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Há mais de dez mil anos, o trigo se incorpora às mais diferentes 
culturas e tradições. O cereal das passagens bíblicas é um dos 
grãos mais cultivados e apreciados pela humanidade. Com o 
Show Rural Edição de Inverno, o grão conquista um palco que 
mostra para os produtores rurais brasileiros que, com as novas 
tecnologias, ele é altamente produtivo e rentável
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O CORONAVÍRUS E A FOME; A 
DIVERGÊNCIA E O PROTECIONISMO

Os líderes são fundamentais para 

a superação das crises. Mas na cri-

se do coronavírus o mundo e o Bra-

sil estão divergindo sobre o melhor 

tratamento da pandemia. Os inte-

resses econômicos e o protecionis-

mo dos países estão travando o de-

senvolvimento de um medicamento 

eficaz para o tratamento e a vacina 

que atenda a demanda mundial, sem 

emoções políticas e ideológicas. 

Os grandes líderes mundiais 

convictos e com suas verdades ab-

solutas e fórmulas tradicionais, nas 

quais impera o individualismo, estão 

esquecendo que a alavanca para a 

solução definitiva da pandemia está 

na associação e na união do conhe-

cimento de vários países. O conheci-

mento isoladamente é insuficiente 

para buscar uma solução definitiva.

Não é de hoje que o protecionis-

mo ignora as necessidades da socie-

dade. A maior evidência é a fome. 

Mais de um bilhão de pessoas não 

têm o que comer, não por falta de 

alimentos. O Papa Francisco disse: 

“Não se deve fugir das responsabili-

dades, passando-as uns para os ou-

tros, mas devem ser assumidas para 

oferecer soluções concretas e reais. 

A fome não tem presente nem futu-

ro. Só passado, seja não um slogan, 

mas uma verdade”.

A Coopavel tem investido milhões 

de reais na proteção dos seus asso-

ciados e colaboradores. A posição 

natural da cooperativa é a produção 

dos alimentos. Mas nessa pandemia 

o esforço primeiro é pela vida de 

milhares de associados e colabora-

dores. 

Os princípios do cooperativismo 

nasceram da necessidade e dos desa-

fios. Aprender com o associativismo na 

construção de uma nova filosofia, na 

qual o conhecimento deve ser agregado 

e compartilhado, constitui-se na maior 

arma para lidar com os grandes desa-

fios. O mundo precisa aprender mais 

rapidamente que o associativismo e 

o diálogo são o caminho para a supe-

ração dos grandes desafios, buscando 

um enquadramento exclusivamente à 

necessidade da cura definitiva da pan-

demia.

Por isso, a triste realidade de hoje 

são as disputas econômicas entre as 

grandes potências, que estão relegan-

do a vida a segundo plano, visto que a 

vacina ou a cura definitiva depende do 

mercado econômico e do protecionis-

mo de cada país. O mundo necessita de 

um líder ousado, corajoso, audaz, atre-

vido, forte e rigoroso. O mundo precisa 

romper o padrão tradicional e entender 

o desespero da sociedade no momento. 

A questão não é atender a socieda-

de de cada país, mas compreender que 

a pandemia do coronavírus e a fome 

estão colocando em risco toda a socie-

dade mundial pela divergência e pelo 

protecionismo de cada país e de 

cada líder.

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

PALAVRA DO PRESIDENTE



REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL 76

POTENCIAL ENERGÉTICO DO BIOGÁS 
E OPORTUNIDADES AO COOPERATIVISMO

A demanda energética do cooperati-

vismo é estimada em 8% em relação à do 

País, portanto, gerar a própria energia ou 

ter controle dela impacta positivamente 

na competitividade das cooperativas. É 

por isso que a OCB, em parceria com a 

Confederação das Cooperativas Alemãs 

e Centro Internacional de Energias Re-

nováveis (CIBiogás), lançaram em julho  a 

cartilha As energias renováveis no coope-

rativismo: oportunidades do Biogás.

O material mostra que a energia é um 

fator de produção essencial para que o 

cooperativismo leve o desenvolvimen-

to às localidades onde está presente. 

Por sua vez, a produção de biogás para 

geração de energia elétrica, térmica e 

veicular a partir de biometano, e tam-

bém o biofertilizante. São oportuni-

dades de negócios para todos os tipos 

de cooperativas, sejam elas agropecu-

árias, de crédito, de eletrificação rural 

de consumidores e/ou produtores de 

energia, ou ainda como intercoopera-

ção entre todos os ramos do coopera-

tivismo.

E, além desse cenário de oportuni-

dades, a geração de energia a partir do 

biogás também possui um forte com-

ponente ambiental, já que serve, ainda, 

como ação mitigadora dos impactos 

ambientais resultantes da produção 

de carnes e grãos, por exemplo.

 O superintendente do Sistema 

OCB, Renato Nobile, destacou a rele-

vância da cooperação para se chegar a 

esse resultado. “A OCB e a DGRV já tem 

uma longa trajetória de trabalho sem-

pre focado na melhoria dos processos 

das cooperativas brasileiras. Também 

queremos reconhecer a parceria feita 

com o CIBiogás e o Ministério de Minas 

e Energia, sem os quais, esse resultado 

não seria possível. Trabalhar com esse 

pool de parceiros é motivo de muito or-

gulho para nós”, destacou o presidente.

 

COMPETITIVIDADE

Segundo Felipe Marques, diretor 

de Desenvolvimento Tecnológico do 

Centro Internacional de Energias Re-

nováveis do CIBiogás, falar em geração 

da própria energia é obter diferencial 

competitivo. “É por isso que o biogás 

também entra como diversificação de 

receitas na cooperativa, que se reverte 

ao próprio cooperado. Essa diversifica-

ção está associada com o serviço essen-

cial para quem trabalha com produção 

e transformação de proteína animal, 

por exemplo, porque a gestão ambien-

tal dos resíduos associados precisa ser 

feita e, a partir do momento em que se 

encontra uma rota que tem aproveita-

mento energético que te favorece den-

tro do serviço ambiental, tem-se uma 

excelente oportunidade de viabilizar 

sistemas mais eficientes para o trata-

mento desses efluentes.

BIOGÁS 

Produzir biogás contempla des-

de o pequeno produtor até o grande. 

Ele é um composto gasoso, resul-

tante da degradação anaeróbia (em 

ausência de oxigênio) da matéria or-

gânica realizada por colônias mistas 

de micro-organismos. Desse modo, 

os resíduos orgânicos que resultam 

das atividades das cooperativas po-

dem ser utilizados para produção do 

biogás e o mesmo pode ser utilizado 

como fonte alternativa de energia, 

transformando o passivo ambiental 

em ativo econômico, valorando o 

biogás em aplicações energéticas. 

Um exemplo de aplicação de um 

condomínio de agroenergia é o de 

Entre Rios do Oeste. Natali Nunes 

dos Reis da Silva, engenheira eletri-

cista de Planejamento Energético do 

CIBiogás, conta que no município 18 

propriedades rurais geram o biogás, 

que por sua vez fornecem o biogás 

para uma única unidade geradora, os 

créditos de energia elétrica são abati-

dos em prédios públicos da prefeitu-

ra. "O interessante é que nesse proje-

to eu tenho os produtores rurais em 

cooperativa, a prefeitura da cidade, 

trazendo segurança energética para 

as unidades consumidoras", afirma. 

O biogás gera uma energia firme, 

armazenável e despachável. Ou seja, 

CARTILHA

pode ser utilizado assim que houver ne-

cessidade da utilização, diferenciando-se 

de outras fontes energéticas. De acordo com a 

base de dados de biogás no Brasil, o Biogasmap, 

atualmente existem 548 plantas que geram 1,3 

bilhão de metros cúbicos de biogás por ano, o 

que representa apenas 1,5% do potencial total a 

ser explorado ainda. De 2018 a 2019 o número 

de plantas em operação no País aumentou 31%. 

André Luiz Rodrigues Osório, diretor do 

Departamento de Informações e Estudos 

Energéticos do Ministério de Minas e Energia 

diz que a região Sul concentra a maior parte 

das plantas de geração em operação no País, 

atualmente, com 173 unidades, sendo 117 para 

geração de energia elétrica. 

AS ENERGIAS 
RENOVÁVEIS NO 
COOPERATIVISMO
OPORTUNIDADES DO BIOGÁS

SistemaOCB
CNCOOP - OCB - SESCOOP Confederação Alemã das Cooperativas

PARCERIA

A cartilha do biogás é o segundo 

fascículo da série As Energias Reno-

váveis no Cooperativismo. Camila 

Japp, gerente de projetos no Bra-

sil do programa desenvolvido pela 

DGRV, explica que na Alemanha 

existem mais de 800 cooperativas 

de energia renovável, entre elas as 

que utilizam o biogás como fonte. 

De acordo com Japp, a produção de 

energia renovável compõe a estra-

tégia alemã de transformação ener-

gética no país. "Há o envolvimento 

das pessoas, empresas e do governo. 

A maior parte das cooperativas de 

energias renováveis está localizada 

na zona rural", afirma.

Para baixar gratuitamente a 

cartilha, basta acessar:  https://so-

moscooperativismo.coop.br/publi-

cacao/75/as-energias-renovaveis-

-no-cooperativismo

Minicentral termelétrica em Entre Rios do Oeste

Felipe Marques é diretor de Desenvolvimento Tecnológico 
do Centro Internacional de Energias Renováveis do CIBiogás

Capa da cartilha produzida para levar mais 
informações ao setor cooperativista
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A IMPORTÂNCIA DO 
MANEJO NUTRICIONAL

O manejo nutricional adequado da 

cultura do trigo é muito importante, pois 

os gastos com fertilizantes nessa cultura 

representam no mínimo 25% do custo de 

produção total. O ideal é que sejam cum-

pridas etapas que vão da amostragem do 

solo: passam pela calagem e gessagem e 

terminam com a adubação. 

A primeira etapa do manejo nutricio-

nal de qualquer cultura é a amostragem 

do solo. Devemos conhecer a disponibili-

dade dos nutrientes no solo para as plan-

tas, além de possíveis desequilíbrios entre 

eles.  

A recomendação é que se faça amos-

tragem na profundidade de 0-20 cm para 

recomendação de calagem e adubação de 

20-40 cm para recomendação do gesso 

agrícola. Nessas amostras de 20-40 cm 

pode-se pedir para avaliar apenas o teor 

de Al, isso vai reduzir custo ao produtor 

por ser o único parâmetro que utilizamos 

para recomendar o gesso, realizada a cada 

cinco anos. No caso das amostras de 0-20 

cm, a frequência é anual ou pelo menos 

bianual. 

A primeira preocupação ao interpre-

tar o laudo de análise de solo diz respeito 

à acidez do solo para avaliar a necessida-

de de calagem - pH baixo e presença de 

alumínio tóxico (Al3+) diminuem a efici-

ência dos fertilizantes. Além da correção 

da acidez do solo, a calagem neutraliza o 

Al3+; fornece Ca e Mg que são nutrientes; 

melhora a fertilidade biológica do solo e 

a fixação biológica do N; diminui a inci-

dência de algumas doenças radiculares; 

aumenta a disponibilidade de todos nu-

trientes e aumenta o crescimento das raí-

zes. Todos esses fatores aumentam a efici-

ência dos fertilizantes.

O critério para avaliar a necessidade 

de calagem na cultura do trigo é a satu-

ração por bases (V%), o calcário deve ser 

aplicado toda vez que ela estiver me-

nor que 60%, devendo aumentá-la 

para 70%. 

GESSAGEM

Se os teores de Al3+ na camada 

de 20-40 cm forem maiores de 0,5 

cmolc dm3 é indicada a aplicação do 

gesso agrícola. A dose recomendada 

é de 50 kg de gesso para cada 1% de ar-

gila do solo. O efeito residual é de cinco 

anos pelo menos. Além de ser condicio-

nador de solo, transformando o Al3+ 

para uma forma menos tóxica para a 

planta, o gesso é uma excelente fonte 

de enxofre (S) para as plantas. 

Vale ressaltar que o gesso e calcá-

rio atuam de maneira complementar. 

O calcário corrige o pH e neutraliza o 

Al3+ e todos os outros benefícios, mas 

ele tem uma baixa mobilidade. Assim, 

os efeitos são mais superficiais. O ges-

so possui boa mobilidade no solo e nas 

camadas mais profundas transforma 

o Al3+ numa forma menos tóxica, ape-

sar de não alterar o pH do solo. Assim, 

o efeito conjunto dos dois faz com que 

as raízes se aprofundem mais no solo e 

absorvam mais água e nutrientes. 

A resposta das culturas à aduba-

ção vai depender do que ela encontra 

disponível no solo e é exata se ao in-

terpretar a análise de solo e utilizar as 

tabelas de recomendação de adubação 

e indicarem a necessidade de 100 kg de 

fertilizante não haverá maior produ-

tividade se forem aplicados mais e se 

aplicar menos, vai produzir menos.

A planta necessita de 14 nutrientes 

para atingir seu teto de produtividade, 

se considerarmos que todos os outros 

fatores de produção serão supridos. 

São seis macronutrientes (N, P, K, Ca, 

Mg, S) absorvidos em maiores quan-

tidades e oito micronutrientes (B, Cu, 

Fe, Mn, Zn, Cl, Mo e Ni) absorvidos em 

menores quantidades. No entanto, é 

muito comum e equivocado haver pre-

ocupação somente com o NPK, que são 

os três mais absorvidos pela maioria 

das culturas. O ideal é se fazer um diag-

nóstico completo da fertilidade do solo 

para verificar se existe alguma defici-

ência ou desequilíbrio para saná-los.

Tem uma regra na nutrição de 

plantas que determina que o nutriente 

que estiver com baixos teores no solo 

limita a produtividade, mesmo que 

todos os outros nutrientes estejam em 

quantidades adequadas. Não adianta, 

por exemplo, aumentar a dose do NPK 

se o solo estiver precisando de S. Hoje 

o S é muito esquecido nas recomenda-

ções e como nutriente afeta diretamen-

te a qualidade do grão do trigo. 

O equilíbrio entre os nutrientes 

deve ser avaliado também. As relações 

mais importantes entre nutrientes são 

principalmente Ca, Mg e K e entre P e 

Zn, além de N e S.  

 O N é o nutriente mais absorvido 

pelo trigo. São absorvidos do solo 30 kg 

por tonelada produzida. Então, quanto 

maior a produtividade maior a neces-

sidade de nutrientes. Nesse sentido, as 

tabelas de recomendação para o trigo 

de acordo com o novo Manual de Cala-

gem e Adubação para o Paraná, de 2019  

trazem sugestões de adubação de acor-

do com os teores dos nutrientes no solo 

e expectativas de produtividade. 

No caso da adubação nitrogenada, 

como não existe análise de rotina de N 

no solo, as quantidades sugeridas se 

baseiam além da expectativa de pro-

dutividade, no teor de matéria orgâni-

ca do solo e na cultura antecessora.  

Na adubação nitrogenada de se-

meadura da cultura do trigo são reco-

mendados de 10 a 30 kg/ha se a cultura 

antecessora foi soja ou de 25 a 50 kg/ha 

se foi milho. A adubação nitrogenada 

de cobertura varia de 20 a 150 kg/ha de 

N e sugere-se aplicá-la entre os estádios 

fenológicos do perfilhamento e elonga-

ção. Em solos argilosos e com altos teo-

res de matéria orgânica uma adubação 

de cobertura é o suficiente. Em solos 

muito arenosos e com baixos teores de 

matéria orgânica o ideal seria parcelar 

em duas aplicações no mínimo. 

A adubação fosfatada deve ser apli-

cada no sulco de semeadura e as doses 

variam de 0 kg/ha a 120 kg/ha de P2O5. 

A potássica varia de 0 a 100 kg/ha de 

K2O. Se a dose recomendada for supe-

rior a 60 kg/ha, recomenda-se o par-

celamento para não provocar danos 

ao sistema radicular.

Em relação ao S, se os terrores 

estiverem baixos (< 2 mg dm-3 ) re-

comenda-se aplicar no mínimo 30 

kg/ha de S, podendo ser por meio 

da aplicação de sulfato de amônio 

na cobertura, de utilizar fertilizan-

tes NPK com S na composição ou a 

partir da aplicação de gesso agrícola 

como fertilizante, na dose de 300 kg/

ha, se não tiver sido aplicado como 

condicionador do solo. 

No caso dos micronutrientes, os 

trabalhos mostraram que até o mo-

mento não foram constatadas res-

postas do trigo a sua aplicação no 

Paraná, provavelmente pela  exigên-

cia das plantas ser menor e os solos 

estarem aptos a fornecerem a quan-

tidade necessária desses elementos. 

LUIZ ANTÔNIO 
ZANÃO JÚNIOR 

Pesquisador do Instituto 
de Desenvolvimento Rural 
do Paraná  

Santa Tereza do Oeste/PR   

lzanao@idr.pr.gov.br

Em trincheira de 2 m de profundidade, Zanão demonstra a boa densidade de raízes do trigo IPR Potiporã
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Al – Alumínio
Ca – Cálcio
Mg – Magnésio
N – Nitrogênio
S – Enxofre
P – Fósforo

K – Potássio
B – Boro
Cu – Cobre
Fe – Ferro
Mn – Manganês
Zn – Zinco

Cl – Cloro
Mo – Molibdônio
Ni – Níquel
Al3 - Alumínio
K2O - Potássio
P2O5 - Fosfato

LEGENDA DE ELEMENTOS

HÍBRIDOS DE MILHO 
COM MAIOR PERFORMANCE 
E TOLERÂNCIA AO 
COMPLEXO DE ENFEZAMENTO.

Sementes NK.
Rentabilidade com
genética e tecnologia.
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PROTEJA
A BIOTECNOLOGIA.
PLANTE REFÚGIO.

/nkseedsbr @nkseeds_br
www.portalsyngenta.com.br/sementes/nk

Tabela 1. Adubação nitrogenada para o cultivo do trigo no estado do Paraná.

Tabela 2. Adubação fosfatada para o cultivo do trigo no estado do Paraná.

Tabela 3. Adubação potássica para o cultivo do trigo no estado do Paraná.

Fonte: Manual de Adubação e Calagem para o estado do Paraná (2019).

Fonte: Manual de Adubação e Calagem para o estado do Paraná (2019).

Fonte: Manual de Adubação e Calagem para o estado do Paraná (2019).

Matéria orgânica do solo

Teor de P no solo 

Teor de P no solo 

Produtividade de grãos esperada (t/ha)

Produtividade de grãos esperada (t/ha)

Produtividade de grãos esperada (t/ha)

%

1,5 a 2,4
2,5 a 3,4
>3,4

Muito baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito alto
Condição a evitar

Muito baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito alto
Condição a evitar

1,5 a 2,4
2,5 a 3,4
>3,4

50-60
30-40
20-30

51-60
41-50
31-40
20-30
20-30
0

41-50
31-40
21-30
10-20
10-20
0

30-50
20-20
20-30

61-90
41-70
31-40

61-80
51-60
41-50
31-40
31-40
0

51-60
41-50
31-40
21-30
10-20
0

51-70
31-50
31-40

91-120
71-100
41-70

81-100 
61-80
51-60
41-50
41-50
0

61-80
51-60
41-50
31-40
21-30
0

71-90
51-80
41-50

121-150
101-130
71-110

101-120
81-100
61-80
51-60
51-60
0

81-100
61-80
51-60
41-50
31-40
0

91-120
81-100
51-80

< 2,5                                2,6-3,5                        3,6-4,5                                            >4,6

< 2,5                                2,6-3,5                        3,6-4,5                                            >4,6

< 2,5                                2,6-3,5                        3,6-4,5                                            >4,6

Nitrogênio (kg/ha)

Fósforo - P2O5  (kg/ha)

Potássio - K2O  (kg/ha)

Cultivo anterior gramínea

Cultivo anterior leguminosa
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SHOW RURAL É DESTAQUE EM 
PUBLICAÇÃO INTERNACIONAL

A demonstração de um sistema de 

monitoramento sem fio, conhecido por 

cnVision, durante o Show Rural Digital, 

uma das atrações do 32º Show Rural 

Coopavel, virou notícia em uma publi-

cação internacional especializada em 

novas tecnologias. As mídias sociais da 

gigante Cambium Networks repercuti-

ram o evento e o case de sucesso produ-

zido em conjunto com a Syma Solutions 

e a Delta Cable (distribuidora do cnVi-

sion).

A Cambium Networks é uma gigante 

norte-americana que atua, entre outras 

coisas, como provedor de serviço de 

rede sem fio para internet. A matriz da 

empresa criada em 2011 está em Rolling 

Meadows, estado de Ilionis, Estados 

Unidos. Ela é originária da Motorola So-

lutions e ficou conhecida por desenvol-

ver e disponibilizar equipamentos para 

cabeamento e transmissão de sinal para 

diversas atividades da área industrial.

A publicação destaca o Show Rural 

Coopavel como o maior evento do agro-

negócio brasileiro. Diz que a feira é anu-

al e leva aos visitantes as mais recentes 

tecnologias e marcas do setor agrope-

cuário. O texto informa o que cada uma 

das parceiras fez para que a apresenta-

ção da tecnologia, demonstrando tudo 

o que ela pode oferecer, fosse possível. A 

responsabilidade da Syma, integradora 

de sistemas que presta serviços no Pa-

raná, foi de supervisionar a instalação e 

a configuração dos equipamentos.

A Syma teve de configurar uma 

implantação temporária de monitora-

mento por vídeo que durasse os cinco 

dias – a 32ª edição do Show Rural acon-

teceu de 3 a 7 de fevereiro. Ela também 

disponibilizou as câmeras para mo-

nitorar o evento e as áreas públicas. 

A mostra tecnológica ocupa 720 mil 

metros quadrados e 520 mil foram co-

bertos pela solução de monitoramento 

apresentada pelos três parceiros. A 

opção, até para otimizar custos, foi 

empregar a rede sem fio fixa.

Um cuidadoso planejamento 

foi elaborado para que a demons-

tração pudesse alcançar os resul-

tados esperados. Cinco ambientes 

receberam a instalação de 16 câ-

meras. Segundo a Syma, o cnVi-

sion Hub 360 foi o principal fator 

de sucesso na implantação devido 

à simplicidade de instalação e ali-

nhamento com os Client Minis.

O texto diz ainda: “A Cambium 

Networks, a Syma Solutions e a 

Delta Cable conseguiram fazer a 

demonstração em tempo real no 

estande e fornecer gravações de 

vídeo à equipe do evento”. O ge-

rente de Conta da Syma, Fernando 

Bayer, destaca: “Com o cnVision da 

Cambium Networks, conseguimos 

levar uma solução de alto valor 

agregado à exposição. Houve uma 

considerável otimização dos cus-

tos e simplificação da rede. Não 

houve nenhuma interrupção e não 

atrapalhamos as comunicações de 

outras empresas nesse ambiente 

enorme e repleto de interferên-

cias”.

O Show Rural Digital realizou 

a sua primeira edição em 2019. Em 

espaço três vezes maior ao da pri-

meira edição e com o dobro de ex-

positores ele aproxima o melhor de 

soluções em tecnologias do campo. 

“Ficamos felizes em ter a presença 

dessas empresas no Show Rural 

Digital. Elas fizeram a demonstra-

ção de uma tecnologia importante 

e a novidade despertou bastante 

interesse entre as pessoas que visi-

taram o evento. A Cambium é uma 

empresa muito bem posicionada 

nessa área de comunicação sem fio 

e virá junto com a Delta Cable e a 

Syma Solutions, parceiras inesti-

máveis”, destaca o coordenador do 

Show Rural Digital, José Rodrigues 

da Costa Neto.

“Com o cnVision da Cambium Networks, conseguimos levar uma solução 
de alto valor agregado à exposição. Houve uma considerável otimização 
dos custos e simplificação da rede. Não houve nenhuma interrupção e 
não atrapalhamos as comunicações de outras empresas nesse ambiente 
enorme e repleto de interferências”

Fernando Bayer
Gerente de Conta da Syma

Publicação mundial da Cambium, que falou sobre o Show 
Rural e a experiência inédita das três parceiras

Alguns dos parceiros no estande 
compartilhado pelas empresas

Sistema chamou a atenção 
dos visitantes

Sucesso da experiência 
integra ainda mais as 
empresas que fizeram o 
monitoramento
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TBIO TRUNFO

GENÉTICA AMPLIA 
RESISTÊNCIA À 
GIBERELA E BRUSONE

Experiência não falta, afinal são 45 

safras cultivando trigo todos os anos. O 

produtor Alceu Magrin acompanhou 

na Fazenda Coral, em Cascavel, Oeste 

do Paraná, boa parte da evolução da 

cultura no Brasil. Começou produzin-

do trigo quando não existiam culti-

vares tão produtivas e resistentes às 

doenças e pragas nem maquinários e 

tecnologias para controle fitossanitá-

rio que existem hoje. “Com o passar do 

tempo e com mais conhecimento, pra-

ticamente dobramos a produtividade, 

alcançando 91 sc/ha em 2017”, relata.

Alceu conta que nesses anos os de-

safios mudaram bastante e que atual-

mente, com mais informação, acesso 

a genética e tecnologias mais moder-

nas e eficientes, ficou mais fácil pro-

duzir trigo. “As doenças ainda são um 

fator limitante para a produtividade 

e a rentabilidade, por isso os avanços 

tecnológicos são muito importantes, 

especialmente as de difícil controle”, 

relata. Uma das preocupações atuais 

do produtor é com relação à época de 

chuvas, quando o trigo pode ficar mais 

suscetível à Giberela se os devidos cui-

dados não forem tomados.  “Com o 

excesso de chuva, a Giberela começa 

a se intensificar. É uma preocupação 

grande que temos sempre no início de 

setembro”, conta. 

DIFÍCIL CONTROLE

A Giberela é uma das mais impor-

tantes doenças da cultura do trigo no 

mundo. O fungo foi responsável por 

uma série de problemas ao longo dos 

anos, principalmente no momento 

da comercialização. A preocupação se 

deve a uma micotoxina chamada deo-

xinivalenol, comumente conhecida 

pela sigla DON, que tem limites esta-

belecidos pela Anvisa para consumo 

humano. A doença afeta a cultura do 

trigo no período de floração. Ela entra 

na planta pela flor e ataca os grãos. É de 

difícil controle e com alto custo para o 

produtor, afetando a produtividade e a 

qualidade. 

Aliada ao uso correto de fungici-

das e com um conjunto de medidas de 

manejo e estratégias na pós-colheita, 

a escolha da cultivar é essencial para 

manter o trigo sadio e livre de Gibe-

rela. O melhoramento genético tenta 

combinar materiais com boas caracte-

rísticas agronômicas de alto potencial 

produtivo com qualidade de farinha 

para panificação e reação às doenças. 

Segundo Paulo Kuhnem, doutor em Fi-

topatologia e fitopatologista da Biotri-

go Genética, de Passo Fundo (RS), exis-

te um foco maior nas doenças de difícil 

controle, aquelas na qual genética é a 

principal ferramenta onde as outras 

medidas de controle ainda são pouco 

eficientes no campo. A Giberela é des-

taque nesse sentido, ocorrendo princi-

palmente nos estados da região Sul. “O 

programa de melhoramento da Biotri-

go fez ao longo dos anos um trabalho 

muito grande de seleção de materiais a 

campo, pesquisa em condições contro-

ladas e utilização de ferramentas como 

marcadores moleculares para acelerar 

esse processo”, explica. 

REDUÇÃO DE DON

O lançamento da Biotrigo Genéti-

ca, TBIO Trunfo, não carrega esse nome 

por acaso. É o primeiro material nota 7 

do portfólio da empresa em resistência 

genética, em uma escala comercial que 

vai de 1 até 9, nota considerada exce-

lente para essa enfermidade, a cultivar 

será um verdadeiro trunfo para agri-

cultor e indústria frente aos índices es-

tipulados pela Anvisa para DON. “Nas 

avaliações dos últimos anos a cultivar 

sempre apresentou valores de DON 

muito baixos, em torno de 1 ppm, en-

quanto a maioria dos materiais estava 

na casa de 2 a 2,5 ppm, chegando até 

3 ppm. Isso nos dá confiança de que o 

material traz a resistência desejada, 

principalmente pelos produtores de 

região fria”, explica Paulo. Ele também 

alerta para a importância do manejo 

integrado e da atenção com a aplicação 

correta de fungicidas. “Ao alinharmos 

a resistência genética e aplicações de 

fungicidas foi onde observamos os 

melhores controles de Giberela e os 

menores valores de DON”.

GENÉTICA BEM 
COMBINADA

De acordo com o diretor e me-

lhorista da Biotrigo, André Cunha 

Rosa, o lançamento é resultado de 

um cruzamento entre duas varie-

dades já bastante conhecidas pelo 

produtor brasileiro. “Procuramos 

em muitos trigos chineses e fizemos 

grandes investimentos para trazer 

genética de outros lugares do mun-

do, mas no fim nos surpreendemos 

muito que terminamos achando a 

melhor resistência e o melhor nível 

de DON em nossa genética, dentro 

do nosso banco de germoplasma. 

Esse material tem uma boa combi-

nação entre duas genéticas brasilei-

ras: TBIO Sossego e TBIO Sintonia, 

cultivares bem conhecidas do nos-

so produtor”.

Outra doença de difícil controle 

que também é uma prioridade nas 

pesquisas é a Brusone, que é causa-

da por um fungo que pode infectar a 

espiga e as folhas do trigo e tem um 

grande potencial de dano na produ-

tividade.  “É uma doença que preo-

cupa muito onde ela ocorre. No caso 

da Brusone, o controle químico na 

espiga é menos eficiente ainda 

que da Giberela, então existe uma 

prioridade  do melhoramento para 

desenvolver cultivares mais resis-

tentes à Brusone também e o TBIO 

Trunfo consegue associar resistên-

cia a essas duas doenças além de ter 

um PH muito destacado dentro do 

programa”, explica Paulo. 

A cultivar TBIO Trunfo estará 

disponível para multiplicação entre 

os cooperados da Coopavel na safra 

2021 e para os produtores de trigo 

cooperados na safra 2022.

Avanços tecnológicos apresentam 
bons resultados à triticultura

A cultivar apresentou em testes internos valores de DON em 
torno de 1 ppm, enquanto a maioria dos materiais regista de 2 a 3 ppm

Os grãos infectados com o fungo da Giberela apresentam 
características físicas e visuais distintas de um grão saudável

Nova tecnologia tem maior resistência à Giberela 
e produz grãos com menores níveis de DON

PESQUISAS ALCANÇARAM NA ÚLTIMA DÉCADA BONS 
RESULTADOS NA RESISTÊNCIA GENÉTICA DA PLAN-
TA ÀS DOENÇAS DE DIFÍCIL CONTROLE. NOVA TEC-
NOLOGIA SERÁ MAIS UMA ALIADA DO AGRICULTOR 
PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE DON
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UMA VITRINE PARA AS 
ATRAÇÕES DA AGROECOLOGIA

Há 17 anos, a agroecologia é um dos 

destaques do Show Rural Coopavel, 

evento de difusão de novas tecnologias 

para o campo criado em 1989 e hoje um 

dos três maiores do mundo. Doze en-

tidades de pesquisa, cooperação e ex-

tensão participam de um projeto que, 

entre outros objetivos, busca mostrar 

técnicas e tecnologias de manejo efi-

cientes nos sistemas de produção e ofe-

recer alimentação saudável e nutritiva 

que seja sinônimo de saúde às pessoas 

e ao meio ambiente.

Dias atrás, representantes das 

entidades parceiras da Vitrine Tecno-

lógica de Agroecologia tiveram uma 

videoconferência com o coordena-

dor geral do Show Rural Coopavel, o 

agrônomo Rogério Rizzardi, e com o 

gerente Adriana Gomes. A finalidade 

foi fazer uma avaliação da edição mais 

recente do evento, realizada de 3 a 7 de 

fevereiro, e de projeções para a próxi-

ma, agendada para 1 a 5 de fevereiro de 

2021. “O relato que nos apresentaram é 

a comprovação do sucesso desse proje-

to, tão dinâmico e inspirador”, segundo 

Rizzardi.

Nos cinco dias da 32ª edição, a Vi-

trine de Agroecologia apresentou mais 

de 70 tecnologias de manejo com de-

monstrações de mais de 300 espécies. 

Tudo em uma área de 4,4 mil metros 

quadrados nas proximidades da cai-

xa d´água, nos fundos no parque que 

recebe o evento tecnológico. Entre as 

novidades apresentadas estiveram um 

sistema de comercialização de itens 

agroecológicos, fabricados por peque-

nos produtores rurais. Só para citar 

um exemplo: picolés de frutas nativas, 

como a gabiroba, fizeram grande su-

cesso entre os visitantes.

“Isso mostra, como os represen-

tantes das entidades fizeram questão 

de afirmar, que é possível diversificar 

ainda mais a propriedade com inves-

timentos em agroecologia”, observa 

Adriana Gomes. Também foram apre-

sentadas construções feitas com ma-

teriais alternativos e novos modelos de 

manejos. Entre as intenções para a pró-

xima edição estão ampliar o alcance de 

um aplicativo de divulgação da vitrine, 

aumentar a área de vendas de produ-

tos agroecológicos. 

As entidades que participam do 

projeto Vitrine Tecnológica de Agro-

ecologia são: Instituto de Educação e 

Sustentabilidade Pedra da Mata, Biola-

bore Cooperativa de Trabalho e Assis-

tência Técnica do Paraná, Capa (Centro 

de Apoio e Promoção da Agroecologia), 

Gebana Cataratas do Iguaçu Produtos 

Orgânicos, Unioeste, Instituto de De-

senvolvimento Rural do Paraná, Eco-

vida (Núcleo Oeste do Paraná da Rede 

Ecovida de Agroecologia), Universida-

de Federal da Fronteira Sul, Univer-

sidade Federal do Paraná, Embrapa 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-

pecuária), Itaipu e Coopavel.

Belos cenários chamaram a atenção dos 
visitantes. Vitrine está há 17 anos no evento

Em área de 4,4 mil metros quadrados são 
apresentados resultados de inúmeras pesquisas

Ideias mostradas na vitrine são 
opções à diversificação no campo

Espaço à produção de hortaliças 
pelo sistema de plasticultura

Na edição mais recente, 
diversas soluções 
foram mostradas

M A I O R
P R O T E Ç Ã O  N O

E S TA B E L E C I M E N T O
U N I F O R M I D A D E

E  M A I O R
V E L O C I D A D E
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DOENÇAS
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24
AMPLO ESPECTRO

DE CONTROLE 

P R I M E I R A E
Ú N I C A C A R B O X A M I D A

Amplo espectro de controle de
doenças, inclusive MOFO BRANCO

Combinação exclusiva para o
manejo de resistência de doenças

Compatível com inoculantes

+  M U LT I S S Í T I O
D O  B R A S I L
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PERSONALIDADES

Ao mesmo tempo em que apresenta 

e demonstra o melhor das novas tec-

nologias para o campo, o Show Rural 

Coopavel tem por tradição receber e 

integrar pessoas das mais diferentes 

regiões. São produtores rurais, técni-

cos, diretores de empresas nacionais e 

estrangeiras e todos que, de uma forma 

ou outra, atuam em segmentos ligados 

ao agronegócio.

 Nas fotos a seguir, um pouco do que 

foi a 32ª edição, realizada de 3 a 7 de fe-

vereiro de 2020. O evento aconteceu 

antes do início da pandemia do co-

ronavírus, por isso as pessoas apare-

cem nas imagens sem máscaras:

QUEM ESTEVE LÁ EM 2020

Cooperativistas e empresários com o vice-governador Darci Piana

Dilvo Grolli, Luciano Monteiro, Edson Campagnolo e Adilson Siqueira em recepção à Carpil

Governador Ratinho Jr. e autoridades em visita ao Show Rural Digital

Autoridades em visita ao estande do PTI

Encontro de líderes no estande da Syngenta



REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL 2120

Tradicional recepção a integrantes da Câmara Júnior

Rogério Rizzardi, Dilvo Grolli, Márcio Oliveira e o 
secretário de Planejamento Valdemar Bernardo Jorge

Cooperativistas, autoridades políticas e integrantes do governo estadual

PERSONALIDADES

Monitores e participantes do hackathon

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 
em visita ao estande do Bradesco

Dilvo em encontro com diretores do Bradesco
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PERSONALIDADES

Líderes e equipe que venceu o hackathon

Parte dos membros da equipe de administração do Show Rural

O coordenador geral do Show Rural, Rogério Rizzardi, e família

O Exército levou ao parque, entre outros, tanque e itens do seu arsenal

Equipe que atuou na Boutique do Show Rural Coopavel

0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions

BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br
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O SEXTO PRINCÍPIO

Prestes a comemorar 50 anos de fun-

dação, a Coopavel reafirma seus compro-

missos com a essência do cooperativismo. 

Os sete pilares de sustentação do movi-

mento são cuidadosamente observados 

e um deles, o sexto, permite à Coopavel 

compartilhar conhecimentos e experiên-

cias que redundam em bons resultados, 

entre outros, em estados do Norte e Nor-

deste do Brasil. Só para citar dois exem-

plos: há mais de 20 anos ela pratica a in-

tercooperação com a Carpil, de Palmeira 

dos Índios (Alagoas), e há quase dez anos 

com a Copama, de Vilhena (Rondônia).

São modelos bem-sucedidos de par-

ceria porque permitem a troca de conhe-

cimentos e saberes valorizados e indis-

pensáveis ao campo, diz o presidente da 

Coopavel Cooperativa Agroindustrial, 

Dilvo Grolli. “A Copama é uma cooperati-

va jovem, empreendedora, com espírito 

democrático instalada em uma região 

agrícola bastante promissora e cujos 

números demonstram que o estado de 

Rondônia vai avançar muito ainda em 

produção e em produtividade de grãos”. 

O interesse e a disposição dos diretores 

e os investimentos em tecnologia, que 

um número crescente de cooperados e 

produtores faz, definem a intercoope-

ração como instrumento de estímulo a 

produções cada vez maiores e melhores, 

conforme Dilvo.

Diretores, técnicos e associados da 

Cooperativa Mista Agroindustrial da 

Amazônia costumam vir a Cascavel, no 

Oeste do Paraná, para além de estreitar 

laços com a Coopavel, conhecer as mais 

recentes novidades em tecnologias para 

o agronegócio e apresentadas no Show 

Rural. Oficialmente lançado em 1989, 

o evento, hoje um dos três maiores do 

mundo, reúne em um só ambiente o que 

existe de melhor no planeta em cultiva-

res e híbridos, em máquinas e implemen-

tos, em insumos e também em softwares 

e soluções de gerenciamento das mais 

diferentes atividades rurais. A Copama, 

segundo Dilvo Grolli, será a grande coo-

perativa do Norte e do Nordeste do Bra-

sil. “Hoje ela é o equilíbrio de produtores 

rurais de Rondônia e no futuro avançará 

para outros estados”.

FERTILIZANTES

Além de subsídios e informações ex-

traídas do Show Rural e então multipli-

cadas junto aos seus cooperados, a Co-

pama dissemina a lógica de safras cada 

vez melhores distribuindo em regiões 

de Rondônia fertilizantes premium da 

Coopavel. Caminhões percorrem com 

regularidade a distância de 2,2 mil qui-

lômetros, entre Cascavel e Vilhena, le-

vando na carroceria um produto de alta 

qualidade e desempenho para produtivi-

dades cada vez melhores.

“Temos 40 anos de experiência na 

formulação de fertilizantes de resulta-

COOPAVEL E COPAMA PRATICAM 
A ESSÊNCIA DO COOPERATIVISMO

dos comprovados e estamos felizes em 

compartilhar isso com agricultores de 

um estado tão rico e de pessoas tão de-

dicadas”, diz o gerente de Fertilizantes 

e coordenador geral do Show Rural, o 

agrônomo Rogério Rizzardi. De acordo 

com ele, Rondônia dá os primeiros e de-

terminantes passos no que se refere ao 

cooperativismo e a Coopavel, podendo 

contribuir de alguma forma, sente-se 

feliz. “Além disso, a parceria nos ajuda 

a melhorar, porque é possível avançar à 

medida em que as demandas da Copama 

nos são apresentadas”.

FOLIARES

Rizzardi vê possibilidades ainda 

maiores à parceria com a Copama. Ele 

sinaliza a um dos mais recentes investi-

mentos feitos pela Coopavel, que em fe-

vereiro colocou a sua fábrica de adubos 

foliares para funcionar. “Contamos com 

uma linha completa de itens com o me-

lhor da tecnologia e que abre ainda mais 

possibilidades de bons resultados aos 

agricultores”. A indústria tem capacida-

de para chegar a seis milhões de litros 

por ano.

A intercooperação teve início na épo-

ca em que o presidente da Cooperativa 

Mista Agroindustrial da Amazônia era 

Carlos Eduardo Sartor, que ao lado de 

outros diretores e técnicos fez os primei-

ros contatos para estabelecer as bases 

de uma ação conjunta benéfica às duas. 

“Temos grande respeito pela Coopavel, 

que é uma espécie de padrinho para to-

dos que fazem a Copama acontecer”.

Dilvo Grolli ressalta que Carlos Edu-

ardo é um visionário. “Ele foi para Ron-

dônia e ajudou a desbravar o estado com 

coragem e determinação. E quando ini-

ciou a Copama fez com o mesmo espíri-

to de luta e pensando na sociedade e no 

futuro do agronegócio da região Norte 

do Brasil”. Para o atual presidente da co-

operativa, Fábio Andreazza, a parceria 

entre as duas é um case inspirador e de 

grande sucesso. “E que mostra o melhor 

da essência do cooperativismo”.

A edição mais recente do Show Rural Coopavel, de 
3 a 7 de fevereiro, recebeu quase 300 mil visitantes

A indústria de fertilizantes foliares entrou 
em atividade há sete meses
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PRÊMIO

A história do agricultor cego que 

não se deixou abater pela deficiência e 

se reinventou acaba de receber quatro 

prêmios do maior festival de publici-

dade do interior do Brasil, o FestVídeo 

2020, de Ribeirão Preto (SP). Os vence-

dores foram anunciados em julho e a 

Fosbury, agência de Cascavel que lide-

rou o projeto, foi colocada em evidên-

cia pela qualidade do material produzi-

do para ajudar a promover a 32ª edição 

do Show Rural Coopavel, um dos três 

maiores eventos de disseminação de 

tecnologias para o campo do mundo.

Em apenas três minutos, a Fosbury 

e produtoras parceiras (Fine Art Films, 

Rozzen Produções e Toro Áudio) con-

seguiram captar a mágica essência do 

mundo de Márcio de Oliveira, agricul-

tor de 54 anos que há uma década per-

deu completamente a visão. No filme, 

que exigiu seis meses de trabalho para 

ficar pronto, a agência mostra a rotina 

do personagem em sua propriedade 

rural, no interior de Guarapuava, e traz 

algumas falas que revelam a personali-

dade de um ser humano movido pela 

superação, pelo amor à natureza e às 

pessoas e pela vontade de aprender e 

melhorar.

Como todos os anos costumam 

fazer, a Fosbury e o Show Rural Co-

opavel realizaram pesquisa para en-

tender como poderiam aprofundar a 

encomenda que acabavam de receber, 

de tornar o termo reinvenção o gran-

de mote da 32ª edição do evento. “Nos 

estudos que fizemos, percebemos que 

era necessário ampliar a narrativa. E 

então começamos a procurar pessoas 

que tinham duas características em 

comum: que fossem modelos de supe-

ração e tivessem relação com a agri-

cultura”, informa o diretor de Criação 

Samuel Grolli, de 34 anos. 

Vendo uma reportagem, Samuel 

teve o primeiro contato com a realida-

de de Márcio. “Mesmo com o assunto 

tratado de forma rápida, foi possível 

perceber que, apesar de sem visão, ele 

executava várias tarefas na proprie-

dade. Acendia o fogo no fogão à lenha, 

ordenhava as vacas, trocava os ani-

mais de áreas de pastagem e também 

gerenciava as atividades rurais. Fiquei 

surpreso com aquilo tudo e percebi que 

o personagem tinha enorme potencial 

para ilustrar a mensagem que quería-

mos passar no Show Rural Coopavel, 

que foi reinvente a sua vida no campo”, 

relata Samuel.

Desde o primeiro contato com 

a história do agricultor, Samuel per-

cebeu o enorme desafio que ele e os 

colegas de agência teriam. “Um dos 

maiores seria como transmitir aquilo 

de forma interessante e espontânea, 

que pudesse fazer com que as pessoas 

refletissem sobre suas vidas e de como, 

a partir do exemplo do Márcio, pensar 

em formas de melhorar”. Diversas via-

gens foram realizadas ao interior de 

Guarapuava para conhecer e envolver 

o personagem no projeto. “Trata-se de 

alguém de grande coração, que sempre 

estendeu a mão ao próximo e que per-

cebeu ali uma janela para passar um 

recado de otimismo a mais pessoas”.

Apenas para contar, dialogar, cap-

tar as imagens e as mensagens de Már-

cio, a equipe precisou de uma semana 

de trabalho. Para garantir o máximo de 

naturalidade à produção, o agricultor 

foi deixado à vontade para falar o que e 

como quisesse. No tempo em que ficou 

em Guarapuava, Samuel pôde entrar 

no mundo do produtor. “Ele conhece 

a propriedade como a palma da mão. 

Desloca-se por ela com desenvoltura 

e para com precisão na frente de algu-

mas das árvores, que conhece e iden-

tifica pela espécie. Márcio demonstra 

respeito por todos os animais da pro-

priedade, aos quais chama pelo nome. 

Trata-se de alguém com uma grande 

percepção de mundo, que não reclama 

de nada e que só pensa em melhorar”, 

aponta Samuel.

“O Márcio teria todos os motivos 

do mundo para se acomodar e desistir. 

Para se fechar e viver no isolamento. 

Mas de forma surpreendente, e o fil-

me merecidamente premiado ressalta 

isso, ele preferiu redescobrir jeitos de 

seguir com a sua trajetória de vida de 

maneira produtiva e contribuindo po-

sitivamente com as pessoas à sua volta 

e com a sociedade. Tive a felicidade de 

conhecê-lo no Show Rural e realmente 

se trata de alguém iluminado e uma 

fonte de inspiração”, conta o presidente 

da Coopavel Dilvo Grolli. “É uma histó-

ria emocionante e a Fosbury foi mui-

to feliz em fazer dela lema do nosso 

mais recente Show Rural”, parabe-

niza o coordenador geral do evento, 

Rogério Rizzardi.

O MAIOR PRÊMIO

A equipe de campo captou cenas 

e depoimentos que renderam outros 

três filmes menores, divulgados como 

complemento do de Márcio, que fez 

sucesso nas mídias sociais e foi co-

mentado em vários países. Todas as 

gravações, de um vizinho, da mulher e 

do filho do agricultor, foram feitas sem 

que o personagem principal estivesse 

presente, outro cuidado para garantir 

ao máximo a fidelidade e a essência 

da história. “O consenso lá na Fosbury 

é que o maior de todos os prêmios foi 

poder conhecer o Márcio e disseminar 

seu belo exemplo de superação e de 

reinvenção para o mundo”, diz o reda-

tor criativo Waldir Haoach Jr, 29.

Para colocar no papel ideias para o 

roteiro, Waldir procurou conhecer em 

detalhes o ser humano incrível de que 

ouvira falar. “Muitas coisas me fasci-

naram, mas o fato dele ser totalmente 

focado e parar para te escutar marcou 

bastante, principalmente conside-

rando como as relações se dão em um 

mundo tão veloz como o atual”. Waldir 

diz ter encontrado um ser humano 

sábio, bondoso, verdadeiro e sempre 

disposto a ajudar. A finalidade do filme 

do Show Rural era impactar os agricul-

tores, para que também busquem se 

reinventar, porém um enorme número 

dos que assistiram foram sensibiliza-

dos e tocados pela mensagem.

O diretor de arte Gabriel Pauli, 23, 

afirma que participar da produção foi 

algo único, diferente de tudo o que já 

FILME QUE CONTA A HISTÓRIA DE 
MÁRCIO É ACLAMADO NO FESTVÍDEO
FOSBURY DEDICOU SEIS MESES DE TRABALHO PARA A PRODUÇÃO QUE CONTA A HISTÓRIA DE AGRICULTOR 
CEGO QUE SE REINVENTOU E VIROU SÍMBOLO DA 32ª EDIÇÃO DO SHOW RURAL COOPAVEL

Apenas para colher as imagens foram 
necessários sete dias de trabalho

Confira o vídeo apontando a 
câmera do seu celular no 
QR-Code abaixo

Equipe da Fosbury, que foi 
recentemente premiada em 
festival de Ribeirão Preto
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fez. “Estamos acostumados à agitação 

e nesse trabalho o foco foi a simplicida-

de e isso encantou a todos”. A história 

de vida do agricultor, segue Gabriel, 

mostra que é preciso dar valor às pe-

quenas coisas e que o que cada um tem 

e conquista é uma grande dádiva. “Os 

prêmios no FestVídeo são a cereja do 

bolo. Ficamos muito felizes, é uma con-

quista imensurável para a carreira de 

qualquer um”. Mas, como meus colegas 

já afirmaram, destaca Gabriel, a maior 

vitória foi conhecer o Márcio e partici-

par desse projeto tão enriquecedor.

PRÊMIOS

A Fosbury se inscreveu em quatro 

categorias do FestVídeo de 2020, fes-

tival de publicidade de Ribeirão Preto 

(SP) criado há 30 anos, e foi premiada 

em todas elas. São eles:

• Ouro nas categorias Craft e Vídeo 

Online Marca/Serviço

• Prata na categoria Storytelling/

Branded Content

• Bronze na categoria Comercial 

Institucional de Serviço

FICHA TÉCNICA

Agência

Fosbury

Diretores de Criação

Samuel Grolli

Rodrigo Sakata

Diretor de Arte

Gabriel Pauli

Redatores

Waldir Haoach Jr.

Samuel Grolli

Produtora

Fine Art Filmes

Diretor de Fotografia

Anderson Baggio

Assistente de Direção

Bruno Alques Siqueira Gaffer

Edwarti Zahfeld

Color Grading

Jeferson Luiz Dona

Produção Executiva

Gabriela Gonçalves

Sound Design, Mixagem 

e Masterização

Toro Audio

Produção de Trilha

Rozzen Produções

Composição

Renan Paludo

Produção, Mixagem e 

Masterização

Lucas Stiw e Renan Paludo

Imagens e depoimentos de familiares 
também compõem a produção

O respeito de Márcio pelos animais 
chamou atenção da equipe

Mesmo cego, o 
agricultor desenvolve 
inúmeras tarefas 
cotidianas
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CULTURAS DE INVERNO

A BEM-SUCEDIDA ODISSEIA DO TRIGO

O trigo ocupa posição de prestígio 

na mesa e na história da civilização. 

Conhecido e consumido há mais de 

dez mil anos a partir da Mesopotâmia, 

o cereal é apreciado pela versatilidade, 

praticidade e também por seu simbo-

lismo. Do grão se faz do pão à cerveja 

e nas escrituras sagradas ele assume 

o papel de abençoar todo aquele que 

cultiva um relacionamento de amor e 

respeito com o Criador.

Gramínea cultivada em todo o 

mundo, o trigo era consumido pelos 

antigos como um mingau. Atribui-se 

aos egípcios a invenção do pão e dos 

primeiros biscoitos, há quatro mil 

anos. O cereal acompanhou a evolução 

dos tempos e gradualmente foi incor-

porado às mais diferentes receitas e 

culturas. Da farinha chinesa ao quibe 

árabe, o grão está entre os ingredientes 

preferidos dos mais talentosos chefs 

que a humanidade já produziu. 

Historiadores situam o século 11 

como o período da maior invenção gas-

tronômica a partir da farinha do trigo, 

a pizza. Quatrocentos anos depois, o 

grão era cultivado em vários países 

e ajudaria a abrir caminho à era das 

grandes navegações. Por resistirem à 

ação do tempo, as bolachas se torna-

riam item obrigatório nas despensas 

dos navios empregados nas incursões 

marítimas e que aportariam nas Amé-

ricas a partir do século 15. Um dos re-

latos mais confiáveis sobre a chegada 

do cereal ao Brasil data de 1534, trazido 

pelo navegador Martim Afonso de Sou-

za. 

Na safra 2020/2021, o mundo co-

lherá 768 milhões de toneladas do grão, 

que perde apenas em produção para o 

milho que ultrapassa a impressionante 

marca de 1 bilhão de toneladas. As apli-

cações do trigo são tão abrangentes que 

os especialistas o chamam de o cereal 

coringa de todas as horas. Devido aos 

seus nutrientes ele é bastante aprecia-

do e requisitado pelas variantes da 

culinária experimental e de pratos 

saudáveis. Apesar dos seus atribu-

tos, nem tudo é êxito na trajetória 

de um dos cereais mais conhecidos 

da terra. 

No Brasil, o trigo experimen-

tou uma sucessão de altos e bai-

xos. Mesmo importante, a cultura 

não recebe a atenção que merece 

e jamais contou com uma política 

ampla e duradoura que a pudesse 

estabelecer e consolidar como a 

cultura de inverno definitiva. Al-

guns atribuem as oscilações ao lon-

go principalmente dos últimos 30 

anos a fatores como clima, limitação 

tecnológica e também a assuntos de 

ordem política. Resultado: o país que 

já foi quase autossuficiente em trigo 

atualmente importa mais da meta-

de do que consome (produção atu-

al 5,5 milhões de toneladas, impor-

tações entre 6 milhões e 7 milhões).

LUGAR QUE MERECE

Se depender da vontade da Coopa-

vel, cooperativa que há 32 anos organi-

za o Show Rural, o trigo será em breve 

colocado em lugar de destaque entre as 

principais commodities nacionais. Há 

muitos anos o presidente Dilvo Grolli 

e o agrônomo Rogério Rizzardi, os ide-

alizadores do evento de disseminação 

de conhecimentos para o campo hoje 

entre os três maiores do mundo, ama-

durecem a formatação de um evento 

específico para as culturas de inverno. 

Ou seja, criar uma versão do Show Ru-

ral capaz de dar ao trigo a visibilidade 

que ele merece ter – o evento também 

multiplica informações sobre aveia, 

triticale, fruticultura, adubação verde 

e pastagens.

Estruturar o palco certo para pro-

jetar o trigo e outras culturas adapta-

das ao clima frio foi o ponto de partida 

de um evento inédito no Brasil, o Show 

Rural Coopavel Edição de Inverno que 

foi oficialmente lançado em julho. O 

diferencial está em como os conteúdos 

são levados aos agricultores. O Show 

Rural de Inverno apresenta os seus 

O SHOW RURAL COOPAVEL EDIÇÃO DE INVERNO É UM PALCO PARA MOSTRAR A IMPORTÂNCIA, A FORÇA E A 
VERSATILIDADE DE UM DOS MAIS ANTIGOS CEREAIS DA HISTÓRIA

conteúdos pelas plataformas virtuais de co-

municação – Instagram, Facebook, Youtube 

e site. Os plantios observam as mais sofis-

ticadas tecnologias desenvolvidas nos últi-

mos anos e ocupam parte da área que desde 

1989 recebe a versão voltada às culturas de 

verão – com destaque à soja e ao milho.

PRODUTIVIDADE

Os impactos do Show Rural Coopavel, 

principalmente na região Oeste do Para-

ná, podem ser medidos de várias formas. 

O mais impressionante é o que aponta 

crescimento de até 300% na produtivi-

dade da soja e do milho. “Eventos como 

esse permitem ao agricultor, devida-

mente orientado, alcançar resultados 

fascinantes e que, ao longo dos anos, 

colocaram o Brasil como um dos prin-

cipais celeiros do mundo”, observa Dil-

vo Grolli. Ao concentrar em um mesmo 

ambiente o melhor do conhecimento 

em sementes, tratos culturais e tecno-

logias, o produtor rural tem em mãos 

grande parte do que precisa para con-

firmar resultados cada vez melhores.

Com mais de 30 anos de experiên-

cia na organização de um evento que 

se assemelha a uma universidade a céu 

aberto, a Coopavel espera poder con-

tribuir com um impulso considerável à 

cultura do trigo. “Para isso, contamos 

com a participação de alguns dos maio-

res pesquisadores e especialistas nas 

culturas de inverno do País, que par-

ticipam dos capítulos do Show Rural 

Edição de Inverno e garantem o melhor 

em informações a agricultores de todo o 

País e também do exterior”, diz Rogério 

Rizzardi. Como os conteúdos são dis-

ponibilizados pelas mídias sociais eles 

viram fontes permanentes de consulta 

e pesquisa.

POLO

O clima e as características do solo 

favorecem o Paraná como um impor-

tante produtor nacional de trigo. Mas 

há outro aspecto a considerar, que é a 

presença de indústrias e moinhos. Atu-

almente, elas tem capacidade de proces-

samento de cinco milhões de toneladas 

por ano. Com as novas tecnologias, pes-

quisadores dizem que outras regiões do 

País podem receber o trigo e obter boas 

produtividades. Outros ainda afirmam 

que o Brasil já produz uma das melho-

res farinhas do mundo e que, em vez de 

importador, tem potencial para virar 

exportador.

Todos os conteúdos podem ser 
acompanhados nos canais do Show Rural O melhor em tecnologias disponíveis

 é aplicado nas parcelas
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CULTURAS DE INVERNO

COMO ASSISTIR?
Os episódios do Show Rural Edição de Inverno podem 

 ser assistidos nos  seguintes canais:

        Show Rural

        Show Rural Oficial

www.showrural.com.br

        Show Rural Coopavel

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Milhões (t) Milhões (t) Milhões (t) Milhões (t) Milhões (t) Milhões (t)

Argentina 11,300 18,400 18,500 19,500 19,500 21,000 

Australia 22,275 31,819 20,941 17,298 15,200 24,000 

Brazil 5,540 6,730 4,264 5,428 5,200 5,500 

Canada 27,647 32,140 30,377 32,201 32,350 34,000 

China 132,639 133,271 134,334 131,430 133,590 135,000 

Egypt 8,100 8,100 8,450 8,450 8,770 8,900 

European Union 160,480 145,369 151,125 136,863 154,000 143,000 

India 86,527 87,000 98,510 99,870 103,600 103,000 

Iran 14,500 14,500 14,000 14,500 16,800 16,750 

Kazakhstan 13,748 14,985 14,802 13,947 11,452 13,500 

Pakistan 25,086 25,633 26,600 25,100 25,600 26,100 

Russia 61,044 72,529 85,167 71,685 73,610                 77,000 

Turkey 19,500 17,250 21,000 19,000 18,000 18,500 

Ukraine 27,274 26,791 26,981 25,057 29,171 28,000 

Uzbekistan 6,965 6,940 6,941 6,000 6,800 6,400 

Others 59,402 51,987 53,512 53,825 58,562 57,056 

Subtotal 682,027 693,444 715,504 680,154 712,205 717,706 

United States 56,117 62,832 47,380 51,306 52,258 50,784 

World Total 738,144 756,276 762,884 731,460 764,463 768,490 

Fonte: Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture 19/05/2020

Países

PRODUÇÃO MUNDIAL DE TRIGO

Consumo per capita 
de trigo no Brasil 
chega aos 60 quilos

Os cultivos, que são apresentados nos episódios da Edição 
de Inverno, ocupam áreas no parque da Coopavel

O trigo no mundo 
(2020/2021)

Cronologia
O trigo na história

10 mil anos Antes de Cristo
Início de consumo na Mesopotâmia, em área 
hoje entre Egito e Iraque

4 mil anos Antes de Cristo
Aos egípcios é atribuída a invenção do pão e 
das bolachas

2 mil anos Antes de Cristo
China transforma grão em farinha para ma-
carrão e pastel

1 mil anos Depois de Cristo
Árabes levam macarrão, que teria origem na 
China, para a Itália

1,2 mil anos Depois de Cristo
Italianos da região de Nápoli criam a primeira 
versão do que seria conhecido como pizza

1,6 mil anos Depois de Cristo
Cultivo chega às regiões mais frias da Euro-
pa, principalmente na Rússia e Polônia

768
Produção mundial: 

milhões de toneladas

Maiores produtores:

União Europeia – 160,4 milhões/t
China – 132,6 milhões/t
Índia – 86,5 milhões/t
Rússia – 61 milhões/t
Estados Unidos – 56,1 milhões/t

América do Sul:
Argentina – 11,3 milhões/t
Brasil – 5,5 milhões/t

Importação de farinha de trigo 
por estado (2019):

Paraná – 81,1 mil/t
Santa Catarina – 71,5 mil/t
São Paulo – 64,4 mil/t
Rondônia – 36,4 mil/t
Rio Grande do Sul – 34,5 mil/t
Minas Gerais – 31,6 mil/t 
Brasil – 5,5 milhões/t

Fonte: Abitrigo

1,6 mil anos Depois de Cristo
Devido sua durabilidade, bolachas viram su-
primentos em navios destacados para ex-
plorações marítimas

1958
É criada no Japão a primeira versão do que 
se tornaria o macarrão instantâneo 

No Brasil

1534 – Grãos de trigo são trazidos pelo nave-
gador Martim Afonso de Souza, que desem-
barcou em São Vicente
1750 – Aos poucos, cultura do trigo começa a 
se desenvolver no interior do Rio Grande do 
Sul
1940 – Triticultura dá primeiros passos em 
solo paranaense, hoje o maior produtor na-
cional
1990 – Depois de quase chegar à autossufici-
ência, Brasil tem problemas e cultura é aban-
donada por muitos triticultores

Em 2019, Brasil produziu 5,23 milhões de to-
neladas e importou 6 milhões de toneladas, 
principalmente da Argentina
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ESPÉCIES DE TRIGO

• Triticum Aestivum - Trigo comum

É a espécie mais cultivada no mun-

do. Responde por mais de quatro quin-

tos da produção global. É o mais utili-

zado na fabricação do pão. Embora o 

trigo represente uma fonte de alimen-

to completa em termos nutricionais, a 

proporção das várias substâncias que 

compõem o grão (amido, minerais, vi-

taminas e proteínas) oscila conforme a 

variedade.

• Triticum Compactum – Tipo Clube

Utilizado na fabricação de biscoitos 

e bolos mais macios e menos crocantes. 

Tem um teor de proteínas em cerca de 

8%, produzindo menor teor de glúten, 

substância que está por trás do cresci-

mento e da textura dos produtos feitos 

com farinha.

• Triticum durum  

Indicado para massas (macarrão), 

essa espécie forma um glúten mais re-

sistente, permitindo uma textura firme 

após o cozimento. O grão duro não é 

cultivado no Brasil.

TIPOS DE FARINHA

• Tipo 1

Produzida a partir da moagem do 

miolo do grão com um mínimo de farelo 

da casca e contém principalmente car-

boidratos (amido) e proteínas (glúten). 

É indicada para a preparação de pães, 

bolos e confeitaria em geral, além de 

massas, como macarrão, pastel, pizza e 

folhadas.

• Tipo 2

Extraída da parte mais externa do 

grão do trigo (próxima da casca) apre-

senta uma coloração mais escura e 

amarelada, com grãos mais grossos e 

que absorvem menor quantidade de 

água. É utilizada para a confecção de 

biscoitos com ou sem recheio e cookies.

• Integral

É feita a partir da moagem do grão 

completo, por isso tem alta quantidade 

de fibras que promove maior absorção 

de água - daí a necessidade de aumentar 

em cerca de 30% a quantidade de água 

nas receitas à base de farinha integral. 

Indicada para massas mais consisten-

tes, como pão integral e de centeio, bo-

los de frutas e cereais.

UPL-0046-20-AF_ANUN_BIOZYME_COOPAVEL_LY01_21x27,5.pdf   1   14/07/20   16:43
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FUTURO

OESTE INTEGRA O CONSELHO 
DE DESENVOLVIMENTO E DE 
INFRAESTRUTURA DO PARANÁ

A região Oeste conquistou três vagas no 

Conselho de Desenvolvimento Empresarial 

e de Infraestrutura do Paraná. O presidente 

do Programa Oeste em Desenvolvimento, 

Danilo Vendruscolo, representa o setor pro-

dutivo da macrorregião, e os empreendedo-

res Luiz Donaduzzi e Carlos Beal foram indi-

cados por segmentos empresariais. 

Ao todo, são 39 membros no colegiado 

que tem o desafio de pensar, planejar e pro-

por ações para o Paraná, com olhar de futu-

ro, para os próximos 30 anos.  Em reuniões 

mensais, o órgão tem como principais obje-

tivos a modernização do Estado, a geração 

de riquezas e a promoção social.

Juntamente com o governador Carlos 

Massa Ratinho Junior (PSD) e o vice-gover-

nador Darci Piana, integram o conselho 

secretários estaduais e dirigentes das prin-

cipais instituições do meio empresarial pa-

ranaense. Essa representatividade abrange 

os ramos da indústria, comércio, serviços, 

cooperativas, agricultura e logística. 

De acordo com Danilo Vendruscolo, o 

conselho é um espaço institucional privile-

giado para as pautas dos 54 municípios da 

região. “Vamos representar e defender pro-

jetos, investimentos e demandas já levan-

tados pelo Programa Oeste em Desenvolvi-

mento junto à sociedade civil organizada e o 

setor produtivo”, explica. 

“O conselho contribui, de forma volun-

tária e apartidária, com sugestões em proje-

tos de desenvolvimento e infraestrutura do 

Estado”, aponta. “É uma soma de vontades e 

esforços para colocar o Paraná como um dos 

mais importantes estados do País para se in-

vestir e gerar empregos”, detalha Danilo.

A retomada econômica da região trina-

cional está entre as pautas do presidente do 

POD. “Teremos a condição de defender, com 

mais força, as pautas do Programa Acelera 

Foz, pois entendemos que Foz do Iguaçu, 

por ser turística e de fronteira, está entre as 

cidades mais prejudicadas com a pandemia 

no Estado”, reflete. 

Segundo Danilo Vendruscolo, as esco-

lhas dos líderes do Oeste indicam a impor-

tância econômica da região e a estruturação 

das instituições representativas. “Somos 

a única região do Paraná que tem um con-

selho estruturado e organizado, em que as 

principais demandas vieram das bases da 

sociedade”, defende o presidente do POD.

EMPRESÁRIOS DANILO VENDRUSCOLO, DE FOZ, LUIZ DONADUZZI, DE TOLEDO, E 
CARLOS BEAL, DE CASCAVEL, TAMBÉM INTEGRAM O COLEGIADO, RESPONSÁVEL 
POR MODERNIZAR O ESTADO E FOMENTAR A ECONOMIA

OS CONSELHEIROS 
DO OESTE

Danilo Vendruscolo

Empresário do setor de distribuição de veí-

culos há mais de três décadas. Foi presiden-

te da Associação Comercial e Empresarial de 

Foz do Iguaçu e do Conselho de Desenvolvi-

mento Econômico e Social. Integra o Grupo 

de Coordenação Estratégica do Programa 

Acelera Foz.

Luiz Donaduzzi

Fundador da Prati-Donaduzzi, maior fabri-

cante de doses de medicamentos genéricos 

do Brasil, que fica em Toledo. Preside o Bio-

park, primeiro parque científico e tecnológi-

co de biociências on demand side do Brasil, 

que abrange quatro milhões de metros qua-

drados, unindo tecnologia, conhecimento e 

inovação.

Carlos Beal

Diretor da Companhia Beal de Alimentos, 

criada no município de Cascavel, na década 

de 1970. A rede expandiu suas atividades 

para outras cidades do Paraná, adotando 

também a bandeira Super Festval, conso-

lidando o grupo como um dos maiores do 

ramo no Estado. 

Governador Ratinho Junior dá posse aos integrantes do conselho 

Danilo é presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento

Carlos Beal é diretor da Companhia Beal de Alimentos

O criador do Biopark Luiz Donaduzzi
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AVICULTURA

TRABALHO E PERSISTÊNCIA 
LEVAM A BONS RESULTADOS

Há 25 anos, a avicultura se tornou 

uma das atividades mais importantes para 

a propriedade de Ivania Baroni Sardi, na lo-

calidade de Mato Queimado, interior de Gua-

raniaçu, a 60 quilômetros de Cascavel. Dona 

dos dois melhores lotes de junho entre os in-

tegrados da Coopavel, a produtora entende 

que o aprendizado constante e a observação 

das orientações técnicas são fundamentais 

para a obtenção de bons resultados.

Natural de Paim Filho, interior do Rio 

Grande do Sul, Ivania passou a investir na 

avicultura como uma estratégia de diver-

sificação da sua propriedade, que hoje ela 

administra com a colaboração dos filhos 

Camilo, 28, e Maria Eduarda, 22. No início 

era apenas um aviário de cem metros, e com 

os bons resultados alcançados ao longo dos 

anos outros três foram construídos na pro-

priedade. 

“É gratificante estar envolvida com uma 

atividade que evoluiu tanto nas últimas 

duas décadas e fico feliz com a performance 

obtida, o que faz com que, além da família, 

possamos oferecer ocupação e renda a ou-

tras pessoas”, diz a produtora rural. Ivania 

entende que, a partir da configuração da ati-

vidade e de sua forma de disseminação na 

região, ela assume destacado papel econô-

mico principalmente nas propriedades de 

menor porte. “Fatia considerável da nossa 

renda vem da avicultura, sem dúvida”.

O atendimento técnico à propriedade 

é garantido pelo médico veterinário Jhona-

tan Carbonera. Além da proprietá-

ria, ele dá suporte a dois funcioná-

rios. “Orientações e informações de 

qualidade, sempre cuidadosamente 

pontuais, contribuem em muito para 

o sucesso desse projeto aqui na nos-

sa área. Estamos, todos da família, 

muito satisfeitos com os resultados”, 

segundo Ivania. Além dos quatro avi-

ários (um de cem metros e três de 125 

metros), 12 dos 27 hectares são dedi-

cados ao cultivo de grãos.

INVESTIMENTOS

Todos os cuidados com a estrutura 

física e com o bom funcionamento dos 

equipamentos são indispensáveis para 

que os lotes garantam o retorno espe-

rado. Os investimentos mais recentes, 

na propriedade em Mato Queimado, 

são melhorias de vedação nos galpões. 

“Considero que tudo o que puder ser 

feito, no que se refere à correta manu-

tenção, deve ser priorizado, porque o 

desempenho da atividade está associa-

do a um conjunto de cuidados”, afirma 

a criadora.

Quanto à assistência técnica dispo-

nibilizada pela cooperativa, Ivania afir-

ma o seguinte: “Qualidade dos produ-

tos e serviços oferecidos, compromisso 

e trabalho colaborativo juntamente 

com o Jhonatan, que sempre está pre-

sente quando necessitamos para nos 

auxiliar no manejo dos lotes”.

“Orientações e informações de qualidade, sempre cuidadosamente 
pontuais, contribuem em muito para o sucesso desse projeto aqui na 
nossa área”

Ivania Baroni Sardi

A propriedade em Mato Queimado 
conta com quatro aviários

Ivania diz que todo cuidado é importante 
para a garantir bons resultados
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IVANIA BARONI SARDI GUARANIAÇU JHONATAN 67603 3.625 46 78.81.515

IVANIA BARONI SARDI GUARANIAÇU JHONATAN 67604 3.562 46 77.41.541

ADRIANO ANTONIO MASSON TRÊS BARRAS DJALMA 68129 3.401 47 72.31.553

ALCEU LAZZARIN IBEMA ISABELLE 67990 3.656 48 76.11.563

ADILTON LUIZ VIGANO TRÊS BARRAS DJALMA 68006 3.586 47 76.21.573

GENESIO GREGOLON CAMPO BONITO ISABELLE 68071 3.239 43 75.31.588

NEVIO BARONI CAMPO BONITO ISABELLE 67977 3.536 46 76.81.590

FLORI DE PAULA CARLOS GUARANIAÇU JHONATAN 68133 3.322 45 73.81.604

CAMILA DE ABREU CAPITÃO LEÔNIDAS 
MARQUES FERNANDO 67911 3.638 47 77.41.605

JOSE GILBERTO KARVAT CASCAVEL JESSICA 67940 3.752 49 76.51.610

OS 10 MELHORES LOTES DO MÊS DE JUNHO - 2020
PRODUTOR CIDADE Nº LOTEEXTENSIONISTA CAC PM IDADE GPD
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DIVERSIFICAÇÃO

PARANÁ É LÍDER NA 
PRODUÇÃO DE MEL

Uma das atividades de diversificação 

de renda a minis e pequenas proprieda-

des rurais que mais chamam a atenção 

dos visitantes do Show Rural Coopavel é 

a produção de mel. Na estrutura voltada 

à atividade é possível conhecer várias das 

características da apicultura, e em suas 

diferentes fases de interesse do iniciante 

ao especialista no tema. A boa notícia é 

que o Paraná virou em 2020, mesmo dian-

te dos impactos da pandemia, o maior ex-

portador nacional de mel.

Nos primeiros seis meses do ano, o 

Estado comercializou 4.987 toneladas de 

mel a outros países. O índice é 57% maior 

na comparação com o total exportado em 

igual período de 2019, que somou 3.174 to-

neladas. A façanha paranaense pode ser 

medida quando o seu total é colocado ao 

lado de tudo o que o País exportou nesse 

primeiro semestre. O Brasil vendeu 20.262 

toneladas, quantidade 77% superior ao co-

mercializado nos seis primeiros meses do 

ano passado – foram 11.429 toneladas.

De janeiro a maio de 2020, o volume 

exportado gerou uma receita cambial de 

US$ 30,478 milhões, 72,8% a mais que em 

igual período de 2019 que foi de US$ 23,491 

milhões. No Paraná, o faturamento obtido 

pelas empresas exportadoras, no mesmo 

período, atingiu US$ 7,725 milhões, con-

siderando o preço médio de US$ 1,84 o 

quilo. Assim, o faturamento deste ano foi 

16,2% maior que em igual período do ano 

passado.

PANDEMIA

A Associação Brasileira dos Exporta-

dores de Mel credita o aumento das ex-

portações brasileiras à pandemia do coro-

navírus.  Segundo a gerente da entidade, 

Suelen de Palma Tomazella, a demanda 

por produtos derivados das abelhas au-

mentou em todo o mundo, demonstrando 

que as pessoas estão em busca de novos 

hábitos alimentares saudáveis, eviden-

ciando o aumento neste período na pro-

cura pelo mel orgânico brasileiro, como 

também pelo própolis.

Suelen salienta que a pandemia gerou 

as mudanças de comportamento de con-

sumo e os novos hábitos alimentares em 

todo o mundo, visto que o consumidor tem 

passado a maior parte do tempo dentro de 

casa, possibilitando a escolha e o consumo 

de produtos com melhor qualidade para sua 

família em detrimento aos produtos ofere-

cidos em foodservice (bares, lanchonetes, 

restaurantes).

O mel orgânico brasileiro está ampla-

mente distribuído nas prateleiras de super-

mercados norte-americanos e europeus e 

está consolidando seu lugar nas mesas de 

todo o mundo. Neste ano, as exportações fo-

ram principalmente para os Estados Unidos 

e Alemanha, mas pode ser destacado tam-

bém as vendas para Canadá, Bélgica, Holan-

da, Austrália e Dinamarca.

A partir do segundo semestre de 2017 

até o terceiro trimestre de 2019 houve uma 

queda significativa dos preços em decorrên-

cia do grande aumento de ofertas de mel de 

países asiáticos a preços muito baixos. No 

último trimestre de 2019 os preços voltaram 

a subir. Tomazella destaca que no primeiro 

semestre de 2020 o setor bateu recorde de 

exportações, comparado ao mesmo período 

em 2019.

Para ela, a expectativa é que se mante-

nha o aumento do consumo pós-pandemia, 

porém com tendência a uma fase de estabi-

lização de mercado. Tudo vai depender das 

condições da próxima safra de mel no Bra-

sil e como estará o cenário mercadológico 

mundial.

QUALIDADE

No primeiro semestre de 2020 as ex-

portações atingiram números expressivos 

e apontam as empresas exportadoras do 

Paraná à frente de empresas dos outros es-

tados brasileiros. “É importante salientar 

que o mel exportado pelas empresas do Es-

tado não é oriundo somente do Paraná, pois 

os entrepostos exportadores compram os 

produtos de todos estados brasileiros. Além 

disso a relevância dos números faz com que 

o brasileiro cada vez mais reconheça a quali-

dade dos nossos produtos apícolas, que já 

são reconhecidos em todo o mundo; des-

taca a gerente. (Fonte: AEN)

NÚMEROS

2018

42.346 toneladas foi a produção total do 

Brasil

15% do total foi produzido no Paraná, ou 

6.294 toneladas; na época o Estado era o 

segundo maior produtor

Com 6.428 toneladas, o Rio Grande do 

Sul foi o maior produtor nacional em 

2018

Além do Paraná, outros importantes ex-

portadores são Santa Catarina, São Pau-

lo, Piauí e Minas Gerais

  

2019

3.039 toneladas foram exportadas pelo 

País, gerando US$ 68,3 milhões

5,31% foi o índice de crescimento no 

volume exportado

O Brasil vendeu 20,2 mil toneladas de mel 
nos primeiros seis meses de 2020

Produção de mel é boa 
alternativa a minis e 
pequenas propriedades 
rurais
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SUINOCULTURA

A IMPORTÂNCIA DA 
QUALIDADE DO AR 

A suinocultura é uma atividade 

que exige dedicação por parte dos 

envolvidos, seja nas UPLs, creches e 

unidades terminadoras. É importante 

assegurar as condições básicas de ma-

nejo em cada fase, garantir o bem-estar 

aos animais e seguir as recomendações 

técnicas para alcançar bons índices de 

produtividade e, em consequência, re-

sultados econômicos satisfatórios.

A qualidade do ar dentro das ins-

talações tem influência direta com o 

conforto térmico e o bem-estar dos 

animais. A ventilação tem grande im-

portância na dissipação do calor e na 

retirada dos gases tóxicos. Um am-

biente sem o acúmulo de gases e com 

uma baixa pressão de infecção se faz 

extremamente necessário para garan-

tir a saúde e o bom desenvolvimento 

do plantel. Para isso, um correto mane-

jo de cortinas, a limpeza das baias e das 

muretas e corredores e a nebulização 

com desinfetantes é extremamente 

importante na suinocultura.

É preciso ficar sempre atento às 

condições climáticas no dia a dia e a 

temperatura necessária de cada fase 

de produção para garantir uma boa 

qualidade de ar. O acúmulo de gás 

ocorre principalmente pelo abafamen-

to dos galpões sem a renovação do ar 

pela ventilação natural ou por exausto-

res. Muitas vezes, árvores nas laterais 

sem as devidas podas influenciam ne-

gativamente na circulação e troca do ar 

interno. A má qualidade do ar favorece 

a transmissão de agentes patogênicos 

entre animais doentes e sadios.

O gás acumulado (CO2) é prove-

niente da decomposição da matéria 

orgânica de dentro da instalação e 

ocasiona lesões na mucosa do sistema 

respiratório dos animais deixando-os 

mais propícios a uma queda de imuni-

dade e adoecimento. Tosse, pneumo-

nia e encefalite são os principais pro-

blemas relacionados.

No período de inverno, a fase re-

quer um ambiente térmico mais aque-

cido e, por isso, os galpões são manti-

dos mais fechados, o que pode ser um 

agravante em termos de renovação de 

ar. É importante sempre deixar uma 

parte aberta no caso de cortinas ma-

nuais e regular os equipamentos auto-

máticos para se ter uma abertura com 

frequência para a entrada de ar e reti-

rada dos gases, a limpeza semanal dos 

corredores e muretas retirando o acú-

mulo de poeira também são essenciais 

nessa fase.

NEBULIZAÇÃO

Outro fator a destacar é a nebuliza-

ção. Sua função, quando utilizada cor-

retamente e na diluição recomendada 

pelo técnico responsável, é diminuir 

a pressão de infecção interna, ou seja, 

ajuda a diminuir a quantidade de bac-

térias e vírus patogênicos presentes no 

ambiente interno das instalações di-

minuindo a chance de adoecimento 

do plantel.

MARCELO ANTONIO 
FELIPE

Técnico Agropecuário 

Nas fases mais críticas de 

produção, como na maternida-

de e creches, a frequência da ne-

bulização se torna diária. Já nas 

outras fases, como gestação e 

terminação, a recomendação é 

de até três vezes semanalmente. 

A dosagem e diluição devem ser 

sempre seguidas de acordo com 

o recomendado pelo técnico res-

ponsável. Essa nebulização deve 

ser realizada nos horários mais 

frescos do dia preferencialmente 

no início da manhã ou fim da tar-

de, observando também a unida-

de relativa do ar, que deve ser le-

vada em consideração para uma 

boa nebulização.

5 MELHORES PRODUTORES DE SUINOCULTURA - JULHO DE 2020

ELIZEU ANTONIO DEZAN

JOAO PAULO ALBERTON

ORLEI EDI BRAVO

RENATO FRANCISCO BRAVO 

DOMINGOS TEIXEIRA DE CAMARGO

PRODUTOR C.R. C.A. GPD IDADE MORT.% Mão de obra Comedouro

2.208

2.240

2.308

2.374

2.394

1.882

1.887

2.008

2.018

2.032

1.004

1.062

1.031

1.004

1.024

108

104

104

110

107

1.86

1.71

2.07

2.28

1.38

Familiar

Familiar

Contratada

Contratada

Familiar

Automático

Automático

Automático

Automático

Manual

calcário de conchas

www.cysy.com.br calcário de conchas

0 anos

É com muita alegria e orgulho que celebramos mais um ano de existência e sucesso. 
Manter-se em um mercado tão competitivo e conseguir crescer é uma grande 
conquista que só se torna possível graças ao empenho e dedicação de todos.

Que Deus continue iluminando os nossos caminhos para que possamos progredir 
ainda mais.

Nosso agradecimento especial a todos os clientes, parceiros e 
colaboradores que nos acompanham durante todos esses anos.

cysymineração @cysymineração

Condições básicas de 
manejo são importantes 
para o bom desempenho da 
atividade
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APASEM

O Paraná não é somente um dos es-

tados brasileiros considerados celeiro de 

grãos, mas também é reconhecido com 

um dos grandes produtores de sementes 

de qualidade. Grande parte do que é pro-

duzido em seu território, acaba ficando 

no próprio Estado, ajudando, inclusive, o 

agronegócio estadual a quebrar recordes 

em cima de recordes na safra de grãos e, 

ao mesmo tempo, contribuindo para que 

a economia paranaense permaneça aque-

cida, mesmo neste período de pandemia 

provocada pela Covid-19. Outra parte da 

produção ainda segue para estados do 

Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso 

do Sul entre outros.  

A última safra de grãos colhida em 

território estadual mostrou o quão efi-

caz a semente aqui produzida ajuda na 

cadeia de todo o agronegócio. Para que o 

êxito da lavoura pudesse ser consolidado 

em números recordes para exportação, o 

trabalho no campo iniciou bem antes, na 

produção de sementes de qualidade. Ou 

seja, tudo o que germina no solo, antes de 

mais nada precisa contar com sementes 

de alto padrão e vigor. 

“Sementes de qualidade, cultivadas 

dentro de padrões adequados e obede-

cendo a legislação e a regras de manejos 

modernos, não tem erro, terão resultados 

como vistos no Estado em 2020, com que-

bra de recordes na produção de grãos”, 

explica Paulo Pinto, presidente da Asso-

ciação Paranaense dos Produtores de Se-

mentes e Mudas – Apasem.

Segundo dados da Associação, em 

2019 foram plantados 222.109 hectares 

de sementes de soja no Estado e outros 

111.179 hectares de sementes de trigo. As 

duas culturas são as que predominam no 

território. A estimativa é que o plantio da 

soja aumente em 12% e a do trigo em 13% 

na próxima safra, segundo dados do Siste-

ma de Gestão da Fiscalização -  Sigef.

Porém, a estiagem acompanhada do 

clima seco que vem se estendendo desde 

o primeiro semestre tem deixado os pro-

dutores de sementes cautelosos em rela-

ção à manutenção desses números para 

a próxima safra. “A área cultivada perma-

necerá a mesma, mas se o clima continuar 

árido, pode haver quebras na produção na 

ordem de 12% quando comparado ao ano 

anterior”, estima o presidente da Apasem.

Com esse cenário, o produtor que já 

planeja a semeadura da próxima safra não 

deve abrir mão da qualidade da semente 

a qual vai inserir no campo para garantir 

uma performance satisfatória na próxi-

SEMENTES DE 
ALTA TECNOLOGIA
ALTO PODER DE GERMINAÇÃO E VIGOR COLOCAM PARANÁ NA 
VITRINE DESSA PRODUÇÃO TÃO VALORIZADA NO PAÍS

ma colheita. “Nossos laboratórios, por 

exemplo, tem trabalhado freneticamente 

neste período fazendo análise de amostras 

de sementes de todas as regiões do Paraná 

e de outros estados brasileiros, ajudando 

assegurar a qualidade das sementes”, conta 

o diretor executivo da Apasem, Oribel Silva.

Outro ponto a se considerar é a utiliza-

ção de semente com garantia certificada. 

“Nosso território tem o privilégio de ser o 

celeiro de sementes de alto padrão e o agri-

cultor deve usar dessa força de nosso parque 

sementeiro para garantir bons resultados”, 

orienta Oribel.

Ely de Azambuja Germano Neto, pro-

dutor de grãos e também de sementes na 

região dos Campos Gerais, não abre mão 

da qualidade no momento de planejar sua 

safra. “Tenho usado sementes de alto poder 

de germinação – acima de 95% - aliando alto 

vigor. O resultado tem sido extraordinário”, 

conta ele que cultiva em uma área de 2,5 mil 

hectares.

PRIMORDIAL

Analisar o insumo que será colocado 

para brotar na lavoura é uma etapa essencial 

para se colher resultados positivos no cam-

po na próxima safra de grãos. O ritmo de 

trabalho dos laboratórios da Apasem, estru-

turas situadas estrategicamente no Oeste 

do Paraná (Toledo) e Campos Gerais (Ponta 

Grossa) está acelerado com amostras de se-

mentes vindas de todo o Paraná e do Brasil. 

“O volume de amostras vindas de outros 

estados brasileiros também tem surpreen-

dido. Muitos produtores estão recorrendo à 

análise feita pelos laboratórios da Apasem 

nos últimos meses”, explica Oribel. O diretor 

acredita ainda que a credibilidade alcan-

çada em mais de 40 anos de mercado é um 

fator que dá segurança a quem busca um 

dos laboratórios. “Some-se a isso a estrutura 

pessoal de alta performance e as estruturas 

físicas disponibilizadas”, acrescenta.

“Mais do que tirar dúvidas e certificar-se 

sobre a qualidade da semente, é preciso in-

teragir com os profissionais que atuam nos 

laboratórios. Essa troca de experiência dá 

ao produtor maior segurança e até ajuda a 

tomar algumas decisões”, explica o produtor 

Ely, que há mais de 40 anos usa dos serviços 

de análise de sementes dos Laboratórios da 

Apasem.  

Para manter o atendimento em alto rit-

mo, os laboratórios se adaptaram ao perío-

do de pandemia. “Não fizemos paradas por 

ser um serviço essencial, pois a análise de se-

mentes precisa ajudar o produtor de semen-

tes a não perder os prazos de comercializa-

ção e plantio. Contudo, fizemos adaptações 

Apasem afirma que 
produtor não pode abrir mão 
da qualidade da semente
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APASEM

seguindo rigorosamente as orientações das 

autoridades sanitárias. Dessa forma, pro-

tegemos nossos colaboradores, peças fun-

damentais na realização dos serviços, bem 

como dos produtores que precisam enviar 

suas amostras com segurança para as estru-

turas da Apasem”, explica o diretor.

SEMENTE, SOMENTE 
CERTIFICADA

A pirataria de sementes ronda o agrone-

gócio trazendo prejuízos milionários anual-

mente a toda a cadeia. “O Paraná tem a me-

lhor semente do Brasil. Credito isso muito ao 

trabalho de fiscalização dos órgãos compe-

tentes. Apesar das dificuldades de pessoal, 

os profissionais são bem ativos e isso ajuda 

muito na orientação sobre o que a legislação 

exige. Esse é um fator primordial para que 

as sementes aqui cultivadas tenham alto pa-

drão”, avalia o produtor Ely.

Campanhas constantes têm orientado 

os profissionais do campo sobre a impor-

tância de se utilizar sempre a semente cer-

tificada. Denúncias de quem eventualmente 

foge as regras podem ser feitas pelo canal da 

Apasem na web apasem.com.br.

Sementes de qualidade ajudam a garantir 
o máximo em produtividade

Produtor Ely, no município de Arapoti (PR) 
em um campo de soja da BASF 

Profissionais de Laboratórios da Apasem analisam qualidade de lotes 
de sementes vindas de diferentes regiões do Paraná e do Brasil 

Com você
para fazer
o seu melhor.
ƒ 

COMPRE UMA MS 250 E GANHE*

UM MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL.

*Grátis 1 misturador de combustível na compra de uma motosserra MS 250. Condição válida até 
30/09/2020 ou enquanto durarem os estoques, apenas nos pontos de venda STIHL participantes.

As motosserras STIHL estão sempre com você,
seja qual for o trabalho ou atividade.
Uma parceria para você ter qualidade,
potência e tecnologia para dar o seu melhor.
E para oferecer vantagens especiais
para você levar a sua:

STIHL.COM.BR@STIHLOFICIAL STIHL BRASIL OFICIAL@STIHLBRASIL STIHL BRASIL




