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A Safra de 
Verão na 
Castrolanda
Boa até o começo das chuvas e complicada depois 
delas, a safra de verão 2012/2013 na Castrolanda 
caracterizou-se por um ambiente atípico do início 
ao fim.
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Expediente

Frans Borg - Diretor Presidente

Bastante satisfatório em produtividade, porém, com alguns problemas quanto a qualidade 
do grão, principalmente no milho, mas também na soja, devido o atraso na colheita por 
questão de muitos dias com chuvas justamente no auge da safra.

O importante é que estamos atingindo 
novos patamares de rendimentos, também 
necessários, pois o custo de produção ano a 
ano está crescendo, tanto em insumos, mão 
de obra, aluguel, máquinas, fretes, secagem e 
infraestrutura.
Tivemos alguns anos de bons preços o que faz com que não tenhamos percebido esta 
alta. Porém, devemos estar em alerta, pois com uma tendência de que a queda de 
preços de patamares de alguns anos atrás, os resultados econômicos deverão reduzir, 
colocando em risco a viabilidade dos nossos negócios. Portanto devemos aproveitar o 
momento para nos capitalizar para que não sejamos dependentes de capital de terceiros, 
o que aumenta o nosso custo. Buscar eficiência nas nossas atividades; fazer uma boa 
gestão dos recursos de produção disponíveis, administrando e reduzindo os custos de 
produção.
Não é todo ano que coincide uma boa produtividade com bons preços. 

Veja a opinião dos visitantes do site: www.castrolanda.coop.br

E N Q U E T E Lula deveria disputar a presidência novamente?

18%
Sim 82%
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Viagem Técnica
Em busca de novidades na área industrial, Popke Ferndinand van der Vinne, diretor 
industrial da Castrolanda, Ivonei Durigon, gerente industrial da unidade de Carnes e 
Everton Segatto, coordenador de engenharia de produção foram a Europa participar 
da IFFA (principal feira da alimentação do mundo) em Frankfourt, na Alemanha. 
No roteiro Bélgica, Itália e Alemanha para conhecer importantes processadores 
e  tecnologias de ponta que se aplicam na industrialização da carne suína no 
mundo. Com o andamento das obras a todo vapor para abater e cortar suínos 
se faz necessário a agregação de valor na cadeia através do processamento dos 
cortes em produtos como presunto, salames, copa, defumados, linguiças frescais 
e cozidas. Além de produtos fatiados e marinados, com demandas importantes no 
mercado interno.
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"O mais valioso de todos os talentos é o de 
nunca usar duas palavras quando uma basta."

Thomas Jefferson

CLASSIFICADOS

Cadastre o seu classificado no site www.castrolanda.coop.br/classificados

NOVOS ASSOCIADOS

1944  ANTONIO LEVI NAPOLI PINHEIRO    PECUÁRIA LEITEIRA

1945 VALE DO SOL AGROP.  DE TAQUARIVAI  AGRICULTURA

1946 TEREZA NAOMI SATO  PECUÁRIA LEITEIRA

MATRÍCULA NOME DO ASSOCIADO  ATIVIDADE PRINCIPAL

VENDE-SE TANQUE - Capacidade apro-
ximadamente 12.000 litros. Serve para 
óleo, água, dejetos, etc.
Tratar: (42) 3234-8222

VENDE-SE PÁ-CARREGADEIRA, ano 
2012, horas trabalhadas + ou - 1090, 
motor Tork direção articulada. Conta-
to Luciano: (42) 9129-4413 ou 3234-
1258. Valor: R$ 70.000,00

VENDE-SE FILHOTES Border Collie.
Nascimento: 11/03/13.
Tratar: (42) 3232-3282 / 9930-2163
Valor: R$ 250,00

VENDE-SE FILHOTES de Lhasa Apso - 2 
fêmeas, 1 macho com 50 dias, desver-
minados e vacinados.
Tratar: (42) 8409-0712.
Valor: R$ 300,00

COLHEITADEIRA CASE 2388. Axial Flow, 
ano 2003, com kit feijão e trigo, plata-
forma 1020 de 25 pés. AFS Pro 600 e 
com rodados simples, dianteiros novos, 
instalados no final da colheita de feijão. 
O motor tem 7351 horas e o rotor está 
com 5557 horas. Assim que terminar-
mos a colheita da soja, esse equipamen-
to passará por uma revisão na Tratorca-
se e o novo proprietário não terá custo 
algum com esse trabalho. Analisamos 
propostas por escrito através do e-mail 
fazenda.rancho.iv@me.com. Tratar: (15) 
9737-2373. Valor: R$ 370.000,00

PNEU PARA COLHEDEIRA - Par de 
pneus 30.5L-32 com meia-vida em exce-
lente estado. Pneus estavam sendo uti-
lizados em uma colhedeira CASE 2388. 
Equipamento se encontra no município 
de Itapeva, SP (180 KM de Castro). Pa-
gamento somente à vista. Entrega ime-

diata. Tratar: (15) 9737-2373
Valor: R$ 7.000,00

VENDE-SE REBANHO - mestiça jer-
sey, 60 cabeças. Tratar com Ulisses 
(42) 8827-5535 / 3232-1351.

VENDE-SE CAMINHÃO MB 1516 - 
com caçamba e guincho 9,5 ton. Ano 
1985. Tratar com o Sr. Guilherme Ku-
gler no (42) 9978-2956 ou com Cláu-
dio Henrique Kugler (42) 9972-4018.
Valor: R$ 93.000,00

TANQUE RESFRIADOR Alfa Laval - 
1000 litros, 2 ordenhas, trifásico.
Tratar com Ervino Rentz.
Tratar: (42) 8411-5000.
Valor: R$ 7.000,00

KIT MONITOR DE COLHEITA AFS-200 
para colhedeira CASE 2388 com an-
tena Garmin GPS 16x-HVS. Monitor 
touch screen preto e branco que fica 
dentro da cabine. Gera mapas de pro-
dutividade de colheita para todos os 
grãos Kit inclui todo o cabeamento, 
sensores de humidade, Field Tracker 
e fluxo de grãos. Inclui também o sof-
tware para PC e manual de operação, 
cartão removível de 16MB. O equipa-
mento está localizado em Itapeva, 
SP. Pagamento à vista sem a oportu-
nidade de parcelamento. Tratar: (15) 
9737-2373. Valor: R$ 10.000,00

VENDO ARADO DE 3 DISCOS em 
bom estado pronto para uso. Cor 
azul. Era utilizado num trator MF65X.
Frete por conta do comprador. O equi-
pamento se encontra em Itapeva, SP 
- 113KM de Arapoti e 182KM de Cas-
tro. Tratar: (15) 9737-2373
Valor: R$ 500,00
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:: FIQUE POR
DENTRO DOS

INVESTIMENTOS

Sicrediagro

Sua colheita pode render muito.
Invista seu dinheiro no Sicredi.

As soluções � nanceiras do Sicredi cooperam para 
o produtor rural colher grandes resultados. 

R$R$R$1.
• Depósitos a Prazo
• Poupança
• Fundos de Investimentos
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Torta
holandesa

http://receitas.eduguedes.com.br

INGREDIENTES:
1 pacote de biscoito tipo maisena ou leite 
triturado(200g)
100g de manteiga
1 pacote de bolacha com cobertura de cho-
colate
Creme:
½ xícara (chá) de requeijão cremoso
3 colheres (sopa) de açúcar
300g de chocolate branco picado
1 colher (chá) de essência de baunilha
1 pacote de gelatina incolor (12g)
3 claras em neve
Cobertura:
200g de chocolate meio amargo ou ao leite picado
1 ½ xícara (chá) de creme de leite Castrolanda

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, misture o biscoito triturado com a manteiga amolecida. Em se-
guida, cubra o fundo de uma forma de aro removível forrada com papel manteiga 
com a mistura. Coloque as bolachas com cobertura de chocolate na posição verti-
cal ao redor de toda a forma. Reserve.
Creme: misture bem o requeijão cremoso com o açúcar até obter um creme fofo.
Derreta o chocolate branco em banho-maria ou no microondas e adicione-o no 
creme reservado. Acrescente a essência de baunilha, a gelatina dissolvida em um 
pouco de água e, por fim, incorpore as claras em neve delicadamente à mistura. 
Despeje o creme sobre a base da torta e leve a geladeira por aproximadamente 3 
horas ou até endurecer.
Cobertura: derreta o chocolate em banho-maria ou no microondas e adicione o 
creme de leite. Quando estiver em temperatura ambiente, retire da geladeira a 
torta e acrescente o chocolate derretido por cima. Leve novamente a geladeira até 
endurecer. Sirva.

Obras do Frigorífico
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MULHER COOPERATIVISTA

Castrolanda sedia
8º ELICOOP FEMININO 
Encontro reuniu 210 participantes do Paraná e de outros estados 

A Castrolanda foi a anfitriã do 8º Elico-
op (Encontro de Lideranças Femininas) 
e já na abertura do evento na manhã 
de 16 de maio contou com a presen-
ça de 210 lideranças femininas de 13 
cooperativas paranaenses, além de 
delegações do Espírito Santo e do Mato 
Grosso do Sul. O evento foi realizado no 
Memorial da Imigração Holandesa, na 
Colônia Castrolanda, em Castro, região 
paranaense dos Campos Gerais. 
Participaram da abertura, o presidente 
da Castrolanda, Frans Borg, membros 
da diretoria, o superintendente do Sis-
tema Ocepar, José Roberto Ricken, o 
gerente de Desenvolvimento Humano 
do Sescoop/PR, Leonardo Boesche, 
e as representantes da Comissão de 
Mulheres da cooperativa anfitriã, Elsa 
Kugler e Elizete Telles Petter. O evento 
é promovido pelo Sistema Ocepar, com 
a coordenação do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (Ses-
coop/PR). Destinado a cooperadas, 
filhas e esposas de cooperados que fa-
zem parte do quadro social das coope-
rativas paranaenses, nesta edição, está 
contando também com representantes 
do cooperativismo capixaba e sul-mato-
grossense, que vieram conhecer o Eli-
coop Feminino.

HISTÓRIA DE VIDA - Elizete Petter 
fez questão de contar um pouco da sua 
história de vida e de cooperativista. Ca-
sada, 50 anos, tem dois filhos adultos e 
dois netos e se considera uma pessoa 
abençoada por Deus, por ter uma famí-
lia e uma propriedade que gera renda 
para todos e uma cooperativa a qual 
defende e briga por ela. “Confesso que 
não foi por acaso que participo hoje do 
cooperativismo, fui criada na cidade e 
meus pais e irmãos não viviam no cam-
po. Quando casei com um produtor é 
que me deparei com esta vida de pro-
dutora. Nunca havia participado de for-
ma ativa nos negócios. Em 1995, por 
conta de dificuldades da empresa de 
máquinas que possuíamos, decidi arre-
gaçar as mangas e ajudar meu marido, 
foi quando me associei a Castrolanda 
como produtora de suínos e de grãos. 
Passei a conhecer esta filosofia chama-
da cooperativismo e que me encantou 
muito. Sempre tive fé em Deus e tenho 
por mim que podemos aprender sem-
pre e modificar nossas vidas através do 
trabalho. Exatamente numa época em 
que não era comum mulher participar 

das reuniões da cooperativa, um se-
nhor me questionou sobre produção, o 
que iria plantar, quanto em que época 
e vi que não sabia nada e com aquelas 
perguntas dele me fez buscar as res-
postas e foi quando passei a frequentar 
mais a cooperativa e aprender”, disse. 
Nesta sua trajetória dentro da coopera-
tiva, Elizete já ocupou por quatro vezes 
o Comitê de Suinocultores e do Con-
selho Fiscal da cooperativa e hoje faz 
parte do Conselho Estratégico da Cas-
trolanda e disse que a forma com que a 
cooperativa está organizada ajuda mui-
to para que os cooperados participem 
da sua vida. “Quero que minha simples 
história de vida, sirva de exemplo para 
outras mulheres para que também pro-
curem seus espaços e busquem seu 
reconhecimento. Graças a Deus aqui 
tive apoio para participar e por isso fui 
a primeira mulher a fazer parte do Con-
selho da cooperativa e hoje devo a ela 
e aos homens que estão na cooperativa 
que me deram apoio e me incentivaram 
a participar, por isso estou aqui hoje”, 
destacou Elizete.

TRABALHO, COOPERAÇÃO E FÉ - 
Em seu pronunciamento, o presidente 
da Castrolanda ressaltou que a cons-
trução da cooperativa se deve a muito 
trabalho, cooperação e fé. "Somos pro-
va de que, para Deus, tudo é possível. 
Somos hoje 754 cooperados que pro-
duzem leite, carne e grãos e estamos 
investindo em agroindústria para agre-
gar mais valor à atividade", disse Frans. 
Ainda de acordo com ele, a Castrolanda 
também atua com foco em questões 
sociais e ambientais, sem perder de 
vista o econômico. “Nosso planejamen-
to estratégico baseia-se na transparên-
cia mas, para buscá-la, precisamos nos 
dedicar à ética, à criatividade, à valori-
zação do cooperado das pessoas, com 
compromisso, liderança e união. Nos-
sa missão é gerar valor ao cooperado, 
mantendo o desenvolvimento sustentá-
vel da cooperativa. Estamos aqui para 
gerar conhecimento, dentro dos prin-
cípios da cooperação”, acrescentou. 
Frans também disse que, se as pessoas 
se juntam para cooperar, porque não as 
cooperativas também cooperarem en-
tre si para fazerem mais individualmen-
te pelos seus cooperados.

DESAFIOS - O superintendente do Sis-
tema Ocepar, José Roberto Ricken, que 

Por Assessoria Ocepar

“Tivemos aqui nestes três dias um aprendizado 
muito grande, o cogumelo uma novidade para 
nós, essa Colônia Holandesa tão organizada, o 
pessoal é muito unido e também a forma como 
nos receberam, a impressão que vamos levar é 
fantástica.  O meu desenvolvimento nestes últi-
mos anos é grande, além de ajudar eu estou sendo 
ajudada, eu faço parte da minha Cooperativa des-
de o ano 81 e neste grupo há dois anos é grande 
a mudança que tive em minha vida. Eu era sócia 
mas, não conhecia  a Cooperativa, apenas entre-
gava a produção e não vivia a Cooperativa. Hoje o 
meu perfil mudou muito estou aprendendo tanto 
que por si própria eu não teria condições. Com 
este Encontro levo também um dos lugares mais 
impressionantes que conheci – a visita a Fazen-
da Capão Alto, a árvore de 500 anos me chamou 
muito a atenção. Levo com certeza também a pai-
xão das pessoas aqui pelas vacas e o cuidado que 
tem com elas. De todos os lugares que já tivemos 
o Encontro com certeza o melhor foi aqui”. 

Nilza Wisch – Santa Helena  - Cooperativa Lar
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“Um espetáculo, uma inovação, o grupo da Copa-
gril amou este evento por conta do conhecimento 
que vão levar daqui. A cooperação é um exemplo 
agente percebe que eles são a Cooperativa, além 
da fé em Deus que é muito forte. O próprio Sesco-
op como organizador foi magnífico. As mulheres 
estão encantadas. Lá na Copagril as mulheres são 
separadas por grupo e temos uma Associação a 
ACFC (Associação dos Comitês Femininos da Co-
pagril) que comanda estes grupos por Diretoria. 
Então a cada 2 meses elas se reúnem e repassam 
as informações sobre os mais variados pontos, seja 
qualidade de vida, palestras  sobre saúde preven-
ção, saúde da família além do estímulo para pre-
venção do câncer. Nosso foco é o intelecto e o 
desenvolvimento pessoal. Elas participam de as-
sembleias, inclusive três dos nossos Diretores têm 
suas esposas no comando de suas propriedades. 
É o progresso feminino. Quero destacar também 
um reconhecimento para o Sescoop pela maneira 
como estão conduzindo os trabalhos  mostrando 
evolução, dedicação e dinamismo, sempre abertos 
para nossas solicitações e novas ideias”. 

Cremilde Andreolli – Cooperativa Copagril
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Apresentação especial da Fanfarra da Escola Evangélica da Castrolanda

Diretor Presidente da Castrolanda Frans Borg

Integrantes da comissão organizadora em trajes típicos posaram diversas vezes para fotos
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também falou durante a abertura do 
evento aproveitou para fazer um desa-
fio às presentes: “gostaria que aprovei-
tassem a oportunidade para observar 
o que esta região tem de diferente de 
onde vocês vieram, o que podem levar 
como ensinamentos para suas coope-
rativas. Estamos numa região onde 
estão localizadas três cooperativas de 
origem holandesa e que atuam de for-
ma integrada, conhecido por modelo 
ABC, exemplo de integração em prol do 
cooperativismo e da intercooperação”, 
disse. O dirigente também fez questão 
de lembrar que o Elicoop é um dos 
eventos mais importantes que o Siste-
ma Ocepar apoia por saber que dele 
nascem lideranças cooperativistas. “Os 
exemplos são muitos e aqui na Cas-
trolanda posso citar a Elsa e a Elizete 

mais do que o orçamento do próprio go-
verno do estado, nossas cooperativas 
receberam cerda de 60% de tudo que é 
produzido pela agropecuária no Paraná 
e nós não recebemos mais por falta de 
infraestrutura. Precisamos investir mais 
para continuarmos crescendo e nossos 
governos também tem que fazer o seu 
papel investindo mais em logística para 
que possamos nos desenvolver e gerar 
mais empregos”. Ricken também frisou 
que as cooperativas tem a missão de, 
“além de organizar as pessoas econo-
micamente para que tenham renda e 
se desenvolvam com independência, 
prepará-las cada vez mais, através do 
conhecimento para que também pos-
sam ter qualidade de vida para elas 
e seus familiares e cresçam e sejam 
felizes”. Ao falar da importância das 

que falaram para vocês nesta ocasião 
também. Por isso eu sempre digo, não 
basta apenas vir e participar, é preciso 
voltar e dividir com outras pessoas o 
que iremos aprender nesses dois dias 
e muito mais do que participar, precisa-
mos viver o cooperativismo, levar ideias 
que promovam mudanças que venham 
contribuir para o desenvolvimento do 
cooperativismo nas suas regiões e no 
estado”, destacou.

COOPERATIVISMO – Ricken também 
apresentou alguns indicadores do coo-
perativismo paranaense e disse que o 
trabalho realizado pelas mulheres den-
tro do sistema, também tem contribuído 
para esses resultados. “Em 2012 atin-
gimos uma movimentação financeira 
de aproximadamente R$ 38,5 bilhões, 

cooperativas no Paraná, Ricken citou 
algumas cidades paranaenses, onde as 
cooperativas são as principais gerado-
ras de emprego, renda e de impostos. 
“O que seriam de muitas dessas cida-
des se nossas cooperativas lá não esti-
vessem?”, questionou ele.

PROGRAMAÇÃO – Na quinta-feira, 
as mulheres participaram também de 
atividades coordenadas pela Coopera-
tiva Paranaense de Turismo (Cooptur), 
com o objetivo de aprofundar os co-
nhecimentos sobre o cooperativismo. A 
programação do último dia do Elicoop 
Feminino contemplou ainda a apresen-
tação da palestra com tema “8 ou 80 
- O autoconhecimento como competên-
cia”, por Branca Barão.
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“Agente acompanha eventos 
em geral e esse grupo que 
participa hoje  já foi para ou-
tros eventos e aqui na Cas-
trolanda o diferencial que 
elas tiveram foi com certeza 
a oportunidade de ir a cam-
po e vivenciar as atividades, 
isto realmente surpreendeu 
elas. A grande oportunidade 
deste evento está no inter-
câmbio para a busca do que 
os outros estão fazendo para 
que possam aplicar de algu-
ma forma. Assim elas voltam 
para casa, sempre renovadas 
no sentido do que já fazem 
e do que podem melhorar. Estes eventos despertam uma 
energia que contagia no retorno até mesmo aquelas que 
não tiveram a oportunidade de estar aqui. Em nossa coo-
perativa começamos com um grupo de 4 mulheres hoje 
temos uma liderança de 20 que atendem 600 mulheres 
distribuídas nas Unidades de atuação da Coopavel. As 
agentes mobilizam todas através dos gerentes e grupo 
técnico de cada Unidade e trabalhamos inicialmente no 
sentido da valorização humana, da importância da mu-
lher e a capacidade de transformação que ela tem. Tan-
to para família, para os jovens e também casais desde 
o desenvolvimento humano, equipe comportamento e 
grandes eventos como este a valorização da cooperação 
e completa com a palestra motivacional”.

Dayane Beletini – Cooperativa Coopavel
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APCBRH

Presidente Hans e diretores 
da APCBRH, se reúnem com 
secretário da Agricultura

Por Altair Valloto-APCBRH 

Fo
to

: i
m

p
re

n
sa

 S
EA

B

O diretor-presidente da APCBRH, Hans 
Jan Groenwold, acompanhado pelo 
diretor-secretário, Jacob Voorsluys 
e do superintendente da APCBRH,                        
Dr. Altair Valloto, se reuniram na quarta-
-feira (24/04) com o Secretário Estadu-
al da Agricultura e do Abastecimento, 
Dr. Norberto Ortigara em seu gabinete. 
Na oportunidade Hans convidou pesso-
almente o secretário para que o mes-
mo agende sua participação no Jantar 
de Comemoração dos 60 anos da AP-
CBRH, e dos Criadores Destaques, e 
levar em mãos o convite para o gover-
nador do Estado, Este ano o jantar será 
realizado em Curitiba. Na reunião foi 
discutido sobre o andamento da libera-
ção de verbas dos projetos aprovados 
referentes à aquisição de equipamen-
tos para laboratório e do  projeto piloto 
de Identificação de Bovinos do Paraná-
-PIB/PR.

Hans Groenwold, presidente da APCBRH, Norberto Ortigara, secretário da Agricultura 
e do Abastecimento, Jacob Voorsluys e superintendente Altair Antônio Valloto
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A nova geração de pecuaristas que vem 
assumindo os negócios rurais de suas 
famílias na região de Castro tem como 
características principais o  profissiona-
lismo, o empreendedorismo e a ousa-
dia na busca pelo novo. As mulheres já 
ocupam lugar de destaque nesse novo 
cenário. E Ana Paula Dinies, uma jovem 
zootecnista, dedicada à pecuária de 
leite, está entre elas. Ana Paula e seus 
irmãos Carlos e Raul Dinies fazem par-
te da nova geração de cooperados da 
Castrolanda que coloca ‘sangue novo’ 
na pecuária de leite regional.
Capacitados todos possuem formação 
técnica e dedicados,  eles colocam a 
harmonia familiar e visão profissional 
a serviço dos negócios quando se trata 
de investir em infraestrutura, tecnolo-
gia, escolha de animais e melhoria das 
atividades da fazenda. É assim que a 
exploração leiteira, iniciada há apenas 
cinco anos, atualmente já responde por 
20% do faturamento da propriedade, e 
cresce por volta de 20% ao ano. Todo 
esse esforço, segundo eles, se desen-
volve a partir do apoio da Castrolanda 
ao setor, com a inauguração de uma 
indústria leiteira, remuneração pela 
qualidade do produto, apoio técnico, 
estímulo aos investimentos disponibi-
lizando linhas de financiamento junto 
ao Sicredi, e a tendência de consumo 
crescente no mercado.
O começo da família Dinies no leite –
antes trabalhavam com agricultura e 
gado de corte- se deu com a compra 
de 7 vacas para parir mais 20  novilhas 
(algumas prenhas) e produção de 120 

litros de leite por dia, em setembro de 
2008. Atualmente são 115 vacas em 
lactação, 242 cabeças no rebanho e 
produção de 3.200 litros/dia. Trata-
-se de um gado jovem, com média de 
3 partos, e genética apurada. Em sua 
maioria são animais de genética norte-
-americana e canadense, adquiridos 
de produtores tradicionais da região 
de Castro. A escolha de um gado “mais 
apurado”, objetivou a futura venda de 
animais e a reprodução via transferên-
cia de embriões que pretendem implan-
tar. 
À frente do empreendimento leiteiro 
da Agropecuária 4D, Ana Paula lembra 
que, depois que as vacas de leite desa-
lojaram a pecuária de corte em 2008, 
foi preciso mexer com toda a cultura 
da propriedade, promovendo adapta-
ção de todos, família e funcionários. 
Daí veio a necessidade de separar os 
negócios em setores distintos, cada 
qual com sua equipe de trabalho, or-
ganização e controle próprios. “Quem 
é do leite trabalha no leite, quem é da 
agricultura, faz agricultura, incluindo a 
comida para o gado”, detalha o agrô-
nomo Raul Dinies, que cuida do setor 
agrícola na propriedade. “O começo 
não foi fácil; colocar leiteiro em cima de 
trator para fazer um plantio, ou puxar 
alguém da lavoura para a leiteria, es-
queça! Não dá certo”, lembra Ana Pau-
la. “E intercambiar funcionário também 
não funciona, não dura mais que duas/
três semanas”, recorda Carlos Dinies, o 
outro agrônomo da familia. 
A fazenda trabalha com 9 lotes de ani-

mais: bezerras mamando, bezerras re-
cém desmamadas, gado juvenil (entre 
8 meses e 1 ano), novilhas insemina-
das e confirmadas, vacas secas, lote de 
pré-parto, lote de baixa produção, lote 
de alta produção, lote de pós-parto. A 
existência de muitos lotes “é uma ma-
neira da gente tentar chegar o mais 
perto possível do máximo potencial 
produtivo de animais com esse perfil 
genético”, explica a zootecnista. Os tra-
tadores cuidam do trato para todos os 
lotes. Os leiteiros fazem a ordenha e ali-
mentam as bezerras. Eles também cui-
dam da parte sanitária, casqueamento, 
medicação, partos. O gerente participa 
de todos os processos. “A gente procura 
manter cada um no seu setor para fa-
vorecer a continuidade dos processos: 
quem maneja vaca se mantém no ma-
nejo, quem faz trato cuida dos alimen-
tos”, detalha Ana Paula.
Para atingir a faixa de produção de 
6.000 litros/dia, como é objetivo, os ir-
mãos calculam a necessidade de contar 
com cerca de 220/230 animais em lac-
tação, e um plantel perto de 450/500 
cabeças. A lactação média atualmente 
é de 29/30 litros/vaca/dia. No inverno 
chega a 32 litros/vaca/dia, em duas or-
denhas. A produtividade é considerada 
boa para o sistema de semi-confina-
mento praticado. Ana Paula reconhece 
que poderia exigir mais do gado mas 
sabe que, em contrapartida isso iria 
lhe custar mais estrutura, tempo, fun-
cionários. Além disso ela pretende que 
as vacas tenham maior longevidade no 
plantel. Os índices médios de qualidade 

de leite apontaram no último ano: CCS 
em torno de 87.000; CBT por volta de 
3.000 UFCol; Gordura: 3,52%; Proteina: 
3,10%. Graças a esses índices, nos úl-
timos anos a propriedade tem figurado 
sempre entre os cinco primeiros coloca-
dos na faixa de 2.000 a 3.500 litros/
dia, na classificação da cooperativa.
Segundo Ana Paula eles buscam pro-
duzir o máximo de alimentação para o 
gado no inverno, visando disponibilizar 
as áreas para a produção de grãos no 
verão. Dentro desta filosofia de trabalho 
tem sido ofertada silagem de trigo para 
os animais, uma alternativa interessan-
te que pode suplementar a silagem de 
milho. O nutricionista Huibert Janssen 
explica que o trigo possui uma com-
posição energética mais baixa e uma 
composição protêica mais alta do que 
a silagem de milho, e como cultura de 
inverno se enquadra perfeitamente à 
filosofia de produzir o máximo de ali-
mentos de inverno para o setor leiteiro 
e a suplementação dos animais. Apro-
veitando sua capacidade de máquinas 
e equipamentos, desde o ano passado 
a 4D também vem produzindo bolas 
de pré-secado para consumo próprio 
e agora pretende abrir um canal de co-
mercialização para o excedente gerado, 
bem como a prestação de serviços nes-
te setor. 
Orientador de nutrição do rebanho, 
Janssen diz que em termos de alimen-
tação do plantel os Dinies querem sim-
plicidade, com a menor variação de 
alimentos possível, como todo produtor. 
E a base que constitui o grande ganho 

ASSOCIADO
PERFIL DO

:: Por Edison Lemos

O profissionalismo 
da nova geração
de pecuaristas
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deles é a qualidade da forrageira. Pré-
-secado, milho e trigo de qualidade boa, 
segundo ele, limitam a importação e o 
uso de ingredientes. Daí, basicamente 
faz-se o uso de ração e de algum suple-
mento energético como fubá, casca de 
soja e polpa quando necessário, ou de 
suplementação protêica com farelo de 
soja e concentrado, quando há neces-
sidade.
Na Agropecuária 4D a agricultura tem 
seus custos controlados pelo agrônomo 
Raul. No setor pecuário esse controle 
cabe a seu irmão Carlos. A independên-
cia dos setores, entretanto, não impe-
de que troquem serviços e se ajudem 
quando necessário. “E nós procuramos 
investir sempre de acordo com nos-
so teto de produção, sem ultrapassar 
20/25% do faturamento bruto”, deta-

lha Carlos.
Na avaliação de Ana Paula o sistema 
de exploração leiteira montado na Agro-
pecuária 4D, com o gado mantido em 
semi-confinamento, tem sido eficiente 
para remunerar o capital investido (cal-
culado em 14% ao ano) e para pagar os 
compromissos gerados. Toda tecnolo-
gia empregada vem proporcionando re-
torno, considerando-se equipamentos e 
animais de melhor qualidade. “O inves-
timento em tecnologia sempre compen-
sa em nossa região” garante Ana Paula. 
Agora, com a propriedade já estabiliza-
da em relação ao volume de produção, 
a pecuarista articula o ingresso da fa-
zenda no Serviço de Controle Leiteiro. 
Com isso, poderá dispor de dados rela-
tivos à quantidade de uréia no leite e 
verificar o quanto de proteína eventual-
mente está sobrando. E paralelamente 
busca apurar o padrão genético para 
melhorar o teor de sólidos.
Mas os desafios não cessam, apenas 
aguardam vez para serem  atacados. 
Mão-de-obra constitui um dos princi-
pais, devido a falta de capacitação no 
setor. Outro é a conclusão da sala-de-
-ordenha. Depois é preciso concluir os 
investimentos na ampliação do confina-
mento. A seguir, adquirir mais animais. 
E trabalhar com mais intensidade com 
a técnica da transferência de embriões. 
E assim as metas vão se sucedendo.

1810_monsanto_an_camp_roudup_2013_castrolandia_noticias_23,5x17cm.indd   1 25/03/13   15:01

 “A gente procura 
manter cada um no 
seu setor para favo-
recer a continuida-
de dos processos: 

quem maneja vaca 
se mantém no ma-

nejo, quem faz trato 
cuida dos alimentos”, 

detalha Ana Paula.

Negócios Leite
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O Setor de Forragicultura da Fundação 
ABC realizou um levantamento sobre 
as perdas de silagem em propriedades 
de produtores das cooperativas Capal, 
Batavo e Castrolanda. Foram avaliados 
108 silos entre os meses de março e 
julho de 2011.
Muito se fala no meio técnico sobre as 
perdas pela fermentação da silagem. 
Contudo, essas perdas são pequenas 
se comparadas às perdas físicas de 
silagem (quantidade). As perdas físicas 
podem chegar a valores muito elevados 
(70% da massa ensilada), enquanto 
que as perdas pela fermentação variam 
de 2 a 5%.
As perdas físicas aumentam diretamen-
te o custo da silagem, aumentando o 
custo com alimentação dos animais 
e de produção do leite. No grupo ABC, 
as forrageiras incluídas na dieta repre-
sentam em torno de 17% do custo total 
de produção do leite. Se o produtor ti-
ver uma perda de 20% da silagem, vai 
aumentar 3,4% o custo de produção do 
leite, reduzindo consideravelmente sua 

rentabilidade, já que a margem líquida 
da atividade é pequena.
As perdas mais frequentes na região 
(97%), foram relacionadas ao descarte 
de silagem, seja por estar deteriorada 
ou pelo mau manejo na retirada da sila-
gem. As perdas por camada deteriora-
da e efluente também estavam presen-
tes em aproximadamente 1/3 dos silos.
As perdas por descarte de silagem fo-
ram maiores nos silos com menor den-
sidade da silagem (abaixo de 700 kg 
m-3) e quando o tamanho médio das 
partículas era maior.
A ocorrência de perdas por camada 
deteriorada grande (>20 cm) foi maior 
em silos de superfície, sem cobertura 
sobre a lona e com retirada da silagem 
por concha do trator.
Em relação às perdas por efluentes, 
quanto menor o teor de matéria seca, 
maiores foram as perdas. As silagens 
apresentavam efluentes quando o teor 
de matéria seca da silagem estava 
abaixo de 30%.
Este trabalho demonstra que técnicas 

FUNDAÇÃO ABC

Por Igor Quirrenbach de Carvalho

simples e já conhecidas pelos produto-
res podem reduzir consideravelmente 
as perdas físicas de silagem de milho, 
resultando em menor custo da silagem, 
permitindo alimentar maior quantidade 
de animais e produzir mais leite. 
Portanto, sempre que possível, o pro-

dutor deve optar por silos do tipo trin-
cheira, colher com adequado teor de 
MS (30 e 35%) e tamanho de partículas 
(peneiras PennState), fazer boa com-
pactação, colocar terra sobre a lona e 
fazer retirada uniforme da silagem.

Como reduzir as 
perdas de silagem?
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Os acontecimentos da safra de verão 
2013 foram tema de análise e debate 
pelo setor agrícola da Castrolanda na 
segunda semana de maio. Reunidos 
no Memorial da Imigração associa-
dos e técnicos se concentraram numa 
agenda de seis itens que examinou os 
volumes de grãos recebidos, o compor-
tamento das colheitas de milho e soja, 
capacidade de secagem e estruturas 
de manutenção, recepção de semen-
tes, cenários de fertilizantes e agroquí-
micos para a próxima safra, e novos 
projetos em desenvolvimento. 
“Apesar do decréscimo na lavoura de 
milho estamos na média dos últimos 
anos”, informou o gerente de negó-
cios agrícola Márcio Copacheski ao 

apresentar os volumes recebidos pela 
cooperativa até a primeira semana de 
maio de 2013. Pelos dados, embora 
ainda não finalizada a safra, a Castro-
landa já alcançava 400.000 toneladas 
de grãos. Ele disse acreditar que coo-
perativa deve ultrapassar as 500.000 
toneladas de recebimento neste ano. 
Entretanto alertou que “se houver um 
incentivo de mercado para ampliação e 
retomada das áreas históricas de milho 
com os níveis de produtividade atuais 
talvez tenhamos problemas para arma-
zenar  e seja preciso pensar em amplia-
ções em algumas unidades”.
De acordo com o gerente, a Castrolan-
da detém atualmente uma capacidade 
estática para 482.000 toneladas. Isso 
significa que, graças aos últimos inves-
timentos e até mesmo em função do 
recuo da área de milho, a cooperativa  
tem plena capacidade de acomodar as 

safras de inverno e verão de seus co-
operados. Se houver aumento de pro-
dutividade nas áreas de milho e soja 
entretanto, pode haver déficit na capa-
cidade estática de recebimento.
 “Se não houver superposição de safras, 
como ocorreu com o trigo na região de 
Itaberá, a cooperativa consegue aco-
modar a produção sem grandes trans-
tornos”, garantiu, depois de lembrar 
que sem os investimentos em Ventania 
e Itaberá  estariam em apuros para re-
ceber a produção dos cooperados.

DESAFIO
Durante a análise do comportamento 
da safra ficou evidenciado que no mi-
lho, diferentemente de todos os anos 
anteriores, neste ano houve a antecipa-
ção da entrada de volumes na matriz. 
Cerca de 80% do milho entrou de forma 
quase desapercebida: não houve filas e 
teve boa oferta de caminhões.
Na soja também começou diferente. 
Houve antecipação da colheita, puxada 
para o início de março, coincidindo com 
o recebimento do milho. O produto veio 
muito úmido da lavoura com até 33% 
de umidade, com alto índice de grãos 
ardidos no começo. Com isso, a coo-
perativa teve de secar milho úmido e 
soja úmida. Então, pela primeira vez a 
Castrolanda enfrentou recepção de alta 
quantidade de soja úmida e milho úmi-
do, o que determinou certo “colapso” 
nas estruturas de secagem, originando 
filas e outros problemas.
“O indicativo para os próximos anos 
é de que temos de nos preparar para 
secar soja. A tendência é que o pico 
de colheita de soja ocorra em março e 
não mais em abril, e isso deve se tornar 
uma constante daqui para frente, em  
função do plantio de variedades mais 
precoces”, alertou o gerente de negó-
cios agrícola. Na análise de Copacheski 
isso cria um cenário novo desafiando 
a cooperativa a utilizar os mesmos se-
cadores para secagem de milho e soja 
ao mesmo tempo, no mesmo mês. Em 
função disso, considera que é preciso 
contar com um planejamento feito a 
partir da manifestação do associado, 
que contemple o recebimento da co-
lheita em 30 dias. 
Testadas ao extremo, a capacidade de 
secagem e a estrutura de manutenção 
da cooperativa revelaram algumas defi-
ciências e virtudes importantes durante 
o recebimento da safra, como revelou a 
exposição feita durante a reunião. En-
tre os principais acontecimentos houve 
o incêndio e a perda de dois secado-
res, e diversas paradas nos secadores 
dos entrepostos e matriz. “Este ano foi 
atípico, com muitas paradas devido a 
objetos estranhos encontrados dentro 

A Safra de 
Verão na 
Castrolanda

ANÁLISE

:: Por Edison Lemos

Boa até o começo das chuvas e complicada depois delas, a safra de verão 2012/2013 
na Castrolanda caracterizou-se por um ambiente atípico do início ao fim. Houve 
boas produtividades, mas também houve certo ‘estrangulamento’ na estrutura de 
recebimento. E ficaram alguns alertas que precisam ser bem assimilados. O mais 
importante deles: a concentração da colheita de milho e soja no mês de março 
vai deixar de ser tendência para virar realidade nos próximos anos. A cooperativa 
tem de se preparar para secar soja, porque em março, invariavelmente ela vai estar 
úmida. E vem por aí um aumento do custo de produção da próxima safra. 



17Negócios Agrícola

das moegas”, relatou Glemberg Dan-
tas, que coordena o trabalho de 15 fun-
cionários (administrativos, operadores, 
mecânicos, eletricistas) do setor, que 
atendem oito entrepostos da coopera-
tiva.
“A matriz tem capacidade de receber 
até 8.000 toneladas de grãos com até 
28% de umidade no milho e até 18% 
de umidade na soja, mas essa capa-
cidade é reduzida pelos tombadores, 
cujo rendimento é diminuído pelos ca-
minhões ‘toco’. Quanto maior o núme-
ro de caminhões pequenos, menor é o 
rendimento, e quanto maior o número 
de carretas ou bi-trens, melhor a média 
de tempo no tombamento”, alertou o 
gerente Márcio, comentando sobre o 
rendimento na secagem e a experiên-
cia das filas para descarga.
Aliás, ele considera que “não há ne-
cessidade de ampliar a capacidade de 
recepção no curto prazo”,  e acha que 
a matriz não deve segregar produtos 
para que tenha melhor rendimento no 
seu fluxo de recebimento. Copacheski 
também considerou muito positiva a ex-
periência da cooperativa que, pela pri-
meira vez contratou safristas mulheres, 
que se revelaram uma excelente opção, 
pela pontualidade, comprometimen-
to, disciplina e limpeza nos ambientes 
onde atuam.

SEMENTES
Em relação ao recebimento de semen-
tes ficou demonstrado aos associados 
que houve um período de chuvas de 10 
a 20 de março (pico de colheita), que 
determinou perda de vários campos 
de diversas cultivares por excesso de 
chuva. Cerca de 2.300 hectares (26% 
da área inscrita) se perderam  em fun-
ção da baixa qualidade, por grãos chu-
vados, grãos ardidos, e dificuldades 

com doenças. Com tudo isso, o plane-
jamento de produção e condução das 
lavouras ainda tornou  possível chegar 
a 340.000 sacas com toda dificuldade 
de recepção.
Desde o início da safra o setor enfren-
tou dificuldades no campo, na recepção 
e na estrutura de recebimento. Desta-
que para a ocorrência de percevejos, 
mofo branco, atraso no plantio e plantio 
simultâneo, alta precipitação no mês 
de março, impossibilidade de entrar 
com máquinas no campo, maturação 
forçada, coincidência de colheita de 
diferentes espécies e diferentes cultiva-
res, filas e atrasos nas descargas, falta 
de espaço físico e improviso na arma-
zenagem com redirecionamento das 
cargas para outras unidades.
Entretanto, ficou demonstrado que o 
setor também apresentou evolução, 
firmando parceria com grandes empre-
sas como Nidera e Syngenta, atraídas 
pelo comprometimento da cooperativa 
e seus produtores com a qualidade dos 
materiais; a entrada em funcionamen-
to da nova estrutura de recebimento, 
secagem e armazenagem a granel da 
UBS de Castro para 16.500 toneladas; 
e a melhoria na estrutura de armazena-
gem BAG. “Neste ano duplicamos a pro-
dução de sementes. E estamos confian-
tes que o volume que nos propusemos 
a fazer será feito, e não teremos falta 
de sementes, considerando os prin-
cipais materiais utilizados na região”, 
disse o gerente Márcio. 

CUSTO EM ALTA
Comentando o cenário do mercado de 
defensivos e fertilizantes para a próxi-
ma safra, a agrônoma Andrea Toniolo 
Kubaski, responsável pelo setor, disse 
observar cenário altista para próxima 

safra. Todas as empresas, segundo ela, 
estão jogando os preços para cima, jus-
tificando com alta de dólar (negociado 
na faixa de 1,75 na safra anterior) ago-
ra situado na faixa de 2,00 a 2,10 reais. 
A profissional chamou a atenção espe-
cialmente para o produto Glifosato. 
Disse que ele está em falta no mercado 
mundial e está tendo uma grande alta 
de preço. Concorrem para isso fatores 
como: aumento de consumo ao nível 
mundial devido às culturas transgê-
nicas (milho, soja, algodão); aumento 
do preço do sal importado da China 
(equiparando-se aos preços praticados 
pela Monsanto); a redução da entrega 
do sal a empresas de genéricos; o au-
mento de rigor do governo Chinês com 
o Meio Ambiente (fábricas de sal estão 
sendo fechadas, reduzindo o forneci-
mento para os fabricantes de genéricos 
no Brasil).
Com o mercado de Glifosato centrali-
zado na mão da Monsanto, atualmen-
te a principal fornecedora do sal para 
a maioria das empresas de genéricos, 
o cenário do Glifosato é altista neste 
ano e no próximo ainda, disse Andrea. 
A agrônoma revelou ainda que o setor 
desenvolve estratégia de compra de se-
mentes de feijão e forrageiras através 
da seleção de fornecedores. Já a com-
pra de sementes de milho prevê nego-
ciação conjunta com as cooperativas 
co-irmãs, Batavo e Capal. O gerente de 
negócios agrícolas entretanto disse não 
acreditar que os fertilizantes assumam 
o papel de ‘vilão’ do aumento de custo 
de produção da próxima safra. Márcio 
Copacheski acredita que as sementes 
vão impactar mais do que os fertilizan-
tes. O encontro de agricultores foi con-
cluído com um relato do coordenador da 
Assistência Técnica Agronômica Castro-
landa (ATAC), agrônomo Norberto Luiz 

de Oliveira Neto, que  informou sobre 
a criação de um núcleo de prestação 
de serviços em agricultura de precisão, 
onde a Castrolanda em parceria com a 
Fundação ABC vai levar aos agricultores 
a possibilidade de implantar projetos 
nessa área. Detalhou que a cooperativa 
deve entrar  com a estrutura de máqui-
nas, prestando serviços, visando viabili-
zar essa tecnologia principalmente aos 
pequenos e médios agricultores que te-
riam maior dificuldade de acesso. Com 
isso, entre outros objetivos, pretende-
-se aumentar os níveis de produção e 
produtividade das principais culturas 
da região. 

"Muito positiva 
a experiência 

da cooperativa que, 
pela primeira vez 
contratou safristas 
mulheres, que se 
revelaram uma 
excelente opção, 
pela pontualidade, 
comprometimento, 
disciplina e limpeza 
nos ambientes onde 
atuam"

Márcio Copacheski,
gerente de negócios agrícola

da Castrolanda. 
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Cadastro Ambiental Rural              

Criado pela Lei 12.651/2012 no âmbito 
do Sistema Nacional de Informação so-
bre Meio Ambiente - SINIMA, o CAR se 
constitui em base de dados estratégica 
para o controle, monitoramento e com-
bate ao desmatamento das florestas e 
demais formas de vegetação nativa do 
Brasil, bem como para planejamento 
ambiental e econômico dos imóveis ru-
rais. Segundo informações do Ins-
tituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais – IBAMA 
o Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural – SICAR, será lançado ofi-
cialmente no País pelo Ministério 
do Meio Ambiente oficialmente, 
leia-se começará a contar o prazo 
de um ano, prorrogável pelo mes-
mo período a partir de 25/05/2013 
que irá: a) receber, gerenciar e integrar 
os dados do CAR de todos os entes fe-
derativos; b) cadastrar e controlar as in-
formações dos imóveis rurais, referen-
tes a seu perímetro e localização, aos 
remanescentes de vegetação nativa, às 
áreas de interesse social, às áreas de 
utilidade pública, às Áreas de Preserva-
ção Permanente, às Áreas de Uso Res-
trito, às áreas consolidadas e às áreas 
de Reserva Legal; c) Monitorar a ma-
nutenção, a recomposição, a regenera-
ção, a compensação e a supressão das 
florestas e demais formas de vegetação 
nativa e da cobertura vegetal nas áre-
as de Preservação Permanente, de Uso 
Restrito, e de Reserva Legal, no interior 
dos imóveis rurais; d) Promover o pla-
nejamento ambiental e econômico do 
uso do solo e conservação ambiental 
no território nacional; e  disponibilizar 
informações de natureza pública sobre 
a regularização ambiental dos imóveis 
rurais em território nacional na rede 
mundial de computadores (internet).
Quem tiver curiosidade em conhecer o 
Módulo de Cadastro Ambiental Rural, 
disponibilizado pelo MMA/IBAMA deve 
acessar endereço eletrônico (www.car.
gov.br)

Algumas perguntas e respostas 
sobre o CAR

//O QUE É O CAR?
O Cadastro Ambiental Rural – CAR con-
siste no registro público eletrônico de 
âmbito nacional dos imóveis rurais, que 
tem como objetivo integrar as informa-
ções ambientais, de forma georrefe-
renciada, das propriedades e posses 
rurais, para fins de controle, monitora-
mento, planejamento ambiental e com-
bate ao desmatamento.(Art.29, da Lei 
n° 12.651/2012)

//QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO 
CAR?
Promover a identificação, regularização 
ambiental e monitoramento das pro-
priedades e posses rurais. (Art.29, da 
Lei n° 12.651/2012)
 
//A INSCRIÇÃO NO CAR É 
OBRIGATÓRIA?
Sim. A inscrição no Cadastro Ambiental 
Rural é obrigatória para todos os imó-
veis rurais (propriedade ou posse) se-
jam eles públicos ou privados. (Art.29, 
da Lei n° 12.651/2012)

//QUEM DEVE FAZER A INSCRIÇÃO 
DO IMÓVEL RURAL?
A pessoa física ou jurídica ou seu re-
presentante que, em relação ao imóvel 
rural a ser inscrito seja: proprietária ou 
possuidora.

//É OBRIGATÓRIA A INSCRIÇÃO 
DA PEQUENA PROPRIEDADE OU 
POSSE RURAL FAMILIAR?
Sim. É obrigatória a inscrição da peque-
na propriedade e da posse rural no Ca-
dastro Ambiental Rural. (Art.29, § 3° da 
Lei n°12.651/2012)

//O ARRENDATÁRIO, O 
COMODATÁRIO E O PARCEIRO 
DEVEM SE INSCREVER?
Não. As obrigações previstas no Código 
Florestal são de natureza real. A rela-
ção jurídica estabelecida pelos contra-
tos de arrendamento, de comodato ou 
de parceria é de natureza obrigacional. 
(Art.2°, § 2°, Lei n° 12.651/2012)

//AS PROPRIEDADES E POSSES 
RURAIS LOCALIZADAS NO 
INTERIOR DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
DEVEM SER INSCRITAS?
Sim. As propriedades e posses rurais 
mesmo que afetadas por unidades de 
conservação da natureza devem re-
alizar a inscrição no CAR. (Art.29, Lei 
n°12.651/2012, art.2°, I, da Lei n° 
9.985/2000)

//OS IMÓVEIS RURAIS 
LOCALIZADOS NA FAIXA DE 
FRONTEIRA OU INSERIDOS 
EM ZONA URBANA ESTÃO 
OBRIGADOS A SE INSCREVEREM?
A Lei n° 12.651/2012 (novo Código 
Florestal) não faz distinção dos imóveis 
rurais quanto ao: domínio (proprieda-
de ou posse); regime jurídico (público 
ou privado); pessoa do titular (pessoa 
física ou jurídica); nacionalidade do ti-
tular (brasileira ou estrangeira); forma 
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de uso (condomínio ou composse) e 
localização geográfica ( zona urbana 
ou rural). Portanto, as propriedades e 
posses rurais localizadas na Faixa de 
Fronteira devem realizar a inscrição no 
CAR. (CF/1988, art. 20, § 2°, art.29, 
Lei n°12.651/2012)

O QUE É ZONA URBANA?
É aquela que nos termos da  Lei Nº 
5.172/1966 observa as seguintes 
condições: (I)meio-fio ou calçamento, 
com canalização de águas pluviais; (I) 
abastecimento de água; (lll) sistema de 
esgotos sanitários; (lV) rede de ilumina-
ção pública, com ou sem posteamento 
para distribuição domiciliar; e (V) escola 
primária ou posto de saúde a uma dis-
tância máxima de três quilômetros do 
local considerado. A legislação munici-
pal pode ainda considerar urbanas as 
áreas urbanizáveis, ou de expansão ur-
bana, constantes de loteamentos apro-
vados pelos órgãos competentes, des-
tinados à habitação, à indústria ou ao 
comércio, mesmo que localizados fora 
das zonas definidas nesses termos.

//IMÓVEL RURAL PERTENCENTE 
À ESTRANGEIRO DEVE SER 
INSCRITO?
Sim. A lei n° 12.651/2012 não faz dis-
tinção quanto a nacionalidade do titular 
do imóvel rural.

//QUEM DEVE INSCREVER A 
PROPRIEDADE RURAL QUE FOR 
TITULADA A VÁRIAS PESSOAS 
FÍSICAS OU JURÍDICAS E 
MANTIDA INDIVISA (FRAÇÃO 
IDEAL)?
O titular representante do condomínio.

//EM NOME DE QUEM DEVE SER 
FEITA A INSCRIÇÃO DO IMÓVEL 
RURAL PERTENCENTE A ESPÓLIO?
O imóvel rural que na data da sua inscri-
ção pertencer a espólio deve ser inscri-
to em nome do inventariante ou, se não 
houver sido nomeado o inventariante o 
cônjuge meeiro.

//ONDE DEVERÁ SER FEITA A 
INSCRIÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS 
NO CAR?
A inscrição dos imóveis rurais no CAR 
deverá ser feita preferencialmente 
junto ao órgão ambiental municipal, 
estadual, ou seus parceiros para esta 
finalidade. (Parágrafo 1°, art. 29 da Lei 
n°12.651/2012)

//QUAL É O PROCEDIMENTO 
BÁSICO PARA PROPRIETÁRIO OU 

POSSUIDOR RURAL PROCEDER À 
INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL 
NO CAR?
A inscrição se dará em sítio eletrônico 
disponibilizado na internet  e fará a de-
claração conforme o disposto no art. 
55 da Lei 12.651/2012. Ao término do 
cadastro é emitido um recibo que con-
firmando a cadastramento do imóvel 
rural no CAR. Numa segunda etapa o 
órgão ambiental competente procederá 
a análise técnica do cadastro declarado 
que caso aprovado, terá a inscrição do 
imóvel rural no CAR confirmada ou será 
chamado para fazer a adesão ao Plano 
de Regularização Ambiental.

//QUAIS SÃO OS DADOS 
NECESSÁRIOS FORNECIDOS PELO 
DECLARANTE PARA A INSCRIÇÃO 
DA PROPRIEDADE OU POSSE 
RURAL NO CAR?
1. Dados pessoais do declarante: se 
pessoa física ou jurídica; endereço para 
correspondência; número do CPF ou 
CNPJ, identidade, nacionalidade e pais 
de origem. E, ainda, informações com-
plementares, como moradia no imóvel 
ou não, se fora do município ou do Pais; 
quem dirige as atividades de explora-
ção do imóvel.

2. Informações sobre o imóvel rural: 
denominação do mesmo, acesso, refe-
rência para sua localização, município, 
distrito, unidade da federação, se na 
zona rural ou parte dela; se o imóvel já 
foi cadastrado no INCRA ou na Receita 
Federal.

3. Situação jurídica do imóvel rural: re-
lacionar o titulo de propriedade; carac-
terização do título, como comarca, car-
tório, ofício, origem do título, matrícula, 
folha, área em hectare, se existe área 
sob posse e se de justo título, ou ocupa-
ção, início da posse e a área da posse 
ou ocupação. Informações, ainda, so-
bre a existência de outras propriedades 
ou posses do declarante.
(Parágrafo 1°, I, II, art. 29 da Lei 
n°12.651/2012).

4. Peças técnicas do imóvel rural: re-
fere-se as plantas escala mínima de 
1:50.000 e memoriais descritivos con-
tendo a indicação das coordenadas 
geográficas com pelos menos um ponto 
de amarração do perímetro do imóvel, 
informando a localização dos remanes-
centes de vegetação nativa, das Áreas 
de Preservação Permanente, das Áreas 
de Uso Restrito, das áreas consolida-
das e, caso existente, também da loca-
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lização da Reserva Legal.
(Parágrafo 1°,III, art. 29 da Lei 
n°12.651/2012).

//ALÉM DAS INFORMAÇÕES 
SOBRE O IMÓVEL RURAL E 
SUA SITUAÇÃO JURÍDICA O 
DECLARANTE DEVE APRESENTAR 
ALGUM DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO DO IMÓVEL 
RURAL?
Sim, a critério do órgão ambiental 
competente. (§4º, art. 7º do Decreto 
7.830/2012).

//PARA A INSCRIÇÃO DA PEQUENA 
PROPRIEDADE OU POSSE RURAL 
FAMILIAR É OBRIGATÓRIA A 
APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS 
TÉCNICAS (PLANTA E MEMORIAL 
DESCRITIVO)?
Não. A inscrição da pequena proprie-
dade ou posse rural familiar observará 
procedimento simplificado sendo obri-
gatória a apresentação dos documen-
tos relacionados com a identificação 
do proprietário ou possuidor rural, com-
provação da propriedade ou posse e 
croqui indicando o perímetro do imóvel, 
as Áreas de Preservação Permanente 
os remanescentes de vegetação nativa 
que formam a reserva legal. (Art. 55, da 
Lei n°12.651/2012).

//QUEM APROVA A LOCALIZAÇÃO 
DA RESERVA LEGAL?
A localização da Reserva Legal deve 
ser aprovada pelo órgão estadual inte-
grante do SISNAMA ou instituição por 
ele habilitada após a inclusão do imó-
vel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
devendo ser considerado no processo 

calar ou em consórcio com espécies 
nativas da região em sistemas agroflo-
restais.(Art.54, da Lei n°12.651/2012)
//ADMITE-SE A EXPLORAÇÃO 
ECONÔMICA DA RESERVA LEGAL?
Sim. Mediante manejo sustentá-
vel aprovado pelo órgão competen-
te do SISNAMA. (Art.17, § 1°, da Lei 
n°12.651/2012).

//QUAIS AS PENALIDADES 
INCIDENTES NO CASO DA NÃO 
AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL 
OU A INSCRIÇÃO A INSCRIÇÃO 
DO IMÓVEL RURAL NO CAR?
No caso da não averbação da reserva 
legal ou a inscrição do imóvel no CAR, 
o proprietário ou ou ocupante a qual-
quer título fica sujeito a penalidade de 
advertência e multa diária de R$ 50,00 
(cinquenta reais ) a R$ 500,00 (qui-
nhentos reais ) por hectare ou fração 
da área da reserva legal. (Art.29, da Lei 
n°12.651/2012 e art. 55, da Lei n° 
6.514/2008).

//É POSSÍVEL REALIZAR 
CONSULTAS SOBRE O CAR?
É possível realizar consultas simples 
como número de cadastros concluídos 
por Município e UF. O sistema está sen-
do trabalhado para possibilitar consul-
tas mais complexas como o histórico 
do CAR de um imóvel rural, situação da 
inscrição, notificações, etc.

//COMO CORRIGIR INFORMAÇÕES 
ERRÔNEAS DECLARADAS NO 
CAR APÓS A CONCLUSÃO DO 
CADASTRO?
As informações declaradas poderão ser 
retificadas pelo declarante a qualquer 

de aprovação os seguintes estudos e 
critérios: o plano da bacia hidrográfica; 
o Zoneamento Ecológico- Econômico; a 
formação de corredores ecológicos com 
outra Reserva Legal, com Área de Pre-
servação Permanente, com Unidade de 
Conservação ou outra área legalmente 
protegida; as áreas de maior importân-
cia para conservação da biodiversidade 
e as áreas de maior fragilidade ambien-
tal. (Art. 12, 14 da Lei n°12.651/2012).

//O PROPRIETÁRIO OU 
POSSUIDOR RURAL PODERÁ 
OBSERVAR O PRINCÍPIO DA 
TEMPORALIDADE DA LEI PARA 
REGULARIZAR A SITUAÇÃO DA 
RESERVA LEGAL?
Sim. O proprietário ou possuidor rural 
poderá solicitar que o órgão estadual 
ou instituição por ele habilitada respon-
sável pela aprovação do cálculo e da 
localização da reserva legal observe as 
alterações da Lei (Código florestal) no 
tempo, de forma a não prejudicar o di-
reito adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada.(Art. 5°, XXXVI, CF e art. 
68, §1°, da Lei n° 12.651/2012).

//O CÁLCULO DA RESERVA LEGAL 
PARA A PEQUENA PROPRIEDADE 
OU POSSE RURAL PODERÁ SER 
FEITA DE FORMA DIFERENCIADA?
Sim. Para a manutenção da área da re-
serva legal na pequena propriedade ou 
posse rural, nos assentamentos e pro-
jetos de reforma agrária, quilombolas, 
reservas extrativistas e terras indíge-
nas, poderão ser computados os plan-
tios de árvores frutíferas, ornamentais 
ou industriais, compostos por espécies 
exóticas, cultivadas em sistema inter-

momento ou depois que a inscrição for 
submetida a análise técnica do técnico 
do órgão ambiental mediante protocolo.

//QUEM TERÁ A 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
PARA EFETUAR O CADASTRO DE 
IMÓVEIS RURAIS JUNTO AO CAR 
(COM RELAÇÃO A ART)?
A inscrição do imóvel rural no CAR pode 
ser requerida pelo proprietário, median-
te preenchimento do  formulário eletrô-
nico disponível em sítio eletrônico na 
internet. Entretanto, esse requerimento 
de inscrição requer que sejam inseridos 
no sistema dados  geográficos sobre o 
imóvel rural o qual está se prestando a 
declaração (planta e memorial descriti-
vo). Por se tratar de  um serviço técnico 
especializado sobre a caracterização 
física do imóvel rural, as peças técnicas 
deverão ser  realizado por profissional 
habilitado. Essa questão pode se resol-
ver com a simples informação no siste-
ma de quem realizou o  trabalho. O téc-
nico também precisa estar cadastrado 
na base de cadastro de pessoa física ou 
jurídica do SICAR. Caso não esteja na  
base de cadastro de pessoa física ou ju-
rídica do SICAR, basta o mesmo efetuar 
o cadastro de pessoa física ou jurídica 
no sítio eletrônico do SICAR disponibili-
zado na internet.

//PRA JÁ ESTÁ IMPLANTADO?
O PRA está em processo de implan-
tação. Foram definidas no Decreto 
7.830/2012 as normas de caráter geral 
aos Programas de Regularização Am-
biental, de que trata a Lei 12.651/2012.
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