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A esperança vem do

CAMPO
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á faz anos que o agronegócio
rie de matérias que mostram o potencial
tem sido um dos principais fode crescimento que as atividades agrícomentadores de resultados na
las ainda possuem. Grãos, suínos, peixes,
economia brasileira. Quando se
leite, gado, entre outros, formam nossa
fala do Produto Interno Bruto
cadeia produtiva e são um grande alento
(PIB) do Brasil o que se destaca são os proeconômico.
dutos oriundos das áreas
Duas tônicas são resagrícolas: grãos, carnes
saltadas nesta edição: a
e leite, com o setor prinecessidade da profisDuas tônicas
mário contribuindo em
sionalização no agrone2020, por exemplo, com
gócio e as preocupações
são ressaltadas
56,59%, um crescimencom o meio ambiente.
nesta edição:
Há, no entanto, outras
to de 24,31% em relação
abordagens
também,
ao ano de 2019, segundo
a necessidade
dados da Confederação
como
a
apresentação
de
da profissionatecnologias em favor do
da Agricultura e Pecuálização no
homem do campo.
ria do Brasil (CNA).
Dar valor ao homem
O desempenho agroagronegócio e
do campo é uma repecuário mostra a releas preocupações
vância que o setor tem
levância urbana. Nas
com o meio
para o país, em especial
cidades, parte do copara o Oeste do Paraná.
mércio é movido pela
ambiente
De eminência agrícola,
injeção de recursos
a região foi colonizada
captados na agricultura.
com o propósito da imRespeitar o agricultor, do
plantação de culturas agrícolas. E vem do
tamanho que ele seja, é preciosidade do
meio agrícola, também, o segundo setor
mundo moderno.
que mais contribui com a economia naPor isso, dizer que a esperança vem
cional: as agroindústrias, as indústrias
do campo é grande, é como dizer da ese as empresas criadas com o objetivo de
perança do agricultor pela boa colheita,
agregar valor ao que é produzido pelos
pelos bons preços de seus produtos, da
nossos agricultores.
transformação das propriedades familiaNesta revista de O Presente Especiais
res em empresas rurais, do abastecimento
focamos no agronegócio como tema.
financeiro que acontece nas cidades.
Nela, você, leitor, poderá apreciar uma séBoa leitura a todos!
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Eliminação de plantas daninhas permite
Controle inadequado aumenta a
complexidade do programa de
manejo, onerando os custos de
produção e comprometendo o
potencial produtivo da cultura

Arquivo/Copagril

lucro maior aos agricultores
O

agricultor prepara o solo, coloca nutrientes para deixá-lo bem adubado e
faz o plantio de sua semente especial
selecionada. Dali para frente a expectativa é de
que as plantas brotem e, aos poucos, se transformem numa grande produção, oportunizando bons
resultados financeiros.
Entretanto, nem tudo que nasce na terra é fruto
a ser colhido. Pode acontecer como na parábola,
que fala que “o homem semeia boa semente no seu
campo; mas, dormindo os homens, veio o inimigo,
e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se”.
De acordo com o engenheiro agrônomo Paulo
Brunetto, que atua na supervisão agronômica
da Copagril, plantas daninhas crescem em qualquer lugar, inclusive em locais não desejados,
interferindo direta ou indiretamente nas culturas
de interesse dos produtores rurais, causando
transtornos generalizados.
Segundo ele, o controle de plantas daninhas
é uma das práticas agronômicas de suma importância, essencial para garantir a produtividade e
o rendimento da lavoura. “Fazendo um controle
correto, evitar-se a matocompetição, pois as plantas daninhas utilizam os nutrientes do solo, água,
luz e espaço, ou seja, competem com a cultura
semeada. Isso pode reduzir a qualidade dos grãos,
provocar maturação desuniforme, dificultar o
processo de colheita e servir de hospedeiro para
pragas e doenças”, destaca.
O engenheiro agrônomo ressalta que deixar as
plantas daninhas crescerem junto com as culturas
é inadequado e causará prejuízos ao agricultor.
“O controle inadequado resulta no aumento da
complexidade do programa de manejo das plantas
daninhas, elevando o custo e diminuindo o potencial produtivo das culturas, resultado, diretamente,
em perdas financeiras ao produtor. Assim, quando
se evita perdas na produção, ocorre, consequentemente, maior rendimento da cultura, garantindo
maior sustentabilidade e maior preservação do
meio ambiente”, enaltece.

VARIEDADES

Hoje, as plantas daninhas mais existentes na
região Oeste do Paraná são a buva (conyza spp.),
capim amargoso (digitaria insularis), corda de
viola (ipomoea acuminata) e a trapoeraba (commelina benghalensis). “Para o controle de plantas
daninhas é importante que os produtores utilizem
no sistema de produção todas as ferramentas que
envolvam boas práticas agrícolas durante o ano
todo por meio do manejo integrado, que consistem
na adoção de um conjunto de medidas que vai da
prevenção ao controle”, orienta Brunetto.

PREVENÇÃO E CONTROLE

Entre as principais práticas, segundo ele, está o
controle preventivo, com adoção de ações para reduzir
o aparecimento de plantas daninhas na lavoura, como
a limpeza rigorosa de implementos e maquinários e uso
de sementes certificadas. “Já o controle cultural consiste
na escolha da época de plantio, densidade e no espaçamento entre plantas e rotação de cultura. Dentre estas
estratégias temos o plantio direto na palha, resultando em
uma massa de cobertura no solo, inibindo a emergência
de plantas daninhas”, explica o engenheiro agrônomo,
emendando: “Há, ainda, o controle mecânico, feito por
meio do arranquio manual ou uso de equipamentos
como a enxada e cultivadores; e o controle químico, que
é realizado com uso de defensivos, mais especificamente
de herbicidas”.
O agricultor que adotar boas práticas de controle,
mantendo a cultura de seu interesse no limpo, sem matocompetição, vai garantir o bom desenvolvimento das
culturas e a produtividade de suas lavouras. “Mantendo
as práticas recomendadas, o agricultor alcançará maior
eficiência no manejo e controle das plantas daninhas, proporcionando o desenvolvimento das culturas no limpo,
sem a competição interespecífica”, reitera o profissional.

ATENÇÃO O ANO TODO

Os produtores devem estar atentos à presença das
plantas daninhas durante o ano todo, realizando manejo
de controle para diminuir banco de sementes no solo,
reduzindo a possibilidade de infestação nas lavouras.
“O manejo das plantas daninhas deve ocorrer mesmo
antes da implantação da cultura, ou seja, a cultura deve
ser implantada no limpo, e posterior sua implantação
deve ser realizado o monitoramento e o controle das
plantas daninhas que germinarem após a implantação
da cultura, proporcionando seu desenvolvimento sem
matocompetição”, menciona.

IDENTIFICAÇÃO
Conforme Brunetto,
antes de realizar qualquer manejo de controle é fundamental que
se conheça a planta
que será controlada e
suas características,
pois, somente assim,
o controle de plantas
daninhas será mais
eficiente, favorecendo
a adoção e foco em estratégias apropriadas.
“É preciso realizar uma
identificação adequada e somente a partir
daí escolher o melhor
método de manejo. Controlar as plantas daninhas significa reduzir
a infestação utilizando
práticas agronômicas
que mais se adaptem às
condições da propriedade e que sejam viáveis
economicamente, não
onerando os custos
de produção e proporcionando o máximo
potencial produtivo da
cultura”, enfatiza.

João Livi/OPE
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Milho no inverno

alternativa que se tornou viável para o campo
Ao longo dos anos, produção de “milho safrinha” subiu média de 70 para 300 sacas por alqueire

E

ra idos de 1975-1976 e a região Oeste do
Paraná vivia predominantemente a monocultura do plantio da soja (primavera/
verão) e do trigo (outono/inverno). Todavia, o trigo
já não estava apresentando resultados financeiros
adequados para os produtores, seja pelo preço
pago pelo produto colhido ou pelas inconstâncias
do clima de inverno que tantas vezes provocava
a “queima” de folhas e o “estrangulamento” do
seu colmo. Outras plantas eram menos utilizadas,
como o girassol e sorgo. O girassol encontrava
resistência por haver muita chuva e esta provocar
o apodrecimento do capítulo, enquanto o sorgo não
era viável economicamente.
Em áreas mais suscetíveis aos danos climáticos,
a solução era o plantio de aveia e nabo, como forma
de adequação do solo, mas esta prática, entretanto,
passou a ficar “cara” para os agricultores.
Foi aí que o engenheiro agrônomo Luiz Pedro
Masignani, então funcionário da Copagril, estudou
o plantio de milho no outono/inverno, o qual foi
denominado de “milho safrinha”, visto que já vinha
sendo plantado na safra de verão.
A sugestão de plantar milho no inverno foi com
o intuito de trazer mais resultados para o produtor,
visto que podia apresentar melhor colheita, suportando melhor o rígido clima do inverno e com
valor agregado na hora da colheita, especialmente
devido ao exponencial crescimento da pecuária.
Houve a ajuda das empresas produtoras de
sementes que já buscavam variedades de produtos
precoces, adaptando-os às constantes alterações
nos fatores climáticos, especialmente a variedade
do Cargill 606, e depois as variedades 301 e 401,
da Agroceres. Estas sementes de milho passaram a
ser utilizadas em áreas em que antes havia aveia e
nabo e se acaso alguma intempérie viesse a comprometer a produção ainda daria para aproveitar
partes da planta para fazer silagem. Ou seja, com
isto, passou-se a plantar na primavera/verão soja

e milho e no outono/inverno trigo e milho.
Se antes a segunda safra do ano era somente
de trigo, com esta adequação o milho passou a
assumir um lugar de grande importância para
os agricultores, permitindo um equilíbrio no agronegócio. “Hoje, na safra de inverno, eu entendo
que a segunda safra é super importante, porque
promove o equilíbrio da quantidade de produção
de milho, tanto para abastecer a pecuária brasileira
quanto para as necessidades das indústrias, e
mesmo para o comércio internacional. É outra
safra, é vida para a região agrícola”, afirma Masignani, que também atuou junto ao escritório
local da Acarpa (atual Emater).

CUIDADOS COMO SOLO

Apesar de enaltecer o desenvolvimento do milho, o engenheiro agrônomo alerta para a
necessidade de carinho que se
deve ter com o solo. “Não é apenas plantar e colher, precisamos
cuidar, não levar ao produtor
orientações inadequadas, com
promessas de alta produtividade, mas que degradam o meio
ambiente e por consequência o
futuro de nosso solo e de nossas
gerações”, destaca, cobrando
maiores estudos dos órgãos
governamentais ou empresas
particulares para que o meio
ambiente seja melhor cuidado.
“Se não nos preocuparmos, corremos o risco de ver aqueles que
trabalham no campo afetados
por doenças, talvez, provocadas
pelos próprios produtos colocados em demasia na terra e nas
plantas”, alerta.

TECNOLOGIA A FAVOR DO CAMPO

Em relação à colheita do milho safrinha, Masignani
diz que hoje dá para alcançar safras muito boas no
inverno, próximas dos resultados alcançados com o
plantio de milho na primavera/verão. “Nos anos 70 a
média na colheita de milho era de 90 sacas por alqueire.
Hoje temos os registros de que dá para colher mais
de 300 sacas por alqueire, isto fruto da tecnologia que
a indústria de semente trouxe para esta gramínea”,
enaltece, informando que antes a perda de safra podia
chegar a 70% e hoje este índice é menor que 30%.
“Considerando o valor hoje pago pela saca de milho
dá para se ter uma ideia do quanto o agricultor está
ganhando com esta iniciativa que surgiu nos anos
70”, evidencia.

MAIS ESTUDOS

Ainda feliz com a implantação do milho safrinha, ele
afirma que são necessários mais estudos na agricultura,
promovendo mais rotação de culturas para conter as
doenças existentes nas lavouras. “Se não pensar na
rotação de culturas para suspender a proliferação de
praças e doenças, os agricultores vão cada vez mais ter
maiores custos de produção”, pontua.
Como sugestão, Masignani orienta que na primeira
safra, numa propriedade de 20 alqueires, 15 sejam cobertos com soja ou milho e cinco de aveia, e na sequência vá
se alternando áreas, plantando aveia onde havia soja ou
milho e vice-versa, fechando o ciclo a cada quatro anos.
A experiência do milho safrinha rompeu as fronteiras macrorregionais e hoje há registro de plantio em
outras regiões do Brasil. “Não se plantava milho no
inverno nas grandes regiões produtoras, mas depois
da experiência que tivemos, outras regiões começaram a fazer a experiência e também deu muito certo”,
enfatiza Masignani, orgulhoso de ter sido o idealizador
do “milho safrinha”.
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Com bem-estar adequado granjas

aumentam lucratividade

“

Equipamentos simples, mas de alta tecnologia, chegam às granjas para proporcionar melhor qualidade de
vida aos animais e, consequentemente, maiores resultados financeiros aos produtores
Arquivo pessoal

C

om a demanda crescente pela busca de alimentos e a qualidade dos
rebanhos, estudos têm sido feitos no
sentido de elevar os níveis de produção com
sustentabilidade e, ao mesmo tempo, com
investimentos no bem-estar animal.
O bem-estar animal nada mais é do que a
condição em que os animais se encontram,
convivendo com cuidados e controles para que
tenham qualidade de vida.
De acordo com o empresário industrial
Adirlei Cesar Hunhoff, que atua no ramo há oito
anos, bem-estar animal é garantir um ambiente
adequado que oferece o melhor conforto possível para os animais. Isto se faz, segundo ele,
com uma lotação ideal, instalações adequadas e
higienizadas, alimentação e água de qualidade,
com controle da temperatura, de vento, do gás
(CO²) e da umidade.
Para que os animais tenham este conforto,
o profissional menciona que são usados controladores e máquinas apropriadas para cada
situação. “A Greenfeel, por exemplo, opta em
usar o melhor aproveitamento do ambiente
natural (custo-benefício) através do sistema de
pressão positiva (que é o manejo de cortinas),
podendo ser consorciado com a pressão negativa (qual seja, a climatização forçada). O que
dará o resultado é o manejo automático das
cortinas, quando possível, e a climatização,
quando necessário, inclusive fazendo o uso de
aquecedores, exaustores, ventiladores e nebulização para auxiliar quando o ambiente externo
não possibilita o devido conforto”, expõe.
A tecnologia vem sendo aplicada de diversas
formas diferentes há muitos anos. “Encontramos no mercado o sistema da Inobram, que
possuía um sistema de cortinas automáticas
para a avicultura. Buscamos a parceria com
eles, aprimoramos o sistema que havia para
ser adaptado às necessidades do campo,
especialmente para a suinocultura, tornando-o mais eficiente no manejo automático de
cortinas e com o acionamento de mais alguns
equipamentos já existentes em granjas”, conta
Hunhoff, destacando, ainda, que na prática tais
inovações estão dando muito certo.
No caso específico da Greenfeel, ele diz que
utiliza atualmente três modelos de controladores, motorredutores com diversas aplicações e
outros afins, todos desenvolvidos em parceria
com a Inobram Automações. “É claro que
novos projetos estão em estudos, e havendo a
necessidade de um projeto específico, vamos
analisar e buscar a devida solução para o produtor”, comenta.

Isto pode contribuir para
uma redução de 50% a 70%
de mortalidade nas granjas
e vai render ao produtor
aproximadamente três
quilos de suínos a mais na
plataforma do frigorífico

Empresário industrial
Adirlei Cesar Hunhoff
Para que haja o perfeito bem-estar dos animais, os equipamentos fazem automaticamente
a leitura de ventos, temperatura, umidade e de
gás (CO²), pois estes agem fazendo com que
os equipamentos existentes na propriedade
possam ligar ou desligar a ventilação forçada
e mesmo a altura das cortinas, sempre respeitando os parâmetros/valores indicados no
controlador.
VANTAGENS
Em termos de vantagens quanto à utilização
de cortinas automatizadas, Hunhoff aponta que
com o sistema as máquinas envolvidas estão
sempre aptas a fazer o ajuste no momento certo.
“Com isso, podemos ressaltar que as pessoas
que trabalham nas granjas estarão menos sobrecarregadas e que o rendimento será maior,
visto que a mesma pessoa poderá cuidar de um
rebanho até três vezes maior mantendo as cortinas automatizadas. Sem contar que animais
mais tranquilos estarão em melhor consonância
com o consumo de alimentos, ambiência e dejetos. E tudo isto vai proporcionar ao proprietário
melhores resultados financeiros, pois, o sistema
possui baixo custo de manutenção”, ressalta.
Em relação à importância do bem-estar
animal, o empresário salienta que cada vez

mais as agroindústrias estão investindo em
genética, alimentação e redução de antibióticos,
tornando os animais mais saudáveis. Contudo,
pontua, tudo isto tem um custo elevado. “As
indústrias estão fazendo a parte delas. É preciso
que o produtor siga cuidando do bem-estar dos
animais na sua propriedade. Este bem-estar
influencia muito. Pode promover um ganho de
produção (GPD) em até 8%, melhora a conversão
alimentar em até 0,3 quilo de ração por quilo
de suíno produzido e reduz em média 50% das
encefalites e 70% os problemas respiratórios.
Nos casos de alimentação coletiva (à vontade),
diminui também os problemas de torções. Tudo
isto pode contribuir para uma redução de 50% a
70% de mortalidade nas granjas e vai render ao
produtor aproximadamente três quilos de suínos
a mais na plataforma do frigorífico”, detalha.

ADAPTAÇÕES

Qualquer granja pode receber as
adaptações de automação, ainda que
algumas precisem de ajuste. Empresas
especializadas fazem o projeto e realizam a obra. “Na Greenfeel ajustamos
o projeto para receber a automação de
forma personalizada, com acompanhamento de pós-venda para garantir que
o operador dos equipamentos tenha o
devido conhecimento para o melhor
resultado. Prestamos a assessoria necessária em todos os estágios, além de
oferecer os equipamentos que achamos
adequados para cada situação”, enaltece Hunhoff.
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Poços artesianos
possibilitam economia às granjas

D

e acordo com a Agência Nacional de Água (ANA), a cada 100
litros de água consumidos no
Brasil, 72 são utilizados no agronegócio. Os
principais motivos de uso são a irrigação,
mas a pecuária também precisa de grande
disponibilidade de recursos hídricos para
alcançar seu devido desenvolvimento.
Para que esta demanda não seja abusiva,
faz-se necessário promover a economia de
água e o uso racional dentro das propriedades rurais, especialmente neste momento
em que a falta de chuvas tem provocado
impactos negativos na produção de água.
Todavia, a questão não é apenas preservar,
mas, também, fazer o uso correto das disponibilidades de águas existentes.
Ainda que redes de distribuição de água
pública estejam disponíveis em boa parte
das propriedades rurais, este meio não é o
mais adequado para o produtor abastecer
suas granjas. O meio correto é a utilização de
água de poços artesianos ou pela captação
superficial (minas).
DENTRO DAS NORMAS
Conforme Alisson Coelho, especialista
em poços artesianos, a atitude mais acertada por parte do produtor é procurar uma
empresa credenciada pelos órgãos responsáveis, a fim de ter a certeza de que estará
utilizando um serviço dentro das normas
legais. “É preciso olhar a boa qualidade do
serviço para não ter eventuais problemas
futuros”, menciona.
Ao contratar uma empresa especializada, segundo ele, o produtor receberá
informações técnicas necessárias, bem
como orientações quanto à quantidade
e à qualidade da água a ser consumida
diariamente pelos animais. “É importante
salientar também que, ao contratar uma
empresa, o produtor receberá todas as dicas
e informações necessárias para perfurar o
poço artesiano dentro das normas técnicas
exigidas”, enaltece.
Ainda que existam casos de utilização
de redes públicas de água nas propriedades rurais, Coelho ressalta que esta não é
adequada para os animais. “Na maioria das
redes de distribuições públicas existem restrições em relação à quantidade utilizada.

Arquivo pessoal

Devido ao alto consumo de água pelos animais, substituir o fornecimento
de água das redes públicas por poços artesianos ou minas torna-se
mais econômico para o produtor
Por conta disso, os produtores precisarão
optar pela construção de sua captação
própria de água, sendo o mais indicado os
poços tubulares profundos, que poderão ter
melhor produção de água”, expõe.
BENEFÍCIOS
Além de ter captação própria e consequente segurança na quantidade de água
recebida, os benefícios para os produtores
de animais vão além. “Qualidade e quantidade, tendo como fator principal um poço
tubular profundo, que tem grande chance
de proporcionar grande vazão e qualidade
compatível à criação animal”, evidencia.
É necessário, contudo, o produtor saber
se sua captação está de acordo com as
normas dos órgãos regentes de água para
evitar qualquer tipo de problema relacionado a crime ambiental.

“

Alisson Coelho, especialista
em poços artesianos

Na maioria das redes de
distribuições públicas existem
restrições em relação à
quantidade utilizada

ANÁLISE

Saber exatamente quando deve ser construído o poço artesiano, destaca Coelho, passa pela análise de cada pecuarista. “Vai
depender da quantidade de animais que possui. Por exemplo,
uma granja de suínos com mil animais consome em média 20
mil litros de água por dia. Ou seja, mesmo com uma pequena
quantidade já é necessário ter a captação por conta do grande
consumo, ainda que essa conta varia de animal para animal”,
pontua.
Para o especialista, hoje a maneira mais prática de se trabalhar
com a criação animal é ter captação própria na propriedade.
“Médios e grandes produtores não conseguem se manter com
uma captação pública por conta de fatores que encarecem e
podem não suprir a sua necessidade. A maneira mais rentável
é a construção de poços tubulares. O próprio governo incentiva
essa prática, disponibilizando linhas de crédito para os produtores poderem construir poço próprio”, finaliza.
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VEÍCULOS UTILITÁRIOS ELÉTRICOS

começam a ocupar lugar no campo
Com manutenção mais barata
que os veículos movidos a motor
de combustão, já existem no
mercado carros elétricos voltados
ao transporte de cargas leves

N

ão precisar ir até a vila ou à cidade para
abastecer o veículo é o sonho dos produtores rurais. E já se tornou realidade
para muitos deles, com a chegada dos ciclomotores
elétricos, os quais podem substituir com qualidade
e economia equipamentos de transporte de cargas
leves.
Os veículos utilitários elétricos proporcionam
ampla economia de tempo e dinheiro. Movidos a
bateria, podem ser recarregados em qualquer tomada elétrica, tanto em 127 V como em 220 V. Além
do baixo custo de utilização, são uma alternativa
eficiente, muito silenciosa e ecologicamente correta
(sem gerar fumaça e com emissão zero de dióxido
de carbono) para os agricultores.
De acordo com o empresário Samuel Franciosi,
estes veículos são categorizados como ciclomotores
elétricos, contendo três ou quatro rodas, e precisam

atender as normas homologadas pelo Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran). No caso de triciclos
(nominados assim por possuírem três rodas somente), são encontrados tanto para o transporte de carga
como de passageiros.
Ao citar as vantagens destes veículos, Franciosi
enaltece o baixo custo de manutenção. Por não
utilizar combustíveis (álcool, diesel ou gasolina),
segundo ele, possui baixo custo de utilização. “É
importante salientar que os veículos utilitários elétricos realmente não poluem o meio ambiente, ou
seja, podem adentrar nas granjas que não irão levar
qualquer dióxido de carbono ao rebanho”, ressalta.
De acordo com o empresário, a cada dia surgem
novas versões destes veículos, com destaque para
sua utilização nos mais diversos setores da indústria,
logística de entregas, comércio, serviços, condomínios, agroindústrias e agropecuária. Em termos
de capacidade de rodagem, cada carga de bateria
permite faixas diversas de autonomia, podendo alcançar de 30 a 110 ou até mais quilômetros rodados.
Para quem usar tais veículos ao ar livre, há os que
permitem a instalação de kit fotovoltaicos, ou seja,
enquanto houver sol as baterias são carregadas pelo
próprio sol.
Em termos de capacidade de carga, existem

variações conforme os modelos dos veículos,
podendo ser encontradas no mercado opções que
suportam 200, 400 ou 700 quilos de peso. Sobre a
caçamba podem ser transportados produtos secos,
refrigerados, resíduos, materiais de construção,
utensílios domésticos, galões, feno, ração e muitas
outras mercadorias. Os compartimentos existentes
são: baú, caçamba, gaiola ou outros possíveis de
serem personalizados de acordo com a necessidades
dos consumidores.
A manutenção, menciona Franciosi, é simples
e acessível. “Ela tende a ser mais barata que a de
carros movidos a combustão, pois há menos peças
móveis no motor e no veículo como um todo. Na
região temos diversas empresas especializadas na
manutenção destes veículos, ainda que profissionais
de manutenção de motores elétricos também podem
fazê-lo”, expõe.

➔ Aprovado pelo produtor
O agricultor Jeferson Trentini já fez a
aquisição de um veículo elétrico de carga e
destaca das vantagens do mesmo. Ele utiliza
o seu no transporte de lixo, para resíduos de
jardinagem e feno, entre outros produtos.
Para ele “o grande diferencial é a praticidade,
facilidade de deslocamento e quando precisa
repor energia é só ligar na tomada elétrica”,
destacou.
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Tendência da

SACA DE MILHO
é subir de preço, avalia especialista
Fatores ligados ao clima podem
afetar a próxima safra de milho
e, consequentemente, provocar
aumento ainda maior da saca de
milho. Já a soja deve se manter
nos patamares atuais

N

PARÂMETROS
Quais são os parâmetros que o mercado segue
para definir exatamente os preços dos cereais?
De acordo com o consultor em gerenciamento
de riscos Carlos Oschiro, que atua na StoneX,
uma consultoria americana no mercado financeiro, especializada no agronegócio, os preços
das commodities são determinados por três
fatores básicos: cotação internacional, onde a
precificação utilizada é a principal Bolsa de Valores para cada commodity, como, por exemplo,
a CBOT (Chicago Board of Trader, ou Bolsa de
Chicago) para soja e o milho; prêmio porto ou
local, que é o ágil ou deságio negociado entre
compradores e vendedores frente ao preço internacional, como, por exemplo, numa região
de forte consumo de milho, os preços tendem a
ficar mais elevados do que numa região de menor
consumo; e a cotação do dólar, que é o fator de
conversão para trazer o preço das commodities
para o mercado local.
“Toda e qualquer precificação do mercado
ocorre pela lei da oferta e demanda. Embora
muitos fatores estejam correlacionados, como
tamanho da produção, clima, demanda imediata,
custos logísticos, margem das indústrias, políticas públicas, taxa de juros, impostos, inflação,
cenário político, entre outros”, explica Oschiro.
Em termos de tendência para os preços, ele
menciona que hoje há estoques de soja e milho
em níveis muito baixos no mundo, com uma

demanda crescente e aquecida. “Esses dois
fatores somados tendem a manter os preços
firmes no mercado internacional e consequentemente no mercado local”, salienta.
PERÍODOS DE SAFRA
Oschiro diz que sazonalmente os períodos
de safra apresentam preços mais baixos, pois
há maior disponibilidade do produto a ser
comercializado. “Entretanto, como o momento
é de estoques baixos, podemos ver os preços
se sustentando em níveis bons durante todo o
ano, inclusive durante a safra”, expõe.
O momento do produtor fazer a venda
de sua safra, afirma o especialista, não tem
uma data específica. “Ele tem que conhecer
muito bem os seus custos e a expectativa de
produção para poder fazer um planejamento
de comercialização mais adequado”, pontua,
acrescentando que é comum os produtores
ficarem frustrados por comercializar a safra
de forma antecipada com preços menores.
“Temos que lembrar que os custos também
variam. Este ano é um exemplo a ser considerado. Observamos produtores que fizeram
a troca em preços de soja mais baixos, mas a
relação (volume comprometido) é menor do
que produtores que venderam a preços mais
altos, mas tiveram que comprometer mais
volume de suas produções. Ou seja, o produtor
que comercializou de forma antecipada os
custos está apresentando melhor rentabilidade
na lavoura, pois tem mais volume disponível
para comercializar”, enaltece.
Na opinião de Oschiro, é prudente o agri-
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o último ano os preços da saca de
soja e de milho sofreram aumentos
consideráveis, que talvez nem mesmo os mais otimistas produtores destes cereais
imaginavam. Quando as empresas cerealistas
começaram a comprar antecipadamente a saca
de soja da safra 2020/2021, as boas notícias
davam conta de que o preço chegaria aos R$
100. Entretanto, desde o mês de agosto de
2020 os preços tiveram uma tendência de alta,
chegando a R$ 173,86 (dia 1° de abril 2021 no
Porto de Paranaguá/PR), alcançando uma breve
estabilização neste último mês de março.

Consultor em gerenciamento de
riscos Carlos Oschiro
cultor fazer um bom contrato para lhe auxiliar
na maximização das margens, assim como ter
a necessidade de caixa já desenhada para fazer
a comercialização fracionada e aproveitar os
momentos de alta. Ou seja, vender antecipadamente uma parte da safra futura é questão
de segurança financeira para o produtor.

Shutterstock

COMMODITIES
Quando se fala em preço da saca de
soja e milho vem a ligação com commodities. De acordo com Oschiro, commodities são produtos que funcionam
como matéria-prima. “Eles geralmente
são produzidos em larga escala e podem
ser estocados sem perder a qualidade.
Dessa forma, o mercado de commodities
tem seus preços definidos pela oferta
e procura desses materiais primários”,
comenta.
A palavra commodities significa
mercadoria, em tradução livre do inglês.
Originalmente, o termo era usado para
quaisquer tipos de mercadorias.
No universo econômico, o comportamento dos preços tem uma lógica,
segundo o especialista. “O preço nada
mais é do que uma derivação entre a
oferta e demanda, modificada pelo fluxo
do dinheiro”, frisa.
Quanto ao mercado global e compras
futuras das commodities, o profissional
informa que muitos produtores têm
como hábito fazer a comercialização
antecipada, ainda que não exista um
tempo definido. “Muitos produtores têm
como hábito fazer a comercialização antecipada. O prazo depende muito de cada
produtor. Os produtores do Mato Grosso,
por exemplo, têm hábitos e dinâmicas de
comercializarem de forma muito antecipada. Já vimos negócios de soja e milho
até para 2023, por exemplo”, expõe.

“
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Para soja especificamente
vejo que estamos em melhor
momento de venda do que o
milho, pois existe um risco
climático para a segunda
safra de milho que pode
interferir ainda mais no
preço do cereal
MOMENTO ATRATIVO
No que diz respeito à venda da safra, Oschiro
entende que os preços de soja e milho estão num
momento muito atrativo. “Para soja especificamente
vejo que estamos em melhor momento de venda
do que o milho, pois existe um risco climático para
a segunda safra de milho que pode interferir ainda
mais no preço do cereal. Além disso, o mercado vai
começar a acompanhar o desenvolvimento da safra
dos Estados Unidos, que não pode falhar. Qualquer
problema por lá pode elevar o preço internacional
(CBOT) e aumentar ainda mais os preços no mercado doméstico. Em contrapartida, os níveis atuais de
preços de soja e milho já indicam margens negativas
para alguns setores de consumo, o que pode iniciar um
racionamento por parte da demanda e trazer novos
fatores para a formação de preço” analisa.
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É possível eliminar os

odores nos chiqueiros
Técnicas avançadas de manejo e utilização de produtos adequados eliminam praticamente todo o odor
existente nas criações de suínos

Q

uando o assunto é criação de suínos,
uma característica logo vem à mente:
o considerável odor exalado pelos
chiqueiros. E não é apenas o cheiro que é perceptível, mas também as moscas, os vermes, a
poluição e outros tantos aspectos indesejáveis. O
tema impacta diretamente o homem do campo,
desde a saúde animal, ambiental e econômica
da propriedade até a qualidade de vida dos trabalhadores, vizinhos e centros urbanos, que hoje
estão próximos das propriedades, tornando-se,
assim, uma questão de saúde pública.
O cheiro forte dentro dos chiqueiros vem
dos dejetos que ficam armazenados embaixo
do assoalho ou no assoalho e são ocasionados
principalmente pelas fezes e urina dos suínos,
os quais possuem compostos voláteis que são
liberados e ficam retidos dentro das instalações.
“Algumas pesquisas apontam que existem mais

de 200 compostos odorantes responsáveis
pelo mau cheiro. Além disso, o processo de
decomposição anaeróbio, que se inicia já
dentro dos chiqueiros, gera subprodutos que
causam maus odores, como é o caso, principalmente, da amônia e dos compostos de
enxofre (sulfeto de hidrogênio). Outros gases
também são gerados neste processo, como é
o caso do dióxido de carbono, do óxido nitroso
e o metano, que, mesmo não gerando odores
consideráveis, causam diversos problemas
ao homem e aos animais”, explica a bacharel em Química, Patrícia Schumacher, da
Embio - Biotecnologia, empresa de Marechal
Cândido Rondon.

as áreas de aplicação do dejeto no solo. “Os
odores podem ser um dos vilões da saúde
animal e humana (vizinhos e trabalhadores
das granjas), causando problemas respiratórios, tosses, irritação e, por consequência, nos
animais menor conversão alimentar. Alguns
pesquisadores associam que a inalação dos
gases de dejetos suínos pode desencadear
doenças em humanos, como alergias, aperto
no peito, doenças pulmonares, irritações nos
olhos, aumento da fadiga, confusão mental,
irritação e até depressão entre outros problemas relacionados. Além disso, há gases que
são responsáveis pela chuva ácida e pelo
aquecimento global”, destaca.

TIPOS DE POLUIÇÃO
Existem dois tipos de poluição: a que é
ocasionada pelos dejetos na forma líquida e
as consequências geradas pela presença de
odores (gases) dentro e fora das instalações.
“Os dejetos líquidos não tratados causam diversos tipos de poluição ambiental. Nos solos
podem gerar acúmulo de elementos tóxicos,
desequilíbrio de nutrientes, salinidade,
impermeabilização, contaminação por
patógenos afetando as plantas, entre outros. Nas águas ocasionam desequilíbrio
ecológico, morte de peixes, eutrofização,
contaminação de lençóis freáticos
entre outros. Além disso, os dejetos
são responsáveis por atrair diferentes
tipos de vetores, como as moscas, por
exemplo”, salienta.

COMO DIMINUIR OS DANOS
Ainda que os odores sejam excessivos e os
danos consideráveis, é possível diminuir sua
intensidade através de tratamentos já existentes. A maior parte das técnicas de tratamento
combina processos físicos e biológicos, que são
alternativas sustentáveis e agregam cuidado
com o meio ambiente. “É fundamental lembrar
que os odores estão presentes em ambientes
diferentes da propriedade, por isso o ideal é
que o tratamento inicie nas baias e continue
até o momento da fertirrigação, com a finalidade de melhorar o ambiente como um todo.
Uma solução simples para dentro das baias é
eliminar a fonte geradora do odor, removendo
os dejetos dos chiqueiros e mantendo as superfícies sempre secas e limpas. No entanto,
nem sempre é possível retirar esse material
tão rapidamente. Diante disso, existem algumas opções que podem contribuir com a
melhoria da ambiência dentro dos chiqueiros”,
menciona Patricia.
A dieta dos animais também tem importância em todo o processo. Trabalhos de

VILÃO
Conforme a bacharel em Química, os
maus odores estão ligados diretamente ao
ambiente interno - onde estão os animais - e
externo - as esterqueiras - e seu entorno e
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Bacharel em Química,
Patrícia Schumacher

pesquisa de diferentes países concluem
que melhorando a característica da dieta
os odores são minimizados e melhoram
as características das excretas do animal.
Existem, ainda, moléculas que têm ação
comprovada de neutralização de odores de
dejetos suínos. “Elas são produzidas pela
extração de essências de plantas e suas
partículas são iônicamente carregadas.
Apresentam afinidade pela partícula de
odor e a envolvem, neutralizando o cheiro
forte”, relata.
A bacharel em Química afirma que as
enzimas e os microrganismos são grandes
aliados no tratamento dentro dos chiqueiros,
pois alteram os tipos de gases emitidos pela
degradação da matéria orgânica no processo
de fermentação. “Eles ajudam a degradar
os compostos orgânicos em moléculas
simples e estáveis, evitando a formação de
gases com forte odor. Também podem ser
empregados sistemas físicos de ventilação
e biofiltros, que são aliados na redução dos
maus odores”, informa.
No que tange à formação do biogás, ela diz
que os tratamentos existentes podem afetar
a produtividade. “Alguns podem diminuir a
emissão de biogás, já outros podem ter uma
ação no odor, mas não afetar o biogás que
será gerado. Por isso é importante entender

o modo de ação de cada tratamento”, pontua.
Outro processo tem a ver com os sistemas
de armazenamento. Neste contexto, uma
maneira bastante efetiva e economicamente
viável é realizar a aeração intermitente das
esterqueiras. “Este procedimento tem o
objetivo de acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica, atuar no ciclo
do nitrogênio diminuindo os compostos de
amônia e gerar um subproduto composto de
moléculas simples e estáveis. O processo de
aeração pode ser ainda mais eficaz quando
combinado com microrganismos ou enzimas de degradação específicas”, comenta.
Os biodigestores degradam a matéria
orgânica de forma anaeróbia e formam como
subproduto o biogás e o dejeto líquido. “Este
subproduto líquido tem menos odores do que
o dejeto cru, todavia, sua eficácia depende
da eficiência do biodigestor, visto poder
restar algum material a ser degradado ao
final do processo. Uma alternativa é realizar
o tratamento aeróbico na lagoa logo após
o biodigestor. Outra opção para reduzir os
odores dos sistemas de armazenamento
abertos são membranas oleosas compostas
de molécula neutralizadora de odores. Este
procedimento não trata os dejetos, mas é uma
opção para assegurar a emissão de odores
das esterqueiras”, enfatiza a profissional,
salientando que “as enzimas e os microrganismos são combinações excelentes
para os tratamentos aeróbios e anaeróbios.
A função deles é catalisar as reações de
degradação, ou seja, acelerar o processo de
decomposição”.
Os métodos citados também podem ser
utilizados logo após um processo de separação física, das fases sólida e líquida dos
dejetos. “A parte sólida vai para compostagem e o produto é um fertilizante orgânico.
A parte líquida é tratada com diferentes
técnicas, incluindo as já citadas”, menciona.
COMO FICAM OS DEJETOS
QUE SERÃO JOGADOS
NAS LAVOURAS
Segundo Patrícia, nas análises em que
se comparam os dejetos tratados com o
dejeto cru, detecta-se uma diminuição na
maioria dos nutrientes, mas não é possível
considerar essa diferença como uma perda
de fertilização ou de eficiência no solo, uma
vez que o dejeto cru, se colocado no solo, é
toxico. “A transformação da matéria orgânica, que ocorre durante os processos de

tratamento, é muito positiva e vai deixando
os nutrientes presentes no dejeto mais disponíveis para serem assimilados pelas plantas.
Uma boa parte do dejeto que vai para o solo
serve também como alimento para a microbiota que está ali presente, e esta microbiota,
juntamente com os ácidos orgânicos gerados
no processo, trabalha em favor das plantas,
dispondo nutrientes, fixando nitrogênio e
liberando fósforo”, detalha.
O tratamento dos dejetos não dispensa em
momento algum a aplicação de forma consciente no solo. Existem legislações que dão
orientações e pareceres sobre a disposição no
solo, que levam em conta a característica do
dejeto e a qualidade do solo que irá recebê-lo.
Esta etapa configura um cuidado importante
para que se mantenha o solo saudável e a
sustentabilidade da atividade agrícola.
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ENTIDADES ATUAM
PARA AJUDAR
Para que os processos não sejam
danosos ao entorno existe a atuação de
órgãos ambientais que de um modo geral
buscam soluções para estes problemas.
É o caso da Embrapa, das universidades
federais e estaduais, IAT, Emater, prefeituras e secretarias de Meio Ambiente
em nível nacional e local. Existe também
um movimento das associações de suinocultores e cooperativas que junto com
empresas se dedicam a estudar, entender
e oferecer soluções para estas questões.
Para Patricia, o tema é relevante. “Ressalto que são inúmeros os aspectos que
envolvem os estudos sobre os impactos
e formas de tratamento dos odores gerados pela criação intensiva de suínos.
Foram relatados aqui os tratamentos
mais comumente encontrados. Porém,
no Brasil e no mundo são realizadas
inúmeras pesquisas que visam aprimorar
as formas de tratamento, de redução dos
odores, de tratar mais rápido e eficaz e
aproveitar de formas ainda melhores a
carga de nutrientes que estes dejetos
apresentam”, conclui.
Quem deseja diminuir os odores e
danos da poluição nos chiqueiros deve
conversar com os profissionais de empresas na região que poderão indicar
produtos já existentes para isso.
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Suinocultura tem espaço para crescer
Para o presidente da Associação
Brasileira de Proteína Animal,
atividade continuará em expansão,
agregando ganhos com cuidados
técnico-sanitários e gestão
produtiva

O

ano de 2020 foi de grande volatilidade
para a suinocultura, ainda que o setor
tenha alcançado bons resultados no
mercado interno e internacional. Entre avanços e
desafios, o ramo suinícola brasileiro viveu um dos
seus melhores anos em termos de produtividade
e resultados.
De acordo com o presidente da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo
Santin, no mercado interno o consumo registrou
elevações mesmo em meio à pandemia, “graças
aos programas de auxílio à renda do governo e à
preservação dos níveis de acesso, em termos de
preço, para o consumidor. Isto, estritamente ao
longo de 2020, enquanto os produtores puderam se
utilizar de insumos adquiridos antes da alta histórica
do milho e da soja, fruto de um quadro altamente
especulativo vivenciado no mercado brasileiro
nos últimos 12 meses”, afirmou em entrevista ao
O Presente Especiais.
Já no mercado internacional, a China e outras
nações da Ásia impulsionaram as vendas do setor, que alcançou níveis recordes de exportações,
superando um milhão de toneladas embarcadas
ao longo do ano.
A crise sanitária de peste suína africana vivida
por nações da Ásia, Europa e África redesenharam
o mercado internacional de proteína animal. As
exportações brasileiras do setor foram fortemente
influenciadas por um quadro que deve se manter
ao longo dos próximos anos.
“Mas os bons resultados têm por trás um trabalho
intenso realizado pelo setor produtivo para a manu-

tenção do abastecimento de alimentos em meio à pandemia.
Centenas de milhões de reais foram investidos para preservar
a saúde dos colaboradores com a implantação de diversas
medidas adicionais de proteção, como barreiras nas linhas
de produção, monitoramento e vigilância ativa dos colaboradores, duplicação de transportes e das áreas de refeição,
entre tantas outras. São custos que foram agregados e que
impactaram a capacidade competitiva do setor, assim como a
forte elevação dos preços dos insumos”, entende o presidente.
Diante do quadro de ganho de qualidade de produtos,
Santin avalia que já não há mais espaço à produção sem
os devidos cuidados técnico-sanitários e gestão produtiva.
“Os custos elevados de produção e os riscos sanitários da
produção rudimentar já não são mais aceitáveis a quem
produz alimentos e são refutados pelo mercado e pelo consumidor”, alerta.

O QUE É MAIS VIÁVEL: SER
INDEPENDENTE OU INTEGRAÇÃO?

Para o presidente da ABPA, a escolha em ser independente
ou participar de integração ainda é uma opção do produtor.
“Cada produção tem o seu perfil de gestão produtiva e são
viáveis de acordo com o gestor da propriedade. O modelo
integrado, entretanto, tem maior sustentabilidade financeira.
Isto porque grande parte dos custos, como monitoramento
técnico, são assimilados pela empresa integradora, assim
como os custos com insumos. O integrado fica menos suscetível às oscilações de preços do mercado e consegue produzir
com orientações técnicas mais alinhadas às
demandas de mercado estabelecidos por sua
integradora”, salienta.
Por outro lado, produzir de forma independente apresenta mais riscos mercadológicos e
maior suscetibilidade na variação dos custos.
“A integração é a forma justa e sustentável de
trabalho, com remuneração equilibrada e menos
suscetível às oscilações de mercados, especialmente em momentos como o atual, com a forte
alta dos custos de produção. Cabe lembrar que
há a Lei da Integração, marco legal que regulamentou a segurança jurídica para ambos os
lados, integrado e integradora”, ressalta.

QUAL O TEMPO
DE INVESTIR

Santin afirma que a avaliação
sobre o melhor momento para investir é bastante individual. “Mas
os produtores vêm alcançando,
sim, resultados sustentáveis, assim como todo o setor produtivo.
O fator custo de produção segue
como um desafio produtivo, mas a
equação de remuneração favorece
o setor. Investimentos devem ser
pensados sempre com cautela”,
pontua.
Em relação ao futuro do setor,
ele diz que há uma expectativa de
crescimento dos níveis de consumo interno e ampliação das exportações ao longo deste ano. “O fator
sanitário na Ásia deve continuar
a nortear as exportações do setor
ao longo dos próximos dois ou três
anos, mas o custo de produção não
deve ser amenizado neste período,
estabelecendo um novo patamar
de custos para o setor”, projeta.

Os custos elevados
de produção e os
riscos sanitários da
produção rudimentar
já não são mais
aceitáveis a quem
produz alimentos e
são refutados pelo
mercado e pelo
consumidor
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42 LITROS DE LEITE
Com ajuda de profissionais, produção
leiteira aumentou consideravelmente nos
últimos anos na região Oeste do Paraná

É

possível aumentar a produtividade de vacas leiteiras,
alcançando média de 42
litros por dia? De acordo com o médico Veterinário e especialista em
gestão de empresas produtoras de leite
Djalma Cardoso Chueire, da D-VET
Assessoria, de Cascavel, especialista
em gestão de empresas produtoras de
leite, isto é plenamente possível, desde
que respeitados os manejos e nutrição
necessários.
Segundo ele, havia registros de
média de produção de leite por vaca/
dia de rebanhos em propriedades na
macrorregião de Marechal Cândido
Rondon de 13 a 18 litros por vaca/dia,
enquanto em outros municípios, como
Cascavel, Toledo, Vera Cruz do Oeste,
São Pedro do Iguaçu, Maripá, Três Barras do Paraná, Braganey, Medianeira e
outros, os números variavam entre 15
e 22 litros por vaca/dia.
Contudo, a partir da realização de
um trabalho técnico, já existem grandes
mudanças de aumento de produção nos
rebanhos. “Teve uma propriedade com
Jersey que saiu de 13 litros de média por
vaca/dia e foi para 29 litros de média
por vaca/dia e outras holandesas que

Arquivo OP

de vaca/dia é possível?
saíram de 17/18 litros por vaca/
dia e atingiram a média de 38 a 42
litros por vaca/dia, isto em épocas
de melhor conforto, que foi abril e
novembro de 2019 e 2020”, detalha
o médico veterinário.
Ele afirma que as melhorias
não foram observadas apenas na
produção de leite, mas também na
qualidade do leite produzido, na
criação de bezerras e novilhas, nos
índices reprodutivos, no ganho genético, no conforto, na diminuição
de doenças e consequentemente
na mortalidade de animais, entre
outros fatores relevantes.

OSCILAÇÕES

Ainda que médias mais altas
já foram registradas, Djalma pontua que a cada temporada pode
acontecer oscilações. “Neste final
de março de 2021, por exemplo,
com o calor de nossa macrorregião e
algumas falhas de conforto ainda presentes nos rebanhos, temos produtores
alcançando a média de 25 a 38 litros/
dia, dependendo principalmente da
estrutura de conforto das vacas em lactação, genética e qualidade da comida
produzida na propriedade”, expõe.

GASTOS MAIORES

O médico veterinário enfatiza
que é extremamente importante
o produtor cuidar e gerenciar
a sua propriedade como uma
empresa produtora de leite,
porque nos últimos anos, para
se produzir leite, os gastos operacionais com insumos de
alimentação (milho
e farelo de soja),
mão de obra,
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combustível, energia, materiais de
consumo, manutenções de maquinas
e medicamentos só aumentaram. “No
ano passado aumentaram muito os
custos com os investimentos, superior a 60%, para construção de novas
instalações para os animais (barracões
de compost barnes ou free stall). Outro
investimento importante que alguns
produtores, às vezes, precisam fazer
é a compra de novilhas de padrão
genético superior para reposição de
rebanho ou crescimento de rebanho,
o que teve um aumento de 100% nos
últimos quatro anos. Esses percentuais
de aumentos de custos operacionais e
investimentos de produção de leite não
foram acompanhados pela valorização
do preço do leite ao produtor nesses
mesmos anos, portanto, o produtor de
leite mais do que nunca precisa melhorar cada vez mais a sua eficiência de
produção para que sua propriedade se
mantenha produzindo leite e automaticamente sustentando seu negócio e
a sua família”, salienta o profissional.

O QUE FAZER PARA
AUMENTAR A PRODUÇÃO?

Hoje o melhor índice para medir
a eficiência de produção de uma propriedade de leite é a produção média
por vaca/dia. Esse é um dos principais índices utilizados e a que mais
traz retorno sobre o capital investido.
“Claro que não basta só ter média alta

de produção, outros fatores podem
influenciar, por isso, também, ter uma
boa gestão financeira da empresa
impacta no resultado final. O produtor
deve sempre ter em mãos o seu custo
de produção por litro e sua receita de
cada mês para poder se organizar e
manter sua empresa viva e produtiva.
Sem organização e sem gestão, com o
passar dos anos e com as mudanças de
mercado as empresas vão à falência ou
fecham seus negócios”, alerta.
Com experiência de 14 anos como
médico veterinário e com base em estudos desenvolvidos por colegas, Djalma
diz que para se obter alta produção de
leite nos rebanhos e uma maior média
possível vaca/dia é necessário trabalhar em melhorias técnicas e gerenciais
de alguns fatores. Ele aponta, neste
contexto, a necessidade do conforto
animal e a nutrição adequada de todas
as categorias do rebanho, a transição
(pré-parto e pós-parto bem realizado),
a reprodução (manejos intensivos),
o CCS (controle de mastite clínica e
subclínica), a sanidade do rebanho e a
criação (“Futuro” - criação de bezerras
e novilhas). “Fazendo as melhorias
técnicas e gerenciais desses fatores
já se obtém sucesso na produção de
leite, mas para alcançar isso o produtor
necessita de uma ajuda profissional”,
enfatiza.
Para melhorar a performance das
propriedades da região ele indica para
o produtor que ainda não tem nenhuma assistência profissional completa
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(assessoria técnica e gestão) contratar
um bom profissional da área para
auxiliá-lo.
“Em relação à nutrição dos rebanhos, a sugestão é oferecer como
maior base da dieta a silagem de milho
de planta inteira, mineral de excelente
qualidade, tamponante com alga e
adsorvente de micotoxinas. Vemos na
prática que esse sistema de nutrição,
com base maior na silagem de milho,
traz um resultado custo-benefício
de produção por animal melhor em
relação ao fornecimento de outros
sistemas de base, como pastagem de
gramíneas ou fenação de gramíneas”,
apresenta.

Os balanceamentos finais da dieta
dependem de outros complementos
e as utilizações dependem muito de
cada propriedade, não existindo uma
dieta pronta para toda fazenda, pois
cada uma tem a sua especificação.
“Todavia, a utilização de milho quirera, ração comercial, silagem de grão
úmido, ração caseira (fórmula nossa),
caroço de algodão, farelo de soja,
casca de soja, torta de soja, torta de
algodão, feno de tifton, feno de aveia,
pré-secado de aveia, pré-secado de
tifton, silagem de trigo e silagem de
aveia são incrementos que ajudarão
a alcançar maior produtividade de
leite”, informa Djalma.

SISTEMAS

No que tange aos projetos para produção de leite mais
adequados para a região, o médico veterinário indica o sistema confinado, compost barns ou o sistema de ventilação
cruzada (free stall com cama de serragem ou areia todo
fechado com exautores em uma lateral e placas evaporativas
na outra lateral contrária), devido às altas temperaturas
registradas na maior parte das estações do ano. “Esses
dois sistemas proporcionam um melhor conforto à vaca em
produção, vaca seca e vaca/novilha pré-parto. Vacas em
produção, vacas secas e vacas e novilhas pré-parto precisam de conforto para produzir mais leite, pois sem conforto
produzem menos, e produzindo menos fica mais difícil
pagar as contas em determinadas épocas do ano”, finaliza.

Temos condições
especiais para
você, agricultor
Já começou o
PRONAF 2021

Oportunidade única para você conquistar a sua moto
e acelerar a sua produção com as melhores condições.

NO TRÂNSITO SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS.

que não deixou o país parar nessa pandemia.

Fale com a
nossa equipe

Av. Rio Grande do Sul, 610•Centro
Marechal Cândido Rondon
(45) 99912-8286
(45) 3284-7070

CAMPANHA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA KAEFER MOTOS - GRUPO MOTOPARK. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA. CONDIÇÕES PARA PRODUTORES E AGRONEGÓCIOS QUE SE ENCAIXEM NOS
PARÂMETROS DO PROGRAMA PRONAF DO GOVERNO FEDERAL.
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PROFISSIONALIZAR A
GESTÃO NO AGRONEGÓCIO:
exigência para manter-se vivo no setor

Q

O agricultor precisa ter noções estratégicas para a sua propriedade, saber o que está
acontecendo no mundo agrícola, para poder rentabilizar mais sua propriedades

uando os pioneiros começaram a
ocupar nossa terra o serviço braçal era o mais utilizado para abrir
as matas e permitir que sementes fossem
jogadas ao chão e ali nascer alimentos, pastar
os animais. Para os pioneiros o interessante
era ter na mão de obra familiar a ajuda para
os serviços, notadamente com seus filhos.
Não era raro uma família ter muitos filhos,
pois, estes seriam muito necessários para
que o trabalho dos pais pudesse ter ajuda e
continuidade.
O plantio e cuidados com o rebanho, praticamente tudo era feito em família, da forma
mais rústica possível, seguindo ensinamentos
que os antecedentes haviam deixados. Não
havia modernidade, poucos equipamentos

e máquinas eram utilizados, até, porque, os
mesmos praticamente não eram acessíveis
aos nossos produtores.
Nos últimos anos esta metodologia de
cultivo agrícola tem mudado radicalmente.
As famílias deixaram de ser tão numerosas e
os maquinários passaram a ocupar espaços
generosos dentro dos sítios e fazendas. Surge,
com isso, maiores investimentos financeiros
e consequentemente a busca de uma visão
diferente de gerir as propriedades, sejam elas
de pequeno, médio ou grande porte.
Com a necessidade cada vez mais de investimentos nas propriedades, o agricultor também está precisando se adaptar as mudanças
que vem acontecendo. E, talvez, uma das mais
significativas e vitais para a sua sobrevivência

no mundo agro é a profissionalização do setor,
a transformação das propriedades rurais em
empreendimentos rurais.
Exemplo de produtor que já vem se
adaptando aos tempos é o agricultor Renato
Borelli, 53 anos, que tem sua propriedade no
município de Pato Bragado. Ele nasceu no
interior, em propriedade agrícola, e sempre
viveu na agricultura. Ainda que seus antepassados tenham enfrentado a dura missão
de manualmente fazer o plantio, hoje, ele
considera essencial a profissionalização no
meio rural, para quem quiser continuar na
atividade. Tal necessidade dá-se para que a
nossa agricultura se torne mais competitiva,
com melhor produção e alcance de maiores
resultados.

João Livi/OPE

Para que haja esta profissionalização, Renato Borelli entende que o agricultor precisa administrar sua propriedade
como uma empresa. “Precisa ter conhecimentos atualizados
nos quesitos financeiros, ter informações do que está acontecendo no mundo agrícola, saber das novidades do setor,
buscar os investimentos necessários para sua propriedade,
acreditar no seu negócio”, afirmou. Também, ressalta da
importância de contratar bons colaboradores, valorizá-los
adequadamente para poder retê-los. “Com os funcionários
precisamos ter paciência, respeito, dignidade e controle
financeiro, a fim de colhermos bons frutos”, salienta. E para
que os funcionários possam retribuir com mais qualidade
diz ele ser importante a realização de treinamentos, através
dos quais aprenderão novas tecnologias, fazendo adequadamente o manejo nos mais diversos setores e assim poder
colher bons frutos de produção.
Para Borelli é essencial hoje que o agricultor saiba tomar
as decisões corretas no seu negócio. É indispensável ser
estratégico, saber fazer as compras dos insumos na hora
em que os preços estão mais baixos e vender no momento
que puder receber o melhor preço. “O agricultor precisa de
estratégias da compra antecipada, adquirir os insumos na
hora certa, planejar o que vai plantar com antecedência,
entre outras coisas essenciais” diz ele.
Segundo Borelli, hoje não se permite mais o sucesso
a quem não profissionalizar-se. “Ainda que nosso setor já
caminha para a profissionalização, hoje não se concebe o
não profissional no agronegócio, pois, quem não se profissionalizar corre o risco de estar fora do meio em pouco
tempo”, destacou.
Em termos de desafios que o setor enfrenta, Renato
comenta que o setor da pecuária é o que mais está exigindo dos produtores. “Na pecuária, principalmente com o

“

25
Ainda que nosso setor
já caminha para a
profissionalização,
hoje não se concebe
o não profissional no
agronegócio, pois, quem
não se profissionalizar
corre o risco de estar fora
do meio em pouco tempo

leite, o pecuarista precisa bancar todos os custos havidos.
Infelizmente na hora da venda não estamos conseguindo
recuperar os valores investidos, então, esta conta não está
fechando e não raro precisamos pagar para produzir. Até
quando vamos conseguir produzir leite? Não sei”, destaca
o produtor.
Em função do agronegócio estar passando por este
momento de profissionalização, Renato Borelli entende
que o setor público também precisa olhar as propriedades
com uma visão diferente. “O setor público deveria voltar
seus olhos para os pequenos produtores, como nós, para
a contribuição necessária, pois, neste ritmo não teremos
muito espaço para nossas pequenas propriedades. Nossa
rentabilidade está cada vez menor, nossos jovens não
vêem mais as pequenas propriedades com um futuro em
decorrência da baixa rentabilidade que alcança. Quem se
estruturou fazendo parcerias com frangos e suínos ainda
consegue manter-se, mas, quem ficou numa única atividade
este tende a perder seu espaço no mundo agrícola”, completa
o agricultor Renato Borelli.
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Quais os preceitos
a serem observados
na segurança do
trabalhador?
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/O

NR 31 regulamenta segurança
do trabalho no agronegócio

A

segurança do trabalho visa garantir a
integridade física dos trabalhadores,
buscando sempre o bem-estar e a qualidade de vida dos mesmos. Para isso, algumas leis
e normas foram elaboradas e consequentemente
alguns procedimentos foram definidos e devem
ser adotados tanto por empresa urbana ou rural
quanto por trabalhadores, destacando entre eles
a elaboração de documentação relacionada às
diversas normas regulamentadoras (NR’s), a
participação e promoção de treinamentos específicos, a submissão dos trabalhadores a exames
clínicos e a sempre utilização de equipamentos
de proteção individual (EPI’s) e equipamentos de
proteção coletiva (EPC’s).
Com o intuito de regulamentar a segurança
no trabalho nas atividades e operações ligadas à
agricultura, à pecuária, à sivicultura e à exploração
florestal, foi instituída pelo Ministério do Trabalho
a Norma Reguladora 31 (NR 31). As regras foram
criadas tanto para o empregador quanto para o
empregado.

A NR 31

implantar ações
de segurança e
saúde que visem
a prevenção de
acidentes de trabalho e, assim,
fornecer todos
os itens de segurança (EPI’s),
sempre que as
medidas de proteção coletiva forem tecnicamente comprovadas
inviáveis ou quando não oferecerem completa
proteção contra os riscos decorrentes do trabalho”,
destaca o profissional.
Conforme Dr. Dirlan, como é de obrigação do
empregador a garantia da segurança no trabalho
de sua empresa agrícola, a omissão quanto à não
garantia também é dele. “Sabe-se que é dever
do trabalhador o uso do EPI adequado para sua
atividade exercida e que a negativa da utilização
pode caracterizar uma situação de demissão por
justa causa”, salienta.

“

A Norma Regulamentadora 31 - segurança
e saúde do trabalho na agricultura, pecuária,
silvicultura, exploração florestal e aquicultura - esOBRIGATORIEDADES
tipula regras e direções relacionadas à segurança
A NR 31 estipula uma série de obrigatoriedades
e à saúde dos trabalhadores
ao empregador. Dentre elas,
ligados aos vários ramos da
destaque para a garantia
agricultura. Ela instrui e dequanto às condições adequalega obrigações relacionadas
das de trabalho, avaliações
à saúde e à segurança do
dos riscos, elaboração de
trabalho na agricultura tanto
documentação, adoção de
para empregados quanto
mudanças quando solicitadas,
para seus empregadores, inentregas de EPI’s e EPC’s
dicando suas especificações
e monitoramento da saúde
A responsabilidade pelos
individuais.
do trabalhador. “Por isso, o
itens de segurança é sempre
A norma também instrui
empregador deve sempre
do empregador, porém
quanto à obrigatoriedade de
deixar o trabalhador ciente
os trabalhadores têm sua
documentação, disponibilizados riscos que seu trabalho
parcela de contribuição e
ção de treinamentos, exames
está vinculado e suas medidas
obrigação para que a efetiva
clínicos e equipamentos de
de proteção, além de resulsegurança seja alcançada
proteção no geral.
tados dos exames médicos,
De acordo com o médico
resultados das avaliações
Dirlan da Silva, profissional da medicina do trabaambientais realizadas no local de trabalho, entre
lho e especialista na área de segurança no trabalho
outros, para evitar possíveis futuros dissabores”,
para o agronegócio, a responsabilidade pelos itens
ressalta o médico.
de segurança é sempre do empregador, porém os
trabalhadores têm sua parcela de contribuição e
DIREITO
obrigação para que a efetiva segurança seja alcanEle diz que é direito assegurado do trabalhador
çada. “É de responsabilidade do empregador rural
ter um ambiente de trabalho seguro e saudável,

dentro das normas regidas para tal, escolher seu
representante em comissões internas (quando
for o caso) e ser consultado sobre medidas de
prevenção de riscos e danos que possam ser
adotadas. “Além de receber instruções no que
envolve segurança e saúde sempre visando o
seu bem-estar e saúde”, informa.

TREINAMENTOS

Para que os trabalhadores fiquem cientes de
suas obrigações de segurança existem treinamentos básicos periódicos que todo e qualquer
empregador precisa fornecer ao empregado, independente do ramo de trabalho e da quantidade de
funcionários. Além dos básicos, existem também
os específicos que variam de função, ramo ou
risco envolvido no trabalho.
A periodicidade destes treinamentos varia
muito, conforme cada NR específica, sendo geralmente a cada ano, dois ou três anos.

VISTORIA

Dr. Dirlan observa que a maneira
correta de saber quais treinamentos
a empresa precisa fornecer ao trabalhador é solicitando a vistoria de um
profissional da área de segurança do
trabalho para que ele faça as instruções. “O empregador rural poderá
buscar maiores informações no Sindicato Rural ou mesmo com algum
profissional de medicina do trabalho
e saber de todos os procedimentos
necessários, a fim de evitar possíveis
futuros dissabores”, pontua.
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Licença ambiental:
procedimentos adequados evitam multas
Cumprimento correto das fases de outorga do uso de água permitem a utilização adequada deste
bem universal

OUTORGA DE ÁGUA
Entre os licenciamentos necessários se destaca
a outorga de água, que é um ato administrativo

João Livi/OPR

A

s atividades econômicas - inclusive as
do agronegócio - que causam impacto
ao meio ambiente estão sujeitas ao controle por parte de setores próprios dos governos. De
acordo com a resolução do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (resolução 001/86), por impacto
ambiental entende-se “qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas, biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria
ou energia resultante das atividades humanas que
afetem diretamente ou indiretamente a saúde, a
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições
estéticas e sanitárias ambientais; e a qualidade dos
recursos ambientais”.
Diante desta normativa, pode-se entender que
o licenciamento ambiental é, então, um importante
instrumento de gestão da administração pública.
Através dele há a conciliação do desenvolvimento
econômico com o uso dos recursos naturais, de
modo a assegurar a sustentabilidade do meio
ambiente nos seus aspectos físicos, socioculturais
e econômicos.
A solicitação de licenciamento ambiental, no
caso do Paraná, tem como órgão competente o
Instituto Água e Terra (IAT), e na região o Escritório
Regional de Toledo. Os empreendimentos que
estão passíveis de licenciamento são o setor agropecuário (avicultura, bovinocultura, suinocultura e
piscicultura); comércio e serviços; transportadoras;
postos de combustíveis; indústrias; tratamento,
armazenamento e disposição final de resíduos
sólidos industriais, urbanos e de serviços de saúde,
entre outras atividades.
Conforme Jéssica Cristina Poppi, para cada
atividade e para cada situação existe uma etapa
de licenciamento, podendo ser: licença prévia
(LP) (planejamento e concepção da localização
do empreendimento), licença de instalação (LI)
(início da implantação e instalações) e licença
de operação (LO) (operação plena da atividade).
Há, ainda, segundo ela, a Licença Ambiental
Simplificada (LAS) e a Declaração de Dispensa
de Licenciamento Ambiental Estadual (DLAE),
todas de acordo com as atividades, tamanho do
empreendimento e potencial poluidor.
“Para facilitar aos agricultores na empresa que
trabalho (Agroeste), por exemplo, nossa equipe faz
a gestão e o acompanhamento de toda a tramitação
do processo de licenciamento ambiental junto aos
órgãos ambientais, desde o planejamento para o
processo de licenciamento até a liberação final das
licenças, incluindo apoio técnico às solicitações das
agências reguladoras, assim como estudos exigidos no ato do licenciamento, tais como plano de
controle ambiental (PCA), plano de gerenciamento
de resíduos sólidos (PGRS), dentre outros”, expõe.

Engenheira ambiental e
Técnica em Agropecuária,
Jéssica Cristina Poppi

maiores cuidados com relação ao seu uso”, destaca.
Por isso, deve solicitar autorização de outorga
de água toda pessoa ou empresa que fizer o uso ou
interferir nos recursos hídricos, como: na implantação de qualquer empreendimento que demande
a utilização de recursos hídricos; na execução de
obras ou serviços que possam alterar o regime;
captação para uso no abastecimento urbano, irrigação, geração de energia, comércio e serviços;
e no lançamento de efluentes nos corpos d’água.
ONDE CONSEGUIR A
OUTORGA DE ÁGUA?
No Estado do Paraná, os atos de autorização
de uso de recursos hídricos de domínio estadual
são de competência do Instituto Água e Terra.
Quando se trata de recursos hídricos de domínio
federal, quem concede as outorgas para utilização
da água é a Agência Nacional de Águas (ANA).
“Nós, da Agroeste, temos profissionais habilitados para realizar esta solicitação de outorga ou
dispensa para águas superficiais (córregos, rios
e nascentes), evitando, assim, que os produtores
assistidos sofram com as fiscalizações existentes”,
ressalta Jéssica, acrescentando: “As penalidades
de acordo com a legislação de recursos hídricos,
caso sejam detectadas irregularidades, em ordem
crescente de gravidade, são: advertência por
escrito, multas, embargo provisório e embargo
definitivo”, aponta

que permite o uso de recursos hídricos por um
determinado prazo. “Ainda que a água seja um
direito universal, existem normas que precisam
ser seguidas, visando o uso racional e adequado”,
pontua a engenheira ambiental.
As formas de captação de águas são superficiais
e subterrâneas. Por superficiais entende-se as de rios,
córregos e nascentes, sendo
Quando o uso de recurso se enquadra como necessidade de Outorga, podem
destinadas, principalmente,Quando o uso de recurso se enquadra como necessidade de Outorga, podem
haver
a seguinte ordem:
para abastecimento público,
Quandoordem:
o uso de recurso se enquadra como necessidade
haver a seguinte
agropecuária e indústrias. Já
de Outorga, podem haver a seguinte ordem:
as subterrâneas se referem aos
poços rasos e poços profundos
para captação de água.
As fases de outorga são
duas: a prévia, que tem finalidade de declarar a disponibilidade de água no local desejado
para os usos requeridos; e a de
direito, que concede o direito
de uso da água por período
determinado passível de renovação. De acordo com Jéssica,
existe o fluxograma de outorga
de recurso
hídrico
se hídrico
enquadra
como cadastro de uso
Quando
o uso de
recurso
se enquadra
utilizado pelo Instituto Água Quando
eQuando oo uso
uso de recurso hídrico se enquadra como cadastro de uso
como
cadastro
de
uso
insignificante
de água,
Terra (ver box), o que permite
insignificante de água, podem haver a seguinte ordem:
insignificante de água,
podemhaver
haveraaseguinte
seguinte ordem:
ordem:
podem
um melhor entendimento do
processo.
No entendimento da engenheira ambiental, apesar
de sua grande abundância, a
água é um bem de consumo
limitado. “Ela possui caráter
finito, estando passível de uma
desigual distribuição sobre a
superfície e, portanto, merece

Fluxograma do IAT/PR

Águas
aos poços
poços rasos
rasos ee poços
poços profundos,
profundos, sendo
sendo
Águas Subterrâneas
Subterrâneas se
se referem
referem aos
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TRANSFORMAR
propriedades agrícolas
em empresas é o caminho
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Busca pela profissionalização
pode levar ao aumento da
produtividade nas mais
diversas áreas
do agronegócio

O

s grandes investimentos, a necessidade
de bons funcionários efetivos e a busca
pelas tecnologias adequadas fazem com
que os donos de propriedades rurais, sejam elas
de pequeno, médio ou grande porte, as administrem como uma empresa. Esta é a
opinião do agricultor e pecuarista Cesar
Luiz Petri, que possui uma propriedade
de 15 alqueires, com destaque para
a pecuária, no distrito de Margarida,
Marechal Cândido Rondon, local
onde, inclusive, ele nasceu.
Ao lado da esposa Zuleica Caroline
Suski Petri, procura administrar a
propriedade com todos os requisitos

de uma empresa urbana. “Aqui vivemos muitas
variantes, como, por exemplo, clima, dólar e
outras. Nossa propriedade se tornou grande, e já
contamos com 17 funcionários. Se não pensarmos
como atividade profissional, deixaremos de tocá-la
adequadamente”, afirma o empresário rural.
Entre os desafios que o empreendedor rural
enfrenta, Petri cita o clima como o maior deles. “O
clima sempre é o maior desafio, pois dependemos
muito dele para produzir algo na lavoura. Na
pecuária são questões de oscilações no mercado.
Temos que estar atentos aos custos que cada vez
tendem a subir mais. Para se manter saudável na
atividade produzimos cada vez melhor, buscando
sempre superar o custo. E não podemos esquecer
do desafio de ter mão de obra adequada, este certamente outro grande desafio”, elenca.
Para Petri e Zuleica, a questão ambiental é outro
fator que o empresário rural precisa estar atualizado.
“Temos tudo em dia, sempre, desde as licenças ambientais e documentos, mas sabemos que os riscos
existem em todas as atividades”, salienta Zuleica.
Para ela, a mão de obra é fator preponderante e de
segurança. “Gente para trabalhar tem, mas os que
permanecem no emprego por tempo já não são
tantos. Vemos trabalhadores mudando de emprego
constantemente e podemos afirmar que isto não é
por questões de relacionamento com os patrões,
mas por opções dos próprios trabalhadores.
Aqui, buscamos o mínimo de rotatividade,
mas nem sempre conseguimos”, expõe.
Conforme o casal, a rotatividade
da mão de obra traz dificuldades para
a administração das propriedades.
“Precisamos criar protocolos, passar
a metodologia de trabalho na propriedade, oferecer cursos e equipamentos
de segurança e quando o funcionário
fica pouco tempo este investimento
passa a ser mais caro”, salientam
os produtores, destacando que têm
sido seletivos nas contratações, o
que vem se tornando mais eficaz.
Na propriedade há hierarquia
como em qualquer empresa, ou
seja, além dos proprietários administradores existe o gerente, os
encarregados de setores e os demais
trabalhadores. “Para nossos funcionários já oferecemos benefícios
extras diversos. Alguns podem morar
na propriedade e outros recebem ajuda
de custo para vir até aqui, além do salário
compatível. Sabemos que já oferecemos
algo bom, todavia, estamos estudando
mais benefícios para serem estendidos aos
nossos colaboradores”, relata Petri.
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“

Aqui vivemos
muitas variantes,
como, por exemplo,
clima, dólar e
outras. Nossa
propriedade se
tornou grande, e
já contamos com
17 funcionários.
Se não pensarmos
como atividade
profissional,
deixaremos
de tocá-la
adequadamente

BUSCANDO CONHECIMENTOS
Para o casal, manter-se atualizado é uma necessidade
do empreendedor rural. “Particularmente fazemos cursos específicos constantemente. Eu sou graduado em
Administração, tenho MBA em Gestão Empresarial pela
Fundação Getulio Vargas e neste período de pandemia já
realizei vários outros pequenos cursos e sempre venho
buscando informações atualizadas do setor. Posso dizer
que as mudanças são constantes. O que tínhamos três
anos atrás já deixou de ser novidade no mercado. Se
não buscarmos os treinamentos, não vamos alcançar
os resultados que precisamos”, evidencia Petri.
Em termos de estratégias, ele destaca a necessidade
de planejamento constante. “Minha mãe iniciou na
suinocultura com duas leitoas somente. Quando assumi
os negócios, por vários anos mantive 700 matrizes em
média. Agora, temos 1,7 mil matrizes e uma produção
semanal de 1.000 leitões. Para definir sobre a ampliação da produção foram praticamente quatro anos de
estudos na busca dos recursos necessários para a obra
e para que a construção fosse feita corretamente. Agora, estamos fazendo novos planejamentos para outros
investimentos, mas tudo dentro de uma estratégia a
longo prazo e com a certeza de saber onde queremos
chegar”, enfatiza o empresário rural.
Para crescer, entende o rondonense, o negócio precisa ser administrado como uma empresa. “Buscamos a
profissionalização, queremos que a propriedade renda
o máximo possível, colocando pessoas qualificadas em
cada local de trabalho. Como proprietários, pensamos
estrategicamente no nosso negócio. O resultado disto

é que cada vez mais conseguimos ampliar os resultados. Na produção de leitões temos consciência de que
o custo gira em torno de 28 leitões por porca/ano. Em
nossa propriedade a média que já alcançamos é de 31
leitões por porca/ano”, conta.
O casal procura maximizar os resultados buscando
os melhores proveitos da propriedade, inclusive gerando 2/3 de energia elétrica com o sistema de biogás
e fazendo o aproveitamento dos dejetos como adubo
nas lavouras. “Com estes investimentos conseguimos
diminuir o valor mensal da conta de luz e de adubação.
Hoje usamos pouca adubação química na lavoura, muito
menos que a média regional, e ainda tivemos uma colheita de verão acima da média regional”, enaltece Petri.
Para ele, também é necessário que o agricultor
tenha olhos para as safras futuras. “O desafio agora é
tentar garantir margem para a próxima safra. O custo
do plantio está atrelado ao mercado e ao dólar e o custo
de produção subiu em relação a períodos anteriores.
Por isso, fazer a venda antecipada é um ótimo negócio,
pois, ao fixarmos os valores em contrato, teremos a
segurança de pagar os custos e ainda poderemos ter
uma considerável sobra de sacas caso a safra dê uma
boa produtividade”, ressalta.
Petri afirma que a lavoura oferece muitos e bons
resultados. “Qualidade de vida e oportunidades de
ganhos. Todavia, a profissionalização é mais do que
necessária para o setor. O agricultor precisa aprender
a assumir os riscos se quiser ganhar mais na sua propriedade”, considera.

SICOOB AGRO É PARA VOCÊ
Somos para todos.
Somos para quem acredita no poder do campo.
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soma avanços e
resultados aos
piscicultores

João Livi/OPE

PISCICULTURA

Com o uso de tecnologias adequadas, piscicultores
estão aumentando a produtividade, ainda que haja
dificuldades com reposição de água

É

notório que um dos grandes
tempo para aeradores e alimentadores.
passos dados na agricultura
“Hoje temos criadores especializaregional nos últimos anos é
dos em juvenil, alevinos e em engorda,
na piscicultura. Ela vem passando por
o que permite a criação por fases”,
uma condição de grande evolução,
comenta o empresário Jairo Zanatta,
principalmente na última década,
representante da Algomix, e também
graças a uma genética melhorapiscicultor. “Nossa empresa oferece
da, à nutrição
diversas fórmulas
mais específiespeciais voltadas
ca e de melhor
para cada peso e
qualidade e à
idade dos peixes,
promoção de
utilizando aditivos
avanços na samelhoradores de
nidade animal.
qualidade de água,
Com a chegada
como os probiótiPrecisamos de mais
de vacinas para
cos, sistemas de
resultado por metros
peixes, aliado
bombeamento de
ao manejo e
água avançados,
cúbicos de água e temos
com maior cogeradores de enerque evoluir em genética,
nhecimento da
gia para situações
sanidade e nutrição para
atividade por
de emergência caser possível produzir mais
parte do pisciminhões especiais
com menos recursos,
cultor, chegam
para transporte de
os necessários
peixes”, destaca.
inclusive de água
investimentos
Por mais que
em infraestrutura. Indústrias regionais
os padrões genéticos e de produção
têm contribuído para a expansão do
tenham aumentado, ainda assim,
setor, oferecendo rações a granel, bons
entende o piscicultor, é necessário o
equipamentos de aeração, alimentamercado absorver mais o consumo
dores automáticos, controladores de
de carne de peixes. “É preciso que a

“

população tenha condições e conhecimento para consumir mais peixe,
mas isso depende também de uma
série de investimentos necessários
em campanhas publicitárias. Acontecendo isso a economia do setor vai
crescer ainda mais, oportunizando
mais emprego e renda para o setor
da piscicultura”, analisa.
Segundo Zanatta, ainda há muito
espaço na região Oeste do Paraná
para o crescimento da piscicultura.
“Precisamos de mais resultado por
metros cúbicos de água e temos
que evoluir em genética, sanidade
e nutrição para ser possível produzir
mais com menos recursos, inclusive
de água. Temos a conscientização de
que devemos produzir com responsabilidade ambiental e social. Todavia,
necessitamos, para o futuro da piscicultura, mais investimentos na área
de desenvolvimento e pesquisas, mas

isto só será possível com ajuda de
órgãos específicos, inclusive, sendo
necessário um centro de pesquisa e
desenvolvimento para avaliar a genética de tilápia, nutrição, qualidade
da água, equipamentos, entre outros
aspectos”, destaca.
No que tange à qualidade da carne
de peixe, Zanatta diz que a nutrição
vem tendo avanços significativos e
que as empresas estão investindo muito em equipamentos e formulações
diferenciadas. “Conheço o trabalho da
Algomix, que colocou à disposição dos
piscicultores formulações específicas
para cada fase de desenvolvimento
dos peixes, com ênfase na maior
digestibilidade dos ingredientes, com
formulações de proteínas verdadeiras,
balanço de aminoácidos e uma carga
de aditivos melhoradores, vitaminas
e minerais, específicos a cada fase”,
aponta.

DICAS PARA MELHORIAS NA PRODUÇÃO
O empresário dá algumas dicas para quem
deseja aumentar sua produção. Para o caso
de dificuldades de reposição de água, ele
sugere a utilização de bióticos para que a
produção se mantenha sem perdas. “Existem
alguns lugares com maior volume de água e
outros não, com locais que são afetados pela
estiagem. E quando tem baixa reposição ou
nenhuma reposição de água dá para manter
a produtividade, ainda que de forma mais
difícil”, menciona.
As técnicas normalmente utilizadas são
despesca parciais e a redução de peixes por
metro quadrado. “Hoje existem tecnologias
para salvar e melhorar a qualidade destes
ambientes sem diminuir a densidade dos
peixes. Esta tecnologia se chama biorreme-

diação, aliada ao bioaumento. Ao ser lançada
na água, a tecnologia acelera o processo, que
nada mais é do que bactérias se alimentando,
buscando energia através das discretas no
fundo, dos acúmulos de fezes, da ração e
de outros insumos. Com esta remediação
você alcança melhor qualidade de água e
consegue padrões aceitáveis para cultivo”,
enaltece.
A biorremediação precisa ser feita semanalmente, em todo ciclo e respeitando os
protocolos, para que não ocorra acúmulo de
matéria orgânica ou resíduos nos tanques,
evitando que no futuro haja um colapso. Os
principais benefícios são a estabilização PH,
redução do lodo produzido pelos peixes e a
redução de amônia, nitrito e disponibilização

do oxigênio, promovendo o controle através
destes micro-organismos e toxicidades, o que
melhora a qualidade do ambiente. E assim, os
peixes serão mais saudáveis e terão melhora
na conversão alimentar/ganho de peso.
O piscicultor ressalta o uso de tecnologias
na produção de peixes. “Eu uso alevinos de
altíssima qualidade, água de alta qualidade,
controlo o PH, nitrito, nitrato, amônia e o
oxigênio constantemente. Mantenho silos
para as rações, que proporcionam melhor
armazenamento e qualidade. Possuo tratador automático, que permite a dosagem
correta de rações, e ofereço treinamento
aos funcionários para que haja o cuidado
adequado no manejo”, relata Zanatta, que
acredita no futuro promissor da piscicultura.
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Por que instalar

ENERGIA SOLAR
em propriedades rurais?

A

energia elétrica atualmente é um dos
custos mais altos na maioria dos processos produtivos. Na agricultura não é
diferente. Mesmo com tarifas mais baixas que nas
residências, comércio e indústrias, bem como o benefício da luz noturna, a energia elétrica representa
um alto custo e faz com que o lucro reduza.
O bom é que hoje já existem alternativas acessíveis no mercado que ajudam a economizar os valores gastos com energia elétrica. “Com a instalação
de um gerador solar, corretamente dimensionado,
instalação de qualidade e dentro das normas, acima de tudo um produto de qualidade e garantia, a
economia de energia será maior que o valor de uma
eventual parcela de financiamento, e após pago o
investimento, enfim estará gerando energia elétrica
a custo zero e esse valor será mais uma parte do
lucro da operação produtiva”, ressalta o empresário
Marcelo Possoli, da MM2 Solar.

TODO EQUIPAMENTO
PODE SER LIGADO

Pelo fato do gerador solar estar interligado na
rede elétrica, o consumo de qualquer equipamento
que estiver ligado na rede elétrica da propriedade
rural estará recebendo energia do gerador solar, de
forma direta ou indireta, através da compensação
de créditos da energia injetada na rede. “E o fornecimento de energia elétrica por parte da distribuidora
de energia continua como antes da instalação do
sistema, assegurado pela Resolução Normativa RN
482 da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Tanto a qualidade da energia recebida como a manutenção e a assistência por parte da distribuidora
serão da mesma forma”, destaca Possoli.
Segundo ele, ao investir em energia solar o
produtor contribui com o meio ambiente, pois estará
produzindo energia através de uma fonte limpa
e inesgotável, ao contrário de algumas fontes de
energia altamente poluentes.

ON GRID/OFF GRID

Conforme o empresário, normalmente os sistemas de geração solar operam conectados à rede
elétrica (on grid). “Assim, quando a geração estiver
maior que o consumo de energia, utiliza a rede da
distribuidora para ‘armazenar’ essa energia que
poderá ser utilizada em forma de créditos em até
cinco anos, a chamada energia injetada na rede.
Desta forma, o produtor que instalar um gerador solar
deve continuar conectado à rede de distribuição”,
menciona, acrescentando que em sistemas de me-

nor porte ou locais distantes de energia
elétrica é utilizado modo “off grid”, por
meio do qual o armazenamento é feito
através de bateria, podendo estar desconectado da rede pública de distribuição.

João Livi/OPE

Instalação de geradores de energia
solarvemganhandoespaçotambém
no campo pela possibilidade de
economia que os produtores podem
usufruir ao longo dos anos

TAMANHO
NECESSÁRIO

O gerador é dimensionado com base
na média de consumo de 12 meses
de energia elétrica da propriedade. “A
partir disso, e de alguns fatores técnicos,
determina-se a quantidade de painéis
que são necessários para suprir e deixar
a propriedade sustentável em energia
elétrica”, expõe.
Já o inversor será dimensionado conforme o número de painéis necessários.
“Analisa-se se será necessário instalar
um inversor de maior porte, já prevendo
uma ampliação futura, devido aumento
de consumo de energia”, comenta.
O investimento em geração solar, de
acordo com Possoli, é muito atrativo devido à economia gerada, baixa manutenção, acesso facilitado a linhas de crédito,
retorno de investimento, garantia e alta
taxa de rentabilidade. “Ainda temos os
fatores de sustentabilidade relacionados,
como ser uma energia limpa e sem emissão de CO2
(dióxido de carbono)”, destaca.
Com os sistemas modernos de captação da energia do sol, mesmo com nuvens, o gerador continua
em operação, ainda que mais baixa. “O processo de
geração solar fotovoltaica ocorre através de irradiação solar, ou seja, por meio de luz, não através de
calor”, informa.

MANUTENÇÃO

Segundo o empresário, as melhores marcas de
painéis solares do mercado têm garantia de dez
anos de defeito de fabricação e 25 anos de garantia
de desempenho. “Daqui a 25 anos o painel solar

ainda teria capacidade de gerar 80% de energia.
Após os 25 anos a geração cai gradualmente, sendo
estimada a vida útil e viável de um painel solar em
40 anos”, explica, alertando: “Mas é preciso estar
atento às manutenções necessárias. Em sistemas de
menor porte é somente a limpeza dos painéis, com
água e espuma. Já em usinas solares de maior porte,
que possuem mais equipamentos, recomenda-se
reaperto de conexões elétricas, laudo de aterramento,
termografia, entre outros. Os intervalos das limpezas
de painéis dependem muito do local de instalação.
Em ambiente urbano é indicado pelo menos uma
vez ao ano. Já em locais de maior incidência de
sujidades, como nas áreas rurais, pelo menos duas
vezes ao ano”, orienta.

DURABILIDADE

Os painéis solares de alta qualidade
vêm com uma camada de vidro temperado
de 3,2 milímetros para proteger as células
fotovoltaicas. Por serem fabricados dentro
de normas internacionais como IEC 61215,
podem suportar pedras de granizo de 35
milímetros viajando a 100 quilômetros
por hora. “Em outras palavras, danos em
painéis solares devido a chuvas de granizo
são extremamente raros. Além do mais, os
painéis solares não costumam ter impactos
diretos durante a chuva de granizo por se-

rem instalados de forma inclinada, o que
reduz a possibilidade de danos”, ressalta.
Possoli lembra que a correta fixação dos
painéis é de suma importância para que
eles realmente resistam a fortes ventos,
chuvas de granizo e não causem goteiras
no telhado instalado. “Quanto a estruturas
metálicas em solo, é importante certificar
se elas suportam as velocidades de vento
da região da instalação, sendo a nossa em
ventos de até 180 quilômetros por hora”,
salienta.
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Compra correta da bomba de água vai promover
melhor custo-benefício ao produtor

/O
PE

EXISTEM DIFERENÇAS
nas bombas
de água?

“

ocê sabe como escolher a
“Hoje as bombas possuem diversas
bomba de água certa para
características fundamentais, que vão
a sua propriedade? Ter um
desde a altura manométricas, na qual é
poço artesiano ou uma captação superpossível ter a baixa, média e alta pressão,
ficial é uma fonaté bombas capazes
te importante de
de transportar o
água, todavia, solíquido por longas
mente estes não
distâncias e elevar a
dão garantia do
água a alturas conescoamento adesideráveis”, expõe.
quado do fluído.
Segundo o enPor isso, é
genheiro, há vazões
necessário saber
pequenas, médias
Cada tipo de bomba tem a
dimensionar as
e grandes. “Com
sua recomendação de uso.
bombas hidráua característica
E os erros começam desde
licas para que
adequada é posa produção de
sível transportar
usar uma bomba vibratório
água seja transgrandes volumes
para um tempo muito grande
tar, tipo abastecedores, caixas de água,
portada adequade água em um
Dentre os tipos de uso mais comuns
de uso, quanto uma bomba
tanques, aspersores e/ou equipamentos.
damente, permimesmo período de
ele cita bombas centrífugas, vibratóvertical sem ter os seus
“Esses pontos influenciam no sistetindo que ela saia
tempo”, aponta.
rias, submersas, verticais, flutuantes,
rolamentos preparados para
ma, aliado ao diâmetro da tubulação, disda altura mais
O sucesso do
rodas de água, carneiros hidráulicos e
trabalharem nessa posição
tância da captação até o recalque final,
baixa (local da
bombeamento, topressurizadores. “Cada tipo de bomba
desnível do terreno, potência de energia
captação) até a
davia, conforme o
tem a sua recomendação de uso. E os
instalada e tensão contratada da rede de
parte mais alta (normalmente caixas
profissional, está atrelado ao diâmetro
erros começam desde usar uma bomba
energia. Por isso é importante verificar
d’água).
adequado da tubulação a ser usada em
vibratório para um tempo muito grande
as características de cada equipamento
Existem no mercado diversos tipos
cada uma das respectivas situações.
de uso, quanto uma bomba vertical sem
que influenciam no dimensionamento
de bombas, com tamanhos e modelos
ter os seus rolamentos preparados para
específicos para cada marca. “As priESTRUTURA DO ROTOR trabalharem nessa posição”, salienta, do sistema e buscar um projeto adequado feito por um profissional habilitado,
meiras bombas hidráulicas que se tem
Temos no mercado rotores abertos,
acrescentando que as bombas podem
o que, com certeza, trará uma solução
conhecimento eram movimentadas
semiabertos e fechados. “Os abertos
ser montadas em série para ganhar em
adequada”, enaltece.
sem o uso de energia elétrica, ou seja, a
normalmente são utilizados para transaltura manométrica ou em paralelo para
Hoffmeister observa que são muitos
água era transportada movida por rodas
portar líquidos com grandes partículas
terem maior vazão.
os pontos a serem levados em consided’água, transportador de corrente, tubos
em suspensão dentro do líquido. Os seMas não é somente o tamanho da
ração no momento em que se deseja
de pressão, entre outros. Posteriormente,
miabertos também podem transportar
bomba que precisa ser visto. O sistema
dimensionar o sistema hidráulico. Secom o avanço da tecnologia, surgiram
líquidos com partículas, mas menores
hidráulico também influencia no desemgundo ele, muitas das características
as bombas hidráulicas, que aumentam
(cada tipo tem uma especificação de
penho do sistema, o qual igualmente
influenciam para um bom desempenho
a eficiência do bombeamento da água”,
fábrica quanto ao tamanho da partícula
depende de outros componentes, como
do sistema, inclusive o custo-benefício
informa o engenheiro mecânico Alea ser transportada). Já os fechados nortubos e conexões da sucção, do recalque,
de energia consumida pelo motor da
xandre Hoffmeister, da Rima - Rondon
malmente são usados para transporte
de linhas de tubulação de distribuição e
bomba e volume deslocado pela bomba.
Implementos de Máquinas Agrícolas.
de líquidos sem partículas”, detalha.
de onde e o que essa bomba vai alimenEle alerta, todavia, que é fundamental
Com relação ao
fazer o dimensionamento correto dos
número de rotores,
sistemas hidráulicos a serem utilizadas
Hoffmeister menpara a garantia de maior economia e
ciona que podem
“Achar que a tubulação com a bitola
a dimensionar o sistema pelo tamanho da
eficiência.
ser monoestágios
bomba sem saber qual o volume e pressão
menor é capaz de levar mais pressão para
ou multiestágios.
necessários para a bomba no ponto de
o sistema; que quando a bomba transpor“Normalmente os
TIPOS DE BOMBAS
ta o volume de água em declive o motor
trabalho; e considerar que a água dentro
monoestágios conestaria fazendo menos trabalho (esse
de uma caixa de água ou tubulação de
seguem um volume
DE ÁGUA
momento é quando o motor da bomba usa
maior diâmetro ‘pesa’ mais do que dentro
maior do que uma
Em termos de uso das bombas,
de uma tubulação de menor diâmetro.
a maior amperagem do motor, podendo
bomba de multiesHoffmeister destaca que elas são impresMuitos desses erros podem ser evitados
queimar); que quando a bomba tem
tágios, porém as de
cindíveis para a irrigação, transporte de
que elevar a água, o motor tem naquele
com o correto dimensionamento da bommultiestágios conseágua, abastecimento humano e animal
momento a menor amperagem, motor
ba e do sistema hidráulico”, são os erros
guem pressões maioe parte de máquinas, como climatizadotrabalha mais em vazio; querer começar
mais comuns, diz o engenheiro mecânico.
res”, compara.
res, aeradores, esguichos de pressão.
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Pneu para camionete, qual escolher:

AT, HT, MT ou SUV?

“

Optar pelo pneu certo vai permitir melhor aproveitamento dos pneumáticos nas diferentes
condições das nossas estradas

MT

João Livi/OPR

A

compra do pneu certo para seu veículo pode prevenir determinadas situações inadequadas. Para estradas
de chão, trilhas, lama e asfalto existem pneus
adequados que proporcionam melhor dirigibilidade. No caso específico de camionetes existem
quatro pneus, que são os mais comuns: o AT (All
Terain), o HT (Highway Terrain), o MT (Mud
Terrais) e o SUV. Pelas características e pelas
estradas mais utilizadas é possível escolher o
pneu adequado para a camionete.
De acordo com Gainor Sabka, da Autoelétrica João, para quem anda em estradas mistas
e asfalto o pneu indicado é o AT, que possui
maior durabilidade, uma vez que suas paredes/
laterais são bem reforçadas e os sulcos mais
profundos. “Ainda que o asfalto termine, com
este pneu dá para seguir em outras estradas,
tais como de terra, ou fazer alguma trilha, e ele
vai oferecer uma excelente performance, graças
ao seu formato e seus visíveis sulcos”, expõe.
Já para quem circula só em asfalto, a dica
é pela escolha do pneu HT, o qual possui alta
durabilidade e laterais menores, se comparado
ao AT e ao MT, o que proporciona sensação de
maior conforto. Os sulcos destes pneus são menores, fazendo com que sejam mais silenciosos
em estradas com pavimentação asfáltica. Em
relação ao desempenho em pista molhada,
dependendo da marca, haverá boa aderência,
não correndo perigo de hidroplanagem, desde
que os pneus estejam com os sulcos em boa
conservação.
Para aqueles que utilizam predominantemente estradas de terra, segundo Sabka, o pneu
mais adequado é o MT. Ainda que específico

Converse com vendedores
e busque saber das
características de cada
um. “Fazendo a compra
certa o consumidor não se
incomodará com o produto

Gainor Sabka, sócio-proprietário
da Autoelétrica João
para estradas de terra, ele também permite
rodar em asfalto. Todavia, para quem gosta ou
necessita andar em terra seca, no barro ou na
lama, seus sulcos profundos garantem melhor
desempenho e alta durabilidade. Estes pneus
possuem paredes mais reforçadas exatamente
para suportar as pedras e os obstáculos que
podem surgir, além de excelente tração e flutua-

AT

HT

ção em qualquer tipo de estrada. Por ser mais
pesado, pode aumentar o nível de consumo do
veículo, mas é um excelente off road.
Por fim, para aqueles que utilizam a camionete somente no asfalto, tanto em partes secas
como molhadas, o pneu indicado é o SUV. Sua
configuração permite velocidade superior se
comparado aos demais pneus (acima citados),
claro, em asfalto. São os pneus mais confortáveis para este tipo de pista, além de serem
silenciosos e apresentam boa durabilidade.
Conforme Sabka, os pneus variam de configurações de acordo com cada marca. Por
isso, ele recomenda que ao adquirir pneus de
camionete o proprietário do veículo converse
com vendedores e busque saber das características de cada um. “Fazendo a compra certa o
consumidor não se incomodará com o produto”,
enfatiza.

SUV

