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Plantio de qualidade e 
elevação da produtividade 
na cultura da soja

Uma ação que preserva 
águas e vidas

A vitrine do agronegócio 
mundial

Soja
Brasil
No dia em que comemorou 47 anos, a Coopavel 
recepcionou a Caravana Soja Brasil, do Canal Rural. 
Quatro especialistas estiveram em Cascavel 
para falar sobre perspectivas e mercados 
para a próxima safra e para 2018
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Conab fará remoção de milho 
para garantir vendas

A Companhia Nacional de Abastecimento realizará, no dia 15 de janei-

ro, o primeiro leilão de 2018 para contratação de frete com o objetivo de  

remover 33,9 mil toneladas de milho em grãos. O produto se destina ao 

abastecimento do Programa de Vendas em Balcão no Norte, Nordeste 

e Sul do País. A previsão é de que o milho comece a ser embarcado no 

dia 29 de janeiro.

A maior parte do produto está armazenada no Mato Grosso, mas há 

também remoção interna, de um armazém para outro, no Rio Grande 

do Sul e na Bahia. No estado gaúcho serão removidas 2,7 mil toneladas 

de Erechim para Cruzeiro do Sul e Maraú. No baiano, 800 toneladas de 

Irecê para Baixa Grande e Itaberaba.

Nos demais estados e municípios, as quantidades em toneladas são as 

seguintes: Rio Grande do Norte - Açú (1,8 mil), Mossoró (mil), Umarizal 

(1,7 mil), João Câmara (mil), Natal (2,7 mil), Caicó (2 mil) e Currais No-

vos (1,1 mil); Ceará - Russas, Senador Pompeu e Icó (2 mil cada uma), 

Iguatu (1,5 mil), Lavras de Mangabeira (300) e Tauá (1,5 mil); Paraíba 

- Monteiro (mil), Patos (2 mil) e Campina Grande (2 mil); Alagoas - Ma-

ceió e Palmeira dos Índios (500 cada); Roraima - Boa Vista (650);  Pará 

- Ananindeua (500);  e Acre - Rio Branco (300).

De acordo com o edital, as empresas interessadas em participar do 

leilão de frete deverão estar vinculadas a uma Bolsa de Mercadorias. 

Além disso, precisam comprovar que sua atividade principal é compa-

tível com o serviço de transporte de carga.

Produção de grãos deve passar 
de 226 milhões de toneladas

A safra de grãos 2017/2018 está estimada em 226,5 milhões de tone-

ladas. Os  números representam um recuo de 4,7% em relação à safra 

passada, de 237,7 milhões de toneladas, considerada um feito excep-

cional do setor agrícola brasileiro. Mas a expectativa é de comporta-

mento semelhante ao de ciclos anteriores, tendo como aliado o clima 

que favorece o bom desenvolvimento dos cultivos. A previsão está no 3º 

Levantamento da Safra de Grãos 2017/2018, divulgado pela Companhia 

Nacional de Abastecimento.

O plantio das principais culturas já terminou. Soja e milho continuam 

com a preferência do produtor, e respondem por cerca de 89% dos grãos 

produzidos do País. A soja deve alcançar 109,2 milhões de toneladas 

contra 114,1 milhões/t do último período. Já a expectativa para o milho 

total é de 92,2 milhões, contra 97,8 milhões/t distribuídos entre pri-

meira e segunda safras no período 2016/2017. A primeira safra pode 

alcançar números menores no ciclo atual e ficar em 25 milhões de t, 

enquanto que a segunda safra pode alcançar 67,2 milhões de toneladas, 

quase igualando ao registro da produção passada de 67,4 milhões/t. 

Por outro lado, o algodão em pluma deve alcançar 1,7 milhão de tone-

ladas, com aumento de 10,5% na produção e de 11% na área, marcando 

números próximos a mil hectares.

No caso da área total plantada, favorecida pelo aumento do plantio de 

algodão e principalmente da soja, estima-se um aumento de 0,9%, po-

dendo chegar a 61,5 milhões de hectares. A soja, graças à maior liquidez 

e à possibilidade de melhor rentabilidade em relação a outras culturas, 

deve ter uma elevação média de 3,1%, podendo alcançar 35 milhões de 

hectares - aumento de 1 milhão de hectares frente a 2016/2017.  Já a área 

do milho primeira safra deve diminuir 9,6%, o que vai refletir na área 

total da cultura, estimada  em uma redução de 528 mil hectares. 

Quanto à produtividade, os números se baseiam em análises de sé-

ries históricas, levando-se em conta que a safra ainda está em fase de 

plantio. Apenas a soja conta com informações colhidas em campo, que  

apontam para uma produtividade de 3.123 kg/hectares contra 3.364 da 

safra anterior.

 
Alimentos a comunidades do 
Paraná e Santa Catarina

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) deu início à doação 

de cestas de alimentos para acampados que aguardam reforma agrá-

ria e comunidades indígenas, em Santa Catarina e no Paraná. A ação 

é uma parceria da Companhia com o Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS), para atendimento as comunidades em situação de inse-

gurança alimentar e nutricional.

Serão doadas 340 cestas, totalizando aproximadamente 7,1 mil quilos 

de alimentos, a famílias acampadas - uma por grupo familiar. Ao todo, 

serão beneficiados 14 acampamentos nos municípios catarinenses de 

Abelardo Luz, Águas Mornas, Araquari, Mafra, Canoinhas, Celso Ra-

mos, Doutor Pedrinho, Fraiburgo, Monte Castelo, Passos Maia, Santa 

Cecília e Zortea. A entrega das cestas, uma por família, ficará a cargo 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Comunidades indígenas dos dois estados irão receber 2,4 mil cestas, 

uma por família, somando 50,4 mil quilos de alimentos. As entregas 

serão feitas pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Em Santa Catari-

na, as cestas contemplarão indígenas dos municípios de São Francisco 

do Sul, Palhoça, Canelinha, Major Gercino, Biguaçu Araquari, Imaruí, 

Balneário Barra do Sul, Guaruva, José Boiteux, Vítor Meirelles, Ibira-

ma, Chapecó, Seara, Abelardo Luz e Ipuaçu.

Também receberão uma cesta por família comunidades indígenas es-

tabelecidas no Paraná nas cidades de Clevelância, Vitorino e Parana-

guá, atendidas pela Coordenação da Funai em Santa Catarina. Cada 

cesta contém 2 kg de farinha de trigo, 10 kg de arroz, 4 kg de feijão, 1 kg 

de leite em pó, 1 litro de óleo, 1 kg de macarrão e 2 kg de açúcar mascavo.

A doação de alimentos é uma ação governamental realizada pela Co-

nab com recursos do MDS, que visa garantir alimentação a grupos 

populacionais específicos em situação de vulnerabilidade social. São 

beneficiários famílias acampadas que aguardam inclusão no Progra-

ma Nacional de Reforma Agrária, comunidades indígenas, quilom-

bolas e de terreiros, pessoas atingidas por barragens e pescadores 

artesanais. ∏ 

Uma história 
de sucesso

O desenvolvimento do agronegócio das regiões 

Oeste e Sudoeste, com os altos índices de produ-

tividade e uso de alta tecnologia com nutrição 

genética de última geração, está entre as ações 

que a Coopavel desenvolveu ao logo de sua his-

tória de 47 anos.

A Coopavel desafiou o mercado carterizado 

por grandes companhias multinacionais com 

projetos sustentáveis e investimentos na pro-

dução e na diversificação da agricultura e pe-

cuária, sempre preservando o solo, a água e o 

meio ambiente, identificando oportunidades 

que melhorassem a produtividade e a renda dos 

produtores rurais.

A evolução do agronegócio com a sustentabi-

lidade, na qual o crescimento econômico está 

junto com a preservação do meio ambiente, le-

vou à recuperação, nos últimos anos, de mais 

de oito mil nascentes e milhares de hectares de 

mata ciliar. Também fizemos milhões em inves-

timentos na educação e no conhecimento dos 

colaboradores e associados e de suas famílias.

A Coopavel, fundada em 15 de dezembro de 

1970, completou 47 anos com um trabalho pio-

neiro que foi além do empreendedorismo eco-

nômico na construção de cadeias de produção, 

e alavanca renda para uma comunidade de 600 

mil pessoas em 17 municípios.

No início foi muito difícil, mas o idealismo e o 

empreendedorismo de um grupo de 42 produ-

tores rurais, entre os quais os senhores João 

Ramiro da Silva e Osmar Ranghetti, que estão 

atuando até hoje como associados e líderes, foi 

a semente e a energia para o fortalecimento da 

cooperativa. Hoje a Coopavel tem mais de cinco 

mil associados e seis mil colaboradores, com fa-

turamento de R$ 2,1 bilhões, e com forte presen-

ça do mercado externo, onde exporta para mais 

de 30 países.

O mundo nunca foi dos que ficam parados, dos 

que fazem aquilo que todo mundo já fez. E as 

grandes mudanças aconteceram nas regiões 

Oeste e Sudoeste do Paraná e na América do Sul 

com o Show Rural Coopavel, o maior evento da 

América do Sul, o segundo maior das Américas 

e o terceiro maior do mundo.

Para a Coopavel continuar o crescimento e o 

desenvolvimento sustentável da região, preci-

sa-se de mais empreendedores e profissionais 

com vontade de continuar a missão de mudan-

ças na busca de aumento de produtividade, na 

qualidade e na renda para os produtores rurais 

e para toda a sociedade. A Coopavel atua com 

base nos princípios do cooperativismo: adesão 

livre e voluntária, controle democrático, par-

ticipação econômica dos sócios, autonomia, 

independência, educação e conhecimento, e 

preocupação com a comunidade.

A Coopavel é uma organização que foi funda-

da por voluntários e hoje com a presença ativa 

e com benefícios não somente para os coope-

rados mas para toda a sociedade, por meio da 

ajuda mútua e reciprocidade sem interferência 

do governo, melhora sempre os serviços a seus 

cooperados e trabalha na construção de estru-

turas econômicas, sociais e ambiental para as 

futuras gerações.

Parabéns aos sócios fundadores. A todos os 

associados e colaboradores da Coopavel e que 

Deus os ilumine e que todos trabalhem para o 

crescimento e o desenvolvimento sustentável 

das suas comunidades. ∏

Dilvo Grolli 
Presidente do Conselho de 
Administração da Coopavel
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O Natal costuma ser sempre uma ruidosa 

festa; entretanto se faz necessário o silêncio, 

para que se consiga ouvir a voz do Amor.

Natal é você, quando se dispõe, todos os dias, 

a renascer e deixar que Deus penetre em sua 

alma.

O pinheiro de Natal é você, quando com sua 

força, resiste aos ventos e dificuldades da 

vida.

Você é a decoração de Natal, quando suas vir-

tudes são cores que enfeitam sua vida.

Você é o sino de Natal, quando chama, congre-

ga, reúne.

A luz de Natal é você quando com uma vida 

de bondade, paciência, alegria e generosida-

de consegue ser luz a iluminar o caminho dos 

outros.

Você é o anjo do Natal quando consegue en-

toar e cantar sua mensagem de paz, justiça e 

de amor.

A estrela-guia do Natal é você, quando conse-

gue levar alguém, ao encontro do Senhor.

Você será os Reis Magos quando conseguir 

dar, de presente, o melhor de si, indistinta-

mente a todos.

A música de Natal é você, quando consegue 

também sua harmonia interior.

O presente de Natal é você, quando consegue 

comportar-se como verdadeiro amigo e irmão 

de qualquer ser humano.

O cartão de Natal é você, quando a bondade 

está escrita no gesto de amor, de suas mãos.

Você será os “votos de Feliz Natal” quando 

perdoar, restabelecendo de novo, a paz, mes-

mo a custo de seu próprio sacrifício.

A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e 

esperança, qualquer carente ao seu lado. ∏

Papa Francisco

Feliz Natal

Compactação do solo,  
como interfere no desenvolvimento 
das culturas e como podemos evitar
Cezar Rodrigo Berger da Silva e Gustavo Rafael Wolf, engenheiros agrônomos

A compactação dos solos é um tema que tem 

gerado muita discussão entre pesquisadores, 

produtores rurais e demais profissionais da 

área. Trata-se de um problema que está pre-

sente em diversas formas na grande maioria 

das propriedades rurais, seja de maneira lo-

calizada ou generalizada, mas afinal o que é 

o fenômeno da compactação de solo? Quais as 

formas de compactação? Como interferem no 

desenvolvimento das culturas? Como pode-

mos evitar e/ou corrigir?

Conceito de compactação do solo

A compactação nada mais é do que o aumento 

da densidade do solo e a redução da porosida-

de que ocorre quando é submetido a um esfor-

ço ou pressão contínua, como pelo do tráfego 

de máquinas agrícolas, em outras palavras a 

densidade significa a relação do peso sobre o 

volume, (kg/L, Ton/m³) e a diminuição da po-

rosidade é diminuição dos espaços existentes 

entre os agregados do solo.

Onde e como ocorre a compactação?

A compactação pode ocorrer tanto na camada 

superficial do perfil como também em cama-

das sub-superficiais e sua distribuição geral-

mente se dá de maneira variada ao longo da 

propriedade é mais comum nos locais onde 

ocorre maior tráfego das máquinas, como nas 

extremidades da lavoura onde são realizadas 

as manobras e nos rastros deixados pela ope-

ração de pulverização.

Porém, também pode ocorrer a compactação 

no sulco de plantio, ocasionada pelos com-

ponentes das semeadoras (plantadeiras), 

principalmente quando o plantio é realizado 

condições de alta umidade do solo.

Interferência no desenvolvimento das plantas

Vários fatores ligados à compactação estão 

correlacionados ao desenvolvimento das 

plantas. Entre os principais podemos citar 

o impedimento físico do solo ao desenvolvi-

mento das raízes, que por consequência limita 

a absorção de nutrientes e água, tornando as 

plantas mais susceptíveis ao estresse hídrico 

e ao ataque de pragas e/ou doenças.

Indiretamente, solos compactados têm menor 

capacidade de retenção de água e em períodos 

de chuvas a infiltração de água é prejudica-

da, tornando o solo mais propenso à erosão e 

perda de nutrientes pelo escorrimento super-

ficial, além de ocorrer um acúmulo de água 

no sulco de plantio, o que favorece o desen-

volvimento de doenças que atacam sementes 

e plântulas, prejudicando a germinação das 

sementes e a morte de plantas recém-emer-

gidas (também pode ocorrer devido à falta de 

oxigênio).

Como evitar e/ou corrigir os problemas de 

compactação?

Uma das ferramentas para poder evitar a 

compactação do solo está relacionada a um 

efetivo sistema de rotação de culturas que seja 

capaz de fornecer ao longo do ano um grande 

aporte de palhada sobre o solo e com grande 

formação de raízes no perfil. 

A palhada sobre o solo entre seus vários be-

nefícios atua como um colchão dissipando 

a energia exercida sobre solo, diminuindo a 

compactação. Já as raízes atuam na estru-

turação do solo pela da formação de canais 

pelo seu crescimento, além disso os restos 

culturais contribuem para a manutenção da 

matéria orgânica, importante também na es-

truturação dos agregados solo, tornando-os 

mais estáveis. De maneira geral, quanto maior 

for o teor de matéria orgânica no solo, menos 

propensa à compactação o solo estará.

É muito importante que durante o sistema de 

rotação de culturas ocorra uma intercalação 

de diferentes tipos de plantas com uma co-

bertura vegetal distribuída sobre a superfície 

o mais homogêneo possível e que os sistemas 

radiculares apresentem características dis-

tintas quanto à forma e exploração.

Uma técnica que muitas vezes é deixada de 

lado é a ocupação do solo entre os períodos de 

colheita ao plantio da próxima cultura, como 

exemplo a utilização do milheto entre a co-

lheita da soja até o plantio do trigo e a aveia 

preta entre a colheita do milho safrinha até o 

plantio da soja. 

A utilização de equipamentos para realizar a 

descompactação, tais como escarificadores e 

subsoladores, deve ser utilizada de maneira 

criteriosa, pois esses equipamentos realizam 

a desestruturação e quando utilizados erro-

neamente, tais como profundidade efetiva 

de trabalho, umidade do solo inadequada ou 

quando trabalhado de maneira isolada, sem a 

produção de palhas e raízes, podem contribuir 

para que ocorra um aumento da compactação 

em um segundo momento. Vale lembrar que 

essa mesma técnica é utilizada na construção 

de estradas onde o solo é revolvido para facili-

tar e melhor a compactação.

Outro aspecto muito importante quanto à 

prevenção da compactação do solo, refere-se 

ao tráfego de máquinas sobre esse. É preciso 

evitar sempre que possível a realização das 

operações em condições nas quais a umidade 

do solo esteja acima do ideal, pois favorece a 

compactação.

A compactação do solo é algo que vem preocu-

pando muito a cadeia produtiva. A adoção de 

boas práticas, tais como rotação de culturas, 

controle de tráfego de máquinas, correção do 

solo para evitar que o ocorra o impedimento 

químico ao desenvolvimento das raízes, uma 

vez visto que em sua ausência o solo torna-se 

mais suscetível a compactação, são ferramen-

tas básicas e imprescindíveis para evitar as 

perdas causadas por esse problema tão co-

mum nas propriedades brasileiras.
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sui furos para alojar e distribuir as sementes. 

Com o movimento da semeadora o disco gira, 

largando as sementes sobre o tubo condutor 

que as conduz até a superfície do sulco.

Já o sistema pneumático utiliza o vácuo ou 

pressão para realizar a dosagem das semen-

tes que ficam presas pela pressão do ar a um 

disco alveolado posicionado na vertical. Com 

o movimento da semeadora esse disco gira e 

um dispositivo de corte de pressão libera as 

sementes quando essas então sobre os tubos 

condutores.

O sistema pneumático tende a apresentar me-

nores problemas na distribuição, com meno-

res números de falhas e ou sementes duplas, 

além de promover menores danos às semen-

tes, porém tem como desvantagem o custo 

mais elevado de aquisição.

Dosador de fertilizantes

Os sistemas dosadores de fertilizantes se lo-

calizam abaixo do reservatório de fertilizan-

tes e podem ser de vários tipos. Normalmente 

os modelos encontrados são do sem-fim com 

transbordo transversal, sem-fim com descarga 

por gravidade, sem-fim com descarga e trans-

bordo lateral e rotor acanalado e disco estrela.

O sistema com descarga por transbordo tende 

apresentar melhor desempenho se compara-

do ao por gravidade, quando trabalhando so-

bre inclinação.

Unidade de corte da cobertura vegetal

A unidade de corte da cobertura vegetal é rea-

lizada pelos discos de corte, que podem ser 

de diferentes tamanhos e formatos podendo 

ser lisos, ondulados, estriados, corrugados e 

recortados. Os discos lisos são melhores para 

o corte da vegetação e requerem menor força 

para penetrar no solo.

Os discos ondulados e corrugados necessitam 

de maior força para penetrar no solo devido à 

área de contato maior além de proporcionar 

maior aderência de solo ao disco devido suas 

ranhuras.

Abridores de sulco para fertilizantes

Os sistemas de abertura de sulco para o fer-

tilizante ficam posicionados atrás do disco de 

corte podendo ser do tipo haste, guilhotina ou 

disco duplo. Alguns modelos de semeadoras po-

dem ainda ser equipados com um disco simples.

Sistema de controle de profundidade de 

sulco para sementes

O sistema de controle de profundidade para de-

posição de sementes normalmente é em forma 

de rodas localizadas próximas ao disco de 

abertura do sulco e deposição de sementes. 

A regulagem de profundidade na maioria das 

semeadoras-adubadoras é realizada por meio 

de articulação com furos ou entalhes de regu-

lagem.

Sistema de Compactação do Sulco

O sistema de compactação é a última unidade 

da semeadora que atua durante a semeadura. 

Esse componente tem a função de proporcio-

nar melhor contato entre a semente e o solo 

através da aplicação de pressão lateral ou 

sobre o sulco de semeadura, deixando solto 

o suficiente para garantir a emergência das 

plântulas.

O sistema de compactação pode ser dos tipos, 

roda lisa com depressão central, pneu mur-

cho e rodas em “V”. ∏

Modelos de discos, liso, estriado, ondulado e recortado. Fonte - Metisa (2015)

Plantio de qualidade e elevação da 
produtividade na cultura da soja
Rodrigo Berger da Silva, engenheiro agrônomo

Não existe qualquer tipo de dúvida que a 

cultura da soja é uma das mais importantes 

culturas agrícolas cultivadas no Brasil, na 

última safra a cultura ocupou uma área de 

aproximadamente 33,9 milhões de hectáres e 

uma produção total de 114 milhões de tonela-

da, com produtividade média de 3.362 kg/ha. 

É a maior produtividade média já alcançada 

no Brasil, porém muito inferior ao potencial 

da cultura, lembrando que o recorde mundial 

de produtividade supera os 11.500 kg/ha.

Para conseguir grandes produtividades e ma-

ximizar o potencial da cultura, a implantação 

da cultura é um dos processos de maior im-

portância e o desempenho das semeadoras/

adubadoras, popularmente conhecidas por 

“plantadeiras”, está diretamente ligado ao 

sucesso na implantação. Para melhor com-

preender o seu funcionamento deve-se en-

tender como são constituídas as semeadoras/

adubadoras e a importância de cada compo-

nente durante o processo de semeadura.

Constituição das Semeadoras

Chassi

Também conhecida por porta ferramentas, 

o chassi é a estrutura construída em aço, 

formando um quadro rígido sobre a qual são 

montada os demais componentes das semea-

doras. O chassi da unidade de distribuição da 

semente pode ser classificado como pivotado, 

pantográfico e/ou flexível.

O chassi pivotado é aquele em que as barras 

principais são ligadas por apenas um ponto 

de articulação. Já o sistema pantográfico é 

montado através de um paralelograma, o que 

permite maior flexibilidade da linha semea-

dora pra acompanhar as irregularidades do 

terreno.

Sistema de acionamento e transmissão

O sistema de transmissão das semeadoras-a-

dubadoras pode ocorrer via correntes, cardãs 

ou misto. As correntes necessitam de maio-

res cuidados com a manutenção durante o 

plantio, uma vez que as correntes que ficam 

próximas as unidades de plantio estão mais 

sujeitas a serem danificadas por restos cul-

turais, aderência de poeira ou eventualmente 

por agregados de solo arremessados pelo ro-

dado e componentes da semeadora em conta-

to com o solo, principalmente em condições 

de umidade elevada do solo.

Dosador de sementes

Os mecanismos de distribuição da semente 

mais utilizados para a cultura da soja são o 

sistema de distribuição por disco perfurado 

horizontal alveolados ou disco pneumático.

O disco perfurado horizontal alveolado é com-

posto pelo disco alveolado, anel sobre o qual 

o disco se movimenta, martelete e de escova, 

que eliminam o excesso de sementes de cada 

célula. O sistema fica posicionado no fundo 

do reservatório na posição horizontal e pos-
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8. CONTROLE DE VETORES (RATOS/ 

CASCUDINHO): No caso de vetores 

temos que ter em mente que nós nunca 

vamos conseguir fazer a erradicação, 

mas sim controle da população. Por 

isso, temos várias ferramentas que nos 

auxiliam para manter as populações 

dos vetores controladas. No caso de 

roedores a limpeza da propriedade, o uso 

racional dos raticidas e as marcações 

de consumo nos sinalizam se o controle 

está sendo vem feito ou não, em relação 

ao cascudinho a fermentação e o uso dos 

inseticidas, de forma correta, são mais 

que suficientes para o controle adequado.

9. QUALIDADE DA ÁGUA: É sabido que a 

ave consome o dobro do volume de água, 

em litros, correlacionado ao consumo de 

ração, isso por si só demonstra tamanha 

é a importância e o cuidado que devemos 

ter com a qualidade da água. Então 

devemos fazer a cloração de forma correta 

e manter o sistema hidráulico sempre 

limpo, o ideal é fazer a limpeza todo 

intervalo.

10. PROIBIÇÃO DE AVES NA PROPRIEDADE 

DA PRODUÇÃO: Aves de “companhia” 

ou galinhas caipiras são reservatórios 

de doenças, por isso a criação delas 

na mesma propriedade em que está 

instalada a granja não é permitida, bem 

com recomendamos que as pessoas que 

trabalhem em aviários devem evitar 

contato com aves que não sejam às das 

granjas. ∏

melhores produtores do mês de novembro 2017

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

Arlei Dotti 3.534 49.15 1.803 4.86 71.90 382 Campo Bonito

Gladistones Cominetti 3.966      55.29 1.773 7.35 72.09 380 Santa Lucia

Benjamim Margotti 3.401 49.58 1.747 3.89 68.6 378 Ibema

Sigismundo Ascari 3.679 51.00 1.823 3.63 72.14 376 Três Barras do Paraná

Arlei Dotti 3.516    49.35 1.831 5.05 71.25 372 Campo Bonito

A importância da biossegurança 
na avicultura

A definição de biossegurança pode ser dada 

como as medidas de controle adotadas dentro 

do sistema de produção para a minimização 

dos riscos inerentes à atividade. Assim, deve-

mos lançar mão de ferramentas e práticas de 

manejo para que possamos ter êxito e manter 

o status que o Brasil alcançou.

Dentro de uma nova tendência, onde o foco da 

produção é o cliente, o mercado vai determi-

nar quais tipos de produtos podem ser utiliza-

dos na criação das aves. Uso de determinados 

produtos na avicultura tem sido cada mais 

restrito, por isso devemos nos atualizar para 

cada vez mais trabalharmos na prevenção 

dos problemas e não na remediação, já que é 

sabido que os esforços gastos em prevenção 

são infinitamente mais baixos. São eles:

10 pontos-chaves da 
biossegurança

1. ORGANIZAÇÃO DA GRANJA (“5S”): As 

propriedades devem estar minimamente 

organizadas e dentro da área limpa (área 

cercada), não podemos observar entulhos 

e maquinários que não são usados na 

avicultura, a vegetação na parte interna 

da cerca deve ser mantida aparada; é 

recomendado que dentro desse recinto 

não tenhamos a plantação de árvores 

frutíferas e hortaliças ou outras culturas 

que possam atrair vetores de doenças.

2. COMPOSTEIRA: A estrutura deve estar 

íntegra, sem rachaduras, com tela 

anti-pássaro e bem vedada de maneira 

que impeça o acesso de animais ao seu 

interior. O manejo da compostagem 

também é outro ponto que temos que ter 

muito controle,  em uma compostagem 

bem manejada devemos observar 

ausência de cheiro forte, moscas e outros 

insetos e todas as carcaças devem estar 

cobertas.

3. ISOLAMENTO DA GRANJA: A cerca 

de isolamento deve estar íntegra, o 

portão deve estar sempre fechado, para 

restringir o acesso de animais de grande 

porte e pessoas à área limpa.

4. ARCO DESINFECÇÃO: É utilizado para 

a desinfecção de todo tipo de veículo 

que adentrar à área limpa, por isso deve 

estar em perfeito funcionamento sem 

bicos entupidos e com desinfetante 

permanentemente disponível.

5. RESTRIÇÃO E CONTROLE DE PESSOAS: 

As medidas de controle de acesso à 

instalação só será efetiva se o responsável 

pela granja também for rigoroso, pois as 

pessoas que devem ter contato com as 

aves são apenas aquelas que trabalham 

nas granjas.

6. MANEJO DE CAMA: O manejo da cama 

é de extrema importância, pois começa 

exatamente logo após a saída do último 

caminhão de carregamento, o controle 

da qualidade da cama está diretamente 

ligado a determinadas enfermidades, 

entre as mais relevantes estão as 

coccidioses e as enterites. Já na prevenção, 

a salmonela é primordial que tenhamos 

uma cama seca e bem manejada não só no 

intervalo, mas na vida do lote.

7. LAVAGEM E DESINFECÇÃO: Essa 

ferramenta deve ser usada de forma 

racional e bem colocada em casos 

específicos para diminuir a pressão de 

infecção das instalações.
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Sistema dos biodigestores

Concebida para ser uma unidade auto-susten-

tável, preocupada com o meio ambiente, pos-

sui ainda o sistema de tratamento de dejetos 

líquidos e sólidos, formado pelos biodigesto-

res, desidratação de carcaças de animais e 

placentas, sistema de aeração e reuso da água.

No sistema dos biodigestores ocorre o apro-

veitamento da energia pelo biogás, por grupos 

geradores que transformam energia para uti-

lização na unidade. A área de reflorestamen-

to de eucalipto compreende 40 alqueires  que 

fornecerá lenha  para as filiais da Coopavel. 

A unidade teve seu povoamento em junho de 

2016 e em março de 2017 iniciou a entrega de lei-

tões para os produtores integrados. A produção 

de suínos próprios teve aumento em relação ao 

ano de 2016 aproximadamente em 80%. 

   Aliado ao aumento 
na produção, lotes 
com performance de 
ganhos de peso, na 
média de 960 gramas 
e conversão alimentar 
1,99, houve também uma 
redução significativa 
na mortalidade no 
campo e um aumento 
no número de animais 
saudáveis; reduzindo 
custos com medicação 
na fase de terminação

A Coopavel, visa à cadeia produtiva completa. 

Na área suínos, os desempenhos das unidades 

produtoras aparecem no campo e na platafor-

ma do frigorífico. ∏

Investimentos em tecnologia 
e  inovação para produção de 
animais com alta performance

A Unidade de Produção de Leitões - UPL II, 

localizada nas proximidades do distrito de 

Juvinópolis, tem capacidade para 6,3 mil 

fêmeas, em um sistema de Núcleo Filial de 

Rebanho Fechado, com plantel interno de bi-

savós e avós para auto-reposição de matrizes.  

   As matrizes que geram os 
leitões para entrega aos 
produtores integrados são 
produzidas na própria 
unidade de produção. 
Evitando assim a entrada 
de matrizes externas

As matrizes que geram os leitões para entre-

ga aos produtores integrados são produzidas 

na própria unidade de produção, evitando a 

entrada de matrizes externas. Aliada a esse 

sistema, a atualização genética é constante, 

ou seja, existe o acesso ao material genético 

permanente e atualizado. As inseminações 

são realizadas por genética líquida. O sêmen 

é fornecido diretamente pela Agroceres Pic, 

por meio da central de Laranjeiras do Sul 

ocorrendo aí, o acompanhamento de material 

genético e sua evolução com análise de viabi-

lidade dos machos fornecedores de sêmen. 

Além desse programa de avaliação dos ma-

chos, também as fêmeas produzidas na UPL 

possuem um sistema de avaliação de índice 

genético. Acompanhadas semanalmente, fê-

meas são inseminadas com sêmen determi-

nado para o seu índice genético, bem como, 

acompanhamento do progresso genético efe-

tivamente realizado, pela disponibilização de 

relatório de avaliação genética do plantel, ma-

chos bisavôs, com fêmeas de pontuação acima 

de 115 pontos. 

Um dos grandes diferenciais do programa exis-

tente na UPL , está  cuidado sanitário, pois com 

a auto-reposição do plantel, reduz-se o risco 

de introdução de agentes infecciosos e esta-

biliza a imunidade dos animais. Esses fato-

res que são essenciais para a produtividade 

e resultados no campo, a UPL  foi construída 

em local com alto padrão sanitário, margea-

da pelo rio Andrada, sem contato com outras 

granjas de Suínos ou aviários próximos.

melhores produtores de suínos de novembro 2017

Produtor C.R. C.A. gPd Idade mort.% mão de obra Tipo de comedouro

Gerson Krug 2,010 1,808 0,9595 104,17 2,14% Familiar Automatico

Valdomiro Lorenzetti 2,141 1,926 0,9372 106,19 0,76% Contratada Tampão

Paulinho Jose Liesenfeld 2,256 1,958 1,0163 105,22 2,32% Familiar Automatico

Cleiton Buratto 2,182 1,962 0,9238 108,77 1,60% Contratada Automatico

Aldemir Oldoni 2,254 1,979 0,9812 107,58 2,22% Familiar Tampão
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O ritmo já é acelerado na área que de 5 a 9 de fevereiro receberá a histó-

rica edição de 30 anos do Show Rural Coopavel. Cerca de cem pessoas 

desempenham, neste mês de dezembro, diversas tarefas para deixar 

tudo pronto para um dos maiores e mais conhecidos eventos de novas 

tecnologias para a agropecuária do mundo. Em conversa com os coor-

denadores das equipes destacadas para preparar a feira, o coordenador 

geral Rogério Rizzardi afirma que o desafio contínuo é o da superação. 

“Precisamos contagiar e agradecer cada visitante pela presença, por-

que ele é a razão do trabalho e do sucesso do Show Rural Coopavel”. 

“Precisamos contagiar e agradecer 
cada visitante pela presença, porque 
ele é a razão do trabalho e do sucesso 
do Show Rural Coopavel

”Rogério Rizzardi, coordenador geral do Show Rural Coopavel 

O primeiro recorde da feira acontece mesmo antes da abertura oficial 

dos portões, em 5 de fevereiro. O número de expositores confirmados 

é de 530, dez a mais que na edição de fevereiro de 2017. O volume de 

negócios deve ultrapassar a marca de R$ 1,5 bilhão e a soma de visitan-

tes esperada é superior a 250 mil pessoas. “Vamos receber caravanas 

dos mais diversos cantos do Brasil e do mundo. E juntos com garra, 

trabalho e união recepcionaremos a todos com muito carinho”, afir-

ma Rizzardi. A nova edição da feira começa a ser preparada tão logo a 

atual termine. O planejamento é contínuo e uma apuração rigorosa das 

avaliações recebidas pautam melhorias.

A vitrine do agronegócio mundial

Áreas que formarão os belos jardins do evento 
são cuidadosamente preparadas

Reparos na estrutura são necessários para deixar 
tudo em ordem para recepcionar comitivas do Brasil e 
exterior

“O desafio constante de um evento como 
o Show Rural Coopavel é tentar fazer 
ainda melhor aquele que já é reconhecido 
como o maior da América Latina

”Acir Palaoro, coordenador executivo do Show Rural Coopavel

O coordenador executivo Acir Palaoro entende que o desafio constante 

de um evento como o Show Rural Coopavel é tentar fazer ainda melhor 

aquele que já é reconhecido como o maior da América Latina. Em feve-

reiro, devido a vários fatores e aos sinais de recuperação da economia, 

as maiores e mais importantes empresas do seu segmento no agrone-

gócio estarão em Cascavel para apresentar novidades em tecnologias, 

cultivares e novos conhecimentos para que o agricultor possa produzir 

ainda mais e melhor. Haverá também novidades na área da pecuária, 

que cresce a um ritmo forte na feira.

“Sou muito grato a todos que doam seu 
trabalho e talento para fazer do Show 
Rural Coopavel uma das maiores vitrines 
do agronegócio em todo o mundo

”dilvo grolli, diretor-presidente da Coopavel

O Show Rural Coopavel só chegou ao que é atualmente, um evento que 

é de toda a comunidade, devido ao que passou a representar para a 

economia de uma região inteira, porque muitas pessoas acreditaram 

que seria possível realizar, no interior do Paraná, uma feira com essa 

qualidade e organização. “Sou muito grato a todos que, de uma forma 

ou outra, doam seu trabalho e seu talento para fazer com que o Show 

Rural Coopavel seja reconhecido como uma das maiores vitrines do 

agronegócio em todo o mundo”. ∏



A Coopavel recebeu um presente 

especial na passagem dos seus 

47 anos. A Caravana Soja Brasil, 

organizada pelo Canal Rural e outros 

parceiros, trouxe à cidade algumas 

autoridades em sua área de atuação 

para falar de manejo, controle de 

pragas, mercado e também sobre 

perspectivas para a política em 2018. 

“é uma honra receber um evento 

de tanta tradição e que ressalta, 

em regiões de grande produção, o 

calendário de uma das commodities 

mais importantes para a economia 

nacional”, disse o diretor-presidente 

da Coopavel, dilvo grolli.

Soja 
Brasil
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A primeira das quatro palestras técnicas foi com 

Alvadi Balbinot, que falou sobre Problemas no 

estabelecimento da cultura que limitam a produ-

tividade. O potencial genético das plantas utiliza-

das e o ambiente (luz, água, oxigênio, nutrientes 

e outros) são alguns dos fatores que o agricultor 

deve empregar de olho em resultados elevados de 

produtividade, na casa das 75, 80 casas de soja por 

hectare.

“Tudo o que o produtor puder 
fazer para obter índices 
de produtividade altos 
deve ser feito, porque essa 
medida ajuda a equilibrar 
e a compensar resultados 
em caso de problemas 
gerados por fatores como a 
estiagem, que estão acima 
da vontade e do poder de 
decisão do sojicultor

”Alvadi Balbinot

Há quatro componentes que precisam ser cui-

dadosamente observados por quem se dedica ao 

plantio da cultura: número de plantas produti-

vas por área, quantidade de vagem por planta, de 

grãos por vagem e o peso de vagens por mil grãos.

Para chegar à produtividade de 80 sacas é preciso 

alcançar 200 mil plantas por hectare, ou dez plan-

tas por metro de fileira. Esse número então preci-

sa ser multiplicado por 60 vagens vezes 2,5 grãos 

por mil grãos. Três recursos ajudam a melhorar a 

performance dos plantios, conforme Alvadi, que 

citou a qualidade da semente, os cuidados no pro-

cesso de semeadura e a qualidade do solo que vai 

receber a semente.

Durante os deslocamentos da Caravana Soja Bra-

sil pelo Paraná, Alvadi pôde observar e falar com 

outros especialistas sobre as condições das áreas 

de soja pelo Estado. E as condições são considera-

das uniformes, com clima semelhante nas princi-

pais regiões produtoras. A sucessão de períodos 

de estiagem, de chuva forte e de chuva com redu-

ção de temperaturas, como ocorreu de agosto a 

novembro, fez com que o produtor fosse obrigado 

a fazer escolhas. E, às vezes, diante disso, riscos 

de redução de produtividade se confirmam.

Para diminuir o impacto de situações que estão 

além do manejo, o agricultor precisa dar atenção 

especial à qualidade do solo. Técnicas bem aplica-

das ampliam os resultados e fazem o investimen-

to valer a pena, segundo Alvadi. O uso de novas 

tecnologias, como a de drones, também contribui 

com esse cenário. Eles permitem observar do alto 

o desempenho e a performance da cultura com 

mais precisão, principalmente de falhas que le-

vam a áreas disformes e diminuição de produti-

vidade.

O manejo da 
resistência
A biotecnologia se transforma em uma das mais 

importantes aliadas do agronegócio nos últimos 

anos. Diante do avanço da população mundial e 

da responsabilidade de produzir cada vez mais 

alimentos, combater com eficiência os inimigos 

de culturas como soja, milho e algodão é cada vez 

mais imprescindível.

O especialista José Magid Waquil participou da 

Caravana Soja Brasil 2017/2018 para falar sobre 

Preservação da biotecnologia no campo. Ele citou 

sobre clonagem, genes e cultivares resistentes a 

certos tipos de defensivos. E deu ênfase à tecno-

logia Bt (iniciais do nome científico da bactéria 

Bacillus thuringiensis). Trata-se de um micro-or-

ganismo encontrado no solo responsável por ge-

rar uma proteína tóxica a alguns insetos, porém 

sem efeito sobre outros organismos.

Segundo José, as plantas transgênicas Bt são 

instrumento empregado para evitar perdas que 

podem ser significativas a culturas de peso na 

economia do País. O uso dessa tecnologia foi 

autorizada pela lei de número 11.105, que regu-

lamentou o uso de organismos modificados no 

Brasil. Há um conjunto específico de insetos que 

as plantas Bt combatem nas culturas de soja, mi-

lho e algodão. Embora sua eficiência, aos poucos a 

resistência passa a ser desafio à performance da 

tecnologia.

Uso da tecnologia é aliado para combater insetos que 
atacam culturas importantes, segundo José Waquil

Alvadi disse que investir na qualidade do solo deve ser 
uma das prioridades do sojicultor

Refúgio

Técnicas foram desenvolvidas para retardar a 

evolução da resistência. Uma das de maior suces-

so é o refúgio, que é destinar parte da área plan-

tada para o manejo que o produtor faria caso não 

estivesse utilizando a tecnologia Bt. O uso pode 

ocorrer na forma de perímetro, bloco ou mesmo 

no meio da lavoura, com áreas que vão de 800 a 

1,6 mil metros. 

“O monitoramento de pragas, 
segundo informações 
técnicas apuradas, é 
uma necessidade

”josé magid Waquil

Outras boas práticas para elevar o retardamento 

da resistência são a dissecação antecipada, o uso 

de sementes certificadas, o tratamento de semen-

tes e o controle de plantas daninhas e voluntárias.
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2018, o ano 
que desafia 
as projeções
Jornalista que há 25 anos cobre o noticiário e os 

bastidores de Brasília, Mauro Zanatta, fez, du-

rante a Caravana Soja Brasil, em Cascavel, uma 

leitura apurada da atualidade política e falou de 

perspectivas para 2018, considerado um ano sin-

gular para a economia e para a democracia brasi-

leira. Embora o quadro seja de certa recuperação 

no campo econômico, há variáveis decisivas em 

jogo e que dependem da eleição de outubro para 

se definirem.

Com os protestos nas ruas, a Lava Jato e o impedi-

mento de Dilma Rousseff, a ordem entre os políti-

cos é a sobrevivência. 

“O grande projeto é chegar 
‘vivo’ até julho de 2018 e então 
buscar a reeleição e, com ela, 
a imunidade parlamentar

”mauro Zanatta

O Congresso jamais esteve tão fragmentado. São 

35 partidos que agem segundo interesses de seus 

líderes e de seus nomes mais fortes. “Quem man-

da no País é o Centrão, um grupo de cerca de 200 

deputados federais, dos mais diversos partidos, 

que estão preocupados apenas com cargos, emen-

das e recursos”, segundo Zanatta.

O jornalista falou também de movimentos que 

ajustam o discurso dos principais pré-candida-

tos à sucessão de Michel Temer. Geraldo Alckmin 

(governador de São Paulo) adota a postura cen-

tro-direta, enquanto que o deputado federal Jair 

Bolsonaro migra do radicalismo de direita para 

uma fala mais receptível, de direita-centro. Za-

natta lembrou que a chamada reforma política 

de alguns meses atrás criou um fundo bilionário 

e que 80% do valor ficará concentrado em ape-

nas quatro partidos. Ele não acredita na eficácia 

da reforma da Previdência que poderá ser feita e 

afirma que se tratará apenas de mais um balcão 

de negócios.

A maior incógnita para traçar um panorama às 

eleições de outubro é a situação de Lula. Ele pode 

ser preso ou ter os direitos políticos cassados. 

Porém, como candidato ou padrinho de alguém, 

o petista terá papel de destaque na eleição. Há al-

guns fatores que pesam contra ele, como rejeição 

na casa dos 50% e recusa do eleitor em votar em 

nomes tradicionais. O próximo presidente, seja 

quem for, terá de enfrentar o sério endividamento 

do Estado e a sangria que a Previdência provoca 

nos cofres abastecidos pelos contribuintes.

Apesar do fôlego extra dos últimos meses, a eco-

nomia seguirá 2018 fragilizada, segundo Zanatta. 

“Teremos Selic em 7% ou menos, o que é bom, mas 

a infraestrutura seguirá precária, e sem investi-

mentos. O fim da Lei Kandir trará consequências 

às exportações e a dívida pública seguirá na as-

cendente”. Há questões preocupantes no hori-

zonte, como as que envolvem mérito sobre marco 

temporal às demarcações indígenas, e o agrone-

gócio, por sua vez, seguirá como mola propulsora 

dos bons indicadores.

O fator 
Argentina
Um dos maiores conhecedores de mercado e agro-

negócio do País, Paulo Molinari, fez a quarta das 

palestras da Caravana Soja Brasil na área que 

anualmente recebe o Show Rural Coopavel. Ele 

tratou sobre Mercado, comercialização da safra. 

A questão mais interessante a considerar, dian-

te da realidade mundial, é o fator Argentina, que 

enfrenta os efeitos de intempéries agudas. Depen-

dendo do que ocorrer nos próximos dias, haverá 

reflexos principalmente no mercado da soja.

O mundo, de acordo com Molinari, está saindo 

da recessão de 2008. A expectativa para o curto 

prazo é de cinco bons anos de crescimento. O Bra-

sil também está melhorando, mas então por que 

o preço da soja não reage, questionou o analista. 

“Simples, há muita oferta”, respondeu. O câmbio 

em 2018 poderá ser atípico devido às eleições e, 

principalmente, pelo resultado que poderão apre-

sentar. A oscilação deverá ficar entre R$ 3 e R$ 

3,40. Cotação menor significa que a situação é me-

lhor, mais alta é sinalização de problema.

O ano de 2018 será volátil, diz Paulo Molinari. 

De evitar comercializar a safra toda de uma vez 

e sim em alguns momentos considerados mais 

propícios. “Vai exigir mais paciência, estudo e 

dedicação dos agricultores”. O quadro nacional 

gera tensão porque a dívida, incluindo União e es-

tados, é de R$ 5 trilhões e tecnicamente o Brasil 

está quebrado, ressaltou o especialista. E quem 

em 2019 inverterá a curta do endividamento, Ma-

rina Silva, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Geraldo 

Alckmin, Álvaro Dias, Lula, questionou.

A Previdência é um dos motivos mais conhecidos 

e debatidos. “Fácil de entender, enquanto um ser-

vidor se aposenta com teto de R$ 27 mil, na ini-

ciativa privada o máximo possível é de R$ 5 mil. 

É óbvio que a conta não fecha”. Mas o calo é muito 

maior e doloroso do que se pensa, alertou Molina-

ri. Um dos problemas está em atitudes adotadas 

por Lula para se reeleger, e que cobram a conta a 

partir de agora. Sem as reformas em 2018, o Brasil 

enfrentará corte de notas de crédito, o dólar subi-

rá, o preço da soja aumentará, porém os custos de 

produção também.

Argentina

Além da política, há outra incógnita, o clima. A 

temperatura das águas do Pacífico, na América do 

Sul, está abaixo do normal (La Niña). As projeções 

são de oscilações e chuvas reduzidas na parte Sul 

da América do Sul, impactando mais fortemente 

a Argentina, que detém 50% do mercado de fare-

lo do mundo. Se houver quebra, o preço da soja 

aumenta. Caso o clima estabilize, então poderá 

ocorrer nova supersafra e redução para menos de 

US$ 9 da soja na bolsa de Chicago.

Pela primeira vez na história, os Estados Unidos 

devem dedicar mais área à soja do que ao milho. O 

estoque de soja norte-americano é de 12 milhões 

de toneladas e o de milho de 63 milhões, que equi-

vale à safrinha brasileira. No Brasil, há aumen-

to de área à soja de 5%, todavia a produtividade 

não deverá alcançar a da safra anterior, de 114,7 

milhões de toneladas. A redução média na área 

de milho é superior a 30% nos principais estados 

produtores, mas para venda haverá boas oportu-

nidades no primeiro semestre. “Contudo, o ano de 

2018 será de grandes emoções”, alerta Paulo Mo-

linari.∏

Zanatta há 25 anos cobre o caldeirão político de Brasília

O analista de mercados Paulo Molinari diz que, com a 
safra cheia de soja, Chicago não conseguirá manter preço
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Um programa lançado em 2004 é a comprovação da importância que a 

Coopavel e seus cooperados dão à preservação de um dos mais precio-

sos recursos naturais do planeta. Oito mil minas d´água foram preser-

vadas em 13 anos. Os resultados dos trabalhos em áreas de cooperados 

são tão bons que outras ações parecidas, inspiradas no Água Viva, são 

multiplicadas por diversas regiões do Brasil e do Paraguai.

O coordenador da Unicoop (Universidade Coopavel), Antônio Augus-

to Putini, informa que o programa traz mudanças comportamentais 

intensas e duradouras. “Todos sabem que a água é importante para a 

vida. Mas ao participar de uma ação de preservação, e podendo cons-

tatar os resultados na prática, os agricultores e as suas famílias ficam 

ainda mais interessados e motivados em participar e em colaborar. E 

os resultados são excelentes”.

Conectada aos princípios de sustentação do cooperativismo, a Coopa-

vel há 47 anos atua focada em avanços que possam melhorar as condi-

ções de vida dos seus cooperados, fortalecer indicadores econômicos 

em sua área de abrangência e oferecer oportunidades a quem quer tra-

balhar e produzir. O respeito e o valor ao meio ambiente são fundamen-

tos que a empresa segue com determinação, diz o diretor-presidente 

Dilvo Grolli, ressaltando que o Água Viva é modelo dessa mentalidade.

O sistema de preservação empregado é apresentado também aos visi-

tantes do Show Rural Coopavel, que em 2018 será realizado de 5 a 9 de 

fevereiro. A possibilidade de ter contato com esse modelo de preserva-

ção desperta o interesse de agricultores e de autoridades de cidades de 

várias regiões. Exemplo disso é o que ocorreu com Palmeira dos Índios, 

em Alagoas, no Nordeste brasileiro.

A execução do programa de proteção de nascentes se dá nos municí-

pios integrados pela Carpil (Coooperativa Agrorregional de Palmeira 

dos Índios), com apoio da prefeitura. Putini informa que com a água 

protegida, os agricultores contam com um recurso fundamental para 

avanços na pecuária, irrigação de pomares e hortas e para o consumo 

humano. Nessa região do Nordeste brasileiro, o programa leva o nome 

de Sombra e Água Viva.

Embora a prioridade seja a preservação da água e do entorno da nas-

cente, o programa lançado e multiplicado como boa prática pela Coo-

pavel conta com outros benefícios diretos. Ao mesmo tempo em que 

oferece uma nova fonte de abastecimento na propriedade rural, a ação 

melhora as condições de vida das famílias e contribui para fixar o ho-

mem no campo. “O êxodo em algumas regiões ainda é desafio sério à 

agropecuária e um problema adicional aos centros urbanos. Progra-

mas como esse mostram ao agricultor que a vida na zona rural tem 

qualidade e diferenciais que precisam ser valorizados”, diz o coorde-

nador da Unicoop.

Números

Alguns números acumulados pelo programa nos últimos 13 anos evi-

denciam a importância do Água Viva. Em parceria com a Syngenta, as 

fontes recuperadas beneficiam diretamente mais de 12 mil famílias em 

150 cidades do Brasil e Paraguai. São cerca de 200 milhões de litros 

de água que tiveram a sua qualidade preservada. O programa começa 

com a identificação das minas candidatas à recuperação e proteção. 

A informação é repassada à Universidade da Coopavel por um técnico 

ou gerente e então o proprietário é procurado para participar da ação.

Uma ação que preserva água e vidas

Método empregado é simples e barato. Coopavel cobre maior parte dos custos

A água das minas preservadas enche depósitos para 
abastecer rebanhos

Um técnico é destacado para fazer a proteção, que emprega pedras, 

terra, cimento e canos de PVC. Muitos dos agricultores alcançados pela 

parceria relatam que, além de proteção a um mineral precioso, a pre-

servação significa mais saúde e o combate de doenças que costumam 

ser ocasionadas pelo consumo de água de qualidade duvidosa. “Res-

ponsabilidade e compromisso com seus cooperados são termos que a 

Coopavel observa desde que foi constituída, em dezembro de 1970. E os 

resultados são muito bons e precisam ser comemorados”, diz o presi-

dente Dilvo Grolli.

Aprendizagem contínua

A Universidade Coopavel realizou diversos treinamentos, palestras e 

aperfeiçoamentos durante o ano de 2017. Saiba quais foram:

 + Palestras motivacionais

 + Uso da HP12C (matemática financeira)

 + Armazenagem de grãos

 + Compreensão das normas regulamentadoras NR10, 11, 33 e 35

 + Classificação de grãos (trigo, soja e milho)

 + Atendimento para vigias e porteiros

 + Formação de equipes para Sipat

 + Recuperação de nascentes de água

 + Formação de preços de milho, soja e carne

 + Segurança no trabalho

 + Palestras técnicas sobre marketing

 + Jardinagem (meio ambiente)

 + Projeto Escola do Campo (meio ambiente)

 + Encontro de Jovens Cooperativistas

 + Congresso Brasileiro do Conar

 + Legislação trabalhista

 + Treinamento para Departamento de Informática

 + Alimentação saudável (Sesi)

 + Treinamento de admissão de novatos

 + Cursos patrocinados pelo Senar para mulheres de cooperados

 + Incentivo a colaboradores matriculados em instituições de ensino 

superior (66)

2004

8 mil

150

200

foi o ano de criação 
do programa

minas d’água já 
foram protegidas pela 
técnica empregada

municípios do Brasil 
e Paraguai já foram 

alcançados

milhões de litros de 
água tiveram a sua 

qualidade assegurada 
em 13 anos

O Água Viva em números
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PECUáRIA PECUáRIA

A população mundial apresenta constantes taxas de crescimento e 

juntamente com esse cenário aumenta a preocupação com a produção 

de alimentos. E são necessários avanços na obtenção de proteína de 

origem animal. No entanto, para aumentar a produtividade dos animais 

torna-se primordial a melhoria na dieta dos mesmos (MORAES, 2001). 

O rebanho bovino nacional em grande parte é formado por animais 

de origem zebuína, criados em sistema extensivo, caracterizados por 

pastagens degradadas e de baixo valor nutritivo, o que acarreta insu-

ficiente ingestão de nutrientes e consequentemente reflete em animais 

abatidos tardiamente, com cerca de 30 a 36 meses de idade (SALMAN et 

al., 2006). No entanto, o manejo adequado associado à suplementação 

alimentar reduz a idade do abate, melhora o desempenho animal, além 

de produzir uma carcaça de melhor qualidade (SANTOS, 2011). 

Os principais nutrientes que compõem a dieta dos bovinos são as pro-

teínas e os carboidratos. Além desses, outros componentes da dieta 

têm relevância para os micro-organismos ruminais e para o bovino, 

entre eles estão os lipídeos, as vitaminas e os minerais (LANGWINS-

KI; OSPINA, 2001). As fontes de minerais mais comumente utilizadas 

na nutrição animal são as fontes inorgânicas de origem geológica ou 

industrial (óxidos, sulfatos, cloretos, carbonatos e fosfatos), por repre-

sentarem um custo menor que o dos minerais orgânicos (ARAÚJO et 

al., 2008).

Os minerais compõem 4% do peso corporal dos animais e exercem 

funções vitais no organismo. Assim,t o déficit desses elementos pode 

resultar em desempenho produtivo inferior ao potencial do animal 

(CONEGLIAN, 2006; OSPINA et al., 2000). A falta de um controle rigo-

roso no fornecimento dos elementos minerais pode levar a uma ingestão 

insuficiente de nutrientes, e com isso causar sinais subclínicos difíceis 

de serem observados e correlacionados com a deficiência mineral. De-

ficiência essa que pode ser responsável pela baixa produção de carne 

e leite, ocorrência de problemas reprodutivos, crescimento retardado, 

abortos, fraturas e queda da imunidade (PEREIRA, 2002; MORAIS, 2001). 

Fernando Souza Lopes, médico veterinário

Diferença entre minerais na 
suplementação de bovinos

Elemento mineral orgânico Inorgânico

Cálcio 92-96% 22-53%

Magnésio                      85-94%          26- 48% 

Ferro                      85-94%          26-48% 

Zinco                      87-94%          15-35% 

Cobre                      91-98%          15-29% 

Cobalto                      85-89%          30-36% 

Manganês                      83-87%          12-24% 

Selênio                      88-90%          9 - 26% 

Tabela 1 : Biodisponibilidade de minerais orgânicos e 
inorgânicos

Embora produzidos pela indústria brasileira desde 1970, só nos últi-

mos anos os minerais quelatados voltaram a despertar o interesse da 

pesquisa e da indústria. Isso em virtude do desenvolvimento de novos 

equipamentos e métodos analíticos, que possibilitam determinações 

dos teores minerais com precisão e o desenvolvimento dos produtos 

denominados de minerais orgânicos, minerais quelatos ou complexos 

minerais (MORAES, 1998). Rutz; Murphy (2009) relatam que a quími-

ca da complexação ou quelatação, como é difundida, tem criado muita 

confusão na indústria animal. Essa começa na tradução dos termos em 

inglês para o português, tais como complexos entre metais e aminoá-

cidos, quelatos de aminoácidos com metais, complexos de polissacarí-

deos com metais e proteinados são definições oficiais, mas vagamente 

esclarecedoras.

Moraes (2001) define minerais quelatados como elementos fixados com 

moléculas orgânicas de baixo peso molecular, cuja absorção é mais 

efetiva. A disponibilidade biológica desses elementos é dependente da 

forma de ligação com o metal, do peso molecular da forma quelatada e 

da constante estabilização do quelato.

O mecanismo de ação dos minerais quelatados dentro do organismo 

animal é pouco elucidado. Possivelmente por apresentarem maior bio-

disponibilidade e consequente maior solubilidade, estrutura química 

estável e natureza eletricamente neutra no trato digestivo, logo esses 

não participariam de reações que poderiam transformar o íon metá-

lico livre em complexos insolúveis indesejáveis. Essas características 

permitem melhoria da absorção, o que vai refletir na performance do 

animal (ORTOLANI, 2002). 

A biodisponibilidade é definida como o valor estimado do mineral 

que realmente é absorvido e torna-se disponível para o metabolismo 

animal. Dessa forma, existem fatores que interferem na absorção no 

lúmen intestinal como nível de consumo do mineral, forma química, 

digestibilidade da dieta, tamanho da partícula, interações com outros 

minerais e nutrientes, agentes quelantes, inibidores, estado fisiológico 

do animal, qualidade da água, idade e a espécie animal (PASA, 2010; 

MILES; HENRY2000).

Conclusão 

Os resultados com o uso dos minerais quelatados na produção de bo-

vinos é promissor. A adoção de novas tecnologias para o desenvolvi-

mento de ingredientes de melhor biodisponibilidade permite formular 

dietas adequadas para atender as necessidades nutricionais de bovi-

nos e obter alto desempenho zootécnico. Assim, são imprescindíveis 

mudanças no sistema tradicional de produção de bovinos, lançando 

mão de ferramentas de excelente custo/benefício para melhorar os ín-

dices de produtividade e ser mais eficientes e competitivos na ativida-

de pecuária. A Coopavel com seu grandioso portfólio de produtos lança 

mão das mais modernas tecnologias, incluindo minerais quelatados e 

nutrição de precisão, com o auxílio dos nutricionistas que levam até 

o campo o incremento da produção de leite e carne para mercado. ∏

Suplementação mineral a pasto

Esquema dos cochos para suplementação mineral

Cochos com mineral quelatado proteico energético

Embrapa
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PECUáRIA ANIVERSáRIo

Um sonho compartilhado por 42 agricultores virou, em menos de cin-

co décadas, um dos mais bem-sucedidos projetos do cooperativismo 

paranaense. A Coopavel Cooperativa Agroindustrial comemorou, em 

15 de dezembro, seus 47 anos de fundação com uma programação espe-

cial. Cerca de 300 pessoas participaram de uma missa celebrada pelo 

arcebispo metropolitano dom Mauro Aparecido dos Santos, de um al-

moço de confraternização e de palestras da Caravana Soja Brasil, pro-

movidas em âmbito nacional pelo Canal Rural.

Dom Mauro falou da importância da cooperação na formação de uma 

comunidade com princípios sólidos e valorosos. “A soma de forças e o 

trabalho têm enorme poder. Uma comunidade cria bases decisivas na 

vida de toda pessoa, que tem então meios de participar e de compar-

tilhar dos frutos que alcançam a todos”. Cooperados conduziram ao 

altar, em um dos gestos de maior simbolismo da cerimônia, itens pro-

duzidos e associados ao cotidiano da Coopavel, responsável por mu-

danças profundas na economia e na qualidade de vida de milhares de 

agricultores de diversos municípios da região.

“A soma de forças e o trabalho têm 
enorme poder. Uma comunidade cria 
bases decisivas na vida de toda pessoa, 
que tem então meios de participar e de 
compartilhar dos frutos que alcançam a 
todos

”
 

O diretor-presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, chamou ao palco alguns 

dos mais antigos cooperados da empresa. Pessoas que há 40, 42, 45, 47 

anos contribuem para que ela seja um modelo no compartilhamento 

de fundamentos que fazem da cooperação agropecuária uma das mais 

bem-sucedidas criações da civilização moderna. Dilvo agradeceu a 

cada um dos cooperados, às famílias que integram a Coopavel, colabo-

radores, fornecedores e parceiros que sempre estão prontos para atuar 

e contribuir para o sucesso de qualquer projeto que possa fortalecer 

ainda mais a cooperativa.

A unidade, o planejamento, o trabalho, o respeito e o empreendedoris-

mo são alguns dos conceitos amplamente empregados pela empresa. 

“Entre esses há valores que têm se perdido com os anos, mas essa cor-

rente que dá suporte a empresas como a Coopavel mostram que nem 

tudo muda e que nem tudo sucumbe às novidades pós-modernas e à 

tecnologia”.

Números

Alguns números comprovam o quanto a Coopavel cresceu em 47 anos 

de trajetória. De apenas 42 sócios-fundadores em 15 de dezembro de 

1970, hoje os cooperados chegam aos cinco mil e o número de colabo-

radores está na casa dos seis mil. A empresa, que se especializou nos 

fazeres da produção e em atender as exigências e expectativas do mer-

cado, exporta para vários países do mundo e em 2016 seu faturamento 

alcançou R$ 2,1 bilhões.

Os indicadores da Coopavel são tão consistentes, mesmo em um pe-

ríodo particularmente difícil para o País, que ela foi eleita há poucas 

semanas como uma das 500 melhores empresas do agronegócio brasi-

leiro. O ranking é formulado a partir de uma série de critérios técnicos 

dos mais rigorosos pela Dinheiro Rural, publicação especializada da 

Editora Três considerada uma das mais importantes do País. A Coo-

pavel conquistou a medalha de prata na categoria de Gestão da cadeia 

produtiva. “De fato, nossa cooperativa é dona de um percurso inspira-

dor, que merece respeito e admiração”, conforme Dilvo Grolli.. ∏

Uma trajetória inspiradora

Dilvo e alguns dos mais antigos cooperados. Homenagem 
e reconhecimento a quem constrói a cooperativa

As propriedades brasileiras enfrentam diversos desafios diariamen-

te para manter um sistema produtivo com excelência. Para isso, os 

pecuaristas buscam constantemente por melhorias na genética, na 

alimentação dos animais e na saúde dos rebanhos. No entanto, o nu-

triente mais importante para todos os seres vivos, que é a água, nor-

malmente não está disponível da maneira que os bovinos precisam 

para expressarem seu maior potencial produtivo.

A água é um nutriente essencial e corresponde a cerca de 50% a 80% do 

peso vivo dos animais. Quando comparamos quantidades de nutrien-

tes ingeridos pelos bovinos, a agua é a que está em maior quantidade 

e por esse motivo a qualidade e o volume de água fornecida é muito 

importante para o desempenho produtivo. A água deve ser limpa, sem 

cor, sem cheiro e em quantidade suficiente para que os animais su-

pram suas necessidades sempre que necessário.

A água é a base para a vida e possui a função de nutrição do tecido celu-

lar e, além disso, ela é importante para compensar as perdas ocorridas 

pelo leite, fezes, urina, saliva, evaporação (suor e respiração) e também 

para manter a homeotermia (temperatura do corpo constante), regu-

lando a temperatura do corpo e dos órgãos internos.

Diversos fatores regulam o consumo de água dos bovinos, tais como 

peso, idade, temperatura do ambiente, consumo de alimento, entre 

outros. A falta de água diminui o consumo de matéria seca ingerida, 

comprometendo o desempenho do animal. Estima-se que uma vaca em 

lactação consuma cerca de três litros de água para cada litro de leite 

produzido. A tabela a seguir mostra a quantidade de água ingerida em 

função do peso das categorias e temperatura ambiente.

Na época mais quente do ano, sempre se espera uma perda de desem-

penho do rebanho. O tamanho dessa perda é o que fará diferença, pois, 

se ela for muito grande, levará um residual para a melhor época do ano, 

o que acarreta atraso na recuperação dos animais. É possível que os 

rebanhos percam de 30% a 40% na produtividade, chegando ao fim dos 

meses mais quentes com claudicação, reprodução comprometida, cé-

lulas somáticas aumentadas, baixa condição corporal e consumo de 

alimento abaixo do esperado. 

A maioria das propriedades utilizam fontes de água provenientes de 

açudes, onde a água é captada no período das chuvas, não ocorrendo 

renovação, e onde os animais entram, defecam e urinam, podendo 

provocar diferentes doenças. A água com qualidade comprometida 

pode ser responsável pela perda de peso, falta de apetite, transtornos 

alimentares e até levar o animal à morte. Uma forma de prevenção ou 

de, pelo menos, diminuir a incidência dessas enfermidades é o forneci-

mento de água com qualidade. 

Um investimento de fundamental importância é a instalação de be-

bedouros. Aparentemente um custo elevado, no entanto, garante um 

fornecimento adequado de água de qualidade aos animais, além disso, 

reduz riscos de erosão e assoreamento de córregos e nascentes provo-

cado pelo caminho dos animais, quando esses vão em busca das fontes 

de águas naturais. 

Preocupar-se com a água fornecida aos animais dentro da fazenda 

pode garantir o melhor desempenho animal fazendo com que a pro-

priedade se torne mais eficiente. ∏

Bruno Sasso Martins Mendes, médico veterinário

Água, o nutriente para altas produções

Peso (bovinos de corte) 10,0ºC 21,1ºC 26,6ºC 32,2ºC

180 16,3 22,0 26,6 36,0

270 22,0 29,5 34,0 36,0

370 26,0 35,0 40,1 57,0

455 35,6 41,0 55,0 78,0

Peso (vacas em lactação) 10,0ºC 21,1ºC 26,6ºC 32,2ºC

>410 48,0 64,0 68,0 61,0

Peso (touros adultos) 10,0ºC 21,1ºC 26,6ºC 32,2ºC

640 33,0 44,0 51,0 72,0

730 36,0 48,0 55,0 78,0

Exigências diárias de água (L) para bovinos (peso em 
função da temperatura ambiente) - Fonte: NRC
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oPINIão CREdICooPAVEl

Combater o desperdício 
para vencer a fome  
Francisco Turra , presidente da Associação Brasileira  

de Proteína Animal e ex-ministro da Agricultura

A fome é ainda um dos mais elementares desafios da humanidade. Cer-

ca de um bilhão de pessoas sofrem com a desnutrição no mundo – ín-

dice que pode aumentar com o progressivo crescimento da população. 

Além das singularidades locais, um problema de escala global precisa 

ser superado: o desperdício de alimentos.

De acordo com a ONU, 30% de tudo o que é produzido no mundo se per-

de antes de chegar às mesas. Apenas no Brasil, são 1,3 bilhão de tonela-

das por ano – mais de 40 mil a cada dia. Perdas que não são apenas de 

alimentos, mas de muitos recursos: o desperdício consome 24% de toda 

a água utilizada pelo campo, além de terras cultiváveis que equivalem 

ao tamanho do México. O prejuízo econômico chega a R$ 3 trilhões 

anuais.

As causas desse enorme extravio envolvem toda a cadeia: da colheita 

ao transporte, do varejo às nossas próprias casas. Relacionam-se com 

más condições de armazenamento, falhas na logística ou no manu-

seio – além de razões subjetivas, como frutos imperfeitos que são co-

locados indevidamente na lata de lixo. Essas questões, se resolvidas, 

poderiam não só saciar as necessidades de todos os famintos, como 

beneficiar o meio ambiente e gerar mais oportunidades de emprego. 

O Brasil, como supridor lógico de alimentos do 
mundo, tem condições para protagonizar esse 
processo

O Brasil, como supridor lógico de alimentos do mundo, tem condições 

para protagonizar esse processo. Somos o quarto maior exportador na 

agropecuária, ocupando a liderança em diversas frentes. Nas próxi-

mas décadas, cresceremos ainda mais, com destaque para a proteína 

animal, ampliando os embarques para a África e a Ásia. O setor se no-

tabiliza como um exemplo em sustentabilidade e produtividade, aten-

dendo ao mercado doméstico e a 158 países espalhados pelo globo com 

eficiência.

Thomas Malthus afirmava que a fome era resultado direto do cresci-

mento populacional. A prática, porém, se provou muito diferente da 

teoria. Temos terra, recursos naturais e tecnologia para alimentar a 

todos. Para isso, é urgente que sociedade, governos, empresas e pro-

dutores se unam nessa luta. Com mudança de atitude e forte engaja-

mento, podemos garantir um futuro em que todos tenham acesso ao 

necessário para sua subsistência. Combater o desperdício é um grande 

passo para chegarmos lá. ∏

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30.11.2017 
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

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

CÓdIgo / dISCRImINAÇão
VAloRES Em 

REAIS
CÓdIgo / dISCRImINAÇão

VAloRES Em 
REAIS

1.0.0.00.0   ATIVo CIRCUlANTE E REAl. A loNgo PRAZo   173.002.889,87 
4.0.0.00.0    PASSIVo CIRCUlANTE/EXIgíVEl A loNgo 
PRAZo

  110.596.645,76 

1.1.0.00.0   dISPoNIBIlIdAdE   4.534.757,12 4.1.0.00.0    dEPÓSIToS   85.786.409,31 

                              110 -   disponibilidade   4.534.757,12                               411 -    depósitos a Vista   19.860.583,37 

1.2.2.00.0   APlICAÇÕES INTERFINANC.dE lIQUIdEZ   3.206.748,93                               414 -    depósitos a Prazo   65.925.825,94 

                              122 -   Aplic. depositos Interfinanc.   3.206.748,93 4.1.5.00.0    RElAÇÕES INTERdEPENdENCIAS   377.537,00 

1.1.3.00.0   TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS   52.085.227,76                               451 -    Recursos em Trânsito de Terceiros   377.537,00 

                              131 -   Carteira Própria   52.085.227,76 4.1.6.00.0    oBRIg.PoR REPAS. do PAíS-INSTIT.oFICIAIS   16.108.670,50 

1.1.6.00.0   oPERAÇÕES dE CRédITo   110.674.019,27                               468 -    Banco do Brasil   892.540,70 

                              161 -   operações de Crédito Setor Privado   121.658.571,82                               470 -    Caixa Economica Federal   10.822.864,80 

                              169 -   operações de Crédito em liquidação   (10.984.552,55)                               472 -    outras Instituições   4.393.265,00 

1.1.8.00.0    oUTRoS CRédIToS   711.147,23 4.1.9.00.0    oUTRAS oBRIgAÇÕES   8.324.028,95 

                              180 -   diversos   711.147,23                               491 -    Adicional de Proagro   -   

1.1.9.00.0    oUTRoS VAloRES E BENS   1.790.989,56                               493 -    Sociais e Estatutárias   3.156.138,03 

                              194 -   outros Valores e Bens   1.790.989,56                               494 -    Fiscais e Previdenciárias   1.007.466,15 

1.1.0.00.0    PERmANENTE   205.342,25                               503 -    diversas   4.160.424,77 

        1.3.2.00.0    ImoBIlIZAdo dE USo   205.342,25 6.1.0.00.0    PATRImÔNIo líQUIdo   59.377.926,71 

                               324 - outras Imobilizações de Uso   511.263,40                               611 -    Capital Social   22.615.693,00 

                               329 - (depreciações Acumuladas)   (305.921,15)                               611  -  (-) Capital a realizar   (8.000,00)

                              615 -    Fundo de Reserva   34.178.554,50 

                              617 -    Sobras do 1º Semestre   2.591.679,21 

7.0.0.00.0    CoNTAS dE RESUlTAdo   3.233.659,65 

         7.1.0.00.0   Receitas operacionais   14.075.627,68 

         8.1.0.00.0   despesas operacionais   (10.841.968,03)

ToTAl do ATIVo   173.208.232,12  ToTAl do PASSIVo    173.208.232,12 

NOTAS EXPLICATIVAS

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

cedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 30 de novembro de 2017.

DILVO GROLLI 

Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 

Diretor Vice Presidente 

CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 

Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 

Contadora 

CPF: 492.663.309-49 

CRC-PR. 043740/0-8
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RECEITAS ENTREVISTA

INGREDIENTES

 + 1 frango Coopavel médio limpo

 +  3 colheres (chá) de sal

 + 1 pitada de pimenta-do-reino branca 

moída

 + 4 cravos-da-índia

 + 1 maçã pequena

 + ½ xícara (chá) de óleo

 + 2 cebolas médias descascadas e em gomos 

finos

 + 2 cenouras médias descascadas e em 

rodelas

 + 1 alho-poró médio limpo e em rodelas

 + 1 maço médio de ervas frescas (salsinha, 

tomilho, cebolinha-verde) amarrado

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

reino

 +  300 ml de caldo de frango

 ½ xícara (chá) de vinho branco

MODO DE PREPARO

1. Tempere o frango (parte interna e 

externa) com o sal e a pimenta-do-reino 

moída. 

2. Espete os cravos-da-índia na maçã e 

coloque-a dentro do frango. Amarre com 

um barbante apertando as coxas e as 

asas junto ao corpo para manter a forma. 

Reserve.

3. Aqueça o óleo em uma panela grande 

(que possa ir ao forno), disponha o frango 

e frite, virando-o de lado de vez em 

quando, por 25 minutos ou até dourar de 

maneira uniforme. Escorra o excesso de 

óleo, deixando na panela 4 colheres das 

de sopa. Junte as cebolas, as cenouras, o 

alho-poró, o maço de ervas, os grãos de 

pimenta-do-reino, o caldo de frango e 

o vinho. Cozinhe por 10 minutos ou até 

ferver. Retire o fogo.

4. Tampe a panela e leve ao forno pré-

aquecido em temperatura média (180ºC) 

por 1 hora e 20 minutos ou até o frango 

ficar cozido. Retire do forno. Tire o 

frango e arrume em uma travessa, com os 

legumes. Elimine os barbantes do frango e 

mantenha-o aquecido.

5. Coe o molho do cozimento do frango 

aparando em outra panela. Cozinhe, 

mexendo de vez em quando, por mais 20 

minutos ou até encorpar um pouco.

6. Retire do fogo. Sirva com o frango e com 

os legumes. Se preferir, fatie o frango e 

para acompanhar, mandioca cozida o mel 

e a mostarda.

7. Cerca de 30 minutos antes de acabar o 

tempo do forno, jogue a mistura por cima 

da costelinha e deixe dourar bem.

8. Sirva em seguida.

INGREDIENTES

 + 1/2kg de lombo de porco Coopavel (1 peça)

 + 3 dentes de alho picados

 + Suco de 1 limão

 + Sal e pimenta a gosto

 + 4 colheres (sopa) de óleo

 + 2 cebolas em rodelas

 + 3 xícaras (chá) de água 

Para o chutney de manga

 + 1 xícara (chá) de açúcar

 + 3 colheres (sopa) de vinagre

 + 2 xícaras (chá) de água

 + 2 mangas em cubos

 + 1/2 pimenta dedo-de-moça picadas 

(opcional)

MODO DE PREPARO

1. Em uma tigela, tempere o lombo com alho, 

suco de limão, sal e pimenta. Deixe na 

geladeira por pelo menos duas horas antes 

de começar o preparo.

2. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo 

em fogo médio e frite o lombo até dourar. 

Reserve.

3. Adicione a cebola e refogue bem.

4. Leve o lombo de volta à panela e 

acrescente a água.

5. Tampe a panela e deixe cozinhar por 30 

minutos depois de iniciada a pressão.

6. Em seguida, espere a pressão sair 

naturalmente e abra a panela com 

cuidado.

7. Corte o lombo em fatias e reserve.

8. Para o chutney, leve uma panela pequena 

ao fogo médio com o açúcar, o vinagre e 

metade da água até que forme uma calda 

rala.

9. Adicione a manga, a pimenta (se quiser), o 

restante da água e misture bem. Desligue 

o fogo.

10. Distribua sobre o lombo cortado em fatias 

e sirva.

Frango à camponesa

Filé de porco com chutney de manga
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ENTREVISTA

O mundo nunca foi dos que ficam parados,

dos que fazem aquilo que todo mundo já fez.

O mundo é de quem não aceita a derrota,

que faz tudo de novo até melhorar.

Porque metas não são aquelas que você escreve num papel,

são aquelas que você luta para realizar.

Sorte? Esqueça, ela logo vai te abandonar.

Pra ir mais longe você precisa ter vontade e alguém que 

te ensine o caminho mais curto pra chegar.

Porque quando você pensa que deu tudo de si,

já tem alguém conseguindo o dobro.

Grandes mudanças não são feitas por quem sonha,

são feitas por quem faz.

5 A 9 De
FeVeReIrO De 2018
CaScAvEl-Pr

AcOnTeCeRFaçA
AcOnTeCeR
FaçA

showrural.com.br


