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EDITORIAL

Novos tempos,
novos desaﬁos:
a força da cooperação em
prol do desenvolvimento
da Redação

O ano de 2020 chegou em sua segunda metade, repleto de novos desaﬁos, aprendizados
e muita adaptação a um cenário inédito para todos. Mais do que nunca, a cooperação e a
liderança são imprescindíveis para o bom andamento e desenvolvimento contínuo de
nossos negócios, tão essenciais para milhares de famílias em todo o país.
O cenário atual veio para reforçar ainda mais a importância da sinergia e união entre
todas as frentes de trabalho, desde a produção até o destino ﬁnal, e isso jamais seria
possível sem as pessoas. Temos em nossa Cooperativa cidadãos engajados e cientes de
seus papéis na comunidade, atentos à importância de nossos serviços e comprometidos
com os melhores resultados que beneﬁciam toda a sociedade.
Por muitas vezes distantes ﬁsicamente, porém unidos com a ajuda da tecnologia e dos
objetivos em comum, estamos a cada dia comemorando novas conquistas e
aprendizados e nos adaptando a uma realidade totalmente digital, com apoio de novas
tecnologias, planejamento e acima de tudo, apoio de uns aos outros.
A terceira edição da Castrolanda Revista aborda temas necessários, o trabalho realizado
por cooperados e também destaca as ações praticadas pela Cooperativa. Mostramos a
necessidade da atuação integrada e dos modelos de gestão. Realizamos uma entrevista
com o Presidente da Embrapa, Celso Luiz Moretti, que cita a importância das
cooperativas no desenvolvimento dos negócios, analisa o cenário do agronegócio
nacional e os investimento em pesquisas. Além disso, conteúdos que mostram como foi
a primeira Pré-Assembleia virtual da história, o novo formato adotado para a
comemoração do Dia do Agricultor e o Programa de Liderança Feminina.
Nos aproximamos da sétima década de existência da Castrolanda, e cada dia mais
orgulhosos do crescimento e avanços que tivemos no decorrer de nossa história. Hoje
somos uma das maiores Cooperativas do país, com processos modernos, atrelados às
últimas tecnologias de gestão e proﬁssionais altamente capacitados.
Encaramos as mudanças impostas pelas circunstâncias com muita coragem, otimismo e
como uma oportunidade para evoluir ainda mais. É com esse sentimento que iremos em
frente e trabalharemos duro para alcançar as metas e objetivos que virão nos próximos
meses.

Castrolanda Revista

07

ENTREVISTA

Foto: Jorge Duarte

CELSO
LUIZ
MORETTI
Presidente da Embrapa

“As cooperativas
têm um papel
importante como
estratégia de
desenvolvimento
e negócios”

“Os sistemas cooperativos são multiplicadores
do conhecimento e contribuem com a
disseminação dos resultados da pesquisa”.
Esse é o entendimento do Celso Luiz Moretti,
Presidente na Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) e entrevistado da
Castrolanda Revista.
Pesquisador há mais de 25 anos, o doutor pela
Universidade de Viçosa e atualmente chefe da entidade,
analisa o cenário atual do agronegócio nacional, suas
tendências, particularidades e a importância da pesquisa e
dos avanços tecnológicos para o país.
Em seu posicionamento, Moretti reforça a necessidade do
investimento em pesquisa e traz boas perspectivas quanto
a recuperação do Brasil e a força do setor. “O agro
brasileiro tem todas as condições de ser o motor da
recuperação dentro do País”.
Conﬁra os principais trechos da entrevista:
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COMO O SENHOR AVALIA O
CENÁRIO DA AGRICULTURA E
PECUÁRIA BRASILEIRA DIANTE
DA PANDEMIA DE COVID-19?

O agro tem
sido a garantia
do alimento e,
para isso, o
homem do
campo se
mantém firme,
na busca por
alternativas
e formas de
adaptação para
enfrentar os
riscos impostos
a algumas
cadeias
produtivas’’

Mesmo em meio à crise e ao cenário
de pandemia, e apesar de todas as
diﬁculdades, o agronegócio
mantém os resultados positivos,
ajudando a minimizar os problemas
e deve ser um dos principais
agentes no processo de retomada do
equilíbrio econômico nacional. Isso
só reforça a importância da
atividade no contexto em que
outros segmentos como a indústria
e serviços apresentam retração.
O agro tem sido a garantia do
alimento e, para isso, o homem do
campo se mantém ﬁrme, na busca
por alternativas e formas de
adaptação para enfrentar os riscos
impostos a algumas cadeias
produtivas. O Governo Federal
segue oferecendo suporte a quem
produz. A Embrapa, por exemplo,
tem procurado fazer a sua parte.
Mantém suas pesquisas e contribui
com orientação a produtores do
setor leiteiro, avicultura,
suinocultura, bovinos de corte,
ovinocultura, entre outros, no que
diz respeito às boas práticas de
higiene e sanitização para garantir
segurança e competitividade no
mercado.
Também estamos disponibilizando
tecnologias para serem
incorporadas ao dia a dia dos
produtores. Investimos muito em
capacitação on-line. Um exemplo
são os técnicos da Conab sobre o
uso do WebAgritec, destinado ao
planejamento e monitoramento de
safra, e sobre o Sistema de Análise
Temporal da Vegetação (SATVeg),
pelo Banco Central, para que
agentes do Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária (Proagro),
impossibilitados de efetuar a
comprovação presencial de perdas
agrícolas, possam fazer a
ﬁscalização via web.

Além disso, a Embrapa garante
gratuitamente aplicativos que
podem ser acessados via web, como
o Plantio Certo, desenvolvido em
parceria com o Ministério da
Agricultura, para disponibilizar,
com agilidade, as janelas de plantio
para todas as culturas
contempladas no zoneamento
agrícola de risco climático (Zarc).
O QUE SERÁ DO MUNDO
PÓS-PANDEMIA E QUAL SERÁ O
PAPEL DO AGRO?
Fazer prospecções é muito difícil,
porque as transformações ainda
estão ocorrendo a cada dia, em
todos os níveis da sociedade
mundial mas, o agro brasileiro tem
todas as condições de ser o motor da
recuperação dentro do País. Vejo
boas perspectivas. Uma prova disso
foi a safra recorde de grãos, que
superou as 250 milhões de
toneladas, e aumento nas
exportações, mesmo durante a
pandemia. O Brasil ﬁcou em
primeiro lugar na produção de soja,
e passamos de mais de 100 milhões
de toneladas de milho. O agro
brasileiro foi um dos poucos setores
que apresentaram resultados
positivos no primeiro trimestre e
vai continuar a ser um dos setores
mais pujantes da economia
nacional, hoje responsável por mais
de 20% do Produto Interno Bruto
(PIB).
Agora, é preciso identiﬁcar as
oportunidades e usar os obstáculos
para alavancar as transformações
que precisam acontecer. Para a
pesquisa agropecuária, como para
todos os cenários nos quais a
Embrapa está inserida, serão
necessárias estratégias de
superação que só parcerias,
cooperação e intercâmbio terão
capacidade de impulsionar em
direção à inovação e às soluções
tecnológicas, com captação de
recursos e manutenção da
competitividade do agro.
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QUAIS LIÇÕES DEVEMOS
LEVAR DESSE MOMENTO E
QUAIS TENDÊNCIAS PARA O
FUTURO DO AGRONEGÓCIO
FORAM ACELERADAS?
O impacto da pandemia não
ocorre apenas na realidade
brasileira e talvez seja
incalculável, mas uma coisa é
certa: a incorporação de novos
hábitos sanitários será
determinante, e isso também
está diretamente relacionado ao
segmento agro, para que haja
segurança na cadeia da produção
de alimentos. Com a Covid-19,
aumentou muito a preocupação
mundial com a sanidade dos
rebanhos, a saúde humana e a
sustentabilidade dos sistemas
produtivos.
Os movimentos de mercado,
principalmente fora do País,
destino de boa parte do que
produzimos, serão indicativos
do novo perﬁl de consumo e
nível de padrão de qualidade nos
próximos anos. As exportações
do agro e os preços das
commodities estarão sob o efeito
do pós-pandemia e, para isso,
serão necessárias estratégias
que antevejam cenários e
preparem o setor para a nova
realidade.
AS TECNOLOGIAS DIGITAIS
TÊM AMPLO POTENCIAL DE
EXPANSÃO E ADOÇÃO NO
BRASIL. O QUE É PRECISO SER
FEITO PARA QUE ESSES
OBSTÁCULOS SEJAM
SUPERADOS?
Sim, é verdade. Para a pesquisa
agropecuária, que vai dar
suporte ao desenvolvimento do
agro brasileiro, algumas
tendências já foram
identiﬁcadas como prioritárias.
A agricultura digital, por
exemplo, é determinante como
fator de crescimento da
produção nacional nos próximos
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Pesquisador há
mais de 25 anos,
Celso Luiz Moretti
atualmente é o
Presidente da
Embrapa.

anos, principalmente no
pós-pandemia. Trata-se de uma
área em franco crescimento, que
envolve os conceitos de
plataformas digitais, de dados
abertos (open data), identidade
digital, blockchain, drones e
inteligência artiﬁcial. Nos
últimos anos, saímos de uma
situação de mono usuário de
computador, da internet
comercial, do computador
central, da pesquisa adaptativa,
para uma situação de sistemas
integrados e complexos, Big Data,
internet das coisas, robótica e
sensores.
Mas, para que todo esse potencial
seja utilizado e chegue aos
segmentos para os quais foram
desenvolvidos, teremos que
enfrentar a conectividade
limitada que ainda compromete a
eﬁciência dos recursos
tecnológicos no campo. Segundo
o IBGE, 72% das propriedades
rurais não têm internet, o que
pode comprometer a produção
brasileira no futuro.
A China já tem 90% do seu
território coberto com sinal de
internet. Sem conectividade, o
agro brasileiro não vai conseguir
dar um novo salto de
produtividade.
A PREOCUPAÇÃO COM
SANIDADE E O BEM-ESTAR
ANIMAL SÃO PONTOS A SEREM
TRABALHADOS?
Sempre. Não só o mercado exige
padrões cada vez mais elevados
de qualidade, mas tem se
consolidado uma forte tendência

no rigor sobre os critérios adotados
nas propriedades produtoras.
O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO É
ALTAMENTE COMPETITIVO EM
ÂMBITO MUNDIAL POR DIVERSOS
MOTIVOS. QUAL O PAPEL DAS
COOPERATIVAS PARA O
DESENVOLVIMENTO DO SETOR E
NO FOMENTO À PESQUISA?
As cooperativas têm um papel
importante como estratégia de
desenvolvimento e negócios para
produtores que precisam de
suporte e organização para chegar
ao mercado. Os sistemas
cooperativos são multiplicadores
do conhecimento e contribuem
com a disseminação dos resultados
da pesquisa, além de atuarem como
parceiros na identiﬁcação de
demandas e necessidades dos
setores produtivos.
Para a Embrapa e sua estratégia de
aproximação cada vez maior com o
setor produtivo, as cooperativas
representam uma parceria cujo
perﬁl reúne características
diferenciadas, por meio das quais é
possível ver o produtor brasileiro
mais de perto.
Só para se ter uma ideia desse
alinhamento entre cooperativismo
e pesquisa, a Embrapa participa de
ações no âmbito do Programa
AgroNordeste, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, por meio da
Secretaria de Agricultura Familiar e
Cooperativismo, cujo investimento
em inovação tecnológica na
produção de caprinos e ovinos no
Nordeste será de R$ 7 milhões.

O programa vai trabalhar com
os polos produtivos da Bacia
do Jacuípe (BA), Cariri
Paraibano (PB), Sertão de
Pernambuco (PE), Sertão dos
Inhamuns (CE) e Vale do Itaim
(PI), abrangendo uma rota de
apoio tecnológico de mais de
três mil quilômetros, além da
montagem de 20 unidades de
referência tecnológica. Entre
as ações previstas estão a
implantação de estratégias
para controle de parasitoses;
capacitação de técnicos e
produtores locais em
inseminação artiﬁcial de
caprinos leiteiros,
assessoramento nutricional e
orçamentação forrageira e
implantação de unidades com
sistemas de integração
Lavoura-Pecuária- Floresta
(ILPF) para recuperação de
áreas degradadas.
COMO AGIR DIANTE DESSA
NOVA DINÂMICA AMBIENTAL
E SOCIOECONÔMICA?
Trabalhar com prospecção,
análise de cenários, avaliação
de riscos e outras estratégias
de apoio ao planejamento e
deﬁnição de agendas tem sido
um dos principais recursos
para o enfrentamento de
desaﬁos futuros. Na Embrapa,
temos equipes de especialistas
que desenvolvem estudos que
dão suporte aos processos de
elaboração e deﬁnição de
projetos. Uma instituição de
pesquisa agropecuária precisa
consolidar os panoramas e
suas variáveis para que, a
partir deles, e considerando as
demandas e tendências, se
possa direcionar suas ações.
QUAL TAMANHO DO
IMPACTO PROVOCADO PELA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
NO AGRONEGÓCIO E NA
VIDA DAS PESSOAS?
As tecnologias digitais vão
acentuar a capacidade de
produção da agricultura
brasileira. Com acesso à

tecnologia de ponta e
conectividade, a tendência é
que os produtores rurais sejam
cada vez mais beneﬁciados e o
impacto desse benefício será
reﬂetido diretamente na
produtividade. Sensores,
drones, aplicativos, softwares
e sistemas de gestão, imagens
de satélites, tratores,
pulverizadores e
colheitadeiras automáticas já
são realidade no meio rural.
Em todas as atividades, essa
tecnologia tem um potencial
imenso de aplicações, desde o
plantio, manejo, colheita e
pós-colheita, ou seja, desde a
etapa “antes da porteira”,
passando pela produção, ou
“dentro da porteira”, até a
pós-produção, “depois da
porteira”. Nisso estão
incluídos sensores para
análise do solo, estações
agrometeorológicas
automatizadas, imagens de
satélites de alta resolução para
monitoramento agrícola e
ﬂorestal, sistemas e
aplicativos voltados à
estimativa de produtividade,
rastreabilidade e certiﬁcação
dos produtos agrícolas.
O que se pode dizer é que o
processo de transformação
digital nas propriedades rurais
é um caminho que deixou de
ser uma alternativa – é
imprescindível para garantir a
competitividade e fazer com
que o Brasil permaneça na
liderança do ranking dos
países que mais produzem
alimentos no mundo.
Além disso, as tecnologias
digitais podem contribuir com
a sustentabilidade e a criação
de novas oportunidades de
trabalho no campo, trazendo
impactos econômicos, sociais
e ambientais, ou seja,
benefício direto na vida de
milhões de famílias brasileiras
que têm sua atividade
principal ligada ao agro.

SOBRE O ENTREVISTADO:
Celso Moretti é engenheiro agrônomo,
mestre e doutor em produção vegetal e
especialista em engenharia de produção
com ênfase em gestão empresarial.
Pesquisador da Embrapa há mais de 20
anos, dedicou os últimos nove anos à
gestão pública. Como gestor foi Chefe
Geral do Centro Nacional de Pesquisa de
Hortaliças (Brasília, DF) entre 2008 e
2013 e Chefe do Departamento de
Pesquisa e Desenvolvimento (DPD) da
Embrapa entre 2013 e 2017. Possui
treinamento gerencial na Fundação
Dom Cabral (2009) e na Escola Nacional
de Administração Pública (ENAP, 2017)
no Programa Internacional de
Desenvolvimento de Executivos da
Administração Pública Federal. É
alumni (2016) da Harvard School of
Government, Harvard University,
Cambridge, EUA. Foi bolsista em
produtividade cientíﬁca do CNPq de
1999 a 2017. É professor convidado da
University of Florida (EUA) desde 2006,
professor honorário da Universidad
Nacional del Santa (Peru) desde 2010 e
foi orientador de estudantes de
mestrado e doutorado da Universidade
de Brasília (UnB) de 2003 a 2017. É autor
de capítulos de livros, editor de livros
técnicos e autor e coautor de trabalhos
técnico-cientíﬁcos em periódicos
nacionais e internacionais. Possui
ampla experiência internacional tendo
apresentado trabalhos cientíﬁcos,
atuado como consultor e proferido
palestras, seminários e conferências em
22 países. Foi consultor do PNUD para a
China, do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e do Ministério
da Agricultura da Colômbia. É
atualmente Presidente da Embrapa.
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QUALIDADE DE VIDA | SAÚDE
Bruna Damazio Brun
Médica do Trabalho

Importância do
sono e seus benefícios
para o corpo humano
Que o sono é vital todos nós já sabemos. Tão
indispensável quanto o oxigênio que respiramos
ou a comida e a água que bebemos. E esse mesmo
sono não é exclusividade da espécie humana.
Todas as espécies dormem de formas muito
distintas, em duração e comportamento. Os
golﬁnhos e algumas aves migratórias, por
exemplo, desenvolveram a extraordinária
capacidade de dormir apenas um hemisfério
cerebral, enquanto o outro hemisfério permanece
em vigília, permitindo que continuem navegando
ou voando. A recuperação e conservação de
energia, a consolidação da memória e a
integridade neuronal, dentre outras, são funções
inerentes ao sono.
Não é segredo que dormir bem é essencial para
conseguir realizar as tarefas diárias com
disposição e vigor. Sem sono adequado, vários
aspectos de nossa vida são prejudicados, como
produtividade no trabalho e humor.
O sono tem uma série de funções e é crucial para
manter o funcionamento do nosso organismo de
forma adequada. Ele mantém o equilíbrio
psíquico, emocional e metabólico, restabelecendo
a disposição para fazer as atividades do dia a dia.
Também tem grande relevância no humor, pois
falta de sono gera estresse e irritabilidade, logo a
pessoa que não dorme bem pode apresentar sinais
de cansaço, ansiedade e falta de disposição. Além
disso, privação do sono, contribui para
surgimento de doenças como diabetes, alterações
no sistema imunológico e problemas psicológicos.
A qualidade de vida está intimamente ligada a
uma boa noite de sono. Quem não gosta de ter um
bom sono e acordar no dia seguinte com energia e
disposição? Para isso, o sono é importante e
fundamental, pois durante ele uma série de
processos vitais do organismo acontece. “Durante
o sono ocorre um processo ativo complexo. Apesar
de parecer que quando se dorme o corpo está

descansando, na realidade, o organismo está
trabalhando: metabolismo, secreção e liberação
de hormônios, processamento cognitivo,
consolidação da memória e aprendizado,
preparação da condição de atenção para o dia
seguinte, relaxamento e recuperação dos
músculos, fortalecimento da imunidade, entre
outros processos estão acontecendo. Quando
dormimos temos uma tendência ao desligamento
da atenção da vigília, mas do ponto de vista
ﬁsiológico, diversas outras reações estão ﬂuindo
para que tenhamos uma vida ativa, boa e saudável
no dia seguinte” (psicóloga clínica Silvia
Gonçalves Conway, especialista no tratamento de
insônia, traumas e transtornos de estresse
pós-traumático).
Um dos segredos para uma vida saudável é ter
boas noites de sono. Dormir bem contribui para o
fortalecimento do sistema imunológico, contribui
na prevenção de doenças crônicas, como
hipertensão arterial, diabetes e obesidade, além
de melhorar a disposição, produtividade e humor,
mantendo o equilíbrio emocional, psíquico e
metabólico que precisamos para uma boa
qualidade de vida.
Caso apresente diﬁculdades persistentes de iniciar
ou permanecer dormindo, sonolência diurna,
fadiga ou baixa energia, alterações da memória e
concentração, perturbação do humor, problemas
comportamentais, prejuízo no funcionamento
ocupacional, comportamentos anormais durante
o sono, comer de maneira não controlada à noite,
despertar com falta de ar, roncos ou apneia
testemunhada, ranger os dentes, acordar com
cefaleia, dor nos maxilares ou região auricular,
procure atendimento médico para avaliação do
padrão de sono, pois pode ser que um distúrbio
não diagnosticado e tratado corretamente.

Castrolanda Revista

13

RECEITA

14

Castrolanda Revista

NOTÍCIAS

Exportações da
Alegra crescem
mais de 50% no
primeiro semestre
de 2020
Os primeiros seis meses do ano foram marcados por
grandes acontecimentos em todo mundo. Desde as
inúmeras alterações que a pandemia do novo
Coronavírus causou na economia mundial, até aos
impactos ainda sentidos decorrentes das crises
sanitárias de Peste Suína Africana (PSA) na China.
No entanto, superando as expectativas econômicas
do Brasil, as vendas de carne suína (considerando
todos os produtos, entre in natura e processado)
foram 479 mil toneladas entre janeiro e junho de
2020, de acordo com o relatório da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A Unidade
Industrial de Carnes – Alegra segue a métrica do
país, com um primeiro semestre expressivo.
Segundo o Especialista de Mercado Externo Erik
Schüller, este momento de crescimento da Alegra
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Alegra tem primeiros
seis meses positivos
nas exportações.

pode ser avaliado por três indicadores
internos: faturamento mensal, toneladas
mensais e preço médio. “Dobramos nosso
faturamento em comparação a 2019. A
entrada de dois novos clientes
impulsionou esta força de venda. Com
relação à quantidade exportada o aumento
de volume foi de 51%”. O aumento de
volume com cenário favorável levou a
ótimos resultados.
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Segundo a Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO) desde 2016 o Brasil ocupa o Top
3 de maiores exportadores de
produtos agrícolas em âmbito global,
isso atinge cerca de 1,3 bilhões de
pessoas. “O mercado é muito
dinâmico, temos temporadas onde a
procura internacional é grande e os
clientes pagam mais. Como temos
lastro para segurar e não entregar
nosso produto a qualquer preço,
conseguimos ‘surfar’ muito bem entre
mercado interno e externo sem
prejuízos”, explica Erik.

Produção de carne suína
tende a ser crescente
no decorrer do ano.

Quando a questão são os destinos da produção brasileira, a Ásia
consumiu 79% das exportações, considerando os primeiros seis
meses. A China compra cerca de 49% desse total. Em segundo
lugar Hong Kong com 20% de participação, seguido por
Singapura, com 6%. O Especialista de Mercado Externo
comenta que alcançar novos e maiores consumidores é uma
tarefa que já está sendo aplicada.
“Para a China já iniciamos os estudos e no Vietnam estamos
fortes e certiﬁcando novas mercadorias para exportação. O
objetivo é colocar todos os produtos para a maior quantidade de
países possíveis. Estar antenado com estas atualizações é
fundamental para sair na frente, marcar presença lá fora e
colocar o produto de Castro direto para as gôndolas dos
mercados asiáticos”, aﬁrma Schüller.

Dobramos nosso
faturamento em
comparação a
2019. A entrada de
dois novos clientes
impulsionou esta
força de venda. Com
relação à quantidade
exportada o aumento
de volume foi de 51%

Erik Schüller
Especialista de Mercado
Externo na Alegra
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Castrolanda realiza primeira
Assembleia totalmente on-line
Guiada pelo Diretor Presidente, Willem Berend
Bouwman e pelo Diretor Executivo, Seung Hyun
Lee, a Cooperativa Castrolanda realizou mais uma
Pré-Assembleia Semestral de Balanço. O
tradicional encontro entre diretoria e cooperados
teve como tema 'A Cooperação é o que nos move' e
apresentou os resultados da primeira metade do
ano em cada um dos negócios.
Em quase 70 anos de história, esta foi a primeira
vez em que a Cooperativa realizou a
Pré-Assembleia totalmente on-line. Devido a
pandemia de Covid-19 e a necessidade de seguir as
medidas de prevenção, o evento ganhou novos
moldes.
“No início estávamos preocupados se
conseguiríamos, de fato, atingir nossos associados.
Agora estamos felizes com o resultado, esta ideia
facilitou para muitos. Do modo como ﬁzemos
ajudou no entendimento e acompanhamento. Ficou
simples e prático”, aﬁrma o presidente da
Castrolanda, Willem Berend Bouwman.
O evento remoto trouxe a possibilidade de alcançar
todos os cooperados, facilitando mesmo para
aqueles que não residem em Castro/PR, onde é
localizada a Matriz da Castrolanda. Apresentaram
também os resultados o Controller, Pedro Dekkers
e o Coordenador de Gestão Contábil, Junior Zub.
Para a realização da reunião, a estrutura montada
foi reduzida, em que estiveram presentes somente
as pessoas necessárias, sendo que as equipes
técnica, de limpeza e os demais presentes tomaram
todos os cuidados como uso de máscara e
distanciamento.
“Esta foi a primeira Pré-Assembleia virtual, é um
aprendizado para todos, pode ser um pouco
estranho no começo, mas o nosso objetivo era
informar ao cooperado e não deixar de mostrar os
números, que são tão importantes”, conta o
Diretor Vogal, Jan Petter.
Como primeira experiência on-line, a live foi
disponibilizada apenas internamente, para
cooperados, gestores e alguns colaboradores.
“Para o futuro é uma questão a se pensar. Não
podemos eliminar o modo físico, mas esta é a hora
de trabalhar cada vez mais as estratégias virtuais.
Pouco a pouco vamos nos adaptar
completamente”, comenta o Diretor Executivo,
Seung Lee.
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O Presidente da Castrolanda
Willem Berend Bouwman reforça
a importância de utilizar as
ferramentas digitais neste momento.

Estiveram presentes no Memorial da
Imigração Holandesa, membros da diretoria
e gestores. Seguindo as medidas de
distanciamento e higienização.

COOPERAÇÃO
QUE TRANSFORMA
Prêmio Melhores do ano da Agricultura
Castrolanda é realizado em formato híbrido
Devido as necessidades de distanciamento social e
em combate a pandemia de Covid-19, a tradicional
premiação aos cooperados não passou em branco.
Dividida em dois momentos, entrega individual dos
troféus e live com palestra e bate-papo com
associados, foi a forma encontrada pela Área de
Negócios Agrícola de prestigiar a quem tanto se
dedica no trabalho no campo.
“Sem dúvida alguma é um momento de
reconhecimento. O trabalho realizado por todos
para produzir, entregar e viabilizar suas produções
nos orgulha. Esperamos que nossos cooperados
sintam-se homenageados nesse momento tão
importante. Trabalhamos arduamente para dar
continuidade a esse crescimento”, aﬁrma o
Coordenador de Insumos Edson Martins, que
destaca ainda em sua fala que a data é celebrada em
alusão ao Dia do Agricultor, comemorado em 28 de
julho.
Neste ano, o tema escolhido foi ‘Cooperação que
Transforma’. Os ganhadores receberam um convite
especial e foram homenageados individualmente –

Adaptação aos
novos tempos
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o que permitiu controlar o número de pessoas e
seguir as orientações de segurança indicadas pelos
órgãos de saúde – com troféus referentes as
produções da safra 2019/2020 nas unidades em
Castro/PR e Itaberá/SP.
“Nós só temos a agradecer aos cooperados pela
parceria e a conﬁança na Cooperativa. Entendemos
que esse prêmio é um trabalho não somente de uma
pessoa, mas um conjunto. O agricultor tem todo o
suporte da Castrolanda, mas também há uma
equipe por trás que faz com que esses números
aconteçam”, destaca a Gerente Agrícola, Tatiane
Bugallo.
As palavras da gestora vão ao encontro do
posicionamento do Cooperado Frederik Jacobus
Wolters, responsável pela produtividade acima de
700 ha de trigo e volume de sementes na safra em
SP. “É o resultado do trabalho em equipe. Todo
mundo faz parte dessa engrenagem. Fazenda,
funcionários, equipe técnica e a cooperativa que nos
dá o suporte para a produção”.

Pela primeira vez a tão esperada data foi realizada no formato
digital. Divulgada na plataforma do Youtube da Castrolanda e
apresentada pelo Coordenador de Assistência Técnica e
Agricultura de Precisão, Rudinei Bogorni, o encontro teve a
participação do Presidente Willem Berend Bouwman e permitiu
aos associados acompanharem um bate-papo descontraído com
a representante da Comissão das Mulheres Cooperativistas,
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Elizete Petter e o Cooperado Marcos Tonon, onde
ambos compartilharam o sentimento do trabalho
realizado, o processo de sucessão familiar, as
ações em conjunto com a Castrolanda e também
destacaram os resultados alcançados.
“Cada dia mais temos que nos adaptar a esse novo
momento que estamos enfrentando, mas acima de
tudo, precisamos olhar para o futuro com
otimismo e com a certeza de que lá na frente a
situação será melhor e conseguiremos caminhar
juntos rumo a transformação contínua”,
enfatizou o Presidente durante a abertura da
celebração.

sempre de forma muito clara e direta sobre o
poder do cooperativismo em engajar e mover toda
a sociedade, com liderança e evolução. “O
cooperativismo é uma força real e pujante que
deve e precisa envolver toda a sociedade. O
empreendedorismo é o que vai nos levar ao futuro,
mas o cooperativismo é o modelo que permite que
muitos possam progredir, sem serem deixados
para trás”. Em sua fala, Tejon cita os exemplos de
modelos bem-sucedidos e cita a importância de
trabalhar a liderança, a sucessão e a consciência
de toda comunidade na busca da evolução dos seus
membros.

Com a temática ‘Cooperação faz a superação e
realiza o sucesso’, o Professor e Doutor José Luiz
Tejon foi a grande estrela da noite, ao apresentar

Conﬁra os premiados:

Paraná
Dalnei Carlos Gomes
Safra 19/19
Produtividade de Cevada
Safra 19/20
Qualidade de Sementes de Soja

Lambert Petter
Safra 19/19 - Maior que 200 ha
Produtividade de Trigo

Eduardo Medeiros Gomes
Safra 19/19 - Volume e qualidade
de Semente de Aveia Branca
Safra 19/19 - Volume e qualidade
de Sementes de Aveia Preta
Safra 19/19 - Volume entregue
de Sementes de Trigo

Luiz H. de Melo Queiroz
Safra 19/20 - Volume entregue
de Sementes de Soja

Eltje J. H. E. Groenwold e Jan Petter
Safra 19/19 - Qualidade de Sementes
de Trigo

Marcos Napoli e Jefferson Napoli
Safra 19/20 - Até 100 ha
Produtividade de Milho PR

Erik J. Petter e Rudolf Angelo Petter
Safra 19/20 - Maior que 700 ha
Produtividade de Soja

Maurício Barkema
Safra 19/20 - Maior que 100 há
Produtividade de Milho
Safra 19/20 - Até 150 ha
Produtividade de Soja
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Hillebrand Roberto De Boer
Safra 19/19 - 100 a 200 ha
Produtividade de Trigo

Peter Greidanus e
Bernard David van de Riet
Safra 19/20 - 150 a 700 ha
Produtividade de Soja

Irapuan L. Kiel e João Galvão Prestes
Safra 19/19
Volume de Semente de Azevém

Roelof Rabbers
Safra 19/19 - Até 100 ha
Produtividade de Trigo

São Paulo
Ayrton Rodrigues Liberado
Representado por Sabino Lapena
Safra 19/19 - Até 150 ha
Produtividade de Trigo
Safra 19/20 - Até 150 ha
Produtividade de Soja

Mateus Pontes Cardoso
Safra 19/20 - Até 100 ha
Produtividade de Milho

José Bagdal
Safra 19/19
Qualidade de Sementes de Feijão

Peter Greidanus e Outros
Safra 19/19 - 150 a 700 ha
Produtividade de Trigo

José Carlos de Moura Camargo
Safra 19/20 - 150 a 700 ha
Produtividade de Soja
Safra 19/20
Qualidade de Sementes de Soja

Ricardo De Paula M. Cunha
Representado por Ricardo Veiga
Safra 19/19
Produtividade de Cevada
Safra 19/20 - Maior que 100 ha
Produtividade de Milho

Marian Hendrika Wolters e Outros
Representado por Frederik J. Wolters
Safra 19/19 - Volume entregue
de Sementes de Trigo
Safra 19/19 - Maior que 700 há
Produtividade de Trigo

Uteva Agropecuária Ltda
Safra 19/20 - Maior que 700 ha
Produtividade de Soja
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Thiago Minoru Yoshimura e
Rancho Da Amizade Agropecuária
Safra 19/19 - Volume entregue
de Sementes de Feijão
Safra 19/20 - Volume entregue
de Sementes de Soja
Safra 19/19 - Qualidade de
Sementes de Trigo
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Trabalho e
reconhecimento
O Cooperado Peter Greidanus, que recebeu
premiações relativas à produtividade nos
Estados do Paraná e São Paulo, com
colheitas de Soja e Trigo respectivamente,
conversou com a equipe da Castrolanda
Revista e comentou sobre as ações tomadas
e também a importância do trabalho
realizado e que levaram aos excelentes
resultados.
Conﬁra:
A QUE ATRIBUI OS RESULTADOS
CONQUISTADOS?
Diversos fatores podem ser atribuídos a
boas produtividades, começando por um
bom planejamento daquilo que é preciso
fazer. Neste planejamento entra a escolha de
uma validade adaptada a cada talhão, tipo de
solo e a escolha adequada da época do
plantio para cada cultivar.
Contamos também com o apoio da Fundação
ABC e recomendações técnicas em termos de
fertilização, controle de doenças e pragas,
em que é possível contribuir para
assertividade da adoção dessas tecnologias.
No meu caso, há a construção do perﬁl de
fertilidade do solo. Trabalhamos com meta
de perﬁl do solo, uso de gesso e calcário.
Além disso, sem dúvida, o capricho em
todas operações ao longo do ciclo da cultura.
Todas as atividades são feitas procurando as
melhores técnicas, sempre com uma equipe
motivada e capacitada.
O QUE É REALIZADO DE DIFERENTE NAS
PROPRIEDADES?
No meu caso vejo como extremamente
importante e tem trazido resultados a
construção do perﬁl de fertilidade do solo.
QUAIS SÃO AS PERSPECTIVAS PARA AS
PRÓXIMAS SAFRAS?
Existe uma busca constante por melhores
resultados e produtividades. O mercado, de
forma geral, tem apresentado crescimento
ano a ano. Então se você não acompanhar as
tendências, você ﬁca para trás e
consequentemente terá resultados abaixo da
média. Por isso é preciso manter-se
atualizado, fazer o acompanhamento dos
diversos cenários e buscar alternativas, se
necessário.

QUAL A IMPORTÂNCIA DE TECNOLOGIA E
GESTÃO?
O investimento em tecnologia é necessário,
inevitavelmente. No entanto, é possível
atingir os melhores resultados desde que se
tenha capricho nas operações e cuidado em
todas as etapas. Não é somente tecnologia. A
importância de fazer os trabalhos com
muito zelo e buscando dia a dia aprimorar as
técnicas e manejos é tão signiﬁcativo
quanto.
E O PAPEL DA CASTROLANDA?
A Cooperativa tem um papel fundamental,
ao contribuir no processo com o trabalho
técnico, na execução de compra de insumos
e venda da produção. Desse modo, consigo
focar no desempenho das minhas
atividades. Destaca-se também o excelente
trabalho da Fundação ABC com a geração de
pesquisa e tecnologias para nós produtores.
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Helpen e os benefícios da
correção do solo entre as safras
A Helpen Consultoria e Agricultura da Castrolanda
completou seu primeiro ano de atuação no mês de
agosto. Lançada durante a Semana da Inovação no
Agroleite 2019, o projeto tem sido de grande
suporte para os produtores, ao buscar aumentar a
produtividade e alcançar os melhores resultados
possíveis. Entre as atividades realizadas pela
equipe da Helpen está o trabalho de correção de
solo para estabelecer o equilíbrio nas áreas de
cultivo, principalmente durante o período de
entressafra.
“É uma ação extremamente importante para que
as plantas se desenvolvam e mantenham o
equilíbrio nutricional. Indica-se a entressafra para
realizar a amostragem do solo e aplicar a correção
necessária”, destaca o Coordenador de Assistência
Técnica e Agricultura de Precisão da Castrolanda,
Rudinei Bogorni.
A utilização de calcário traz inúmeros benefícios,
como a redução da acidez do solo, fornecimento de
Cálcio e Magnésio, a neutralização do AI tóxico. Já
a aplicação do gesso agrícola é importante para o
fornecimento de Cálcio e Enxofre “melhorando o
carreamento de nutrientes no perﬁl do solo e
promovendo um maior crescimento radicular,
aumentando a absorção de água e nutrientes”,
enfatiza o Engenheiro Agrônomo Simão Pedro
Auer.
Para que a execução seja feita de maneira
adequada, é fundamental a correta amostragem do
solo, análises efetuadas por laboratórios de
qualidade e interpretações realizadas por
proﬁssionais capacitados. “Além disso, deve-se
atentar para a regulagem das máquinas, para que
ocorra a distribuição uniforme dos corretivos
aplicados”, relata Simão.
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Com atuação nas áreas agrícolas – cereais, trigo,
cevada, soja, feijão, aveia, sorgo e triticale - na
cidade de Itapeva/SP, o Cooperado da Castrolanda
Thiago Minoru Yoshimura destaca que durante
muito tempo foi cético em relação a aplicabilidade
da correção do solo. No entanto, a partir do
contato com equipe técnica da Castrolanda e as
atividades da Helpen, deu início aos
trabalhos.“Temos históricos de análise de solo
com agricultura de precisão e mapas de colheita.
Há um ótimo relacionamento com a Cooperativa.
Espero que continuem o excelente trabalho e que
está mostrando resultados”.
Embasadas nos principais estudos, a Helpen conta
com apoio das pesquisas realizadas pela Fundação
ABC e traz atualizações em todos os períodos do
ano. “Nossa equipe, formada por 11 agrônomos
que realizam visitas semanais em propriedades
nos Estados do Paraná e São Paulo, é capacitada
para auxiliar os produtores em todos os aspectos
voltados ao agronegócio e inovação no campo.
Temos mais quatro técnicos agrícolas de suporte
para medições de áreas, elaborações de mapas,
coleta de amostras de solo e outros serviços”,
comenta Rudinei.
A atuação da equipe é baseada na sustentabilidade
do agronegócio e no crescimento dos cooperados e
clientes. Além de atender as demandas do campo,
auxilia os produtores na gestão estratégica e
ﬁnanceira do negócio. “Entre as vantagens de ter
um grupo totalmente focado em fazer o produtor
produzir mais, com o menor custo possível,
pensando sempre na situação especíﬁca de cada
produtor, é não mais ter receitas de bolo do início
ao ﬁm da lavoura”, ﬁnaliza o Coordenador.

NOTÍCIAS

Mais benefícios
para o produtor
Estratégias de manejo que fazem
a diferença na pecuária leiteira
A Assistência Técnica da Área de
Negócios Leite da Castrolanda,
sempre preocupada em levar
inovação e desenvolvimento aos
produtores e cooperados,
desenvolve mais uma vez o
Programa Mais Leite Saudável.
Os investimentos captados para
o ciclo, que se dá entre 2020 e
2022, chegam a 6 milhões de
reais e serão distribuídos em
diversas modalidades de
atuação, beneﬁciando a cadeia
desde a propriedade até a
indústria.
O pedido de habilitação fora
aprovado em abril deste ano,
após mais de sete meses de
estruturação e diversas etapas de
validação junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA). “É um
projeto bastante extenso e
robusto, onde vamos ter a longo
prazo um melhor desempenho
de criação e recria. Além disso,
vai ocorrer um sinergismo entre
as áreas, ao conseguir conduzir
trabalhos e ações mais
assertivas”, aﬁrma o
Coordenador de Assistência
Técnica de Bovinos, Huibert
Pieter Janssen.
O Brasil está entre os cinco
maiores produtores mundiais e o
setor tem grande relevância
socioeconômica para o mercado
interno. A cadeia agroindustrial
do leite reúne cerca de 1,2 milhão
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de produtores, presentes em
98% dos municípios do país. Na
Castrolanda, a qualidade do leite
sempre foi uma preocupação da
equipe técnica e para produtores,
pois interfere diretamente na
rentabilidade, além de ser um
indicativo da condição de seus
rebanhos.
O trabalho está em fase inicial,
com a divulgação nas
propriedades por parte da
assistência e a equipe gestora.
Nesta primeira etapa ocorre a
divulgação do projeto, seleção e
ﬁltragem para posterior
aplicação dos recursos. “Até
2022 teremos muitos dados e
informações relevantes
captadas. Aí poderemos
organizar ainda mais as práticas
de recomendação. Nosso objetivo
é garantir ao cooperado um
melhor gerenciamento dos seus
recursos e trazer um impacto
positivo nas esferas de gestão e
boas práticas agropecuárias”,
enfatiza o Supervisor de
Assistência Técnica Guilherme
Leão.
O projeto terá dois pilares: Boas
Práticas Agropecuárias e Gestão.
As boas práticas tem por objetivo
reduzir o uso de antibióticos, o
que tem impacto nos custos e
também na saúde e segurança
alimentar. Com esta parte do
projeto, através de culturas
microbiológicas do leite, será

possível identiﬁcar qual
patógeno está causando mastite,
reduzir uso de antimicrobianos e
custo com medicamentos, bem
como, diminuir a pressão de
seleção de bactérias
multirresistentes e fornecer leite
e colostro de melhor qualidade.
O projeto, divido em etapas que
perdurarão até 2022, destinará
ao todo 50 salas de análises
microbiológicas nas fazendas.
Além disto, uma sala de análise
será ﬁxada nas dependências da
Castrolanda e as análises dos
produtores serão realizadas
pelos técnicos da Qualidade do
Leite que atendem as
propriedades. Ademais, 34
pasteurizadores serão
subsidiados pelo projeto e isto
impactará na melhora da criação
de bezerras no quesito qualidade
microbiológica do alimento
fornecido e posteriormente
permitindo que os animais
atinjam todo seu potencial
produtivo na vida adulta.
Os critérios utilizados para
seleção são: a realização de
controle leiteiro periódico e o
histórico de controle quanto as
anotações técnicas. Os
parâmetros de qualidade são
cada vez mais utilizados para
detecção de falhas nas práticas
de manejo e são utilizados como
referência para valorização da
matéria-prima.

“É uma ferramenta inovadora para
controle de mastites e qualidade do leite,
no laboratório será possível realizar os
cultivos na própria propriedade.
Enquanto a regra para as salas na
fazenda é a produção de ao menos 1500
litros leite, a sala de análise na
Cooperativa (Espaço central) é destinado
aos produtores com menor produção,
contemplando todos os cooperados,
desde que sejam respeitados as
exigências de anotações e práticas como
o controle leiteiro”, completa a Analista
Técnica, Simony Trevizan Guerra que
esclarece ainda o fato de que serão
destinadas mais de duas mil análises.
Concomitantemente as atividades, a
Assistência Técnica também
disponibiliza visitas, capacitações,
treinamentos e dias de campo
relacionados ao programa.

Gestão
para todos
os cooperados
A ferramenta que está em processo de
desenvolvimento visa uma melhor
administração dos recursos, auxiliar na
gestão da cadeia do leite, determinar
custo médio da produção e proporcionar
indicadores zootécnicos. Disponível para
100% dos associados, também permitirá
acessar a rentabilidade média das
propriedades.
“Na gestão será possível checar todos os
benefícios e custos de produção para o
produtor acompanhar mensalmente os
resultados econômicos do seu negócio. A
ferramenta trará agilidade na tomada de
decisões e será possível mensurar o
resultado das operações. Ou seja, é uma
economia que será sentida no bolso do
produtor e permitirá uma melhor
organização da empresa leiteira como um
todo”, destaca Huibert.

Sobre o
Programa
O Programa Mais Leite Saudável (PMLS)
completa 5 anos em 2020. Desenvolvido
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, permite
agroindústrias, laticínios e cooperativas
de leite participantes, utilizar créditos
presumidos do PIS/Pasep e da Coﬁns, da
compra do leite in natura utilizado como
insumo de seus produtos lácteos, em até
50% do valor a que tem direito. O
recurso é somente enviado mediante a
elaboração de um projeto, o que neste
caso, foi submetido pela Área de
Negócios Leite da Castrolanda.
O valor desses créditos poderá ser
utilizado pela empresa para
compensação de tributos federais, ou
para ressarcimento em dinheiro.
O PMLS já permitiu que 74.953 famílias
de produtores de leite fossem
beneﬁciadas com os projetos, inclusive
Assistência Técnica, o que tem resultado
em melhoria na produtividade e
qualidade do leite, bem como na
rentabilidade do produtor. São mais de
500 empresas participantes, superando
800 projetos que abrangem mais de
2.000 municípios brasileiros conforme
pode ser consultado no Painel de Dados
Públicos do Programa.

Na gestão será possível checar
todos os benefícios e custos de
produção para acompanhar
mensalmente os resultados
econômicos do seu negócio
Huibert Pieter Janssen
Coordenador de Assitência
Técnica de Bovinos

Castrolanda Revista

27

NOTÍCIAS

ORGANIZAÇÃO
E ESTRATÉGIA
Castrolanda expande
produção de ração animal
A produção de ração animal
nacional deve alcançar no ﬁnal de
2020 um volume de 80,5 milhões
de toneladas, com crescimento de
aproximadamente 4% em relação
a 2019. Os dados do Sindicato
Nacional da Indústria de
Alimentação Animal
(Sindirações) relacionados ao
crescimento do setor, indicam o
bom momento das proteínas
animais e o desenvolvimento do
setor. O fato, de acordo com a
entidade, se dá por alguns
motivos, entre eles os novos
mercados que o país tem
conquistado para a carne no
exterior, assim como, a produção
e demanda interna.
Na Cooperativa Castrolanda a
projeção para este ano é que o
crescimento seja de 12%. Muito
deste resultado se dá devido a
inauguração da Unidade de
Produção de Leitões (UPL II) em
Piraí do Sul/PR e,
consequentemente, o
crescimento de suínos na cadeia
da Cooperativa como um todo.
Com aumento de produção, a
Fábrica de Rações da unidade em
Castro/PR, está se adequando aos
novos volumes. A linha de ração
que contava com duas
peletizadoras, recebeu um
investimento de
aproximadamente 770 mil reais
para inserção de mais um
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equipamento na linha de
produção. “O que vai fazer com
que a gente consiga atender as
demandas do nosso produtor e
manter o volume industrializado
para nossos clientes. Para efeito
explicativo, no ano passado
produzimos 167 mil toneladas de
ração para suínos. Com essa
adequação a nossa estimativa é
produzir aproximadamente 204
mil toneladas de rações de suíno
até o ﬁm de 2020, sendo 110 mil
toneladas para a Castrolanda”,
destaca o Coordenador de
Produção da Fábrica de Rações,
Tasso Roquete. O projeto, em
execução, tem expectativa de
conclusão para o ﬁnal do mês de
setembro e, assim, equalizará a
capacidade produtiva da unidade.
O gestor da área, Mauro Cezar de
Faria destaca ainda que os
recursos têm sido empregados
também em automação,
rastreabilidade e controle de
qualidade na entrada de
matéria-prima e ração. “Nós
temos a busca contínua por
atualização tecnológica. Faz parte
do plano de investimentos da área
para aumentar a capacidade de
produção para suínos e bovinos.
Com isso, conseguimos ampliar a
prestação de serviços para
atender à necessidade dos
produtores e dos parceiros de
negócios”, aﬁrma o Gerente.

Nós temos a busca
contínua por atualização
tecnológica. Faz parte do
plano de investimentos
da área para aumentar a
capacidade de produção
para suínos e bovinos
Mauro Cezar de Faria
Gerente de Negócios Carnes

Nutrição que
dá resultado
Os gastos com nutrição podem
representar entre 65% e 80% das
despesas na criação. Com isso, a
busca é permanente por soluções
inovadoras e que tragam resultados
aos cooperados e clientes. As Rações
Castrolanda há mais de 40 anos
produzem produtos de qualidade,
com todo suporte nutricional que os
animais precisam. O Cooperado
Roelof Rabbers, da Fazenda Onça,
utiliza as Rações Castrolanda desde
1978. “Sou ﬁel aos produtos da
Cooperativa. Tenho muita conﬁança
na equipe e estou muito satisfeito
com os resultados entregues”.
“É de total interesse que nossos
cooperados e parceiros recebam a
ração de melhor qualidade. Não faz
sentido entregar um produto que não
preze pela excelência. Nós realmente
cuidamos para que recebam a ração
com ótimos níveis nutricionais,
ingredientes adequados e de
qualidade”, aﬁrma Tasso.

Sou ﬁel aos produtos
da Cooperativa. Tenho
muita conﬁança na
equipe e estou muito
satisfeito com os
resultados entregues

O grande objetivo é alinhar tecnologia
de produção com a otimização dos
resultados no campo. “Buscamos
cada dia conseguir ser mais
competitivos no mercado. O trabalho
integrado entre todos os elos da
cooperativa é essencial. Isso sempre,
alinhado à Cultura Castrolanda e
nossos valores que permeiam todos
os negócios”, ﬁnaliza o gerente.

Roelof Rabbers
Cooperado Castrolanda
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INOVAÇÃO E GESTÃO
EM PROL DO
DESENVOLVIMENTO

como o uso de
tecnologias auxilia
no crescimento
das produções
nas propriedades
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Em quase 70 anos de história muita coisa
evoluiu na Castrolanda. O campo e o agro
passaram por mudanças signiﬁcativas. No
entanto, os valores da Cooperativa, o
respeito e a cooperação com foco no futuro
permanecem. Há um conjunto de gerações
conectadas, abertas a novos canais, com
conhecimento técnico, dispostas a assumir
riscos e focada em sustentabilidade, em
que a sucessão familiar alcança um novo
patamar: o do progresso.
Por ser um segmento tão importante e
decisivo nos rumos econômicos do país,
tem se investido muito na gestão
agropecuária, seja em pesquisa, tecnologia
ou em novos formatos para seu
gerenciamento. O homem do campo
atualmente é um verdadeiro empresário
rural e tem entre suas principais
ferramentas o conhecimento técnico, a
tecnologia e a inovação.
No Brasil, por exemplo, 85% dos
agricultores estão conectados e utilizam o
WhatsApp para diversas atividades
relacionadas ao dia a dia na propriedade,
interagindo com fornecedores, clientes e
parceiros de negócios. Isso independe de
faixa etária, nível de escolaridade ou de
possuírem um perﬁl mais conservador em
relação aos negócios. Além disso, mais de
70% dos produtores possuem canais
digitais relacionados a gestão da fazenda.
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Marian Wolters, associada da Castrolanda
explica que a atividade rural no Brasil
mudou com os anos. A produtora assumiu
as propriedades do pai ainda muito jovem,
junto com o irmão Frederik Wolters.
“Percebemos que antes era muito voltado
ao volume de área, produzir e vender, não
existiam muitas outras preocupações. Hoje
para se ter um trabalho eﬁciente é
necessário saber plantar, manejar, colher,
vender, estar atento ao sobe e desce das
moedas estrangeiras, o que está
acontecendo no mundo e qual o impacto
que isso terá na nossa produção”.
Cada vez mais o investimento em uma
gestão eﬁciente, moderna, com foco no
bem-estar animal, no controle genético, na
logística e tecnologia se faz necessário.
Busca-se a proﬁssionalização crescente e a
preocupação com as medidas relacionadas
ao planejamento e a tomada de decisões
mais rápidas e eﬁcientes. “São muitos
detalhes, fora a parte burocrática, com as
leis e normas que devemos seguir. Um
produtor rural que quer ter eﬁciência
precisa também ser um bom
empreendedor”, completa Marian.

Gestão,
tecnologia
e inovação
O Cooperado da Castrolanda, Douwe Jantinus
Groenwold é um verdadeiro exemplo de gestão
inovadora. Há mais de quatro décadas associado
a Cooperativa, tem sua atuação voltada à
agricultura e a pecuária leiteira. Com produção
diária de aproximadamente 16 mil litros e cerca
de 400 vacas em ordenha, o cooperado acredita
que sempre há espaço para evolução no dia a dia
dos negócios.
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Os irmãos Frederik e Marian Wolters
na propriedade da família em Itararé-SP.

Um produtor rural que quer
ter eﬁciência precisa também
ser um bom empreendedor
Marian Wolters
Cooperada

“Nós temos fome por conhecimento. Meu pai
sempre foi um homem inovador e aberto a
mudanças. Quando era criança a média de
captação do leite por vaca era de 20 litros por dia.
Hoje dobramos estes valores. Tudo isso
relacionado a investimento em tecnologia,
alimento de melhor qualidade e aplicação de
estudos em genética”, destaca.
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A principal transição na propriedade ocorreu há
cerca de cinco anos. Foi quando sua esposa Annie
Aartje Verburg Groenwold começou a atuar
efetivamente no cotidiano da fazenda e ocorreu
um verdadeiro salto em relação a eﬁcácia de
gestão e a integração entre tecnologia e
resultados. “Não consigo trabalhar sem a
tecnologia, de tanta diferença que faz. Há um
controle muito maior de todo o negócio, assim
como, uma maior eﬁciência e otimização dos
processos”.
Douwe revela também que adquirir
conhecimento, viajar em busca de exemplos e
novidades que possam ser aplicadas no trabalho
também faz parte da rotina. “Procuramos
sempre ir em feiras para avaliar o que vale a pena
ser aplicado e também visitar propriedades aqui e
fora do país para nos atualizarmos no que existe
de mais moderno e eﬁcaz”. Com
aproximadamente 30 funcionários, ele tem toda
sua estrutura integrada, onde consegue avaliar de
maneira prática os procedimentos e controlar os
resultados até mesmo pelo celular. “Com a
tecnologia em mãos, a gente consegue otimizar o
trabalho e cuidar das diversas atividades com
resultados cada vez mais expressivos”, enfatiza.
O próximo passo diz respeito ao projeto em
execução de um novo barracão com sistema de
cross ventilation no sistema compost barn
(estábulo com material de compostagem). O que
consiste em um galpão ventilado com área de
descanso para as vacas, em que a temperatura
ideal proporciona bem-estar ao animal e
condições ideais para a produção de leite. O
projeto tem previsão de conclusão para dezembro
de 2020.

Há mais de 40 anos associado a Cooperativa, Douwe tem
sua atuação voltada à agricultura e a pecuária leiteira.

Com uma ordenhadeira de última geração e
sistema todo tecniﬁcado, o trabalho na
propriedade ﬁcou ainda mais eﬁciente “Procuro
sempre ir além, sem ﬁcar na mesmice. Espero
que em até cinco anos consiga alcançar a média
diária de 50 litros de leite por vaca”, prevê.
Além disso, o processo de sucessão também já é
trabalhado na família. Com um ﬁlho de 21 anos
estudando agronomia e já atuante nos negócios,
Douwe acredita que antes de tudo é preciso
investir em estudo e qualiﬁcação. O cooperado,
além disso, realça e valoriza o trabalho da
Cooperativa. “Você sempre vai vender e comprar
melhor em grupo. Destaco o que é feito pela
Castrolanda e todo o trabalho que é realizado em
busca de novos objetivos e melhores condições
para todos” completa.
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Evoluir com
planejamento
Marian e seu irmão assumiram as propriedades
em 2007, ela conta que de lá para cá o
faturamento e produtividade evoluiu mais de
120% comparado com o que tinham no início.
“No agronegócio é normal que todo ano você
aumente um pouco a produtividade. Para isso,
temos uma junção entre tecnologia, gestão e
planejamento, além de ter foco no negócio”,
aﬁrma a Cooperada.
O último Censo Agropecuário, divulgado em
2017 pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), revelou que desde 2006 o
campo tem crescido com a tecnologia e
pesquisas de melhoria genética. O que tornou
possível o aumento das safras de grãos sem que
a área de colheita acompanhasse o mesmo
ritmo de crescimento. O cultivo da soja, por
exemplo, aumentou 123% neste período, se
passou a colher 3,4 toneladas por hectare, 30%
a mais que no ano de início da pesquisa.

4.993.252
323.896.082 (ha)
5.159.851

1980

1975

Entre os períodos de 1975 e 2017
Números de estabelecimentos agropecuários

364.854.421(ha)

1985

5.801.809
374.924.929 (ha)

1995

4.859.865
353.611.246 (ha)
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5.175.636
333.680.037 (ha)
5.073.324
351.289.816 (ha)
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Fonte: IBGE,
Censo Agropecuário
2017

Na pecuária, o rebanho brasileiro tinha 172,7
milhões de cabeças de bovinos no dia de
referência. Apesar da diminuição do número de
vacas ordenhadas, de 12,7 milhões para 11,5
milhões, a produtividade de leite subiu de 1,6 mil
para 2,6 mil litros por vaca ao ano.
A família Stockler tem quase 35 anos de história
com a Castrolanda e passaram pelas diversas
fases de produção. Seja na agricultura ou
pecuária viram o agro crescer no país e a
tecnologia invadir o campo. Dentro da
propriedade não foi diferente. A Cooperada
Mariele Stockler conta que a produção começou
com seu avô, que tinha poucos animais, porém
sempre buscaram avançar a cada dia na
produtividade. “Com a maior quantidade de
animais era certo ter que investir em tecnologia,
o que no início era feito a mão. Hoje todos os
processos de ordenha são computadorizados, o
que facilita bastante. Na silagem de milho,
tivemos uma época em que a colheita era feita
manualmente, transportando em carrinhos”.
Na propriedade dos Stockler, basicamente todo o
trabalho é feito em família. Com poucos
funcionários e a produção aumentando a cada
ano é essencial investir em equipamentos que
facilitem esse trabalho. “Procuramos tornar os
processos cada vez mais tecnológicos, pois são
quase 300 animais atualmente. Não aumentamos
o número de funcionários, então, quanto mais
automatizado, melhor. Mesmo com tudo isso nos
auxiliando, uma coisa nunca mudará: cuidar de
perto da produção é sempre o melhor negócio”.
Um dos principais objetivos da família é prezar
pela excelência do leite. Há alguns anos, vem
acumulando reconhecimento e premiações nesta
área. Uma das mais recentes foi em 2019, em que
ﬁcaram com o primeiro lugar em qualidade na
categoria 3.500 a 6.000 litros/dia, na premiação
em comemoração ao Dia do Pecuarista de Leite,
evento promovido pela Castrolanda. “Sabemos
que ainda temos muito a investir e melhorar,
porém devemos ter o planejamento e gerenciar o
melhor período para fazer estas ampliações. No
momento, através dos dados que temos
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disponíveis conseguimos ter plena ciência da
nossa capacidade e em quais pontos podemos
aperfeiçoar”.
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostrou
que 84% dos produtores rurais brasileiros já
utilizam ao menos uma tecnologia digital como
ferramenta de apoio na produção agrícola.
Nos estados de São Paulo e Paraná, localidades de
atuação da Castrolanda, o estudo indica que as
funções tecnológicas mais utilizadas são para
obter informações e planejamento das atividades
da propriedade, previsões climáticas, gestão da
propriedade, além de compra e venda de
insumos. Outras opções como bem-estar animal
e rastreabilidade apresentaram crescimento no
interesse dos produtores.
“Quando precisamos trocar algum maquinário,
nosso primeiro critério é se aquilo atende às
tecnologias como GPS, agricultura de precisão,
entre outras. Tentamos incorporar estas questões
no cotidiano, o que pode nos tornar mais
eﬁcientes”, aﬁrma Marian Wolters. “Todo dia
surge uma nova tecnologia, é importante estar
atento ao mercado e as novidades, porém com
respaldo do planejamento. Se aquele
investimento é realmente interessante para o
negócio, podemos ir sem medo”, conclui.

Mariele e sua família colecionam
prêmios pela qualidade do leite produzido.

Agricultura Digital no Brasil
Tendências, desaﬁos e oportunidades
Tecnologias digitais mais utilizadas
pelos produtores rurais

70,4%
16,3%

internet para
atividades gerais
da propriedade

sensores
instalados
no campo

57,5%
aplicativos como
WhatsApp e
Facebook para
comercialização

imagens de
satélite, avião
ou drone

17,5%
GPS

aplicativos ou
programas para
a gestão de
propriedades

22,2%
20,4%
Fonte: Embrapa
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Biosseguridade

é sinônimo
de avanço na
suinocultura
da Castrolanda
A crise provocada pela Peste Suína Africana
(PSA) desencadeou preocupações com
relação sanidade animal em todo o mundo.
Estima-se que o país tenha abatido mais de 1
milhão de suínos, o que representa
praticamente 50% da produção da China.
No Brasil, com condições que favorecem a
exportação, consequentemente se tem
aumento da produção e a concentração de
animais que podem acarretar o surgimento
de doenças transmissíveis. Associado a
fragilidade natural dos animais, a pressão
por controles sanitários tem sido cada vez
maior diante dos produtores e das indústrias.
Para auxiliar na manutenção dos processos e
entendendo a importância da biossegurança,
em 2018 foi aprovada a Lei de Biosseguridade
(Decreto n°12.029, Portaria nº 265), pela
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná
(ADAPAR), que favoreceu ao estado a
participação nas exportações no comercio
mundial de alimentos. Com relação às
medidas, principalmente de ordem sanitária
e prevenção, o tratamento e controle de
enfermidades tem se mostrado essencial.
Nas unidades de suínos da Castrolanda, o
controle de doenças é feito através de um
conjunto de medidas, como explica o
Coordenador de Produção, Euler Kiefer. “O
monitoramento é realizado por avaliação
diária do aspecto clínico dos animais, análise
diária e semanal dos principais indicadores
zootécnicos da granja e monitoramento
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sanitário com a coleta de amostras e análise em
laboratórios”.
A cada seis meses, a ADAPAR coleta amostras de
sangue dos animais para garantir o certiﬁcado de
granja livre de Peste Suína Clássica, Brucelose,
Tuberculose, Doença de Aujeski, Sarna e controle
de Leptospirose, além das análises internas. Estas
monitorias são realizadas nas Unidades de
Produção de Leitões (UPL), Unidade de
Desenvolvimento Genético (UDG), Unidade de
Produção de Marrãs (UPM) e multiplicadoras que
compõe o sistema Castrolanda.
“Em relação as normas internas, existem os
procedimentos operacionais que normatizam e
regulamentam as atividades diárias. Basicamente,
tanto as normas oﬁciais e internas, buscam
monitorar o status sanitários, restringir e controlar
a entrada de animais, pessoas, veículos, materiais e
equipamentos dentro das unidades de produção”,
comenta Euler.

A prevenção é
primordial quando
falamos em custos.
Não quer dizer que
não teremos uma
situação ou outra,
porém minimizamos
muito, quanto
melhores os índices
de saúde, maiores
são os resultados e a
qualidade da carne
Armando Rabbers
Suinocultor

“Temos que garantir que os animais da granja
sejam assistidos apenas pelos funcionários da
fazenda. É preciso ter controle total da
biossegurança, isso signiﬁca cuidar da saúde dos
suínos o máximo que conseguirmos”, comenta o
Suinocultor e Cooperado da Castrolanda, Armando
Rabbers.
Atualmente entender a importância da
biosseguridade é fundamental para o
desenvolvimento da atividade de forma
sustentável. Segundo a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o termo é
entendido como medidas para evitar a entrada e
propagação de doenças no plantel, garantindo a
segurança dos alimentos e saúde dos animais, bem
como o bem-estar dos trabalhadores.
Para o Coordenador de Produção, a Castrolanda
alcançou um sistema de controle eﬁciente sobre as
principais doenças que atingem as granjas.
“Existem momentos de oscilação e maiores
desaﬁos, mas com diagnóstico e ações rápidas, os

problemas podem ser contornados e a produção
seguir com ótimos índices”.
Armando comenta que a prevenção de doenças é
algo que deve estar na rotina do produtor, pois
inﬂuencia em todos os níveis. “A prevenção é
primordial quando falamos em custos. Não quer
dizer que não teremos uma situação ou outra,
porém minimizamos muito, quanto melhores os
índices de saúde, maiores são os resultados e a
qualidade da carne”, fala o Cooperado.
Euler reaﬁrma que manter a sanidade da cadeia é
uma função de todos os envolvidos no processo, só
assim, é possível avançar ainda mais nos
resultados. “É de extrema importância que todos os
proﬁssionais e produtores que atuam na atividade
tenham consciência da necessidade do
cumprimento das normas de biossegurança, para
ajudar a manter a sanidade dos plantéis e auxiliar
na saúde pública”.
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Florestas
plantadas
representam
desenvolvimento
sustentável e
economia
A geração e uso de energia renovável é
uma tendência no mundo todo,
inclusive no Brasil. Como aponta os
dados da Câmara de Comércio de
Energia Elétrica (CCEE) no último ano o
país cresceu 3% quando o assunto são as
usinas térmicas movidas à biomassa. Ao
todo foram produzidos 3.108,6
Megawatts (MW) médios, superando o
resultado de 3.007,1 MW médios de
2018.
O Estado do Paraná, por sua vez, ﬁcou
na quinta posição entre os estados que
mais produzem energia a partir da
biomassa, com 196,3 MW médios em
2019. São Paulo, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais e Goiás são os primeiros
colocados da lista.
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A Castrolanda possui
mais de 3500 hectares
de área ﬂorestal, dividida
entre as cidades de Castro,
Jaguariaiva, Piraí do Sul
e Ventania.

Produção Brasileira de Biomassa. Fonte: CCEE
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Na Castrolanda a produção de
biomassa própria representa cerca
de 78% do consumo de energia das
fábricas da Cooperativa, isso
signiﬁca que as fornalhas dos
secadores de grãos, caldeiras dos
frigoríﬁcos e fábricas de rações,
entre outros utilizam de energia
produzida pela própria Castrolanda.
Atualmente a empresa acumula
mais de 1.600 hectares de ﬂoresta
plantada, destinadas a produção de
lenha e cavaco para as indústrias.
Estes números representam uma
economia de três a cinco vezes,
comparado ao que seria utilizado
com gás natural, por exemplo.
O Engenheiro Florestal, Gilvan
Plodowski, responsável pelo setor
de Biomassa dentro da Castrolanda,
conta que inicialmente o objetivo
era atender apenas o setor de Grãos
com o fornecimento de lenha nos
períodos de safra. Entretanto, com
o surgimento das fábricas a
demanda só aumentou. Exceto a
Unidade de Beneﬁciamento de
Leite, o setor atende todas as
unidades da Cooperativa. “Nossa
principal função é fornecer
biomassa a longo prazo,
considerando que plantamos
eucalipto hoje para colher daqui
sete anos. A intenção é trazer cada
vez mais qualidade e
competividade”.
Apesar da maior parte do volume
utilizado ser proveniente de
ﬂorestas próprias, ainda há outros
22% dos quais a Cooperativa
compra de fornecedores externos. O
Assistente Técnico, Leonardo
Benvenutti, explica que o mercado
de ﬂoresta pode ser muito
inconstante, na medida em que a
tendência é que a oferta de madeira
diminua e os preços subam. “Não
temos a pretensão de sermos
autossuﬁcientes, porém a ideia é
não depender tanto do mercado,
com nossas ﬂorestas próprias
temos mais segurança. O plano é
tentar diminuir este impacto a
longo prazo”.
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Planejamento =
Chave do sucesso
Entre os cooperados da Castrolanda a silvicultura não tem sido
uma das opções mais escolhidas, contudo desenvolver esta ideia
já é uma realidade. O projeto piloto do setor de Biomassa foi
implantado no início de 2020 com o grupo Koelpe. O intuito é
auxiliar os cooperados com o conhecimento e técnicas
necessárias para o plantio correto e a colheita produtiva. Além
disso, a Cooperativa serve como uma garantia de escoar esta
produção por preços justos.
E foi dessa forma que o grupo Koelpe iniciou no cultivo das
ﬂorestas. No começo a ideia era para uso próprio, atualmente a
empresa é um dos fornecedores de madeira, como conta o
Cooperado, Erik Petter. “Começamos apenas como
aproveitamento de área, sem muito proﬁssionalismo. No
entanto, percebemos que não é só plantar, precisa de técnica,
tecnologia e manejo adequado. Quando o cultivo é bem feito, traz
boa produtividade e lucro”.
O projeto surgiu a partir da troca de ideias entre Erik Petter e o
setor de Biomassa, em que foi identiﬁcada a necessidade de
melhoria no controle da parte ﬂorestal na propriedade para
trazer mais resultados para toda a cadeia.
“A Cooperativa tem nos auxiliado, como uma forma de
assessoria. Com assistência técnica especializada, organização da
nossa base de dados, planejamento do manejo de médio e longo
prazo, além da comercialização e logística, já percebemos muitos
benefícios”, aﬁrma Erik Petter.
Com base neste piloto o objetivo é expandir ainda mais para
outros cooperados que estejam interessados no plantio das
ﬂorestas. “Nossa intenção é formar mais parcerias com os
associados, para que sejam fornecedores de matéria-prima.
Muitos têm uma área que por vezes não está sendo rentável para
outros cultivos, e que pode ser muito bem aproveitada para o
plantio de ﬂoresta”, aﬁrma Gilvan.
Erik garante que o apoio da Castrolanda faz total diferença nos
resultados. “Com o planejamento da nossa base ﬂorestal,
podemos ter um cronograma de corte e novos plantios, estamos
bem empolgados e satisfeitos com o que alçamos até aqui. É um
processo longo e que está sendo desenvolvido em parceria”.
O Engenheiro ainda complementa que para que toda a cadeia
produtiva tenha bons resultados é preciso que se planeje do início
ao ﬁm. “É preciso saber o que se espera, a palavra planejamento
para esta área é primordial, principalmente por ser um cultivo de
muitos anos. A partir do momento em que o cooperado decide
pelo plantio, tem que estar ciente de todos os pontos inerentes a
um cultivo de longo prazo: logística, espécie, mercado, manejo e
viabilidade. Não existe uma ‘receita de bolo’, todos estes pontos
inﬂuenciam nos resultados. Cada caso é um caso. Não se pode
deixar levar pelo que os outros estão fazendo”.

SUSTENTABILIDADE
No Brasil, o tamanho da área que deve ser
preservada como Reserva Legal varia de acordo
com a região: 80% no caso da vegetação
ﬂorestal da Amazônia, 35% na transição entre
Amazônia e Cerrado e 20% nas demais regiões
como Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga,
Pantanal e Pampa. Atualmente, a área de
Reserva Legal representa quase um terço de
toda a vegetação nativa do país.
Para a Castrolanda esta é mais do que uma
questão de regulamentação, é também um dos
pilares a ser seguido. A Cooperativa possui
mais de 3500 hectares de área ﬂorestal, sendo
cerca de 55% desse total composto apenas por
ﬂorestas nativas. Além disso, a ﬂoresta
plantada também possui forte viés ambiental.
“Hoje já sabemos que a ﬂoresta plantada tem
muitos benefícios para a natureza e papel
essencial na sustentabilidade da região.
Quando pensamos na fauna e na ﬂora a ﬂoresta
plantada serve como um corredor ecológico”,
aﬁrma Leonardo.
O Pesquisador e Chefe Geral da Embrapa
Florestas, Erich Schaitza, fala que se deve ter
em mente que as ﬂorestas plantadas carregam
estoques de carbono, biodiversidade, além da
conservação do solo e da água. “Se praticado da
forma correta, a silvicultura pode compor
paisagens e garantir sustentabilidade, pois
geram economicidade ao sistema, sem afetar
as dinâmicas ambientais e os serviços
ecossistêmicos local. O importante é formar
um mosaico de paisagem sustentável, com
cada atividade em um lugar”, aﬁrma Erich.
De acordo com a Indústria Brasileira de
Árvores (Ibá), a cada um hectare de ﬂoresta
plantada, 0,7 hectare de ﬂoresta nativa é
preservada. Isso vai de encontro com o Plano
Nacional de Desenvolvimento das Florestas
Plantadas, desenvolvido pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
A meta é ampliar a área plantada no território
nacional em 2 milhões de hectares até 2030, o
que equivale a 20% sobre o espaço atual.
Erich explica que o modo de trabalho da
silvicultura auxilia de diversas maneiras o

Cavaco é uma
alternativa
mais barata
que o gás
natural na
geração de
energia.

meio ambiente, pois as interferências no local
levam alguns anos. “A ﬂoresta plantada na
verdade é biodiversa. Primeiro, possui um
sub-bosque com muitas espécies de plantas e
animais. Mesmo as ﬂorestas de ciclo curto,
como o eucalipto, só sofrem colheitas na sua
dinâmica a cada cinco ou sete anos. Em
espécies como pinus pode ﬁcar mais de uma
década”. Outra vantagem é o baixo nível de
defensivos. “Basicamente, só se usa herbicidas
para combater as formigas na fase inicial dos
talhões. Por isso, as ﬂorestas são excelentes
tampões para plantios em interfaces agrícolas
e de áreas de vegetação nativa. Fazem uma
transição muito interessante e funcionam
como corredores”.
Ainda com relação aos dados da Ibá, a
silvicultura pode trazer benefícios para o meio
ambiente, principalmente em combate ao
aumento da concentração de gases de efeito
estufa na atmosfera. O plantio de árvores
absorve o gás carbônico (CO2) e libera oxigênio
(O2). Este processo pode remover um estoque
de carbono equivalente a 200 toneladas por
hectare.
“Absorvemos parte deste impacto quando
temos uma ﬂoresta. Todo o CO2 que ela
armazena durante o crescimento é consumido
na fotossíntese, usando-o como alimento e
gerando o oxigênio. Desta forma, a ﬂoresta
auxilia o planeta a reduzir os efeitos do
aquecimento global”, reaﬁrma Gilvan.
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VARIEDADES

Bem-Vindos,
Novos Cooperados
2517 - ARJ Agronegócios Ltda
Agricultura

2518 - Lucas Jeood Akahane
Agricultura

2519 - Alex Sandro Rebonato
Pecuária Leiteira

2520 - Tryntje Kiers Salomons
Benemérita

2521 - José Ivo da Silva
Pecuária Leiteira

2522 - Nilton César V. Alves Junior
Pecuária Leiteira

2523 - Deborah Noordegraaf Madureira
Sócia Arrendatária

2524 - Guaricanga Agrícola Ltda
Agricultura

2525 - Maria Luiza S. Canha Barkema
Pecuária Leiteira

Cooperado(a) Castrolanda
tem sempre mais vantagens.

2526 - Rosilda de Fátima e Silva Finta
Agricultura

Anuncie aqui sua empresa.
Você não paga nada pelo seu anúncio.
Ligue para 42 3234.8256 e saiba mais.

2527 - David Carraro Camargo Ribas
Pecuária Leiteira

Qual o segredo
para o sucesso?
O agronegócio brasileiro desempenha papel
fundamental no crescimento e recuperação econômica
do país, com expressivo destaque para a produtividade
e a geração de empregos. Com esta evolução, a atuação
das mulheres neste setor do mercado de trabalho
também ganhou destaque.
A partir de pesquisas do Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo
(Esalq/USP), de 2004 a 2015 houve aumento de 8,3%
no total de mulheres trabalhando no agronegócio no
Brasil, ou seja, 40% do total de trabalhadores são
mulheres.
“A mulher hoje está assumindo cada vez mais um
papel participativo, já não é mais coadjuvante. Muitas
de nós estão na gestão plena do negócio e isso requer
estudo e preparo”, aﬁrma a Diretora Vogal da
Comissão da Mulher Cooperativista (MC), Elizete
Petter.
Para capacitar e inﬂuenciar cada vez mais mulheres no
agro, a Castrolanda ﬁrma parcerias com diversos
órgãos e instituições. Com cursos e treinamentos, o
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop) traz apoio de longa data. No mês de
setembro teve início o Programa de Desenvolvimento e
Liderança Feminina no Agronegócio, que pretende
discutir temas como diversidade e a mulher como
empreendedora.
Camila Kugler, Secretária da MC, comenta que mostrar
a capacidade destas mulheres é um dos objetivos.
“Este trabalho é de extrema importância, não só de
capacitação, mas também para incentivar e mostrar o
quanto todas nós somos capazes, além de alcançarmos
essa aproximação com a Cooperativa”.
Elizete Petter
Cooperada desde 1995, atuou no
Conselho de Administração da
Castrolanda de 2014 a 2016. Está
na Comissão da Mulher Cooperativista
desde 2014.

Camila Kugler
É a terceira geração de cooperados
na família. Fez parte do grupo Jovens
Cooperativista da Castrolanda entre
2017 e 2019. Desde o início do ano integra
a Comissão da Mulher Cooperativista.
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Apesar dos números ainda serem mais baixos
comparados que a quantidade de homens na
área, são avanços muito importantes dentro e
fora do campo. O último Censo Agropecuário,
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), também apontou que em 11
anos, a proporção das chefes de fazenda subiu de
12,6%, em 2006, para 18,6%, em 2017. Segundo o
IBGE, elas são produtoras, gerentes e
responsáveis diretas pelas principais atividades
nas fazendas.
Com anos de experiência na gestão das fazendas
da família e dentro do grupo de Mulheres
Cooperativistas da Castrolanda, Elizete aﬁrma
que é necessário romper alguns tabus para que se
evolua. “Precisamos desenvolver instrumentos
que nos permitam entender o que signiﬁca essa
união de fato, o que é o trabalho em família e a
sucessão. O papel da Cooperativa é fornecer este
acesso ao conhecimento e preparo”.

Perﬁl das mulheres
brasileiras no agronegócio
Fonte: Associação Brasileira do Agronegócio (Abag)

49,5%

Trabalham
em minifúndios

54,4%

Moram
na cidade

42,7%

Dividem
as tarefas
domésticas

55,5%

Sentem-se
totalmente
preparadas

36,2%

Escolheram
trabalhar porque
gostam do campo

59,2%

São sócias ou
proprietárias

56,2%

Se preocupam
mais com a
estabilidade
financeira

Nossa
história,
Eduardo
Groenwold
Coordenador
da Comissão
de Jovens
Cooperativistas

Neste segundo semestre de
2020 iniciamos a campanha
‘Nossa história, nosso futuro’. A
cada nova edição um dos
integrantes da Comissão de
Jovens Cooperativistas (JC) da
Castrolanda aparecerá por aqui
para contar sobre o seu
processo de sucessão, os
desafios para incentivar as
gerações mais novas de
cooperados e a experiência
com o agronegócio. Para a
estreia deste quadro
convidamos o Coordenador da
Comissão de JC, Eduardo
Groenwold.
Há seis anos, Eduardo decidiu
que era o momento de assumir
maiores responsabilidades e
ter o seu próprio negócio. Em
sociedade com seu pai, Eltje
Groenwold estabeleceram a
pecuária leiteira como um
trabalho de família.

COMO VOCÊ SOUBE QUE ERA
COM O AGRO QUE QUERIA
TRABALHAR?
Acredito que nunca pensei em ter
outra proﬁssão, isso veio de
família. Sempre gostei de
acompanhar meu pai nas
fazendas, então a escolha foi bem
natural. Quando criança adorava
passar as férias escolares na casa
da fazenda. Ajudava com o
trabalho nos momentos em que
precisava, gostava de brincar com
os maquinários, mas nunca foi
uma obrigação, e sim porque
adorava estar perto aprendendo
como tudo funcionava.
QUAIS AS MAIORES
DIFICULDADES NA GESTÃO DE
UM NEGÓCIO?
No meu caso, decidi começar do
zero, pois meu pai trabalhava
apenas com a agricultura. Posso
dizer com segurança que não foi
nada fácil. Tive bastante medo
que as coisas não dessem certo,

porém o apoio da Cooperativa fez
muita diferença. Foram algumas
noites em claro, pensando em
como executar tudo direitinho.
Sabia como fazer algumas coisas,
outras fomos arriscando.
O QUE É PRECISO PARA SER UM
LÍDER NO AGRONEGÓCIO?
Planejamento é essencial. Já
conquistamos vários dos nossos
objetivos e caminhamos
diariamente para alcançar os
outros. Conhecer cada um dos
processos desde o mais simples
ao mais complexo ajuda bastante.
Assim, você pode fazer a gestão
correta do tempo e do esforço dos
colaboradores. No começo eu era
inseguro de deixar o trabalho na
mão de outras pessoas e sair da
propriedade por alguns dias. Hoje
já entendo que a questão é conﬁar
naqueles que trabalham ali e
entender que nenhum de nós vai
executar a tarefa do mesmo
modo. O importante é trabalhar
em equipe e focar nos resultados.
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O ranking 10+ Castrolanda da sequência ao reconhecimento dos produtores que
conseguem anualmente obter bons resultados e sementes de alta qualidade. A
dedicação e o trabalho árduo são os combustíveis que movem a Cooperativa cada vez
mais na direção do crescimento e sucesso.
Conﬁra a lista dos principais associados da Castrolanda na safra
de verão 2019/2020 de Milho no Paraná e em São Paulo:

Paraná
Associado

Área

Produtividade

Produção

Marcos Napoli e Jeferson Napoli

28,28

16.049

453.859

Osmar Tadashi Okubo

61,84

15.328

947.875

Arjan Egbert Noordegraaf

36,54

14.940

545.913

Dalnei Carlos Gomes

87,74

14.735

1.292.835

Maurício Barkema

136,13

14.726

2.004.649

Mario Kassies

52,53

14.657

769.919

Lambert Petter

91,18

14.617

1.332.760

Geraldo Henrique Morsink

145,53

14.590

2.123.233

Guilherme Kugler Filho

93,70

14.489

1.357.613

Ronald Rabbers / Henrieta Rabbers

70,08

14.322

1.003.719

Associado

Área

Produtividade

Produção

José Carlos de Moura Camargo

63,00

11.760

1.411.200

Espólio - José Eduardo R. de Souza

50,72

11.416

388.144

Vanasa Participações Ltda.

428,60

11.354

715.298

Ricardo de Paula Machado Cunha

120,00

10.297

1.853.372

Eli Pontes Cardoso

42,51

10.090

1.306.947

Thiago Minoru Yoshimura

129,53

9.981

506.235

Esio Alves de Siqueira

101,22

9.576

4.104.385

Mateus Pontes Cardoso

34,00

9.088

386.325

Ailton do Carmo Nery

36,03

8.696

2.330.400

Marian Hendrika Wolters e Outros

268,00

6.715

241.939

São Paulo

48

Castrolanda Revista

Conﬁra a lista dos principais associados da Castrolanda na safra
de verão 2019/2020 de Soja no Paraná e em São Paulo:

Paraná
Associado

Área

Produtividade

Produção

Maurício Barkema

129,38

5.506

712.370

Nikolaj Deckij

98,10

5.503

539.886

Marco A. S. Macedo e Renato Macedo

63,24

5.397

341.303

Walter John Gehrmann

130,68

5.395

704.471

Gustavo Petroski

53,22

5.325

283.407

Rivan Lucas Salomons

51,58

5.268

271.724

Peter Greidanus e Bernard D. van de Riet

222,57

5.245

1.167.439

Hans Jan Groenwold

236,73

5.162

1.222.053

Roberto Meindert Borg

259,50

5.068

1.315.192

Hillebrand Roberto de Boer

318,00

4.988

1.586.184

Associado

Área

Produtividade

Produção

Ayrton Rodrigues Liberado

78,00

4.864

379.413

Uteva Agropecuária Ltda.

1.255,21

4.669

5.860.079

José Carlos de Moura Camargo

283,06

4.635

1.312.122

João Gabriel Kirchheim Stebbins

118,16

4.608

544.497

Florian Bernhard Schudt e Outros

2.248,00

4.599

10.338.551

Eli Pontes Cardoso

753,75

4.463

3.363.985

Vanasa Participações Ltda.

464,00

4.440

2.060.151

Carlos S. Arie e Jaime da Silva Oliveira

763,00

4.395

3.353.383

Ricardo de Paula Machado Cunha

978,00

4.366

4.270.011

Benedito Rodrigues de Oliveira

68,66

4.348

289.517

São Paulo
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COMUNIDADE | FÉ
Por Pastor Roberto Verburg

Deus alimenta
os ﬁlhos de corvos
O que o cuidado de Deus com os animais tem a nos ensinar?

“Ele dá de comer aos animais
e alimenta os ﬁlhotes dos corvos
quando eles pedem”.
Salmo 147.9

Meio ambiente versus Coronavírus
Enquanto as pessoas ocupam suas casas e respeitam o isolamento social, medida necessária
para diminuir a proliferação da Covid-19, a natureza se revela e vem se mostrando cada vez
mais presente. A pandemia e as medidas restritivas têm causado um impacto positivo ao meio
ambiente. A menor circulação de pessoas e barcos, por exemplo, deixa o mar baiano mais
silencioso. Produzindo um excelente cenário para as baleias-jubarte que deixam a Antártida
para acasalar, parir e amamentar os seus ﬁlhotes nas águas quentes, rasas e agora também
tranquilas da costa do estado da Bahia. Esse, no entanto, não é um caso isolado, no Rio de
Janeiro foi possível ver tartarugas nadando no entorno da Baia de Guanabara. Algo quase
improvável quando lembramos da quantidade de lixo que é comum de se encontrar no local.
Em São Paulo, a maior cidade do país, a poluição caiu 50% só na primeira semana de
isolamento social, de acordo com dados divulgados pela Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (Cetesb).
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O meio ambiente e o cuidado de Deus
Na Bíblia lemos que Deus tem um cuidado especial para com os aninais e para
com toda a Sua criação. Até mesmo os ﬁlhotes dos corvos não são desprezados.
Lembrando que, de acordo com as leis Mosaicas, o corvo era visto com um
animal impuro. Deus, todavia, o alimenta. Deus ouve o grasnar dos ﬁlhotes de
corvo, assim como Ele ouve o canto das baleias-jubarte, vê as tartarugas
nadando e repara o alívio da natureza com uma diminuição considerável da
poluição. Deus alimenta os animais. O Seu cuidado e amor não se limitam a
nós, seres humanos. Ele não somente cura o nosso coração e cuida das nossas
feridas (Salmo 147.3), mas também conhece e chama cada estrela pelo nome
(Salmo 147.4), mesmo elas sendo mais numerosas que os grãos de areia no
planeta Terra. O nosso Deus é grandioso e soberano e ao mesmo tempo Ele
cuida e está presente na vida dos ﬁlhotes dos corvos, que nem sabem cantar e
que eram tidos como animais impuros.

O grito do meio ambiente
O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, nos ensina que não só os
ﬁlhotes dos corvos gritam de fome, mas toda a natureza criada por Deus geme,
sofre e clama por socorro! Ela espera ansiosamente a volta de Jesus e aguarda a
libertação dos ﬁlhos de Deus. Ela quer que os ﬁlhos de Deus, desde já, a
protejam, como bons mordomos daquilo que nos foi conﬁado por Deus aos
nossos cuidados. Os gritos de fome dos ﬁlhotes dos corvos revelam não só a
realidade ao nosso redor, mas também a nossa própria realidade, de forma
bem pessoal. Talvez você esteja passando fome, pois o Brasil está voltando ao
Mapa da fome, segundo o alerta de um dos membros da maior agência
humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU). Talvez você esteja
passando por uma fome espiritual, consciente ou inconsciente, não encontra
sentido nessa pandemia, nas questões da vida e na sua própria vida. Olhe para
o grito dos ﬁlhotes dos corvos. Algo tremendo é dito no meio desse Salmo.
Lemos que Deus ouve os seus gritos. Deus quer que você, caro leitor, peça
ajuda a Ele. Deus quer que você o tema e coloque a sua esperança n’Ele.

A boa nova é que Deus ouviu o nosso clamor. Ele enviou o seu Filho, Jesus
Cristo, para ser o nosso Salvador. Assim o Deus altíssimo e soberano cuida
de nós. Ele vem ao nosso encontro. Ele quer nos libertar do pecado e de
todo o mal, também do nosso consumismo e materialismo. Deus quer que
vivamos em liberdade, não para continuar poluindo e destruindo a boa
criação de Deus, mas para cuidar e proteger até a volta de Cristo, quando
Ele fará novas todas as coisas, novo céu e nova terra.
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Grupos Folclóricos
participam de
Festival virtual
O 59º Festival Folclórico e de Etnias do
Paraná foi um pouco diferente do
tradicional. Realizado anualmente no
Teatro Guaíra, em Curitiba, este ano, em
virtude da pandemia de Covid-19, o
evento abandonou os palcos e teve que ser
transmitido apenas pelas redes sociais. E
como já é tradição, os grupos folclóricos
da Colônia Castrolanda marcaram
presença, levando um pouco da cultura
holandesa.

Apresentação do Grupo Folclórico

Para o evento, foi elaborada uma narração
inédita e que contou com imagens das
apresentações dos grupos nas edições de 2018 e
2019 do Festival. A transmissão contou com a
participação do Grupo Folclórico Holandês de
Castrolanda (GFHC), do Grupo Folclórico Infantil
da Escola Evangélica da Comunidade de
Castrolanda e do Coral Masculino "Boerenkoor"
(coral dos fazendeiros).
Segundo Melanie van der Vinne, integrante do
GFHC, o Festival Folclórico é um dos eventos
mais esperados do ano. “O dia da apresentação é
bem intenso com a organização dos trajes, de
ensaios no Teatro Guaíra e almoço em conjunto.
Treinamos desde o começo do ano para fazer
uma apresentação linda e rica em detalhes”,
explica.
“Este ano foi muito diferente do que estávamos
acostumados, não pudemos nos encontrar para
ensaiar e estávamos pensando se seria cancelado
ou não. Quando descobrimos que o festival seria
online, foi um misto de felicidade por ter a
apresentação, mas de tristeza por estarmos

longe uns dos outros. Agora, aguardamos por 2021
para podermos retornarmos ao Teatro Guaíra”,
conclui Melanie.
Mesmo sem ser uma apresentação completamente
inédita, o gerente do Centro Cultural Castrolanda,
Rafael Rabbers, destacou a importância do Festival
online. “Como as apresentações são durante dias de
semana e em Curitiba, muitas pessoas acabam não
conseguindo acompanhar. Então, foi bacana que
essas pessoas tiveram a oportunidade de assistir.
Além disso, foi legal, pois a maioria dos eventos
foram cancelados e, mesmo de forma diferente,
conseguimos manter essa apresentação tão
tradicional”, explica.
A primeira participação da Colônia Castrolanda no
Festival Folclórico foi em 1959 e, desde então,
somente não participou na edição de 2013. A
apresentação deste ano buscou contar um pouco a
história dos grupos. Para aqueles que não puderam
acompanhar a apresentação ao vivo ou para quem
quiser rever, o vídeo está disponível no Youtube da
Aintepar e no Facebook do Festival Folclórico e de
Etnias do Paraná
ebook.com/festivalfolcloricodoparana).
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Comunidade visitando o CCC

Comunidade destaca
a importância do CCC
O Centro Cultural Castrolanda (CCC) realizou
uma pesquisa com os moradores da Colônia
Castrolanda durante os meses de junho e julho.
O principal objetivo é ouvir a comunidade para
realizar uma avaliação das atividades
realizadas e para planejar as próximas ações e
eventos. Ao todo, o formulário continha 17
questões e mais de 50 pessoas participaram.
Todos que responderam o questionário
classiﬁcaram o trabalho realizado pelo CCC
como importante ou muito importante. “É
preciso preservar nossa história para o futuro,
para que as gerações futuras conheçam e
valorizem nossa identidade cultural, pois é dele
que vem nossas crenças, tradições e até mesmo
valores, é toda a cultura de um povo que é (deve
ser) passada de geração em geração”, escreveu
um dos participantes.

Outra pessoas destacou a relevância de manter
as memórias das famílias fundadoras.
“Valorizar a cultura é mostrar aos nossos ﬁlhos
e netos a importância e a coragem dos nossos
pais que empreenderam juntos na formação e
construção da nossa Colônia, unidos na mesma
fé, educação e cooperação. É importante
mostrar aos nossos descendentes o País de
nossa origem e a luta dos que colocaram as
primeiras sementes”.
A pesquisa também questionou sobre os
objetos que mais chamam a atenção dos
moradores. Vários foram citados, como a bíblia,
as fotos, o moinho, os maquinários agrícolas e,
principalmente, artigos que trazem
lembranças. “Gosto da simplicidade da cozinha
e sala. Vários objetos que lembram a minha
infância. Vejo ainda a minha mãe na cozinha
com meus pais ouvindo rádio Holland ou
Nederland à noite”, relatou um participante.
“Gosto dos objetos que tem do meu avô que foi
o imigrante padeiro da comunidade”, escreveu
outro.
Para a historiadora do CCC, Samara H. Lima, os
dados mostram que a comunidade valoriza a
participação dos jovens dentro das ações. "Há
uma preocupação em trazer eles para dentro do
espaço museal, não somente como visitantes,
mas como comunidade interessada em
preservar a história local. Despertar nessa
geração atual o interesse pela história, pela
memória, pelo patrimônio comum e pela
manutenção das práticas da comunidade”,
explica.
Já a pedagoga do Centro Cultural, Leticia
Pacheco Wendler, destaca que a pesquisa pode
servir como fonte para a realização de futuras
ações educativas. “Eu achei interessante que
eles valorizam a necessidade das famílias
integrarem-se ao museu, pois as exposições
contam um pouco da vida e da memória deles.”

COMUNIDADE

Trajetória de integridade
e respeito ao cooperativismo
Faleceu no último dia 26 de julho, aos 90 anos, o
ex-presidente da Cooperativa Castrolanda Roelof
Rabbers. Roelof iniciou sua jornada na Castrolanda como
colaborador, chegando à presidência em 1975, onde
permaneceu até o ano de 1986. Após o período na
Cooperativa, ainda passou mais três anos representando
a Castrolanda na Coopersul em Ponta Grossa. Foram mais
de 30 anos dedicados ao cooperativismo com muita
integridade e honestidade.
Sua trajetória ﬁcou marcada pelo trabalho árduo, sério e
repleto de conquistas importantes para a história da
Cooperativa Castrolanda. O ex-presidente foi um dos
responsáveis pelo projeto de expansão da Cooperativa.
Muito disso por conta de seu posicionamento único,
ousado e otimista.
A gestão de Rabbers também ﬁcou conhecida como uma
gestão humana, focada nas pessoas, no desenvolvimento
individual e no convívio harmonioso entre as equipes.
Respeito, bem-estar e apoio constante para a realização
das atividades, além de um ambiente propício para o
diálogo e aprendizados, foram as características mais
marcantes do período em que comandou a Cooperativa.
Quem conviveu com ele, relata que Roelof era, acima de
tudo, um ser humano fora do comum. Estabelecia uma
relação de amizade e se importava com o coletivo,
independente de cargo ou posição: todos eram
valorizados e recebiam seu suporte. Sua visão ímpar
deixou marcas que até hoje podem ser vistas no dia a dia
da Cooperativa, os valores e a liderança desse
proﬁssional, e sobretudo amigo, são diariamente
honrados pelos mais de 3,5 mil colaboradores da
Castrolanda.
Roelof deixou a esposa Gezina van der Scheer Robbers,
sua companheira por 64 anos, além de seis ﬁlhos.

Seremos eternamente gratos ao seu belo trabalho e
ao legado que deixou em nossa Cooperativa. Suas
marcas e história jamais serão esquecidas por
todos que passam por aqui.
À família, nossos mais sinceros sentimentos.
Diretoria Castrolanda
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Janilson José Ribeiro
Edson Raphael Gaida
Jontan Ribas
Fabrício Peretti Basco
Setor Agronômico Leite
Huibert Pieter Janssen
Coordenador Técnico

Uso da aveia e seus benefícios
agronômicos e na nutrição animal
A aveia é uma espécie que permite uma
vasta ﬁnalidade de uso, onde poderá ser
destinada para ﬁns agronômicos, trazendo
grande benefícios como já consagrado no
sistema de plantio direto pela
disponibilidade de palha, rotação de
cultura entre outros. Além disto, também
pode ser utilizada para nutrição animal em
diversas modalidades onde será abordado
adiante.
A aveia dentro de suas características
agronômicas se desenvolve em uma
condição de maior temperatura, dessa
forma, além de ser bem utilizada em nossa
região, ela também é usada em outros
estados brasileiros. Com isso, vem
aumentado o interesse do produtor, da
pesquisa e de empresas por trazer novos
materiais que contribua em resultados
superiores a aveia já em uso.
Outro ponto importante a considerar é
que, em função do ciclo a aveia, ela se
enquadra dentro do planejamento
agronômico da propriedade permitindo
muitas vezes na liberação da área mais
cedo para manejo a cultura seguinte, e
com isso permite a intensiﬁcação de
sistema de produção. Exemplo disto seria
que em algumas propriedades, já vem
usando o plantio no mesmo ano, após a
cultura principal, duas culturas no período
de inverno, uma mais na modalidade de
safrinha muito utilizado para corte de
silagem pré secada com a ﬁnalidade de
antecipar o corte e liberar a área para outra
cultura de inverno. Além desse exemplo, a
aveia permite uma grande ﬂexibilidade de
uso para a propriedade e que pode ser
discutida e avaliada com o técnico que
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acompanha a propriedade para buscar as
melhores alternativas técnicas,
econômicas tanto na questão agronômica
e na nutrição animal.
A aveia quando destinado para uso na
pecuária pode ser colhida de forma direta o
que provoca um menor trânsito de
máquinas na área, liberação imediata onde
são pontos relevantes que vai interferir
nas condições de solo para o manejo
seguinte. Outra característica importante é
em relação ao sistema radicular da aveia
(Figura 01), pois deixa uma boa condição
de solo para o manejo operacional de
plantio da cultura seguinte contribuindo
para um bom estabelecimento inicial da
cultura principal seguinte.

Figura 01

Além dos benefícios agronômicos, a aveia pode ser
usada na pecuária em sistema de pastejo em forma
de silagens, corte verde ou feno. Com o
desenvolvimento da pesquisa e conforme a
demanda da propriedade temos várias opções e
cultivares e que se bem exploradas, pode contribuir
muito no resultado ao produtor.
Para ter o melhor resultado em cada propriedade,
necessita de uma abrangência maior porque nem
sempre o que é melhor no ponto agronômico é bom
para o animal, portanto nesse momento precisa
avaliar sobre qual categoria animal pretende ser
destinada o alimento, se irá para animais de
categoria jovem, animais em lactação e fase
gestacional do animal. Ou seja, no ponto
agronômico ou na pecuária, é necessário que esteja
claro qual o objetivo da fazenda, sempre alinhado
com o técnico do setor agronômico leite que presta
assistência na propriedade, visando sempre o
melhor resultado técnico e ﬁnanceiro ao produtor.

Figura 03

Quando a aveia for destinada para pastejo o
desejável que seja usado cultivares para essa
ﬁnalidade o que tem como características de
maior capacidade de perﬁlho, capacidade de
rebrota e qualidade nutritiva. Com uso em pastejo
obtém-se alimento mais rico em proteína e tem a
ﬁnalidade de complementar as dietas dos
animais, e a forma de reduzir os teores de ﬁbra
seria com práticas de manejo dos animais e
momento de uso do material.

Figura 02

A aveia quando empregado para uso na alimentação
animal pode ser direcionada tanto para produção de
massa (volume) como fonte mais proteica ou para
um alimento mais energético devido o potencial
granifero.
Figura 04
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Para produção de silagens de aveia, além da
deﬁnição do cultivar vai necessitar de manejo
agronômico mais especiﬁco para a condução da
cultura porque serão materiais que será colhido na
fase do emborrachamento quando destinado a
silagem pré secada ou na fase de enchimento de
grão se for previsto silagem de grãos, ou seja ﬁca
mais tempo na lavoura e requer manejo
agronômico, e esses manejos são necessários para
alcançar o maior potencial produtivo do material
contribuir para a qualidade bromatológica e
consequentemente redução no custo de produção.
Na silagem de pré secado além do momento de
colheita e alguns processos necessário para atingir
ponto ideal de recolhimento a campo, tem a
diferença de armazenamento onde pode ser feito em
silo trincheiras, aéreos feitos com colhedoras
especiﬁca ou fazer embalado em fardo ou bola,
porém essa é uma opção que a propriedade pode
decidir qual melhor se enquadra na sua realidade e
suas respectivas vantagens.

Figura 05

Já na silagem de grãos de aveia a colheita é de
forma direta, também colhe a planta inteira
mais quando atinge o enchimento de grãos e
consequentemente terá um alimento com
nível energético, e é uma modalidade
crescente na região pela qualidade do
alimento, condições climáticas, práticas de
colheita e por se enquadrar no modelo de
agricultura e pecuária.
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Figura 06

Portanto, conforme a demanda da propriedade e
com um planejamento forrageiro bem
estruturado permite criar a possibilidade de
explorar o potencial das forragens de nossa
região, pois temos resultado de pesquisa, clima
favorável, produtores com grande eﬁciência
produtiva, recursos técnicos, intensiﬁcação de
sistema, tecnologias de máquina, prestadores de
serviço diante disso podemos criar a possibilidade
de produzir um tipo de alimento que venha a
contribuir na produtividade dos animais e na
exploração cada vez mais de uma cultura de
inverno possibilitando assim a otimização e
intensiﬁcação do sistema com resultado
ﬁnanceiro a propriedade, garantindo assim a
sustentabilidade da atividade.

Simony Trevizan Guerra
Larissa Goltz
Leonardo Lozano Damasceno
Rômulo Cândido Aguiar Ferreira
Qualidade do Leite
Guilherme Fernando Mattos Leão
Supervisor Técnico

Qualidade do Leite: Contagem de célula
somática (CCS): O que é e como reduzir?
A contagem de células somáticas (CCS)
é um dos principais indicadores da
qualidade do leite e está diretamente
relacionado com a rentabilidade das
propriedades leiteiras. Mas aﬁnal, o
que são as células somáticas? São as
células de descamação natural e células
de defesa presentes na glândula
mamária e pode ser inﬂuenciada por
diversos fatores tais como DEL (dias
em lactação), número de lactações,
estresse, fatores nutricionais, estação
do ano e principalmente por
ocorrência de infecções. Quando um
micro-organismo invasor (geralmente
bactérias) invade a glândula mamária,
ocorre aumento na quantidade de
células de defesa, que migram para a
glândula mamária com a ﬁnalidade de
combater a infecção e como resultado
temos aumento da CCS no quarto
afetado. O ponto de corte mais
utilizado para determinar se uma vaca
está com infecção intramamária com
base na CCS é de 200.000 células/mL,
ou seja, valores maiores que esse é
indicativo de que a vaca está com
infecção subclínica. Esta denominação
é dada pois estas infecções geralmente
não provocam alterações no leite como
grumos ou alteração de coloração ou
aspecto e por isso são chamadas de
subclínicas e seu diagnóstico só
pode ser obtido indiretamente,
geralmente por testes como o
CMT (California Mastitis
Council), a contagem
eletrônica por equipamentos
especíﬁcos (controle
leiteiro) ou então o cultivo
microbiológico.

A realização frequente de testes para
detecção da mastite subclínica é
essencial para um programa de redução
da CCS. A ﬁgura abaixo ilustra a
dinâmica da mastite em um rebanho:
para ocorrência de alguns casos de
mastite clínica (facilmente
detectados no teste dos
primeiros jatos antes da
ordenha), existem muitos
outros de mastite subclínica
que somente serão
diagnosticados com base
na CCS ou cultivo
microbiológico.

Mastite clínica

Mastite subclínica

Vacas sadias

Fonte: Santos e Fonseca, 2007.
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Impacto ﬁnanceiro
da mastite subclínica
Em rebanhos com CCS elevada o impacto
ﬁnanceiro vai além dos descontos estabelecidos
na tabela de pagamento, pois também ocorrem
perdas produtivas (redução da produção) e
redução na qualidade do leite (redução de
lactose, caseína e gordura). Um estudo recente
realizado por pesquisadores brasileiros, com
animais e condições climáticas do nosso país
revelou que a perda produtiva causada por
mastite subclínica pode chegar a 1,5 kg/dia em
novilhas e até 3,9 kg/dia em vacas multíparas (2
ou mais lactações) como ilustra a ﬁgura ao lado.

Quem são os
causadores de
mastite subclínica?
Os principais causadores de mastite subclínica
são denominados agentes contagiosos que
apresentam a característica de ser transmitida
entre os animais principalmente no momento
da ordenha pelas teteiras, utilização de
utensílios e as mãos dos ordenadores. As
principais bactérias causadoras deste tipo de
mastite estão Staphylococcus aureus,
Streptococcus agalactiae, Mycoplasma spp. e
Corynebacterium bovis. As características da
infecção, chances da vaca se recuperar,
manejo e momento ideal de tratamento
recomendados para casos causados por estes
agentes são amplamente variáveis e
dependem do tipo de infecção, procedimentos
de rotina de ordenha, dados individuais dos
animais, histórico pregresso e características
do rebanho e da propriedade.

Referências consultadas:
Gonçalves, J. L. et al. Milk losses associated with somatic
cell counts by parity and stage of lactation. Journal of Dairy
Science 101, 1-10, 2018.
Santos, M.V.; Fonseca, L.F.L. Controle da mastite e qualidade
do leite. Desaﬁos e soluções. Ed. dos autores, 2019. 301p.
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Perda produtiva (kg) por CCS
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Fonte: Adaptado de Gonçalves et al., 2018.

Como controlar a
CCS no meu rebanho?
A redução da CCS em um rebanho está diretamente
relacionada com a identiﬁcação e o controle da mastite
subclínica. É necessário primeiramente identiﬁcar as
particularidades e os fatores de risco especíﬁcos para
mastite em cada rebanho para posteriormente traçar as
melhores estratégias de controle e erradicação. De forma
simpliﬁcada, a CCS do tanque nos dá a dimensão do
“problema” que temos na propriedade pois nos fornece
uma estimativa da quantidade de animais com mastite
subclínica. O passo seguinte é identiﬁcar quais os animais
estão com CCS elevada pelos testes de CMT ou controle
leiteiro. Contudo, apenas a identiﬁcação dos animais não é
suﬁciente, precisamos de fato saber qual o agente está
envolvido e neste ponto o cultivo microbiológico é uma
ferramenta muito útil. Com posse de todas estas
informações, o trabalho técnico é essencial para direcionar
a propriedade para as melhores opções para cada vaca
individualmente, assim como elaborar estratégias gerais
para a propriedade, a curto e longo prazo.
Desta forma, para redução da CCS de forma consistente é
necessário ter trabalho técnico estruturado e de forma
estratégica, que pode ser auxiliado com outras
ferramentas, a exemplo da cultura na fazenda, que será
abordado na próxima edição. Em casos de dúvidas, contate
seu técnico da equipe da Qualidade do Leite da Castrolanda.

Matheus Tomal Rogus
Engenheiro Agrônomo

Viabilidade econômica
de culturas de inverno
Na composição do “sistema de
produção” as culturas de inverno
são extremamente importantes,
visto que, nos meses mais frios do
ano temos poucas alternativas de
cultivos a serem implantadas.

Ao optar por cultivar trigo ou cevada cervejeira ao invés de semear uma
cobertura outonal como a aveia preta, o produtor tem a possibilidade de
diluir o custo da mão de obra, otimizar o uso de implementos dividindo
os custos de depreciação de maquinário e o valor de uso da terra entre as
culturas de inverno e verão, resultando assim, em uma redução de custo
das culturas em sucessão.

Importante mencionar que na
Região dos Campos Gerais, os
locais de maior altitude,
apresentam clima ideal para o
cultivo de cereais de inverno. Uma
vez que possuem temperatura
média amena e ainda, regime
hídrico elevado durante o período
de outono e inverno - propiciam e
estimulam o desenvolvimento
destas culturas resultando, assim,
em elevado nível de qualidade e
produtividade.

Ao comparamos os custos de produção, produtividade, rentabilidade e
produtividade de equilíbrio das culturas, podemos observar que o
cultivo de cereais durante o inverno ao contrário de cobertura outonal
traz para o produtor uma excelente opção de renda.

Pode se observar ainda, que não
tem sido considerado nas
planilhas de custo de produção das
culturas de verão - sendo
demostrado por pesquisas, que
tanto o trigo como a cevada
cervejeira deixam grandes
quantidades de nutrientes para as
culturas subsequentes, permitindo
assim, redução de uso de
fertilizantes na soja, feijão e
milho, por exemplo.

2016/16

2017/17
Custo Trigo (R$/ha)

Custo Cevada (R$/ha)

R$ 436,24

R$ 2.575,67

R$ 2.479,97
R$ 401,83

R$ 2.054,41

R$ 2.172,15
R$ 411,34

R$ 2.011,81

R$ 2.126,64
R$ 480,46

R$ 2.459,77

Custo Total (R$ / ha)
R$ 2.329,90

Por produzirem uma elevada
quantidade de palha, as culturas
de trigo e cevada com destinação a
produção de malte, tem a sua
grande contribuição para o
sistema de plantio direto pois
agregam entre 4 e 8 toneladas/
hectare de matéria seca,
contribuindo assim para a
cobertura do solo e supressão de
plantas daninhas de difícil
controle.

A seguir observa-se os dados das últimas quatro safras de inverno
(2016, 2017, 2018 e 2019) dos cooperados da Castrolanda Cooperativa
Agroindustrial LTDA, a partir dos quais far-se-á comparativo entre as
culturas.

2018/18

2019/19

Custo Aveia Preta (R$/ha)

Figura 01 – Gráﬁco de média de custo de produção de trigo, cevada cervejeira e aveia
preta nas safras de 2016, 2017, 2018 e 2019.
Fonte: Valor base de custeio (V.B.C.) setor ﬁnanceiro Cooperativa Castrolanda
Agroindustrial LTDA.

Na ﬁgura 1 é possível analisar que para o custo de produção de trigo e
cevada cervejeira é necessário desembolso de 5,35 e 5,19 vezes maior se
comparado com o cultivo de aveia preta - considerando a média das
quatro safras em análise. Porém, o investimento/custo para produção de
trigo e cevada cervejeira não apresentaram signiﬁcativa distinção.
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Figura 02 – Gráﬁco de médias de produtividade de trigo, cevada
cervejeira (safras 2016, 2017, 2018 e 2019)
Fonte: Financeiro Cooperativa Castrolanda Agroindustrial LTDA.

As exigências para formação do valor de venda do trigo são
relativamente mais simples, estando associados a peso do
hectolitro (PH), número de queda conhecido como Falling Number
(NQ), cor de farinha e força de glúten. Assim, tais fatores tem
relação direta a genética da variedade, ao invés das condições
climáticas ou de manejo empregados – situação essa que não se
aplica a cevada cervejeira, para a qual o clima e manejo tem
elevada importância na qualidade do produto.

2016/16

2018/18

R$ (436,24)

R$ 1.563,39
R$ (401,83)

R$ (411,34)

R$ 275,33

2017/17

R$ 1.741,93

R$ 1.656,28

Rentabilidade (R$ / ha)

R$ 2.108,36

A ﬁgura 3 visa demonstrar os resultados de lucratividade das
culturas em análise.

R$ 527,22

Dessa forma, para se atingir a qualidade
necessária de cevada cervejeira, a mesma
precisa apresentar sortimento de 90% em
grãos maiores que 2,5 milímetros, 6% em
grãos com 2,5 milímetros e 4% de grãos
menores que 2,5 milímetros - obtendo
estes valores com relação ao sortimento o
valor de venda não sofrerá ágio ou
deságio. E ainda, com relação a
germinação, o nível exigido é de 95% ,
sendo que abaixo de 90% desqualiﬁca a
cevada como cervejeira, o nível máximo
de proteína aceito é de 12% sendo que
valores acima desta porcentagem sofrem
deságio e quanto a micotoxina, o aceitável
é de 500 partes por milhão de
Desoxinivalenol (DON).

2017/17

R$ (480,46)

Quando comparados os resultados nas
safras em questão, é possível notar que o
valor de comercialização da cevada
cervejeira tem como referência o valor do
trigo, porém, sendo acrescido 15% ao
valor desse, com base a bolsa de Chicago.
E ainda, para a composição de valor de
venda da cevada cervejeira -e necessário
levar em consideração alguns fatores,
como: sortimento, germinação, teor de
micotoxina e quantidade de proteína
presente no grão, sendo que estes fatores
podem culminar em ágio ou deságio ao
valor ﬁnal de comercialização da cultura.

2016/16

R$ 1.417,12

Assim é veriﬁcado que no ano de 2017, a
cultura da cevada apresentou
produtividade inferior em relação a de
trigo, tal fato decorreu da utilização da
cultivar (BRS – Elis), associado ainda, a
condições climáticas que favoreceram a
disseminação doenças – como a Mancha
em Rede (Drechslera teres) - que
acarretou uma redução de produtividade
de 700 quilogramas por hectare, em
relação ao trigo. No entanto, pesquisas e a
própria atividade agrícola demonstram
que o potencial produtivo da cevada é
superior ao do trigo.

Produtividade (kg / ha)

R$ 762,36

A ﬁgura 2 faz menção a produtividade das
culturas de trigo e cevada cervejeira,
também, nas últimas quatro safras de
cultivo.

4788,00 kg/ha

ARTIGO

2019/19

Resultado líquido Trigo (R$/ha)
Resultado líquido Cevada (R$/ha)
Resultado líquido Aveia Preta (R$/ha)
Figura 03 – Gráﬁco de rentabilidade média das culturas de trigo,
cevada cervejeira e aveia preta (safras 2016, 2017, 2018 e 2019)
Fonte: Comercial Cooperativa Castrolanda Agroindustrial LTDA.

Dessa forma, a implantação de aveia preta tem como
ﬁnalidade a cobertura de solo em áreas onde será
implantado a cultura do milho, soja ou feijão, com
objetivo de uma segunda safra. Nesse sistema de
produção a semeadura de trigo ou cevada cervejeira não
é indicado, devido ao ciclo mais longos destas culturas.

2545,99 kg/ha

R$ 2.000,00

2191,77 kg/ha

R$ 2.500,00

Produtividade de
Equilíbrio Trigo
(kg/ha)
3132,43 kg/ha

3655,15 kg/ha

Outro ponto necessário ao considerar implantação de
qualquer cultura é o risco referente ao retorno do
investimento - conforme as ﬁguras abaixo, os quais
demonstram que a produtividade de equilíbrio do trigo é
maior à da cevada cervejeira, ou seja a quantidade de
quilogramas de trigo necessárias para quitar os custos
de produção é maior em relação a cevada.
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Figura 04 – Produtividade de equilíbrio do trigo (safras
2016, 2017, 2018 e 2019) Fonte: HELPEN Assessoria Agrícola

Deve ser levado em consideração, que o valor de venda do
trigo apresenta menos pré-requisitos de qualidade, não
estando diretamente ligado ao clima, mas sim a fatores
genéticos da cultivar.

2756,57 kg/ha

2412,47 kg/ha

R$ 2.000,00

2821,81 kg/ha

3280,63 kg/ha
Assim, com base nos preços médios de comercialização,
pode-se observar que mesmo na safra 2017 (onde
tivemos uma redução de produtividade), os resultados
das culturas de trigo e cevada cervejeira foram positivos.
E ainda, que a implantação de aveia preta, com
ﬁnalidade de cobertura, tem seu resultado negativo onerando o “sistema de produção”.
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Figura 05 – Produtividade de equilíbrio da cevada
cervejeira (safras 2016, 2017, 2018 e 2019)
Fonte: HELPEN Assessoria Agrícola

No entendo, quando observada a cultura da
cevada, em relação aos requisitos para formação
do preço de venda, essa possui muitas variáveis.
Em safras, nas quais o clima foi mais propicio ao
cultivo da cultura, foi obtida maior qualidade do
produto – culminando em melhores valores de
venda. Assim, a cevada apresenta ser mais
suscetível a variações climáticas e menos
dependente de fatores genéticos. Com tudo, os
riscos envolvidos devem ser levados em conta na
decisão de qual cultura semear.
Importante acrescentar que a cevada cervejeira
por possuir um estádio vegetativo mais longo e um
período reprodutivo mais curto propicia uma
semeadura mais antecipada em relação ao trigo.
Tal fator é um ponto relevante da cultura de
cevada, pois a colheita se dará de forma antecipada
proporcionando a semeadura da cultura
subsequente – em melhor janela de semeadura.
Essa situação não ocorre com o trigo, pois mesmo
utilizando uma variedade precoce, o zoneamento
da sua implantação e consequentemente colheita é
mais tardio, assim como a semeadura da cultura
em sucessão – com redução de potencial
produtivo.
Destaca-se que na safra 2020 dos cooperados da
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial LTDA. a
área cultivada no período de inverno se aproxima a
117 mil hectares. Desse total, apenas 27,2 %
corresponde a cultura do trigo e 1,21% de cevada
cervejeira, o que demostra que tais culturas
possuem potencial de expansão de cultivo.

