternativa de renda às 
propriedades

1839
início da atividade apícola no Brasil. a novidade foi apresenta-
da aos brasileiros pelo padre antônio Carneiro, que trouxe à 
colônia exemplares da espécie apis Mellifera, nativa da região 
de Porto, em Portugal.
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MEL

Produção

Na média dos últimos anos, a produção brasileira de mel ficou na casa das 45 mil toneladas. 
O País tem cerca de 500 mil apicultores que exploram a atividade com a utilização de dois mi-
lhões de colmeias. O Brasil é um dos dez maiores produtores e exportadores de mel do mundo.

1950
apicultura sofre perdas em razão de doenças e pragas. 
Pelo menos 80% das colônias sofreram prejuízos.

atividade ganha novo rumo com a introdução de abe-
lhas africanas. Elas escaparam de apiário experimental 
e, depois de acasalarem com abelhas europeias, criaram 
híbrido conhecido por abelha africanizada.

1956

1960
técnicas começam a controlar agressividade da abe-
lha africanizada e atividade cresce e se expande no 
Norte, Nordeste e Centro-oeste do País
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EQUIPAMENTOS Dois em um
A inovação do Imperador e a qualidade 

do Hércules juntas em uma única máquina. 
O Imperador 3.0 é um autopropelido que 
reúne um pulverizador com barras centrais 
e um distribuidor, podendo realizar as duas 
operações com o mesmo equipamento em 
momentos distintos. Tanta inovação traz ao 
produtor maior eficiência nos trabalhos da 
lavoura, além da redução dos custos ope-
racionais. O Imperador 3.0 permite o par-

celamento das aplicações de fertilizantes e 
defensivos, tudo isso com a manutenção do 
mesmo rastro, garantindo mais agilidade, 
rapidez e eficiência nas aplicações.

Com o sistema Sobe e Desce, o vão livre 
da máquina ganha mais 40 centímetros, pas-
sa de 1,43 para 1,83 metro. Com isso, o pro-
dutor pode realizar a aplicação fracionada e 
tardia de nitrogênio no milho e controle de 
pragas no pré e pós-pendoamento da cultu-
ra, garantindo a sanidade e aumentando a 
produtividade da lavoura. Para a pulveriza-
ção, o Imperador 3.0 possui reservatório de 
calda de 2,4 mil litros, produzido em polie-
tileno. Possui barras centrais, o que garante 

estabilidade durante a aplicação, mesmo 
em terrenos com desnível. A máquina fez 
sucesso no 30º Show Rural Coopavel, em 
fevereiro.

Eficiência
A Smart Sensing Brasil apresentou em 

Cascavel a tecnologia de pulverização lo-
calizada Weed It. É um equipamento de-
senvolvido na Holanda que ganha adeptos 
devido aos resultados e benefícios alcança-
dos. O equipamento de tecnologia de ponta 
é composto por um sensor que identifica 
as plantas pelo método de fluorescência de 
clorofila, o que permite a identificação de 
apenas plantas vivas (plantas verdes) e rea-
liza a pulverização somente sobre a esta, ge-
rando economia de até 90% na utilização de 
herbicida aliado ao aumento da eficiência.

Ainda Melhor
A empresa Jan S/A apresentou no Show 

Rural Coopavel novidades no segmento de 
máquinas agrícolas, em especial na área 
de pulverização e de transporte de cereais. 
Para a pulverização, a Jan trouxe seu novo 
pulverizador automotriz Power Jet 2.650.

O Imperador 3.0 é equipado com o controlador Topper 5500 e Telemetria Stara



37REVISTA SHOW RURAL CO OPAVELAGOSTO / 2018

EQUIPAMENTOS

Ele sofreu inúmeras modificações quan-
do comparado ao modelo anterior, como 
um novo chassi sem a presença de soldas e 
mais flexível, um no trem de força (motor 
e transmissão) mais potente e resistente, 
novo tanque para calda com 2.650 litros de 
capacidade, além de equipado com sistema 
computadorizado que monitora todo funcio-
namento da máquina. Outra novidade Jan 
são as carretas graneleiras Tanker Magnu 
com três modelos com capacidade de 35, 
40 42,5 metros cúbicos. Elas são utilizadas 
no auxílio da colheita na movimentação de 
grãos.

Qualidade na Aplicação
A John Deere apresentou aos visitantes 

o seu mais novo lançamento. É o distribui-
dor de nutrientes GreenSystemTM DN 1006. 
Com capacidade para 6m³ e com tecnologia 
embarcada, o mais novo implemento atua 
na distribuição de fertilizantes e corretivos 
a taxas fixas ou variáveis.

O DN 1006 é um distribuidor de arrasto 
com tecnologia de G4 de distribuição que 
garante melhor qualidade de aplicação. Ele 
não exige a troca dos pratos ou correção de 
aletas para realizar o ajuste na faixa de 

aplicação. Isso é feito por meio de um pistão 
de aço inoxidável que movimenta os discos 
permitindo ajustar a faixa de aplicação que 
é de até 18 metros para calcário e de 30 me-
tros para nutrientes granulados.

Terceira safra
A GTS do Brasil fez durante o Show Rural 

Coopavel o lançamento da semeadora Exat-
tus. “Acreditamos que a tecnologia tem que 
nascer da criatividade. Temos que esquecer 
que milho e soja têm rotação. Estamos falan-
do de uma revolução que a nossa semeadora 
vai conceder ao agronegócio brasileiro, que 
é a terceira safra”, diz o diretor-presidente 
da GTS do Brasil, Assis Strasser. Um protó-
tipo da Exattus foi testado no Piauí, onde 
trabalhou em mais de dois mil hectares. “A 
GTS, como fabricante de máquinas e imple-
mentos, ajuda o agricultor e a agricultura 
com produtos de qualidade e tecnologia. 
Esse é o DNA GTS”, afirma Strasser.
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O dia a dia visto do altoDRONES

Cada vez mais populares, drones contam com regulamentação 
específica da Anac que precisa ser cuidadosamente observada

O uso de drones para os mais diversos fins 
tem sido rapidamente popularizado em pratica-
mente todo o mundo. A praticidade, a economia 
e as possibilidades que o aparelho oferece são 
atrativos considerados irresistíveis. Para alguns, 
o drone é a evolução dos antigos aeromodelos, 
mas para um grupo em particular ele represen-
ta o enorme alcance de inovações fascinantes 
que se superam a prazos cada vez menores.

O equipamento é visto com mais frequên-
cia em grandes eventos, como festas populares, 
dias de campo, jogos de futebol e realizações 
como o Show Rural Coopavel. Recentemente, 
equipe da Polícia Militar do Paraná fez aper-
feiçoamentos práticos de uso de drones na área 
que anualmente recebe o terceiro maior evento 
do mundo em transferência de novas tecnolo-
gias para o agronegócio.

As aeronaves não tripuladas foram testa-
das em um ambiente amplo e praticamente 
sem pessoas, situação que muda completamen-
te com a proximidade de mais uma edição da 
feira, que em 2019 vai acontecer de 4 a 8 de 
fevereiro. Durante o evento e até mesmo antes 
da abertura oficial, uma equipe da Secretaria 
de Estado da Segurança Pública (Polícia Civil) 

se coloca à disposição para esclarecer todas as 
dúvidas sobre o assunto. 

A praticidade do drone abre também mer-
cado a novos profissionais, já que ele pode ser 
empregado, entre outros, em estudos de geor-
referenciamento e para captar fotografias e fil-
mes do alto, de ângulos privilegiados. Até pou-
cos anos atrás, imagens panorâmicas de cima 
eram feitas apenas com o uso de aviões, o que 
tornava a operação bastante cara e pouco aces-
sível. Com os drones e a redução substancial 
de custos, essa modalidade conquista espaço e 
mercados velozmente.

Polícia Militar fez testes com equipamentos na área que 
anualmente recebe a feira

O Show Rural Coopavel visto de cima: imagens dão clara dimensão do evento
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DRONESREGULAMENTAÇÃO

Com o crescente uso dos drones, a Anac 
(Agência Nacional de Aviação Civil), convocou 
sua diretoria colegiada para estudar o assunto 
e regulamentar normas específicas para o uso 
desse tipo de aeronave. Assim, surgiu o RBAC 
94 - Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 
Especial. Com ele, busca-se tornar viáveis as 
operações desses equipamentos, preservan-
do-se a segurança das pessoas. A instituição 
das regras contribuirá para promover o 
desenvolvimento sustentável e seguro para o 
setor, conforme a Anac. 

As normas foram elaboradas segundo o ní-
vel de complexidade e de risco envolvido nas 
operações e nos tipos de equipamentos. Alguns 
limites seguem definições de outras autoridades 
de aviação civil como Federal Aviation Adminis-
tration, Civil Aviation Safety Authority e Euro-
pean Aviation Safety Agency, reguladores dos 
Estados Unidos, Austrália e da União Europeia, 
respectivamente. 

O regulamento da Anac dividiu as aerona-
ves não tripuladas em aeromodelos, drones 
usados para fins recreativos, e RPAs, as aero-
naves remotamente pilotadas, empregados em 
operações comerciais, corporativas ou experi-
mentais. Pela regra geral, os drones com mais 
de 250g só poderão voar em áreas distantes de 
terceiros (no mínimo 30 metros horizontais), 
sob total responsabilidade do piloto operador e 
conforme regras de utilização do espaço aéreo 
do Decea.

Caso exista uma barreira de proteção entre 
o equipamento e as pessoas, a distância especifi-
cada não precisa ser observada. Para voar com 
drones maiores perto de pessoas é necessário 
que elas concordem previamente com a opera-
ção, ou seja, a pessoa precisa saber e concordar 
com o voo daquele equipamento nas proximi-
dades onde se encontra.

As operações autônomas desses equipa-
mentos, nas quais o piloto remoto não é capaz 
de intervir, continuam proibidas no País. Essas 
operações diferem-se das automatizadas, nas 
quais o piloto remoto pode interferir em qual-
quer ponto. Os drones de uso comercial, corpo-
rativo ou experimental foram categorizados em 
três classes, de acordo com o peso máximo de 
decolagem do equipamento.

O cadastro dos drones (aeromodelos ou 
RPA Classe 3) com peso máximo de decolagem 
superior a 250g é obrigatório e deve ser feito 
pelo Sistema de Aeronaves Não Tripuladas da 
Anac no endereço sistemas.anac.gov.br/sisant. 
O número de identificação gerado na certidão 
de cadastro deve estar acessível na aeronave 
ou em local que possa ser facilmente acessado, 
de forma legível e produzido em material não 
inflamável. 

Operadores de aeromodelos e de aeronaves 
RPA de até 250g são considerados licenciados, 
sem necessidade de possuir documento emiti-
do pela ANAC desde que não pretendam usar 
equipamento para voos acima de 400 pés. Serão 
obrigatórias licença e habilitação emitidas pela 
ANAC apenas para pilotos de operações com ae-
ronaves não tripuladas RPA das classes 1 (peso 
máximo de decolagem de mais de 150 quilos) ou 
2 (mais de 25 quilos e até 150 quilos) ou da clas-
se 3 (até 25 quilos) que pretendam voar acima 
de 400 pés. Pilotos remotos de aeronaves não 
tripuladas RPA das classes 1 (mais de 150 quilos) 
e 2 (mais de 25 quilos e até 150 quilos) deverão 
possuir ainda o Certificado Médico Aeronáutico 
emitido pela Anac ou o CMA de terceira classe 
do Decea.

A aplicação prática dos drones cresce acentuadamente
►
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DRONES BVLOS - É a operação na qual o piloto 
não consegue manter o drone dentro de seu 
alcance visual, mesmo com a ajuda de um 
observador. 

OPERAÇÃO VLOS - Na qual o piloto man-
tém o contato visual direto com o drone (sem 
auxílio de lentes ou outros equipamentos). 

OPERAÇÃO EVLOS  – Operação na qual 
o piloto remoto só é capaz de manter conta-
to visual direto com o drone com auxílio de 
lentes ou de outros equipamentos e precisa 
do auxílio de observadores de drone.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Nas operações realizadas com aeronaves 
não tripuladas com peso máximo de decola-
gem superior a 250 gramas, os operadores 
deverão portar documentos obrigatórios. 
Entre eles estão o manual de voo, documento 
de avaliação de risco e apólice de seguro. É 
obrigatório ter seguro com cobertura contra 
danos a terceiros nas operações de aeronaves 
não tripuladas de uso não recreativo acima de 
250 gramas (exceto as operações de aerona-
ves pertencentes a entidades controladas pelo 
Estado).

Não podem ser transportados pessoas, 
animais, artigos perigosos (RBAC nº 175/2009) 
e outras cargas proibidas por autoridades 
competentes. Artigos perigosos poderão ser 
transportados quando destinados a lança-
mentos relacionados a atividades de agri-
cultura, horticultura, florestais ou outras 
definidas pelo novo regulamento. Poderão 
ser transportados equipamentos eletrônicos 
que contenham baterias de lítio necessárias 
para seu funcionamento, desde que sejam 
destinadas para uso durante o voo, tais como 
câmeras fotográficas, filmadoras, computa-
dores etc. Artigos perigosos requeridos para 
operação do equipamento também poderão 
ser transportados. As regras referentes aos 
artigos perigosos não se aplicam aos drones 

controlados pelo Estado (sob total responsa-
bilidade das entidades e em cumprimento ao 
RBAC nº 175/2009).

FISCALIZAÇÃO

Os órgãos de segurança pública fazem 
a fiscalização de drones no dia a dia. Casos 
de infrações configuradas como contraven-
ção penal ou crime serão tratados por esses 
órgãos. Por parte da Anac, a fiscalização será 
incluída no programa de vigilância continua-
da e as denúncias recebidas serão apuradas 
administrativamente de acordo com as 
sanções previstas no Código Brasileiro de 
Aeronáutica (Lei nº 7.565/86). Outros órgãos 
farão a fiscalização de acordo com os aspectos 
relacionados às suas competências, como uti-
lização do espaço aéreo e de radiofrequência.

Irregularidades em relação ao cumpri-
mento da norma são passíveis de sanções 
previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica. 
A descrição das infrações e das penalidades 
pode ser consultada na Resolução 25/2008. 
Cautelarmente, a Anac poderá suspender 
temporariamente as operações nos casos de 
suspeita ou evidência de descumprimento do 
regulamento que impactem o nível de risco 
da operação.

O Código Penal também tipifica a exposi-
ção de pessoas a risco, em seu Artigo 132, que 
prevê pena de detenção de três meses a um 
ano (ou mais se o crime for considerado mais 
grave) nos casos em que se coloquem em peri-
go direto ou iminente a vida ou à saúde tercei-
ros. Pela Lei das Contravenções Penais, pilotar 
aeronave sem estar devidamente licenciado 
pode gerar pena de prisão simples (quinze 
dias a três meses) e pagamento de multa. 
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A MSD Saúde Animal, inovação em vaci-
nação sem uso de agulhas, é uma empresa do 
Grupo Merck & CO. INC, uma das principais 
farmacêuticas do mundo que está no merca-
do há mais de um século. Com o compromisso 
com a Ciência para Animais mais Saudáveis™, 
ela oferece a veterinários, produtores, donos 
de animais de companhia e governos uma das 
linhas mais amplas de produtos, soluções e ser-
viços integrados para gerenciamento da saúde. 

O IDAL® System é o método mais avançado 
para a vacinação de suínos, que dispensa o uso 
de agulhas, reduz lesões musculares e facilita 
a gestão da imunização do plantel. Além disso, 
a vacinação intradérmica encontra, de forma 
mais ágil, as células de defesa do animal que 
estão localizadas na pele e, dessa forma, pro-
move imunidade alta e duradoura, diz o gerente 
de Produtos, Robson Gomes. Essa foi uma das 
novidades que a empresa apresentou no 30º 
Show Rural Coopavel.

O MELHOR DO PORFÓLIO

A Ourofino Saúde Animal trouxe ao Show 
Rural Coopavel as principais soluções do seu 
portfólio, como o antimastítico Ciprolac, anti-
microbiano Lactofur, os endectocidas Evol e 
Fluatac Duo e o ectoparasitcida Superhion. Os 
produtos oferecem tratamentos efetivos aos 
rebanhos e aumentam a produtividade nas fa-
zendas. “O portfólio da Ourofino traz soluções 
diversas e todas ligadas às reais necessidades 
do dia a dia do pecuarista, afirma o gerente de 
produtos da empresa, Jean Pericole.

O Superhion é reconhecido no mercado 
pelo controle de ectoparasitas. “Com a asso-
ciação pioneira de Fipronil e Fluazuron, o pro-
duto tem atuação rápida e de longa duração 
para a proteção dos bovinos”, diz Jean. Outro 
destaque é o Evol, endectocida que traz as tec-
nologias Dual Blend e Dual Protection, com a 
combinação simultânea dos ativos Sulfóxido 

de Albendazol e Ivermectina, indicado para 
o controle estratégico de parasitas internos e 
externos. O produto ainda age como ovicida, 
larvicida e adulticida para verminoses, o que 
resulta em melhor controle parasitário e, con-
sequentemente, aumento da produtividade.

GENÉTICA EM EVIDÊNCIA

A (SSB) Select Sires do Brasil foi destaque 
em 2016 nas provas genéticas com o touro Mon-
tross, número 1 no mundo para GTPI. Entre os 
touros Top 25 provados para TPI, 18 são da ba-
teria SSB. Já nos top 10, oito são genética Select 
Sires, ou seja, 80% dos touros Top da raça são 
origem Select Sires do Brasil. Quem visitou o es-
tande da empresa, em fevereiro durante o Show 
Rural Coopavel, encontrou todos os destaques 
da genética mundial em um só lugar.

Outro aspecto importante é a análise do 
ranking das Top 1000 fêmeas testadas para 
GTPI - até dezembro. Esse ranking apresenta 
as mães dos touros da próxima geração e 78% 
são diretamente provenientes da genética Se-
letec Sires, o que representa que as melhores 
fêmeas da raça e das propriedades são filhas 
da genética SS.

A Select Sires busca auxiliar seus clientes 
a maximizar o ganho genético, aumentar pro-
dução e diminuir seus custos. Considerada a 
maior central de cooperativas de inseminação 
artificial de bovinos do mundo, a Select Sires 
conta com alguns dos maiores e melhores pro-
gramas particulares de melhoramento genético 
e de alta fertilidade para gado de leite e de corte.

ANIMAISVacina sem agulha
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IAPAR Bom ao solo, 
melhor ao meio ambiente

O Iapar (Instituto Agronômico do Pa-
raná) se dedica, entre outras, a pesquisas 
que mostram ao produtor rural técnicas de 
agricultura conservacionista que protegem 
o meio ambiente e beneficiam os solos. Elas 
também possibilitam redução de custos, ga-
nho de produtividade nas lavouras e, conse-
quentemente, o aumento da rentabilidade 
da atividade agrícola.

Se descartados de forma incorreta, os 
dejetos produzidos pela criação de suínos e 
aves têm alto potencial poluente para o solo, 
rios e lagos. É por isso que o Iapar vem estu-
dando há alguns anos margens seguras para 
a adubação de lavouras com esses resíduos, 
abundantes na região Oeste do Paraná. As 
pesquisas nesse sentido foram apresentadas 

pelo Instituto no 30º Show Rural Coopavel, 
em fevereiro.

“É um material rico em nitrogênio, fós-
foro, potássio e micronutrientes que, corre-
tamente utilizado, melhora a condição geral 
do solo, reduz o custo da adubação e aumen-
ta a produtividade das lavouras comerciais”, 
afirma a pesquisadora Graziela Barbosa.

No evento em Cascavel, uma parcela 
cultivada com feijão mostrou ao produtor 
como aferir o teor de nutrientes dos dejetos 
e calcular o equivalente em nutrientes N, P 
e K que os resíduos levarão para o solo, e 
também a avaliação econômica. “A econo-
mia na adubação pode chegar a R$ 500 por 
hectare”.

Técnicas conservacionistas são alvos de pesquisas desenvolvidas e 
divulgadas por Instituto

São várias as técnicas que podem contribuir para reduzir o surgimento de invasoras e melhorar a disponibilidade de nutrientes
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PLANTAS DE COBERTURA

As possibilidades para a diversificação 
de cultivos com adubos verdes, também 
chamados de plantas de cobertura, são en-
fatizadas pelo Iapar. Segundo o pesquisador 
Rafael Fuentes Llanillo, o uso dessas plan-
tas, se tecnicamente bem conduzido, pode 
oferecer ganho de produtividade e renta-
bilidade às lavouras de soja, trigo e milho, 
além de propiciar, como benefício adicional, 
a melhoria da condição geral do solo.

Plantas de cobertura também ajudam a 
reduzir a infestação de invasoras e a aumen-
tar a disponibilidade de nutrientes para as 
plantas, o que pode se traduzir em redução 
de custos com herbicidas e adubação. Es-
pécies leguminosas, como as mucunas, dei-
xam uma palhada rica em nitrogênio, que 
beneficia com esse nutriente as lavouras 
comerciais cultivadas na sequência, acres-
centa Fuentes.

O controle de nematoides é outra ca-
racterística dessas plantas que a pesquisa 
vem investigando, e que pode ser obtido 

com o uso de crotalárias, braquiárias, guan-
du-anão e as aveias, por exemplo. “Já está 
comprovado que essas plantas reduzem a 
população de nematoides de áreas infesta-
das”, diz a pesquisadora Andressa Cristina 
Zamboni Machado. É preciso, todavia, pla-
nejar o uso das plantas de cobertura em fun-
ção da espécie que se pretende combater.

CAFÉ-SHOW

Agricultores de várias regiões do País 
que visitaram a Casa do Iapar, durante o 
Show Rural Coopavel 2018, conheceram 
mais sobre a cultura do café. O Paraná tem 
favoráveis condições de solo e clima para 
produzir bebidas de alto padrão. Alguns de 
seus produtores são premiados em âmbi-
to nacional. Um trabalho que ganha espa-
ço mostra que quanto mais exigente for o 
consumidor, melhores serão os resultados 
para a oferta de um produto ainda melhor.

IAPAR
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PRÊMIO Prêmio reforça qualidade das 
Sementes Coopavel

A Coopavel, uma das maiores e mais tra-
dicionais cooperativas agrícolas brasileiras, 
recebe mais um prêmio de destaque em 2018. 
Ela acaba de ser eleita, em âmbito nacional, 
vencedora do concurso Mundo de Respeito, 
uma premiação que desde 1990 é conduzida 
nos Estados Unidos pela CropLife and Farm 
Chemicals International. A entrega da premia-
ção deverá ocorrer em outubro, em Washing-
ton, a capital norte-americana.

A Corteva Agriscience (Divisão Agrícola da 
DowDuPont) é uma nova empresa, mas que já 
agrega mais de 300 anos de história somando 
seus legados. O propósito dessa companhia 
recentemente criada é enriquecer a vida de 
quem produz e de quem consome, garantindo 

o progresso para as próximas gerações. Desde 
1990 a companhia concede o Prêmio Mundo 
de Respeito, pelo qual homenageia parceiros 
nos EUA. A partir de 2004, o prêmio foi esten-
dido para outros países, prestigiando aqueles 
que demonstraram responsabilidade com a 
segurança socioambiental.  

Em 2018, o programa Prêmio Mundo de 
Respeito entrou em seu 28º ano, quando ini-
ciou a premiação de uma nova categoria, a 
de sementes. 

Ela homenageia os representantes de pro-
dução e vendas de sementes para reconhecer 
os esforços extraordinários no posicionamen-
to e no apoio ao correto uso nas áreas onde 
atuam. No fim de julho, em solenidade junto 

Cooperativa será representada em outubro nos Estados Unidos pelo 
gestor do Negócio de Sementes, o agrônomo Charles Allan Telles

O anúncio foi feito dias atrás da sede da cooperativa
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PRÊMIO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CONCURSO

Melhorias no espaço físico dos depósitos

Atendimento das legislações

Prestação de serviço para o agricultor

Segurança no manuseio de produtos

Compromisso pessoal

Capacitação dos funcionários

Relação com a comunidade

Qualidade dos processos e produto produzido

PONTOS QUE ASSEGURARAM CONQUISTA À COOPAVEL 

Profissionalismo na condução das atividades

Instalações e procedimentos apropriados

Treinamentos equipe e transferência de tecnologia

Serviços de Tratamento de Sementes - profissional e sustentável

Êxito na qualidade de sementes e satisfação de clientes

Alta qualidade dos processos de produção de sementes

Responsabilidade Ambiental e Social

Busca constante de produção e entrega de sementes de alta 

qualidade

Diretores e representantes de empresas parceiras participaram do evento

ao Conselho de Administração da Coopavel, a Corteva, por meio de seus diretores e representan-
tes, fez o anúncio de que a UBS (Unidade de Beneficiamento de Sementes) da Coopavel venceu 
o Prêmio Mundo de Respeito no segmento se-
mentes. Com isso, a Coopavel vai representar 
o Brasil nos Estados Unidos, concorrendo com 
ao prêmio em âmbito de América Latina.

O projeto para concorrer ao concurso foi 
elaborado pelo gerente de Produção de Semen-
tes da Coopavel, engenheiro agrônomo Charles 
Allan Telles. Além de sua equipe, Charles tam-
bém contou com a colaboração, no processo, 
do gerente de Unidades da cooperativa,  Daltro 
Estivem Pestana e também do representante co-
mercial da Pionner, André Luis Prediger. 

Charles ressalta que esse projeto é uma 
grande conquista para a Sementes Coopavel 
e apenas reafirma os compromissos da coope-
rativa em sempre estar em busca da melhoria 
dos seus processos, produtos e pessoas, visan-
do à produção de alimentos sustentáveis.

O ato em que a Coopavel foi confirmada 
vencedora nacional na categoria de sementes 
contou com as presenças de Sergio Hitoshi 
Watanabe (gerente Comercial da Pioneer), 
André Luis Prediger (RC Pioneer), Alexandre 
Orsi Lisboa (RTV Crop Corteva), Thiago Za-
nella (RC Pastagens Corteva) e Carlos Breda 
Pereira (gerente de Marketing Pastagem).
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Pragas e DoençasTREINAMENTOS

Produtores rurais participaram de pales-
tra sobre ocorrência de pragas e doenças nas 
culturas de trigo recentemente na filial da 
Coopavel em Vera Cruz do Oeste. Um dos ins-
trutores foi o agrônomo Everton Muncinelli, 
da BASF. Ele também falou de soluções per-
tinentes ao problema. Rafael Scapini, da All-
Tech, falou sobre nematoides e mofo-branco 
e de soluções da empresa para o tratamento 
do sistema.

VISITA TÉCNICA

Agrônomos e gerentes recentemente con-
tratados tiveram a chance, durante visita téc-
nica, de conhecer as instalações da fábrica de 
fertilizantes, a unidade básica de sementes 
e a fábrica de rações da Coopavel. A equipe 
acompanhou e teve orientações sobre os pro-
cessos que ocorrem nas unidades, bem como 
quanto à logística empregada. A visita foi 
guiada pelos responsáveis técnicos de cada 
unidade fabril.
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TREINAMENTOSMICRONUTRIENTES

Palestra para produtores na filial de Santa Izabel. Felipe Zanetti, da GRAP, abordou sobre a 
aplicação de micronutrientes em cobertura para a cultura de trigo e a utilização de adjuvantes, 
além de tecnologia de aplicação. Já o palestrante Flávio Roman, da FMC, tratou da aplicação de 
fungicidas de diferentes mecanismos de ação na cultura do trigo.

MANEJO DE TRIGO

Agrônomos e técnicos agrícolas da Coopavel participaram dias atrás de um treinamento 
sobre manejo de doenças de trigo. As informações foram repassadas por Débora Chagas, da 
G12 Consultoria, e por Alessander Perosa, da FMC. A capacitação foi realizada no auditório do 
Parque Tecnológico onde anualmente acontece o Show Rural Coopavel.
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PLANTÉIS

NIR portátil
O projeto NBOX/Reveal, apresentado aos 

visitantes da mais recente edição do Show Ru-
ral Coopavel, consistente de um sistema NIR 
portátil que fornece nova abordagem ao for-
necimento de tecnologia e serviços de nutrição 
animal para produtores, com análises rápidas 
de nutrientes na utilização dos alimentos e for-
mulações de dietas. O NIR portátil pode ser 
movido ao redor da fazenda e realizar avalia-
ções de nutrientes onde necessário.

O objetivo desse mecanismo inteligente é 
trazer maior agilidade nas tomadas de deci-
sões e maior rentabilidade ao negócio. Algu-
mas de suas vantagens são a otimização de 
custos de formulação, curvas calibradas com 
alimentos de todas as regiões, maior banco de 
dados NIR do mundo e a expertise da Cargill 
de mais de 150 anos.

Alguns dos alimentos analisados são: Sila-
gem de milho, pré-secados de aveia, azevem 
e pastagens. A Nutron por meio dos projetos 
busca a nutrição ágil e precisa para o seu negó-
cio, com foco no atendimento às necessidades 
de cada cliente.

Imunocastração
A Zoetis apresentou no Show Rural 

Coopavel 2018 inovação em imunocastração, 
com o Vivax® e o Bopriva®, alternativa 
lucrativa, segura e confiável à castração 
cirúrgica em machos. O produto proporciona 
benefícios econômicos e de bem-estar animal 
exigidos nos dias atuais pelos produtores, 
veterinários, processadores e consumidores. 
A vacina de imunocastração é a alternativa 
para o fim da castração, tanto em suínos 
quanto em bovinos.
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PLANTÉIS

Pellet
Os principais combustíveis usados no aquecimento das criações de aves e suínos na região 

Oeste são a lenha e o pellet, mas há outras alternativas como óleo diesel, gás, energia elétrica e 
cavaco. A aceitação do pellet, como se viu durante o Show Rural Coopavel 2018, cresce devido ao 
melhor aquecimento pelo  menor percentual e variação de umidade, garantindo  temperatura 
uniforme. Outro benefício é a redução de mão de obra no período noturno e no inverno. As 
máquinas possuem um silo com autonomia de 10 a 12 horas, também  diminuindo espaço de 
armazenamento do produto em relação à lenha. A relação de consumo é de aproximadamente 
uma tonelada de pellet para oito metros cúbicos de lenha. Essas máquinas podem ser mistas, 
com dois combustíveis (pellet e ou lenha).

Linha pediátrica
Focada em soluções desde o nascimento, 

a empresa brasileira de nutrição Mig Plus 
lançou em Cascavel uma nova linha dedica-
da à fase neonatal dos leitões. Ela uniu assim 
a tecnologia de produtos próprios (Mig Dose 
e Mig Lac Instant Plus) à tecnologia euro-
peia com o Axcelera-P. A linha pediátrica foi 
pensada nas necessidades dos leitões de 0 a 
30 dias de vida aliando nutrição e saúde. Esse 
conceito tem como princípio o foco na saúde 
intestinal dos leitões desde as primeiras horas 
de vida até os 18 dias e sua transição para a 
alimentação pós-desmame.
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FERRUGEM Soluções que ajudam o 
produtor a decidir
Basf apresentou ferramentas de seu portfólio consideradas fundamentais 
no controle da ferrugem

A ferrugem asiática é considerada a 
principal doença do cultivo da soja no Bra-
sil, principalmente pela sua agressividade, 
favorecida pelo clima nas diversas regiões 
nas quais a oleaginosa é cultivada. Segundo 
o Consórcio Antiferrugem da Embrapa, na 
safra 2017/2018 o estado mais prejudicado 
com a doença é o Paraná.

Nesse contexto, a Basf apresentou du-
rante o 30º Show Rural Coopavel ferramen-
tas do seu portfólio que são fundamentais 
para o controle da ferrugem, com destaque 
para os fungicidas Versatilis®, Orkestra® 
SC e Ativum®. “Temos um cenário extre-
mamente favorável para multiplicação de 
pragas e doenças. Por isso, para evitar gran-
des perdas nas lavouras, é muito importante 
o monitoramento constante, conhecimento 
das características da região que ajudam na 
proliferação da ferrugem, bem como o ma-
nejo correto e ao clima, que afetou bastante 
a produção de soja no Paraná”, diz o gerente 

de Marketing Território da Basf, Eduardo 
Eugênio.

O Versatilis® foi apresentado pela pri-
meira vez no evento. A solução oferece faci-
lidade e flexibilidade de aplicação nas dife-
rentes fases de desenvolvimento da cultura, 
além de proporcionar incremento de produ-
tividade para as lavouras. Em mais de 25 mil 
hectares de áreas de confirmação de pesqui-
sa, por exemplo, a utilização do fungicida 
em associação com outras soluções da Basf 
resultou em incremento de produtividade 
de duas sacas de soja por hectare na safra 
2016/2017, em relação às áreas padrão das 
fazendas onde foram realizados os testes.

BASF AGRO

Outra novidade da Basf para os visi-
tantes do evento, que é um dos maiores do 
mundo, foi a apresentação do aplicativo 
Basf Agro para smartphones. A plataforma 
permite a busca das principais soluções da 
empresa por cultivo, e também por alvo 
(pragas, doenças e plantas daninhas) e está 
disponível para os sistemas iOS e Android.

A ferrugem já é a principal inimiga dos cultivos de soja no País

Para evitar grandes perdas nas 
lavouras, é muito importante 
o monitoramento constante, 

conhecimento das características 
da região que ajudam na 

proliferação da ferrugem.
Eduardo Eugênio

gerente de Marketing território da Basf
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Boas práticas 
e evolução 
caminham
sempre juntas

SEMENTES

2 0 1 8 2 8  E D I Ç Ã O

A Sementes Coopavel foi a grande 

vencedora do Prêmio Mundo de 

Respeito 2018, comprovando os 

investimentos na melhoria da 

qualidade dos processos de 

nossos produtos.




