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O 
Brasil é atualmente o candidato 
mais forte a se tornar o país res-
ponsável por produzir a maior par-
te do alimento consumido em todo 

o mundo, devido, sobretudo, ao expressivo 
desenvolvimento da produção agropecuária 
brasileira nos últimos 40 anos.

Durante esse período, a agricultura se 
adaptou ao clima tropical, e culturas como 
a soja, que outrora eram impensáveis em 
solo tupiniquim, hoje representam uma das 
maiores produções mundiais. O grão é o car-
ro-chefe da produção agropecuária brasilei-
ra, responsável por aproximadamente R$ 1 
de cada R$ 4 da produção.

Produtores rurais em todo o país utili-
zam-se de tecnologia de ponta e compõem 
o setor produtivo que está transformando a 
economia brasileira.

O resultado de todo esse esforço e de-
dicação no campo reflete nos números. O 
agronegócio brasileiro tem sido nos últimos 
anos uma das principais molas propulsoras 
para o crescimento econômico.

Em 2019 o agro foi responsável por 
21,4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro, atingindo R$ 1,55 trilhão. Nesse mes-
mo período a atividade agrícola correspon-
deu a 68% desse valor (R$ 1,06 trilhão) e a 
pecuária a 32%, ou R$ 494,8 bilhões.

Em plena pandemia, o PIB do agronegó-
cio apresentou alta nos sete primeiros me-
ses de 2020, com crescimento acumulado 
de 6,75% no período, segundo o Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea) e a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA).

Mesmo com todos os desafios, a diver-
sificação de produtos exportados aumen-
tou significativamente. O Brasil figura hoje 
como o maior exportador de açúcar, café, 
suco de laranja, soja em grãos e carnes bo-
vina e de frango; é o terceiro maior expor-
tador de milho e o quarto de carne suína; é 
também o maior produtor mundial de café 
e suco de laranja; o segundo na produção de 
açúcar, soja em grãos e de carnes bovina e 
de frango; e o terceiro na produção mundial 
de milho.

A força do agronegócio do Brasil é moti-
vo de alegria e orgulho para todos que inte-
gram a cadeia produtiva, desde o pequeno 
até o grande produtor. O setor cresce ano a 
ano e realmente dá show em moderniza-
ção, conhecimento e tecnologia. Entretanto, 
se considerarmos o espírito de superação 
e o desejo de derramar cada gota de suor 
para retirar da terra o sustento da família, 
uma coisa é certa: o mundo ainda vai ouvir 
falar muito do agro brasileiro.
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Diretor-presidente da Copagril, Ricardo Chapla: 
“Colhendo, o produtor vai ganhar dinheiro. Ninguém 
vai perder ou deixar de ganhar com a safra”

investimentos garantidos
SAFRA BOA,

A elevada demanda por soja e 
milho produzidos pelo Brasil 
e os preços praticados, devido, 

principalmente, à alta do dólar, têm deixado 
muitos agricultores otimistas para a safra 
de verão, prestes a ser colhida.

Segundo o diretor-presidente da Co-
pagril, Ricardo Chapla, além do clima 
favorável, vários outros fatores devem ser 
considerados para que os preços históricos 
se mantenham em alta neste ano. “Também 
dependemos do câmbio real e dólar. A ten-
dência, segundo analistas, é de que o dólar 
recue, talvez no patamar de R$ 5. Se recuar 
e a safra da América do Sul, onde o Brasil 
é o líder, for boa, é uma situação”, expõe.

Outro ponto relevante é o resultado 
da produção de soja nos Estados Unidos, 
principal concorrente do Brasil na produção 
do grão. “Depende também de como será o 
plantio dos americanos e do clima por lá”, 
afirma Chapla.

Mas, se por um lado o 
produtor de grãos ganha 
com os preços astronô-
micos, de outro, precisa 
arcar com o alto valor 
dos insumos usados nas 

lavouras.
Conforme o diretor-presidente da 

Copagril, mesmo com a alta dos insumos 
da agricultura, os produtores devem con-
seguir manter uma boa margem de lucro. 
“Colhendo, vai ganhar dinheiro. Ninguém 
vai perder ou deixar de ganhar com a sa-
fra”, ressalta.

IMPACTO NA PRODUÇÃO 
DE PROTEÍNA ANIMAL

A ração consumida nas diversas cadeias 
de produção animal, como na bovinocultu-
ra, avicultura e suinocultura, é produzida 
com produtos ou subprodutos oriundos 
de grãos, como a soja e o milho. Ou seja, 
o alto nível do preço dos cereais interfere 
diretamente nos custos da produção. No 
entanto, de acordo om Chapla, essa relação, 
atualmente, está em equilíbrio.

Prova disso são as expectativas de 
crescimento em diversos segmentos da pro-

dução de proteína animal. Na avicultura 
a projeção de crescimento da Copagril é 
de 80% em três anos, construindo pelo 
menos mais 250 aviários na região. “Isso 
implica em renda a mais para os muni-
cípios e receita circulando na economia 
regional”, enaltece o diretor-presidente.

Outro setor que deve expandir 
é a suinocultura. Os planos da 

Copagril para os próximos 
anos é dobrar a produção. 

“Para tanto, teremos inves-
timentos da cooperativa e 

dos associados”, destaca.
Atualmente, a Copagril tem 49 unidades 

produtoras de leitões (UPLs) e os planos da 
cooperativa é construir mais duas próprias, 
cada uma acima de cinco mil matrizes. 
“Com isso vamos oportunizar aos asso-
ciados e futuros parceiros investimento de 
crechário e terminação”, menciona.

As expectativas para a avicultura são 
as melhores possíveis, afirma Chapla. Ele 
conta que atualmente existem vagas para 
construção de aviários na Copagril. “Os 
associados interessados podem nos pro-
curar”, comenta.

Conforme o diretor-presidente, a coope-
rativa também tem vagas para piscicultores. 
A meta, segundo ele, é dobrar a produção 
nos próximos anos. “Claro que o produtor 
precisa estar dentro das adequações para a 
produção”, pontua.

De acordo com ele, a criação de gado 
de leite, a exemplo dos outros segmentos, 
deve ampliar a produção e consolidar ainda 
mais a região Oeste do Paraná como uma 
das maiores produtoras de leite do Estado. 
“Crescemos no leite em volume e queremos 
continuar crescendo”, enaltece.

Chapla destaca a importância de todas 
as atividades do agronegócio e a busca da 
cooperativa por alternativas que ampliem 
ou oportunizem o ingresso de novos  
associados. “Esse é o papel que a Copagril 
desempenha muito bem e vai continuar 
fazendo”, ressalta.
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DIRETOR-PRESIDENTE DA COPAGRIL ANALISA ATUAL MOMENTO DO AGRONEGÓCIO E REVELA 
PROJEÇÕES QUE A COOPERATIVA TEM PARA OS DIFERENTES SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

“Agora podemos 
acelerar, e vamos 
atrás das nossas 

metas”
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O cooperativismo é definido como 
um movimento econômico e social, 
entre pessoas, em que a cooperação 

se baseia na participação dos associados, nas 
atividades econômicas com o objetivo de atin-
gir o bem comum. Todavia, o cooperativismo 
não se restringe somente à ajuda mútua entre 
associados, mas também entre cooperativas, 
sejam elas do mesmo ramo ou não.

A tal conceito dá-se o nome de intercoope-
ração, que é, inclusive, um dos sete princípios 
universais que regem o cooperativismo.

A união de cooperativas tem o objetivo de 
auxiliar seus associados de forma mais eficaz 
através de estruturas já existentes.

O processo de intercooperação anunciado 
no final do ano passado entre a Copagril e a 
Lar é visto com bons olhos pela diretoria da 
cooperativa rondonense.

Segundo o diretor-presidente, Ricardo 
Chapla, ainda é prematuro fazer uma ava-
liação profunda desta parceria, pois existem 
ajustes a serem feitos, no entanto, a avaliação 
preliminar é extremamente positiva. “Eles (a 
Lar) têm um sistema, nós outro, mas isso vai 
se ajustando. Está havendo um entendimento 
muito bom dentro do que combinamos”, 
destaca Chapla.

Passado o sentimento inicial de espanto 
e preocupação, após o anúncio do processo 
de intercooperação, principalmente entre os 
associados, o otimismo projetado pela diretoria 
da Copagril tem se mostrado cada vez mais 
presente entre os associados. “Os associados 
podem ficar tranquilos porque a intercoope-

ração vai ser muito boa para a Copagril e para 
o associado como um todo”, ressalta.

Para Chapla, a intercooperação veio para 
proporcionar mais oportunidades aos associa-
dos. “Estávamos limitados e tínhamos muitos 
associados interessados, e mais interessados 
podem vir se somar dentro do negócio, do 
compromisso que temos”, comenta.

A expectativa, segundo ele, é dobrar a 
produção que será absorvida pela Lar. 
“Essa é uma grande oportunidade e 
vamos ter um crescimento dentro da 
atividade avícola na região”, projeta.

Fotos: O Presente

Diretor-presidente da 
Copagril, Ricardo Chapla: “O 
tempo vai se encarregar de 
mostrar que foi um ótimo 
negócio para a Copagril”

Frigorífico Industrial de Aves da Copagril, uma das 
unidades recém-incorporada à Cooperativa Lar

PARCERIA ENTRE LAR E COPAGRIL VAI PROPORCIONAR MAIS OPORTUNIDADES AOS ASSOCIADOS

INTERCOOPERAÇÃO:
o cooperativismo entre cooperativas
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Gerente comercial da Timac 
Agro, Leandro Minuzzi: “A 
base de tudo está no nosso 
solo, na fertilidade e nas 
tecnologias para nutrição 
de plantas”

“em se plantando, tudo dá”, mas...
NA AGRICULTURA
A expressão “em se 

plantando, tudo 
dá” surgiu da carta 

escrita em 1º de maio de 1500 
por Pero Vaz de Caminha ao rei 
Dom Manuel de Portugal. No 
relato, o navegador português se 
referia à fertilidade encontrada 
na nova terra, com a abundância 
de plantas e rica em água.

Apesar de fazer todo o 
sentido na época, atualmente, 
quando o assunto é agricultura, 
a expressão poderia ser comple-
mentada com o trecho: “desde 
que, com as devidas correções 
de solo”.

Mas qual é a terra ideal para 
a agricultura?

Segundo especialistas da 
área, além do equilíbrio entre a 
composição orgânica, mineral, 
gasosa e a parte líquida, a pre-
sença de nutrientes como cálcio, 

magnésio, fósforo e potássio é 
indispensável para um solo fér-
til. Outro fator preponderante 
é a profundidade, importante 
para o armazenamento de água, 
o que proporciona o correto 
desenvolvimento das raízes.

O solo da região Oeste do 
Paraná, conhecido popularmen-
te por “terra roxa”, por conta 
da cor que possui, predomina 
em cerca de 15% do território 
paranaense e é encontrado 
também no Norte e Sudoeste do 
Estado, regiões com incidência 
de rochas basálticas.

Considerado de boa ferti-
lidade, essa fatia do solo para-
naense possui características 
extremamente favoráveis 
à agricultura e é con-
siderado um dos 
mais férteis do 
mundo.
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Nas últimas décadas a 
tecnologia na agricultura 
evoluiu de maneira expressiva 
em relação à genética de 
plantas, ao controle de 
pragas e doenças, à aplicação 
e ao manejo de forma geral.

Todos esses avanços cor- 
roboram para o aumento da 
produtividade da lavoura e 
elevam as expectativas dos 

agricultores com safras cada 
vez melhores.

Para o gerente comercial 
da Timac Agro, Leandro 
Minuzzi, a necessidade de 
evolução no quesito ferti- 
lidade de solo é a mesma. 
“A base de tudo está no 
nosso solo, na fertilidade 
e nas tecnologias para 
nutrição de plantas. Isso é 

o princípio para atendermos 
as altas produtividades dos 
materiais de soja e milho 
mais recentes”, destaca.

De acordo com Minuzzi, a 
tecnologia ao alcance do pro- 
dutor é a chave para colher 
mais e com rentabilidade. 
“Não existe ‘receita de bolo’ 
na nutrição de plantas. Cada 
solo, cada cenário deve ser 

analisado especificamente”, 
ressalta.

Para isso, é fundamental 
o acompanhamento do 
agrônomo e de profissionais 
da nutrição e fertilidade 
de solo no posicionamento 
dos fertilizantes corretos 
de acordo com as cara- 
cterísticas específicas de 
cada área.

“Não existe ‘receita 
de bolo’ na nutrição 

de plantas”

A tecnologia no solo
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Médica veterinária Juliana 
Ribas: “Animais instalados em 
ambientes adequados, com 
manejo adequado, apresentam 
maior ganho de peso diário”

saiba o que muda
INSTRUÇÃO NORMATIVA 113:

A Instrução Normativa (IN) 113, publica-
da no final do ano passado no Diário 
Oficial da União, pelo governo federal, 

regulamenta as práticas de manejo em granjas de 
suínos de criação comercial. A normativa visa o 
bem-estar animal e busca estabelecer parâmetros 
que sirvam de referência para a cadeia produtiva 
e órgãos fiscalizadores.

O objetivo é orientar os produtores quanto às 
melhores alternativas para promover uma suino-
cultura cada vez mais sustentável e competitiva.

Com o intuito de sanar dúvidas a respeito das 
alterações apresentadas na normativa, a Revista 
Especial O Presente convidou a médica veterinária 
e gestora de boas práticas de produção e bem-estar 
animal da Agroceres PIC, Juliana Ribas, para falar 
a respeito do que muda e o que isso significa para 
os suinocultores brasileiros. Confira.

O Presente Especiais (OPE): O que a publi-
cação da Instrução Normativa Nº 113 representa 
para a suinocultura brasileira?

Juliana Ribas (JR): A publicação da Instrução 
Normativa Nº 113 representa um marco para a suino-
cultura brasileira. Além de garantir segurança jurídica 
ao produtor, a normativa estabelece regras claras para 
as boas práticas nas unidades de produção. Ela vai fun-
cionar como um norteador para a produção de suínos 
no Brasil, elevando nossa produção a um outro patamar 
de sustentabilidade, fortalecendo ainda mais o papel do 

país como um dos principais 
players mundiais na 

produção de suínos. A 
IN 113 foi elaborada 

com base nas reco-
mendações da Or-
ganização Mun-
dial de Saúde 
Animal (OIE), 
nas instruções 
normativas 

europeia e canadense e nas iniciativas de boas práticas 
de bem-estar animal dos Estados Unidos. Isso resultou 
em um texto equilibrado, com prazos factíveis, e que, ao 
mesmo tempo, representa um progresso para a sustentabi-
lidade e atualização das boas práticas para a suinocultura 
brasileira. Diante de um consumidor moderno e cada vez 
mais exigente, que quer conhecer as origens dos produtos 
que consome, o produtor brasileiro, a partir da publicação 
da normativa, tem um instrumento que o respalda juridi-
camente e que o protege contra questionamentos sobre a 
forma como os suínos são criados, mostrando que já existem 
mudanças em andamento para atender as exigências e 
demandas da sociedade em relação ao bem-estar animal.

OPE: Quais são as principais mudanças con-
tidas na normativa?

JR: São várias as mudanças previstas na normativa, 
mas, resumidamente, o que posso afirmar é que a legislação 
vai trazer a necessidade de monitoramento dos indicadores 
dos animais e dos ambientes. A normativa traz orientações 
com relação às práticas de uso de enriquecimento ambiental 
nas diferentes fases de produção, propõe alterações dos 
manejos invasivos, como mossa, corte de dentes, de cauda, 
castração e a própria idade do desmame. Ela traz ainda 
alterações ou recomendações com relação à densidade dos 
animais, à forma de alojamento, orientações importantes 
sobre a eutanásia dos indivíduos e sobre o não uso do bastão 
elétrico para a condução dos animais dentro das unidades 
de produção. A normativa traz também a necessidade de 
constituir planos de contingência, como, por exemplo, para 
o caso de incêndio, enchente ou outro tipo de intempérie, 
visando resguardar a saúde e o bem-estar dos animais e 
das pessoas. Acredito, porém, que as mudanças substan-
ciais, que mais vão impactar o produtor são aquelas que 
envolvem alterações construtivas nas instalações.

OPE: Existem produtores da região que já 
adotavam estas práticas antes da regulamentação?

JR: Sim, já existem cooperativas e empresas suinícolas 
que estão muito adiantadas com relação à execução de boas 
práticas para o bem-estar animal. São produtores que já 
estão fazendo a conversão do sistema de gaiolas para os de 
gestação coletiva, que já adotam métodos adequados para 
a eutanásia dos animais, que já baniram o uso do bastão 
elétrico, entre muitas outras coisas. Muitos produtores 
possuem uma atitude proativa em relação às boas práti-
cas. Eles compreendem que elas trazem benefícios para 
o sistema produtivo, reduzem perdas produtivas, como 
mortalidade, e melhoram a qualidade dos animais. Por 
isso há muitas iniciativas nesse sentido.

OPE: Por que o bem-estar animal é im-
portante?

JR: O bem-estar animal é um elo indissociável 
da sustentabilidade, faz parte do conceito “Uma 

só saúde, um só bem-estar”. Para garantir 
uma produção com menos resíduos, com 

menor uso de antimicrobianos, com 
melhor qualidade para os operadores, é 
necessário que os animais estejam bem 
no ambiente produtivo. Um sistema 

de produção com práticas que respeitam os princípios 
do bom alojamento, da boa alimentação, que preserva 
a saúde do animal, que evita situações de estresse e que 
permite que o suíno expresse seu comportamento natural 
é mais produtivo.

OPE: De que forma o bem-estar animal in-
fluencia na produção?

JR: A adoção de práticas de bem-estar animal 
determina ganhos produtivos em todas as etapas de 
produção. Animais que estão bem no ambiente são mais 
produtivos, ficam menos doentes e, com isso, são mais 
fáceis de manejar. Ganham mais peso em menor tempo 
utilizando as instalações por um menor período, permi-
tindo maior giro dos lotes. É importante entender que 
o bem-estar animal é indissociável das boas práticas de 
produção. Na verdade, o bem-estar animal é o resultado 
da execução das boas práticas de produção.

OPE: De que maneira estas práticas podem 
minimizar os custos da produção?

JR: De várias formas. Se temos práticas que preser-
vam o status sanitário do plantel, por exemplo, teremos 
menos animais doentes, o que significa reduzir o uso de 
antimicrobianos e de outros tratamentos. Animais ins-
talados em ambientes adequados, com manejo adequado, 
apresentam maior ganho de peso diário. Isso significa 
que ele precisará de menos dias para estar pronto para 
o abate e isso vai permitir ao produtor girar mais lotes 
durante a semana, realizar menos manejos invasivos. 
São exemplos simples, mas que demostram como as 
boas práticas podem ajudar a minimizar os impactos 
econômicos na produção.

OPE: Quais alterações precisam ser realizadas 
na estrutura física das granjas?

JR: Isso vai depender das características de cada 
granja. Porém, todas as alterações físicas propostas pela 
normativa têm prazos viáveis para serem realizadas, e 
isso é bastante importante. Temos, por exemplo, dez anos 
para promover o ajuste de densidade nas instalações e 24 
anos para a transição para o modelo de gestação coletiva. 
Esses são dois dos principais aspectos construtivos que 
deverão ser alterados.

OPE: Qual é o prazo para o produtor se adequar?
JR: Existem diferentes prazos de acordo com cada 

item da Instrução Normativa. Como mencionado na 
questão anterior, para as alterações físicas nas granjas 
o prazo é um pouco mais longo. Já para alguns manejos, 
como os invasivos, por exemplo, o prazo é um pouco 
menor. Práticas como o uso de analgesia e anestesia para 
castração cirúrgica, ou para o banimento da mossa, têm 
até 2030 para estarem adequadas. Outros itens já têm 
adoção imediata, como, por exemplo, não realizar o corte 
de dentes dos leitões sem justificativa. De maneira geral, 
os prazos propostos pela normativa são factíveis com a 
realidade do setor.
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Juliana Ribas é médica veterinária graduada 
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (Unesp), campus Jaboticabal, 
com mestrado em Produção Animal pela 
Universidade Federal do Mato Grosso 
(UFMT). Possui consistente experiência em 
sistemas de produção de suínos, com foco em 
comportamento e bem-estar animal, manejo 
produtivo e reprodutivo. Atualmente, 
trabalha como gestora de boas práticas de 
produção e bem-estar animal da Agroceres 
PIC e é doutoranda em Comportamento e 
Bem-estar Animal pela Unesp.
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Gerente técnico de nutrição da Prado Saúde Animal, 
João Carlos Dal Pivo: “O período pós-parto é 
determinante para assegurar eficiência 
produtiva e lucratividade do rebanho”

dicas e cuidados para aumentar a produtividade
BOVINOCULTURA LEITEIRA:
Cerca de 7% de todo o leite consu-

mido no mundo é brasileiro, o que 
coloca o país na quinta posição em 

termos de volume. Os dados fazem parte de 
um estudo realizado pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab).

O Paraná é o segundo maior produtor do 
Brasil, com 4,4 bilhões de litros de leite produ-
zidos em 2018, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Em dez anos a produção paranaense cresceu 
55%, e a bacia leiteira da região Oeste 
do Paraná tem papel relevante 
para esse resultado.

Mas, como diriam os 
mais otimistas, “nada é 
tão bom que não possa 
melhorar”, e o aumento 
da produtividade é um 
desafio constante para 
os bovinocultores de 
leite, que acordam cedo 
todos os dias para fazer a 
ordenha dos animais.

O Presente Especiais 
convidou o gerente técnico 
de nutrição da Prado Saúde 
Animal, João Carlos Dal 
Pivo, para dar algumas 
dicas e orientações que 
podem auxiliar o pro-
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dutor na busca da maximização de resultados 
na produção leiteira.

Segundo Dal Pivo, a criação de bezerras 
e vacas em período pós-parto imediato é de 
grande relevância na bovinocultura leiteira. 
“São períodos determinantes para assegurar 
eficiência produtiva e lucratividade do reba-
nho”, destaca.

Para ele, a evolução da atividade tem sido 
notória nos últimos anos, com o uso de tecno-
logias que auxiliam na prevenção de inúmeras 

doenças. “Entre elas podemos desta-
car a cetose, hipocalcemia, diarreia 

e a desidratação, entre outras”, 
aponta Dal Pivo.

HIDRATAÇÃO 
PÓS-PARTO 
IMEDIATO - 

DRENCH
Para evitar perdas na 

produtividade dos animais, 
o técnico salienta a impor-

tância da hidratação imediata 
no período pós-parto. “A 

hipocalcemia possui grande 
impacto econômico, por isso 

recomenda-se no pós-parto 
imediato a administração 

oral de soluções de 

nutrientes”, comenta.
A prática é conhecida por “drench” e é 

usada antecipadamente às doenças metabó-
licas frequentes no “periparto”, na prevenção 
de deslocamento de abomaso e liberação da 
placenta e como forma de repor os nutrientes.

DIARREIA EM BEZERROS: 
FLUIDOTERAPIA ORAL

As primeiras duas semanas de vida das 
bezerras são as mais críticas, pois o sistema 
imunológico ainda não está estabilizado.

De acordo Dal Pivo, por isso são necessários 
alguns cuidados para garantir que o animal 
receba o colostro nas primeiras seis horas de 
vida e utilizar o método de fluidoterapia no 
tratamento de diarreias é uma boa alternativa. 
“As soluções orais são de fácil utilização, pos-
suem componentes eletrolíticos para correção 
do desequilíbrio acidobásico e fontes energé-
ticas”, expõe.
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Probióticos são microrganismos 
vivos que, quando administrados em 
quantidades adequadas, conferem 
benefícios à saúde.

Dal Pivo explica que ao nascerem  
os bezerros possuem intestino estéril e 
a colonização do trato gastrointestinal 
inicia logo após esse período. Portanto, 
o uso de probióticos tem a função de 
fortalecer a imunidade dos animais. “O 
fornecimento de probióticos promove 
uma maior eficiência na colonização 
de intestino, reduzindo a presença de 
microrganismos patógenos”, ressalta.

“A evolução da 
atividade leiteira 

tem sido notória nos 
últimos anos”

MELHORA DA 
IMUNIDADE COM O 

USO DE PROBIÓTICOS





Sócia-proprietária da Juca 
Equipamentos, Luana 

Kottwitz: “A durabilidade 
desse equipamento dependerá 

de como o produtor fará as 
manutenções e revisões que 

são necessárias a cada ano para 
garantir um bom funcionamento 

e eficiência do grupo gerador”

ENERGIA PARA O AGRO
É impossível imaginar o mundo 

sem energia. É ela que movi-
menta as máquinas nas indústrias, 
aciona luzes, aparelhos eletrônicos 
e eletrodomésticos nas residências, 
liga computadores e equipamentos 
em empresas e comércios e ilumina 
ruas e praças.

A dependência do mundo mo-
derno por energia elétrica é constante 
e indispensável para a economia de 
qualquer país e para a vida como 
um todo.

Assim como na maioria das ati- 
vidades comerciais, o uso da ener-
gia elétrica em diversos setores do 
agronegócio é fundamental para a 
sobrevivência de aves, suínos, peixes, 
entre outros setores do agro.

A presença de fontes alterna-
tivas de energia em granjas, por 
exemplo, há muito tempo virou 
item de primeira necessidade para 
a sobrevivência dos animais e a con-
sequente subsistência do produtor 
rural, principalmente em situações 
de falta de energia convencional, 
ou seja, aquela que vem da rede das 
companhias geradoras.

Muitos produtores utilizam 
grupos geradores de energia mo-
vidos a óleo diesel para garantir o 
bem-estar dos plantéis em todos os 
segmentos da cadeia produtiva de 
proteína animal.

Porém, antes de adquirir esse tipo 
de equipamento, é imprescindível 
que o produtor faça um levantamen-
to do consumo de energia na proprie-
dade através da amperagem do pa-
drão, orienta a sócia-proprietária da 

Juca Equipamentos, Luana Kottwitz.  
“É preciso ter a convicção de que 
um grupo gerador não é apenas um 
equipamento e sim um dispositivo 
de segurança da sua produção, caso 
haja uma falha de energia, evitando 
a perda da mesma”, salienta.

Segundo ela, vários fatores de-
vem ser levados em conta na hora de 
adquirir um grupo gerador, como, o 
tipo de bomba instalada no motor e  
se é em linha ou rotativa. “A diferença 
entre elas é que a bomba em linha o 
próprio óleo lubrificante do motor 
lubrifica a bomba injetora e quando 
ela é rotativa o motor dispara na 
alta e é o combustível que lubrifica 
a bomba”, explica.

Ela diz que caso ocorra alguma 
impureza no diesel ou mesmo água 
no sistema, a bomba é danificada 
porque o motor dispara em alta. “Isso 
ocasiona o corte de energia produzi-
do pelo gerador e consequentemente 
perdas de produção”, ressalta.

Outro ponto importante, de acor-
do com Luana, é a presença de dis-
positivos de proteção contra danos 
no equipamento para controlar o ex-
cesso de temperatura ou deficiência 
da lubrificação do motor. “Às vezes, 
uma simples correia arrebentada 
pode causar danos enormes se não 
houver um dispositivo indicando o 
problema”, pontua.
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FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA ELÉTRICA GARANTEM A MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS

movimenta o agro
A ENERGIA DO SOL

Uma forma de 
gerar energia limpa e 
renovável e que está 
em franca expansão é 
o sistema fotovoltai-
co de energia solar. 
O segmento cresceu 
consideravelmente 
nos últimos anos 
e já é comum ver 
painéis receptores 
de energia em inúmeras 
propriedades rurais no 
interior e também em re-
sidências na área urbana 
das cidades.

Uma das principais 
vantagens do sistema são 
aos os incentivos ofereci-
dos para produtores que 
pretendem adquirir esse 
tipo de equipamento. As 
taxas de financiamento 
são relativamente baixas 
para unidades consumi-
doras enquadra-
das como rural 
e ficam isentas 
de impostos, 
o que torna 

a implantação extrema-
mente atrativa.

Segundo João Paulo 
Almeida Siqueira, ge-
rente da E-Gera, empresa 
especializada no ramo, 
atualmente, tanto a parte 
técnica para a instalação 
quanto o processo para 
homologação de projetos 
junto às concessionárias 
são bastante facilitados. 
“É a taxa de juros mais 
acessível no mercado 
perante a outros investi-

mentos, com o um 
financiamento 
de um veículo, 
por exemplo”, 
compara.

“Energia solar 
representa a inovação 

para o agronegócio”

“Atendemos todos 
os segmentos do 

agronegócio”
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Gerente da E-gera, João Paulo Almeida Siqueira: “A gente 
faz algo que seja realmente eficiente, para converter o 

custo com energia em lucratividade e sem dor de cabeça”





O avanço tecnológico em todos os 
segmentos do agronegócio é evi-

dente, e a modernização de equipamentos, 
estruturas e processos, tanto na avicultura 
quanto na suinocultura, tornou-se mais 
do que necessária para atender a grande 
demanda por proteína animal.

Enquanto comemoram os números 
históricos de exportação de carne suína, 
por exemplo, que no ano passado foi de 
cerca de um milhão de toneladas, alta de 
36,1% em relação ao ano anterior, segundo 
a Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), suinocultores da região Oeste do 
Paraná já se preparam para aumentar e/
ou modernizar a produção.

Dentro do contexto promissor que 
o setor produtivo de proteína animal se 
encontra, é importante que os criadores 
aproveitem o bom momento para investir 
nas propriedades e, consequentemente, 
aumentar a rentabilidade.

Para auxiliá-los, atualmente existe 
uma série de equipamentos modernos 
e de fácil acesso. Um exemplo é o Viper 
Touch, um controlador flexível de clima e 
produção que possui tecnologia de ponta.

Outra novidade é o sistema de 
resfriamento Pad Cooling de placas de 
evaporativas produzidas em plástico de 
alta resistência. O produto representa uma 
nova realidade em termos de durabilidade 
e higiene e possui um design que facilita a 
instalação e manutenção, além de propor-
cionar ótimo desempenho. “Os diversos 
produtores que testaram e usam esse novo 
painel evaporativo em plástico obtiveram 
ótimos resultados com as vantagens que o 
produto oferece”, afirma Fabrício André 
Gonçalves, sócio-proprietário da AJS 
Equipamentos Agropecuários, represen-
tante autorizada da Big Dutchman Brasil 
e líder mundial no segmento.

Gonçalves explica que o equipamento 
pode ser operado via tela touch screen com 
um processador extremamente rápido, 
facilitando o gerenciamento, aumentando 
a eficiência da produção, além de detectar 
possíveis problemas antecipadamente 
e solucioná-los antes de maiores prejuí-
zos. “Procuramos sempre dar o suporte 
necessário para os produtores poderem 
extrair os melhores resultados através dos 
equipamentos”, enaltece.

Segundo ele, é de suma importân-
cia que o produtor se adéque às novas 
tecnologias, pois isso é um dos fatores 
determinantes para conseguirem se man-
ter no mercado. Além disso, aponta, as 
tecnologias não só ajudam diretamente no 
aumento da produtividade, mas também 
na redução das perdas e controle quan-
titativo destes números. “É preciso pla-
nejamento, tecnologia e boas instalações 
para alcançar bons resultados”, ressalta.

PROJEÇÕES PARA 2021
De acordo com Gonçalves, apesar 

de o mundo todo estar vivenciando um 
momento atípico com a pandemia de 
Covid-19, as projeções para 2021 são po-
sitivas. “O setor vem crescendo considera-
velmente, auxiliando a economia e criando 
novas oportunidades de emprego, além de 
ser fundamental para ao abastecimento 
alimentício”, considera.

Conforme o empresário, o cresci-
mento da exportação de proteína animal 
produzida no Brasil, parte dela prove-
niente da região Oeste do Paraná, gera 
uma expectativa em relação ao aumento 
da produção neste ano. “Com a alta nas 
exportações, é provável que o número 
de produtores cresça cada vez mais, sem 
contar a ampliação de estruturas que já 
existem”, salienta.
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para a suinocultura
EQUIPAMENTOS

Para poder atender a 
demanda por carne suína, 
especialmente para o merca-
do externo, muitos suinocult 
estão investindo pesado na 
modernização e construção 
de novas estruturas para 
acomodar os plantéis.

Os suinocultores pre-
cisam ficar atentos na hora 
definir quais equipamentos 
são mais adequados e que 
atenderão as necessidades 
conforme a fase de produção 
de cada granja.

Segundo o sócio-pro-
prietário da Siri Bebedouros, 
Otomar Alberto Rieder, 
na hora de adquirir equi-
pamentos para a granja é 
importante que o produtor 
fique atento a detalhes 
que dinamizam o manejo 
e, consequentemente, 
auxiliam no aumento 
da produtividade. “É 
preciso considerar a fase 
de produção, a vazão 
necessária, coluna da 
água, quantidade de 
animais por baia, entre 
outros fatores”, expõe o 
empresário.

A Siri Bebedouros, 

segundo ele, possui toda a 
linha de equipamentos para 
suinocultura e também para 
outros animais de pequeno, 
médio e grande porte para 
todas as etapas de criação. 

Uma das novidades 
da empresa, conforme Rie-
der, é o comedouro inox 
modelo 200 para creche e 
terminação. 

De acordo com o só-
cio-proprietário da Siri Be-
bedouros, Otomar Alberto 
Rieder Junior, a durabilida-
de e eficiência dos produtos 
auxiliam principalmente na 
conversão alimentar e eco-
nomia de água na proprieda-
de. “Vai variar, dependendo 
da quantidade de animais 
por baia e a fase de criação 
que se encontram”, comenta.

“Temos toda a linha 
de equipamentos para 

suinocultura”

EMPRESAS ESPECIALIZADAS APRESENTAM ÚLTIMAS NOVIDADES PARA SUINOCULTORES E AVICULTORES

Sócios-proprietários da Siri Bebedouros, Otomar Alberto 
Rieder e Otomar Alberto Rieder Junior: “Produzimos 

equipamentos para os principais segmentos do 
agronegócio que são responsáveis por uma grande 

participação nas exportações do Brasil”

SUÍNO E FRANGO EM ALTA
aquecem outros setores
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AJS 
Equipamentos 
Agropecuários, 
representante 

autorizada da Big 
Dutchman Brasil 





Gerente comercial da Grasp, Kleber Dias Martins: “Os produtos naturais
 são sustentáveis e vão ao encontro das demandas do mercado
 de produção livre de antibióticos e de alimentos seguros”

melhoram a produtividade
ADITIVOS E SUPLEMENTOS

Um dos grandes desafios no 
que se refere à nutrição ani-
mal é manter a produção em 

equilíbrio com a segurança alimentar dos 
consumidores, diante da imposição de 
parte deles, de pesquisadores e de órgãos 
regulamentadores, para retirar ou dimi-
nuir o uso de antibióticos promotores de 
crescimento, que é cada vez maior.

Os óleos essen-
ciais, absorventes 
de micotoxinas e 
derivados de le-
veduras, usados 
para reduzir a 
presença de an-
tibióticos na nu-
trição dos plan-
téis se mostram 
eficientes e o uso 
desses produtos 
é cada vez mais 
comum.

Segundo Kleber Dias Martins, gerente 
comercial da Grasp, empresa especializa-
da na produção de insumos para nutrição 
animal, os aditivos são produzidos com 
matérias-primas oriundas de fontes na-
turais e renováveis. “São produtos que 
estão há mais de dez anos no portfólio 
da empresa, mas que continuam como 
tendência”, expõe.

Ele conta que a empresa adota 
modernos processos industriais, 

como a purificação de óleos 
essenciais, secagem em spray 
dryer, hidrólise enzimática, 
microencapsulamento e encap-
sulamento. A tecnologia, frisa, 
é constantemente aprimorada 
para proporcionar benefícios 
como a liberação controlada e 
localizada de princípios ativos 
no organismo animal. “Isso 
potencializa os efeitos biológi-
cos, estabiliza a temperatura, 

proteje contra a oxidação e 
melhora a homogenei-

dade”, enaltece.
A empresa pos-

sui mais de 100 
experimentos in 

vivo e in vitro 
com todas 

as espécies 
animais, 

o que, conforme Martins, garante a 
eficácia dos produtos. Segundo ele, a 
equipe comercial e de P&D, composta 
por veterinários, zootecnistas e agrôno-
mos, está sempre disponível, analisando 
os desafios de campo e as necessidades 
dos criadores. “Desta forma, é possível 
recomendar o produto ideal, assim 
como a dose e o tempo de tratamento, 
auxiliando na decisão de compra dos 
clientes”, ressalta.

De acordo com o gerente comercial, 
alcançar a excelência na nutrição animal 
é um dos objetivos da Grasp. “Por isso, é 
constante o investimento científico, tecno-
lógico e humano, a fim de inovar e gerar 
os melhores produtos sempre”, pontua, 
acrescentando: “Os produtos naturais, 
hoje, não são mais custosos e garantem 
resultados produtivos semelhantes e, em 
muitos casos, até mesmo superiores”. 

Por conta disso, observa Martins, 
a relação custo-benefício é calculada 
desde a produção até a venda. “Para 
demanda por produtos mais saudáveis 
provenientes das empresas e também dos 
consumidores finais”, destaca.

A Grasp fornece diversos grupos de 
aditivos, de acordo com os desafios espe-
cíficos, e as parcerias com agroindústrias, 
cooperativas e empresas de premixes são 
primordiais. “Assim, é possível chegar a 
um trabalho de qualidade de forma mais 
ágil, entregando desempenho e produti-
vidade aos clientes e parceiros”, salienta.

USO DESSES PRODUTOS ESTÁ CADA VEZ MAIS COMUM

“Os produtos 
naturais, hoje, não 
são mais custosos”
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Recentemente, a Copagril passou 
a gerir o complexo industrial 
cerealista adquirido em leilão, 

localizado em Marechal Cândido Rondon. 
Após os trâmites legais que aconteceram 
em 2020, a unidade deve entrar em opera-
ção no primeiro semestre deste ano.

O complexo é formado por três uni-
dades de negócio: uma planta de cereais 
que possui dois graneleiros e dois silos 
com capacidade de armazenagem total 
de 1.050.000 sacos de soja, uma unidade 
esmagadora de soja que industrializa os 
grãos para produção de óleo vegetal, farelo 
de soja, lectina e gordura protegida; e a ter-
ceira unidade é uma fábrica de ração para 
todos os segmentos pecuários e domésticos.

Segundo o diretor-presidente da Co-

pagril, Ricardo Chapla, profissionais da 
cooperativa realizaram uma avaliação nos 
equipamentos da unidade de armazena-
mento. “Estão sendo executadas melhorias 
na recepção de cereais e nos armazéns”, 
comenta.

Ele diz que a próxima etapa é fazer 
um levantamento dos equipamentos e 
máquinas da unidade industrial. “Temos 
várias coisas sendo ajustadas, trocadas e 
retificadas nesta indústria que existe há 
anos e que, pela avaliação que fizemos, 
não teve a manutenção adequada”, aponta.

De acordo com Chapla, todo o processo 
necessário está em andamento, inclusive 
os trâmites com as empresas prestadoras 
de serviços. “Umas já negociadas e outras 
em discussão”, expõe.

O diretor-presidente da Copagril 
destaca que a intenção é iniciar o esmaga-
mento de soja em quatro meses para o que 
a Copagril tem para seu consumo, além 
de comercializar farelo e óleo ou prestar 
serviço para outros interessados. “Talvez 
com cooperativas, há interessados. Isso 
vai agregar a nós como um todo no que 
desejamos nos resultados finais”, conclui.

deve iniciar operação no 1º semestre
COMPLEXO INDUSTRIAL CEREALISTA

COMPLEXO É FORMADO POR UMA PLANTA DE CEREAIS, UMA UNIDADE ESMAGADORA DE SOJA E UMA FÁBRICA DE RAÇÃO
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“Isso vai agregar à 
Copagril como  

um todo”
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Unidade industrial da 
Copagril produzirá rações para 
diversos animais de produção 

e também para a linha pet
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Gerente da agência Cresol de Marechal Rondon, 
Celito Rauber: “O setor agro tem muito a 

contribuir para o crescimento e a recuperação 
da economia no pós-pandemia”

Assessora de negócios do agro da Sicredi 
Aliança PR/SP, Gilhane Schiestel: “Existem 

inúmeras linhas nas quais são aplicadas taxas 
de acordo com o item que será financiado e 

enquadramento do produtor rural”

CRÉDITO PARA O AGRO
O bom momento do agronegócio 

brasileiro tem estimulado pro-
dutores rurais da região Oeste 

do Paraná a investir nas propriedades para 
aumentar a produção.

As melhorias vão desde a troca de má-
quinas e equipamentos por produtos mais 
modernos à ampliação ou construção de 
novas estruturas.

Dentro deste contexto, as cooperativas 
de crédito, aliadas dos produtores na gestão 
de recursos para o custeio da safra, também 
podem dar suporte financeiro para estes 
novos investimentos.

Os principais recursos destinados para 
linhas de crédito para produtores rurais são 
oriundos do governo federal, através do Ban-
co Nacional do Desenvolvimento (BNDES), 
além dos recursos próprios das cooperativas 
de crédito.

Conforme o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, o balanço de fi-
nanciamento agropecuário da safra 2020/2021 
para contratações de crédito rural entre julho e 
dezembro de 2020 apresentaram crescimento 
de 18% em relação ao emprestado no mesmo 
período do ano anterior.

De acordo com o gerente da agência 
Cresol de Marechal Cândido Rondon, Celito 
Rauber, o volume de recursos disponibilizado 
foi o mesmo da safra anterior. 

Segundo ele, o setor agro tem apresentado 
um forte crescimento, com a modernização 
da produção e novas tecnologias, e os valores 
investidos também cresceram, aponta. “No 
entanto, os recursos não conseguem atender a 
demanda. Dessa forma, muitos investimentos 

não puderam ser realizados”, expõe.

MAIS RECURSOS
Rauber diz que para a safra 2020/2021 

as taxas de juros para o setor não tiveram a 
redução esperada frente à queda apresentada 
na taxa da Selic, que ficou em 2% ao ano, en-
quanto as taxas para custeio e investimento 
ficaram entre 4% e 8%. “Esperamos que para 
a próxima safra sejam disponibilizados mais 
recursos para o agro, pois no ano de 2020 
tivemos um IGPM de 23,14% que impactou 
diretamente nos custos do investimento”, 
salienta.

Atualmente, de acordo com o gerente, 
somente as operações de custeio agrícola e 
pecuário estão sendo atendidas com recursos 
oficiais. “Para que o setor agro continue cres-

cendo é fundamental a disponibilização de 
crédito, pois é o único que consegue viabilizar 
esses investimentos”, afirma.

LINHAS MAIS PROCURADAS
Ele comenta que as linhas de crédito Ino-

vagro e Moderagro são as mais procuradas 
devido à grande demanda do setor avícola e 
da suinocultura para investimentos em má-
quinas e equipamentos para modernização 
da atividade agropecuária. “Devido à forte 
demanda do setor agro no Brasil, os recur-
sos destinados ao investimento logo foram 
utilizados e sem novos aportes de recursos 
por parte do governo federal muito projetos 
não puderam ser desenvolvidos”, lamenta.

Para Rauber, o setor tem muito a contri-
buir para o crescimento e a recuperação da 
economia no pós-pandemia. “Esperamos 
que para a safra 2021/2022 tenhamos mais 
recursos para novos investimento”, enaltece.

ÓTIMO SINAL
A assessora de negócios do agro da Sicredi 

Aliança PR/SP, Gilhane Schiestel, menciona 
que a aceleração dos investimentos no setor 
rural é um ótimo sinal, porém, o cenário 

preocupa porque comprova que o modelo 
de crédito rural que ainda prevalece no país 
é insuficiente para atender às demandas, 
“embora o crédito privado continue a avançar 
no campo”, aponta.

Ela comenta que, embora menos acelera-
da, ainda existe procura por financiamentos, 
principalmente para máquinas e equipamen-
tos. “Com a expectativa de bons preços dos 
grãos, os produtores apostam na melhoria e 
ampliação dos maquinários”, destaca.

CRESCIMENTO 
Conforme Gilhane, na Sicredi Aliança 

PR/SP as contratações de crédito rural entre 
julho e dezembro de 2020 apresentaram 
crescimento de 31,6% em relação ao mesmo 
período do ano anterior e em investimentos 
esse aumento representou 35,56%.

De acordo com ela, se comparados os três 
primeiros meses do ano-safra 2020 em rela-
ção ao mesmo período do ano-safra 2019, a 
cooperativa aumentou em 518% as liberações 
de crédito para investimentos com recursos 
controlados.

Entre as linhas de crédito para investimen-
tos, uma das que estão com demanda mais 
aquecida, segundo a assessora de negócios, é o 
Moderfrota, voltada à aquisição de máquinas 
e equipamentos. Há, ainda, o Pronaf, voltado 
à agricultura familiar, e o Pronamp, para 
médios produtores. “Devido à lucratividade 
das últimas safras, muitos produtores rurais 
optaram por investir em novos equipamentos 
para modernizar e ampliar a produtividade 
de suas lavouras”, enfatiza.

COOPERATIVAS TÊM DADO SUPORTE FINANCEIRO PARA NOVOS INVESTIMENTOS NO CAMPO

“Esperamos que para 
a safra 2021/2022 

tenhamos mais 
recursos para novos 

investimentos
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Coordenador do 
Dia de Campo 
Copagril, Enoir 
Primon: “São esses 
parceiros e todos 
aqueles que estão 
conosco em cada 
edição que fazem o 
nosso evento ter a 
importância  
que tem”

parceiros são fundamentais para o sucesso do evento
DIA DE CAMPO COPAGRIL: 

A inovação e a tecnologia estão no 
foco de todas as edições do Dia 
de Campo Copagril, por meio 

do qual a disseminação da informação é 
fundamental para levar o conhecimento até 
o produtor rural. O evento é uma grande 
vitrine, onde grande parte de tudo que 
é novidade, tendência e melhoria para o 
manejo nas atividades é apresentado em 
um único espaço, concentrando e intensi-
ficando, assim, o entendimento do agri-
cultor com foco na produção tecnificada 
e de resultado.

E para todas as informações chegarem 
até o produtor, o Dia de Campo Copagril 
conta com parceiros comerciais, que sem-
pre apresentam as principais melhorias e 
tecnologias a serem aplicadas no campo.

Em 2021 a edição do Dia de Campo Co-
pagril foi realizada em moldes diferentes 

dos anos anteriores, em decorrência das res-
trições de público e circulação como reflexo 
da pandemia do coronavírus. Para este 
ano, concentrou-se a atuação dos parceiros 
agrícolas, especialmente dos segmentos de 
sementes e defensivos. “Temos mais de 
100 parceiros comerciais da Copagril que 
participam todos os anos, mas em 2021, 
por causa das restrições, priorizamos os 
que têm áreas externas dentro da Estação 
Experimental, que são em maioria da área 
agrícola”, explica o coordenador do Dia de 
Campo, Enoir José Primon.

A Copagril organiza o Dia de Campo 
como forma de apresentar aos cooperados 
e também clientes agricultores as melhores 
opções de manejo das culturas agrícolas na 
área de atuação da cooperativa, de forma 
que os parceiros presentes têm, no evento, 
a oportunidade de contato com os agricul-

tores e estes, por sua vez, podem planejar 
e identificar as melhores oportunidades e 
ações nas próximas safras. 

“São cultivares de soja, híbridos de 
milho, pastagens e também as linhas de 
inseticidas, fungicidas e herbicidas, adu-
bação verde e outros elementos de manejo 
do dia a dia na lavoura”, descreve Primon 
sobre os portfólios dos parceiros do Dia de 
Campo Copagril.

“Em 2021 foi uma edição diferente em 
termos de visitação e organização. Agra-
decemos os parceiros que entenderam 
essas mudanças necessárias e também 
agradecemos aos que estiveram presentes, 
como todo ano, trazendo as melhores tec-
nologias, inovações e produtos altamente 
relevantes ao manejo do campo. São esses 
parceiros e todos aqueles que estão co-
nosco em cada edição que fazem o nosso 
evento ter a importância que tem, sendo 
uma agenda importante para o produtor 
que está sempre em busca de melhorias”, 
enaltece o coordenador.

Na edição de 2021 estiveram presentes 
parceiros comerciais, instituições de ensi-
no, áreas técnicas da Copagril e também 
toda a estrutura Copagril expondo os di-
ferentes períodos de semeadura, cultivares 
e espaçamento de linhas.

NESTE ANO, CONCENTROU-SE A ATUAÇÃO DOS PARCEIROS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE DOS SEGMENTOS DE SEMENTES E DEFENSIVOS

Em 2021 foi 
uma edição 

diferente
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