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EDITORIAL

Cooperativismo 
e sustentabilidade 
caminham juntos
O cooperativismo se mostra cada vez 
mais como uma ferramenta essencial 
para construir uma sociedade justa e 
sustentável. Por meio de uma 
consciência mais humana e atuação 
que alia produtos e serviços de 
qualidade, respeito e preservação dos 
recursos ambientais, valorização das 
pessoas e crescimento econômico, as 
cooperativas conseguem se 
posicionar como importantes agentes 
de mudança.

Aqui na Castrolanda, sempre 
pautados pelos valores que nos guiam 
e orientados pelo sólido plano 
estratégico que rege todas as nossas 
ações, buscamos agir de maneira 
integrada e proporcionar ações que 
contribuam para tal posicionamento. 

É o que vamos destacar nesta edição 
da Castrolanda Revista, ao mostrar os 
diversos projetos e ações realizadas 
que servem como pilares para 
fomentar o crescimento sustentável.  
Também temos uma entrevista com 
Rafael Zavala, Representante da 
Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) no 

da Redação

Brasil, que parabeniza a Castrolanda 
pelos 70 anos de história e destaca a 
contribuição da cooperativa na 
formação transgeracional de 
diferentes histórias de vida no sul do 
país.

Sem dúvida há uma série de desafios, 
como promover negócios inclusivos, 
aumentar a eficiência de todo o 
sistema alimentar e contribuir para os 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, no entanto, para 
alcançar resultados globais, é 
necessário iniciar com ações locais.

Seguiremos atuando em todas as 
frentes para que o trabalho siga em 
harmonia e possamos sempre fazer 
mais e melhor. Com esses 
diferenciais, vamos juntos construir 
uma Cooperativa forte, sólida e 
caminhar neste segundo semestre de 
2021, prontos para enfrentar os 
desafios e conquistar resultados ainda 
melhores, mais inovadores e mais 
sustentáveis.

Uma ótima leitura a todos!
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Rafael Zavala
Representante da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
no Brasil.

Qual o papel do cooperativismo no desafio global 
de tornar sustentáveis os sistemas 
agroalimentares? Em todo o mundo tem-se 
discutido processos para, cada vez mais, fazer da 
produção agropecuária um sistema de resiliência e 
sustentabilidade. 

Para a FAO – braço da Organização das Nações 
Unidas (ONU) responsável pela Alimentação e 
Agricultura – é urgente o investimento em 
tecnologias e inovação, além da redução das 
lacunas de exclusão digital, para que o agronegócio 
entre de cabeça neste processo sustentável. E as 
cooperativas agroindustriais, segundo os 
representantes do órgão, lideram esta mudança de 
pensamento.

Em entrevista à Revista Castrolanda, o 
representante da FAO no Brasil, Rafael Zavala, 
destacou a participação do cooperativismo no 
processo de produção alimentar sustentável e 
parabenizou a Castrolanda pelos 70 anos. Para 
Zavala, a cooperativa contribuiu na formação 
transgeracional de diferentes histórias de vida no 
Sul do Brasil e representa boa parte da identidade 
territorial do Paraná.

QUANDO ASSUMIU A FAO BRASIL, VOCÊ 
CITOU QUE O PAÍS É EXEMPLO DE 
SUCESSO EM ESTRATÉGIAS DE 
INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA NA 
AMÉRICA LATINA. COMO VOCÊ AVALIA 
A PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS 
NESSAS ESTRATÉGIAS?

A participação do cooperativismo nos 
processos de inclusão social e econômica 
na América Latina é fundamental, 
principalmente na agricultura, pois o 
cooperativismo é a chave para a inclusão 
dos pequenos produtores e da agricultura 
familiar. 

As cooperativas também conseguem 
homogeneizar a qualidade do produto de 
forma que muitos produtores possam 
oferecer uma qualidade única em sua 
produção, o que aumenta a segurança, 
reduz o risco, gera confiança nos clientes 
e a permanência ao longo do tempo. Isso 
acarreta estabilidade de empregos,menor 
migração e maior equilíbrio entre o 
campo e a cidade. É por isso que as 
cooperativas são meios de 
desenvolvimento e de estabilidade entre 
as áreas rurais e urbanas dos territórios.

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

NA COLÔMBIA, VOCÊ PARTICIPOU 
DE AVANÇOS NO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO CAMPO. COMO 
COOPERATIVA, TEMOS ESSA 
QUESTÃO COMO INDISPENSÁVEL 
EM NOSSO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO. HOJE, QUAIS SÃO 
OS DESAFIOS DO BRASIL NESTE 
SETOR?

É verdade que o cooperativismo e 
seu espírito empreendedor 
associativo são fundamentais para o 
desenvolvimento sustentável da 
área, mas eu ainda acrescentaria 
dois grandes desafios no que diz 
respeito à governança dos recursos 
naturais. 

O primeiro grande desafio é a água. 
A cada dia que passa o dilema da 
água torna-se mais importante, 
seja para a agricultura, para a 
produção ou para as cidades. O 
desafio é produzir melhor com 
menos água, com maior eficiência. 
Mais de 60% das áreas de irrigação 
podem ser otimizadas e cerca de 
40% das áreas agrícolas podem ser 
desenvolvidas por meio de 
modernos sistemas de irrigação que 
economizam água. A questão da 
água é ainda mais desafiadora se 
levarmos em consideração o risco 
crescente de degradação do solo 
devido às mudanças climáticas. 

O outro grande desafio é manter a 
biodiversidade nos sistemas 
agrícolas. Há 20 anos ninguém 
ouvia falar da importância dos 
polinizadores e agora existe até um 
projeto global de promoção da 
biodiversidade. Está se tornando 
cada vez mais claro que a 
agricultura diversificada não é 
apenas uma estratégia, mas parte 
da resposta para alcançar a 
sustentabilidade nos sistemas 
agrícolas. 

COMO A FAO TRABALHA PARA 
FORTALECER AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA 
EM NOSSO PAÍS? 

Levando em conta a força 

institucional de países como os do 
cone sul da América Latina 
(Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e 
Uruguai), o trabalho da FAO está 
orientado para o fortalecimento das 
políticas públicas de 
desenvolvimento rural e da Agenda 
2030, especificamente na melhoria 
dos sistemas agroalimentares, 
alimentação saudável e governança 
dos recursos naturais, com uma 
perspectiva local e uma abordagem 
cidade-região ou territorial. 

A FAO promove inovações e 
acompanha processos para que se 
transformem em políticas públicas. 
Um bom exemplo é o atual Cadastro 
Nacional de Florestas Públicas, que 
é uma política pública 
institucionalizada no Brasil e que 
tem servido de exemplo para muitos 
países. Há cerca de três décadas, a 
FAO iniciou com o governo 
brasileiro o desenvolvimento da 
metodologia para a geração de um 
cadastro florestal, e os resultados 
são perceptíveis e evidentes. 

QUAL A IMPORTÂNCIA DE 
FOMENTAR A PESQUISA EM 
NOSSO PAÍS PARA ALCANÇAR O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL?

A aplicação da inovação, pesquisa e 
ciência na produção é um assunto de 
grande importância. Durante a 
Conferência bianual da FAO em 
Roma, o Diretor-Geral enfatizou: 
‘Nossos sistemas agroalimentares 
não estão proporcionando os 
resultados nutricionais e de 
segurança alimentar que desejamos 
alcançar’. 
Se quisermos transformar os nossos 
sistemas agroalimentares em 
sistemas mais resilientes e 
sustentáveis, é urgente o 
investimento em tecnologias e 
inovação, além da redução das 
lacunas de exclusão digital. Esse é o 
maior desafio, e deve ser um desafio 
no qual a agricultura tropical, com o 
Brasil na vanguarda, será líder nessa 
mudança.

Além disso, a inovação para 
recuperar ecossistemas degradados, 
os quais muitas vezes são 

encontrados em áreas próximas à 
agricultura, se torna ainda mais 
importante se levarmos em conta 
que neste 2021 deu-se início à 
Década da Restauração de 
Ecossistemas, liderada pela ONU.

COMO A UNIÃO DA 
COMUNIDADE E A VALORIZAÇÃO 
DA ECONOMIA LOCAL, 
PRINCÍPIOS DO 
COOPERATIVISMO, PODEM 
CONTRIBUIR COM O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL A NÍVEL 
NACIONAL?

O desenvolvimento sustentável se 
constrói a partir do local, das 
comunidades e de seus territórios. 
Por isso, atores locais e 
principalmente não 
governamentais, como as 
cooperativas, são fundamentais na 
geração e continuidade de esforços 
para melhorar o uso da terra, da 
água, da produção, da redução dos 
gases de efeito estufa, entre 
outros. Podemos afirmar que o 
cooperativismo faz parte do 
desafio de institucionalizar a 
sustentabilidade dos sistemas 

Está se tornando 
cada vez mais claro 

que a agricultura 
diversificada não é 

apenas uma 
estratégia, mas 

parte da resposta 
para alcançar a 

sustentabilidade 
nos sistemas 

agrícolas
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O outro grande desafio é manter a 
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agrícolas. Há 20 anos ninguém 
ouvia falar da importância dos 
polinizadores e agora existe até um 
projeto global de promoção da 
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cada vez mais claro que a 
agricultura diversificada não é 
apenas uma estratégia, mas parte 
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COMO A FAO TRABALHA PARA 
FORTALECER AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA 
EM NOSSO PAÍS? 

Levando em conta a força 

agroalimentares nas 
comunidades, na região, no país e 
no mundo. 

COM A PANDEMIA, 
AUMENTARAM OS DESAFIOS EM 
RELAÇÃO À SEGURANÇA 
ALIMENTAR, UMA DAS 
PRIORIDADES DA FAO. EM 2020, 
A CASTROLANDA LANÇOU A 
CAMPANHA CUIDAR, ENVOLVER 
E AMAR PARA AUXILIAR 
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE POR MEIO 
DO ESPÍRITO DE COLABORAÇÃO 
DE COOPERADOS E 
COLABORADORES. QUAL A 
RESPONSABILIDADE DAS 
COOPERATIVAS PARA 
ALCANÇAR ESSE OBJETIVO?

As cooperativas têm um papel 
fundamental quando se trata 
deste grande problema que o 
mundo todo enfrenta, mas 
sobretudo na América Latina, que 
é a desigualdade. Com isso, o 
desafio da inclusão passa por 
diversas frentes, podendo ser 
econômica, digital e social. O 
papel do cooperativismo já foi 
falado anteriormente no aspecto 
econômico e digital, e este 
trabalho realizado pelo Cuidar, 
Envolver e Amar, é um exemplo 
de como as cooperativas podem 
atuar também no aspecto social. 

NA EDIÇÃO ANTERIOR DA 
REVISTA CASTROLANDA, 
DESTACAMOS A FORÇA DE 
TRABALHO DAS MULHERES E A 
SUCESSÃO DO TRABALHO DOS 
PAIS PARA AS FILHAS NAS 
PROPRIEDADES DOS NOSSOS 
COOPERADOS. COMO A FAO VÊ 
A REPRESENTATIVIDADE DAS 
MULHERES NO SETOR?

No Brasil, segundo o Censo 
Agropecuário de 2017, 947 mil 
mulheres são responsáveis pela 
gestão de propriedades rurais e, 
juntas, administram cerca de 30 
milhões de hectares. Mas este 
número é inferior quando 
comparado às mulheres geradoras 
de emprego rural não agrícola, 

principalmente no setor de 
serviços e indústria, vinculados ao 
turismo e preparação de 
alimentos. 

Com esta pandemia, a agricultura 
continuou avançando, entretanto 
todos os empregos relacionados 
ao turismo, comércio e 
manufatura, principalmente 
realizados pelas mulheres, 
lamentavelmente foram 
interrompidos. Isso nos dá a 
certeza de que até em uma crise de 
saúde as mulheres são as mais 
afetadas, impactando no emprego 
rural e no desenvolvimento dos 
territórios.

As mulheres são grandes agentes 
de mudança, e possuem 
habilidade e conhecimento para 
vencer os desafios que 
enfrentamos atualmente. Ações 
inovadoras, principalmente 
aquelas envolvendo o 
desenvolvimento tecnológico, 
serão essenciais para impactar de 
maneira positiva os desafios da 
pandemia de COVID-19, 
especialmente nas condições de 
vida destas mulheres rurais. Esse 
é um passo essencial para o 
desenvolvimento rural.

ENTENDEMOS A AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL COMO AQUELA 
QUE RESPEITA E CUIDA DO 
MEIO AMBIENTE E ESTAMOS 
SEMPRE BUSCANDO SOLUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS E DE IMPACTO 
POSITIVO. COMO A FAO TEM 
TRABALHADO A QUESTÃO DA 
PRESERVAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE COM AS 
ORGANIZAÇÕES DO 
AGRONEGÓCIO?

No caso do chamado 
‘agronegócio’ no Brasil, as 
questões de preservação 
ambiental devem ser trabalhadas 
de três formas. Em primeiro lugar, 
a partir dos próprios produtores, 
levando em consideração que a 
preservação do negócio depende 
também da preservação do solo e 
dos recursos naturais. Em 
segundo lugar, com políticas 

públicas e incentivos que 
promovam a biodiversidade e a 
conservação, tanto em nível 
estadual como nacional. E, em 
terceiro lugar, o mercado estará 
cada vez mais inclinado a 
demandar produtos que 
garantam, por meio de 
mecanismos de rastreabilidade, 
uma agricultura limpa e mais 
harmoniosa com o ecossistema 
onde esses produtos são gerados. 

O mercado estará 
cada vez mais 
inclinado a demandar 
produtos que 
garantam uma 
agricultura limpa e 
mais harmoniosa com 
o ecossistema onde 
esses produtos são 
gerados

ENTREVISTA
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O mexicano Rafael Zavala 
assumiu o posto de representante 
da FAO no Brasil em 2018, 
substituindo Alan Bojanic. Zavala 
é formado em Zootecnia pela 
Universidade Autônoma 
Metropolitana do México, tem 
mestrado em Agricultura 
Sustentável pela London 
University e doutorado em 
Políticas para o Desenvolvimento 
Rural pela East Anglia University, 
da Inglaterra. Apesar do pouco 
tempo no Brasil, a experiência 
junto à FAO é antiga: Zavala 
estava, desde 2012, na 
representação do órgão na 
Colômbia, onde duplicou os 
recursos mobilizados pelo órgão e 
triplicou as contribuições geridas 
com parceiros internacionais.





ser sustentável é todo 
o processo que busca 
preservar, da melhor 
maneira possível, o 
meio ambiente. 

SAÚDE E SUSTENTABILIDADE

Bruna Damazio Brun
Médica do Trabalho

Para iniciarmos esse artigo, primeiro precisamos 
entender o que é sustentabilidade, o que ela 
envolve e como podemos desenvolver uma 
economia sustentável.

A resposta simples seria: 

É um conceito relacionado ao desenvolvimento 
sustentável, ou seja, formado por um conjunto de 
ideias, estratégias e demais atitudes 
ecologicamente corretas, economicamente 
viáveis, socialmente justas e culturalmente 
diversas – na prática, seria suprir as necessidades 
do presente, sem prejudicar o futuro.

Por quê, cada vez mais, falamos em 
desenvolvimento sustentável e sua relação com a 
saúde? Vamos a um exemplo simples?!

Usar a bicicleta 
como meio de 
transporte no 
dia a dia, ao 
invés de meios 
de transporte 

BICI
CLETA

motorizados, nos traz um exercício saudável e 
limpo para o meio ambiente. Traz benefícios à 
saúde, primariamente pela atividade física 
realizada e secundariamente, não 
contribuindo para a emissão de gases nocivos 
à atmosfera, com piora do efeito estufa e 
consequentemente, alterações climáticas e 
também por não contribuir com um ar 
poluído em grandes centros, o que nos gera, 
por ano, inúmeras doenças respiratórias.

Por quê preservar o meio ambiente, ou seja, 
ser sustentável interfere diretamente na 
saúde da população? 
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SAÚDE

OMS, 1993

Desde o século passado quando se consolidou a 
ideia de História Natural da Doença, as análises   
epidemiológicas do processo saúde-doença 
passaram a evidenciar a relação entre homem e 
ambiente como uma das suas determinantes. 

Em situações de desequilíbrio resultantes destes   
componentes há uma perturbação que pode 
produzir quebra do equilíbrio de organismos vivos 
podendo funcionar como fenômenos patogênicos 
(doenças). 

Quando somados à falta de saneamento básico,  
degradação do solo, do ar, das águas e nascentes, 
poluição por resíduos químicos letais oriundos de 
atividades como mineração e indústria 
petroquímica, entre outras condições de  nosso 
tempo, têm-se graves ameaças à saúde humana. A 
relação saúde-meio ambiente se mostra recíproca 
pois, a boa saúde contribuí para o alcance de 
outras metas sociais como o desenvolvimento 
econômico e a preservação do meio ambiente, 
sendo  apontada como componente inerente a 
todas as faces do desenvolvimento. 

Em vários pontos de nossa vida, sustentabilidade 
e saúde caminham de mãos dadas. Na verdade, 
nossa saúde nunca esteve tão ligada à saúde do 
planeta. São cada vez mais comuns as doenças 
causadas por problemas ambientais, dentre as 
quais podemos destacar:

Asma, bronquite, alergias e demais doenças 
respiratórias causadas pela poluição do ar.  

Intoxicação alimentar, alergias e problemas no 
sistema digestivo causados pela poluição da água 
e do solo.  

Disenteria, esquistossomose, gastroenterite, 
paralisia infantil, febre tifoide, cólera, hepatite e 
diarreia, transmitidas pela água contaminada.  

Dengue, Febre amarela, Zika e Chikungunya, 
transmitidas por mosquitos que se desenvolvem 
em águas paradas e poluídas (a urbanização 
desordenada afeta, principalmente, o saneamento 
básico, particularmente o abastecimento de água 
e a coleta de lixo, que se mostram insuficientes ou 
inadequados nas periferias das grandes 
metrópoles. Uma das consequências desta 
situação é o aumento do número de criadouros 
potenciais do principal mosquito vetor).  

Aumento do estresse, perda de concentração e 
memória, ansiedade, cansaço, depressão e até 
surdez causados pela poluição sonora.  

Alterações hormonais causadas pela ingestão 
de toxinas, poluentes e demais substâncias 
químicas presentes na água e nos alimentos.

Temos que reconhecer que temos recursos 
naturais finitos e que cabe a nós, cuidarmos 
desses recursos para que propiciemos 
melhores condições de vida às futuras 
gerações.

Saúde ambiental são 
todos aqueles aspectos 
da saúde humana, 
incluindo a qualidade de 
vida, que estão 
determinados por 
fatores físicos, químicos, 
biológicos, sociais e 
psicológicos no meio 
ambiente. Também se 
refere à teoria e prática 
de valorar, corrigir, 
controlar e evitar aqueles 
fatores do meio 
ambiente que, 
potencialmente, possam 
prejudicar a saúde de 
gerações atuais e 
futuras’’
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Os 70 anos de dedicação e trabalho de 
diferentes gerações são marcados com uma 
história iniciada na Holanda, escrita em 
terras brasileiras e que será reforçada no 
decorrer dos próximos meses. No dia 30 de 
abril, a Castrolanda lançou a campanha 
institucional de aniversário “Nossas razões 
para celebrar”.

Durante os meses que antecedem os 70 anos 
da Cooperativa serão realizadas ações 
envolvendo cooperados, colaboradores e 
toda a comunidade, união que está na 
essência da Castrolanda. 

Para o Presidente, Willem Berend 
Bouwman, a Cooperativa caminha para 
mais um ano de superação. “Na 
comemoração dos 70 anos, temos muitos 
motivos para celebrar. Mesmo em um 
cenário desafiador, já conquistamos ótimos 
resultados, consequência do trabalho e 
empenho de nossos associados, 
colaboradores e toda a família Castrolanda”. 

“Nossa história nasceu da coragem, se 
fortaleceu na fé e se consolidou no trabalho. 
São sete década focadas na cooperação. 
Agora vamos intensificar ainda mais os 
nossos trabalhos, com valorização das 
pessoas e foco na eficiência operacional 
para um futuro de conquistas”, afirma o 
Presidente da Cooperativa.

Como parte deste trabalho, o site, as redes 
sociais e a logomarca da Cooperativa 
ganharam uma nova identidade. A partir de 
agora, todos os materiais carregam o selo 
dos 70 anos, que faz referência à história e a 
arquitetura holandesa.

“As ações são baseadas em nossos valores e 
o grande objetivo é mostrar que juntos 
construímos estas conquistas. Queremos 
que este momento fique gravado na 
memória e seja celebrado por todos, mesmo 
com a distância imposta pela pandemia”, 
afirma o Supervisor de Comunicação e 
Marketing, Edgar Ribas.  

NOTÍCIAS

Castrolanda lança campanha 
em comemoração aos 70 anos



Dia do Imigrante: 

grandes histórias reforçam coragem 
e trabalho do pioneirismo holandês

Jan Petter chegou 
ao Brasil com 9 anos 
de idade.
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Uma das histórias marcantes de 
imigração é a de Jan Petter, cooperado 
da Castrolanda que chegou ao Brasil 
com apenas 9 anos. “Foram três 
semanas viajando de navio. Para nós, 
crianças, andar de navio naquele 
momento era uma das melhores coisas 
que poderíamos fazer”, conta. 

Imagine deixar para trás tudo aquilo que você e sua 
família construíram ao longo de toda a vida e se 
aventurar em um novo país – do outro lado do oceano. 
A situação já é difícil e desafiadora por si só, mesmo 
vivendo em um mundo globalizado como o de hoje. 
Imagine, então, fazer tudo isso há 70 anos, em um 
período de comunicação escassa e pouquíssimas 
informações de fora da sua terra natal. 

Essa pequena suposição já mostra a coragem e a força 
de vontade dos imigrantes holandeses que deixaram a 
Europa no período pós-guerra para iniciar uma nova 
vida no Brasil. Especificamente na região dos Campos 
Gerais do Paraná onde fundaram a colônia Castrolanda 
e iniciaram os trabalhos com a cooperativa. 

A fé, a educação e o cooperativismo 
sempre foram os pilares da imigração 
holandesa, que carrega culturas e 
tradições até os dias de hoje. No dia 25 
de junho é comemorado em todo o país 
o Dia do Imigrante e tem como objetivo 
celebrar e ressaltar a força de vontade 
do imigrante em construir uma nova 
vida em solos brasileiros, além de 
destacar a importância da troca de 
culturas e realidades para a construção 
de uma identidade globalizada, sem que 
se percam as origens e tradições de cada 
povo. 

Lembranças
da imigração
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Ações 
comemorativas
Uma das ações que já está em 
andamento é o “De Olho na 
Castrolanda”, uma websérie em vídeo 
que destaca iniciativas da Cooperativa e 
vai contar os projetos da Castrolanda 
junto aos cooperados e toda a cadeia 
produtiva.

O pioneiro lembra ainda das dificuldades com o idioma e 
de uma boa coincidência na escola. “Eu não sabia falar 
nada em português, nem um pouco mesmo. Por muita 
sorte, as professoras da nossa escola sabiam holandês – 
e foi o que nos ajudou no aprendizado por aqui”, 
relembra. 

Mesmo com a vinda ao Brasil, 
uma série de tradições 
holandesas foram mantidas até 
hoje. Uma delas é o almoço em 
família com receitas passadas de 
geração em geração, como é o 
caso da sopa de ervilha e o arroz 
doce da família Rabbers. A 
sobremesa, por exemplo, tem um 
toque especial da matriarca Antje 
Rabbers – uma das pioneiras da 
imigração holandesa para a 
região de Castro.

“A receita de um arroz doce bem 
gostoso é usar pouca água e mais 
leite. Quanto mais leite, mais 
gostoso. Você usa um copo de 
arroz bem fino – não dos 
grossos, dos finos. O arroz fino 
cozinha mais. E aí cozinha, 
cozinha... até ficar pronto”, 
explica. Pela tradição holandesa, 
os familiares se reúnem para um 
café da manhã e almoço logo após o culto dos domingos. 

As tradições e culturas holandesas são os pilares para a consolidação da Castrolanda, conforme conta 
o patriarca Jan Petter. “Só conseguimos implantar normas e regras – e segui-las com o apoio de 
todos – por conta das nossas tradições. Sempre foi muito discutido tudo o que queríamos antes de 
colocar em prática na cooperativa”. A cultura de ouvir a opinião de todos e discutir conjuntamente a 
tomada de decisões transformou, segundo ele, a Castrolanda no que é hoje. 

No dia 25 de junho, em comemoração ao Dia do 
Imigrante, foi realizada uma live nas mídias digitais, 
apresentada pelo Presidente Willem, que contou a 
história de algumas das famílias pioneira e homenageou 
os mais de mil cooperados. Na live, também foi lançado o 
hotsite especial dos 70 anos da Cooperativa, com um 
conteúdo voltado para a celebração do aniversário.

Confira o segundo
episódio da série

‘De Olho na Castrolanda’
Aponte a câmera

do seu celular para
o QRCode.

Antje Rabbers, 
uma das pioneiras 
da imigração 
holandesa para 
a região de 
Castro.



NOTÍCIAS
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A produção sustentável tem ganhado cada 
vez mais espaço. E na suinocultura o 
bem-estar animal é parte fundamental. 
Compreender as necessidades e manter a 
qualidade de vida dos animais gera 
impactos produtivos que podem ser 
sentidos diretamente pelos produtores.

A partir da Instrução Normativa (IN) 113 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), publicada no 
final de 2020, o Brasil tem seu primeiro 
conjunto de normas relacionadas ao 
bem-estar animal. As orientações estão 
alinhadas com a Organização Mundial da 
Saúde Animal (OIE) para a produção de 
suínos, o que permite o aumento das 
exportações do setor.

O Coordenador de Produção da 
Castrolanda, Euler Kiefer, afirma que o 
destaque é a preocupação com a 
qualidade. “Manter a qualidade desde o 
leitão no desmame é nosso objetivo. Isso 
já gera impactos como menos estresse, 
diminuição do uso de antibióticos e, 
consequentemente, nossa qualidade é 
superior”. Euler ainda comenta que esta 
adequação consiste também na melhoria 
do processo produtivo, exemplo da UPL II, 
inaugurada em 2019, que foi construída 
com os mesmos critérios.

Segundo informações da Embrapa Suínos e Aves, as 
perdas relacionadas ao bem-estar animal chegam a 
0,15% do produto desembarcado. O percentual 
representa um total de R$ 30 milhões anualmente 
para o mercado de suínos.

Investir no bem-estar animal é sinônimo de produção 
moderna e que traz benefício direto para as granjas. 
“O investimento reflete em toda a cadeia. O produtor 
que trabalha com os leitões da Castrolanda poderá 
observar um aumento no peso do alojamento dos 
animais. Queremos atender a satisfação de nossos 
cooperados e do consumidor final”, explica Euler.

CASTROLANDA INAUGURA 
NOVA MATERNIDADE DE SUÍNOS

Comitê de Suinocultores presenteia o Presidente da 
Castrolanda, Willem Berend Bouwman, com uma 
escultura representando o setor. A obra vai compor a 
decoração da Sala Castrolanda, no prédio Corporativo. 

NOTÍCIAS
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Mateus Simão coleciona 
premiações entre os melhores
suinocultores.

Suinocultores da Castrolanda
se destacam entre os melhores
da América Latina

A suinocultura da Castrolanda marcou presença 
mais uma vez na premiação Melhores da 
Suinocultura Agriness, que ocorreu em abril. Os 
cooperados Mateus Simão e Reinder Barkema 
levaram o primeiro e segundo lugares dentre as 
granjas brasileiras na categoria com até 300 
matrizes. 

O Coordenador de Produção da Suinocultura da 
Castrolanda, Euler Kiefer, fala que a cada ano a 
área tem crescido e proporcionado aos 
cooperados mais acesso as tecnologias e 
insumos. “É motivo de orgulho para o nosso 
setor. Ao longo dos anos, mantivemos a 
constância de nossos cooperados. A própria 
Unidade Produtora de Leitões (UPL) também já 
foi premiada. Os bons resultados são 
consequências do trabalho diário da nossa 
equipe para desenvolver todos os processos”. 

Este é o nono ano em que Mateus Simão aparece 
entre os destaques do campeonato. O cooperado 
comenta que a assistência técnica é 
fundamental para se alcançar os melhores 
índices. “Ser reconhecido é fruto da dedicação e 
do empenho da nossa equipe, da família e dos 
técnicos que nos acompanham. Trabalhar em 
conjunto com a assistência da Cooperativa nos 
ajuda com orientações para a melhor dieta dos 
animais e o melhor manejo com as matrizes”, 
afirma. 

As granjas participantes têm diferentes portes e 
sistemas de produção distribuídas por todas as 
regiões do Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e 
outros países sul-americanos. Neste ano, o 
campeonato contou com a participação de mais 
de 2 mil granjas no Brasil e na América Latina, 
número que representa cerca de 1,6 milhão de 
matrizes, segundo a Associação Brasileira dos 
Criadores de Suínos (ABCS). 

“Existe uma correlação bem significativa entre 
a qualidade de mão de obra e a produtividade. A 
cooperativa fornece os insumos que permitem 
alcançar indicadores elevados, como ração, 
genética, sêmen e os serviços técnicos, o que 
permite para todas as granjas do sistema 
alcançarem resultados elevados”, explica Euler. 
Para o Coordenador, a soma certa destas ações 
consegue evidenciar o potencial de 
produtividade dos suinocultores. 

Na premiação, os concorrentes são classificados 
com base no índice de desmamados/fêmea/ano 
(DFA) acumulado durante o período do 
campeonato. Em 2021, este índice bateu 
recordes no Brasil e chegou a 28,91 frente a 
24,82 registrado há 20 anos. O objetivo principal 
do prêmio é estimular o desenvolvimento dos 
processos de gestão das granjas com foco em 
melhorar sua produtividade.

NOTÍCIAS
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0800 042 1050

0800-646-1050

SAC Castrolanda

SAC Alegra

Atender as demandas e compreender 
onde é possível melhorar faz parte do 
dia a dia da Castrolanda. Além disso, 
saber receber críticas, elogios e 
sugestões e estar sempre dispostos para 
sanar dúvidas faz com que a cooperativa 
tenha cada vez mais credibilidade e 
possa aliar serviços e produtos de 
qualidade. Pensando nisso, foi lançado, 
no mês de maio, o Serviço de 
Atendimento ao Cooperado (SAC), o 
canal de atendimento direto com o 
produtor. 

Disponível nos canais 0800 telefone, 
0800 WhatsApp, e-mail e site 
Castrolanda, o SAC tem como objetivo 
abrir um meio de comunicação direto 
entre a Castrolanda e seus cooperados, 
possibilitando emitir sugestões, 
reclamações e elogios sobre os produtos 
e serviços oferecidos, bem como 
situações do dia a dia, conforme explica 
a Coordenadora de Facilities, Silvane 
Ortiz. 

“Por meio do SAC pretendemos 
demonstrar aos cooperados o quanto os 
valorizamos. Mais do que sanar focos de 

insatisfação, tornar o serviço um canal 
para inovar e estabelecer espaços de 
diálogo com os cooperados, gerando 
informações e contribuindo para a 
satisfação. O SAC terá o papel de 
registrar e encaminhar os registros para 
tratativas, garantindo que todos tenham 
retorno e em um limite de tempo 
pré-determinado”, reforça Silvane. 
Além disso, há a garantia da 
confidencialidade das informações, sem 
exposição para quem entra em contato 
por esse serviço. 

A coordenadora também conta que, 
desde a implementação do novo SAC, a 
comunicação teve melhoras 
significativas. “Estou bem contente, a 
adesão está melhor do que eu esperava. 
É um canal que cria uma relação mais 
próxima, rápida, eficaz e que dá retorno. 
Quando a empresa se preocupa em 
tratar uma reclamação, ela melhora a 
satisfação do cooperado”. 

O próximo passo do novo SAC 
Castrolanda é aumentar a divulgação 
para os clientes. Em breve, os contatos 
estarão nas embalagens dos produtos. 

SAC Castrolanda: mais um canal
de atendimento aos cooperados

Cooperados, 
colaboradores, clientes e 
público em geral podem 
enviar dúvidas, críticas, 
elogios e sugestões para 
o SAC por telefone ou 
WhatsApp nos números:

sac@castrolanda.coop.br

NOTÍCIAS
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Integridade, agilidade e integração:
SAP entra em completa operação 

Um grande processo, de meses e meses de 
desenvolvimento e instalação, que envolveu 
dezenas de colaboradores da Castrolanda e que 
precisou ser feito com a maior discrição possível 
para que não afetasse a operação da cooperativa: 
esse é o SAP Alioth, novo software de gestão que 
entrou em operação integral no início de maio. O 
sistema, a princípio, parece não despertar tanto 
interesse em relação ao seu funcionamento, mas é 
muito mais importante do que aparenta ser.

O SAP substitui um antigo sistema que, em alguns 
processos, foi desenvolvido pela própria 
Castrolanda e que passou a não acompanhar o 
crescimento exponencial da cooperativa e todas as 
necessidades que os colaboradores buscavam. 
“Tínhamos um sistema desenvolvido ‘dentro de 
casa’ – não que ele fosse ruim, mas não possuía as 
facilidades que o mercado competitivo exige, 
como é o caso do SAP. Hoje temos uma gestão 
centralizada e integrada, de acordo com nossas 
necessidades”, conta o Coordenador de 
Tecnologia da Informação da cooperativa, Renato 
Viaro.

O Coordenador elenca três grandes vantagens na 
implantação do novo sistema, que agora está 
alinhado com o Horizonte, nome dado ao 
planejamento estratégico para o crescimento da 
Castrolanda até 2024. 

O primeiro deles é a centralização de informações 
e integração automática entre os setores. “Até 
então nossos dados eram muito descentralizados. 
Cada unidade fazia sua parte – contabilmente, por 
exemplo – e nem todo mundo estava integrado. 
Com o SAP conseguimos ver de hora em hora 
como está o faturamento de todas as unidades – 
só para se ter uma ideia da praticidade. Todas as 
informações estão centralizadas e integradas em 
um único processo”, explica Viaro. O novo modelo 
permite entender qual unidade está indo bem nos 
negócios, quem está precisando de ajuda e até 
mesmo quem tem mais condições de ajudá-la 
naquele momento.

Outra grande vantagem diz respeito à dinamicidade 
dos processos. “Por ser um sistema integrado, 
conseguimos ter dados, números e resultados de todas 
as unidades e setores sem passear por vários 
sistemas”, conta o Coordenador. A proposta facilita a 
tomada de decisões importantes e a traçar as 
estratégias com mais assertividade.

A terceira vantagem listada por Viaro é talvez a mais 
impactante para o cooperado: o novo sistema traz 
ainda mais integridade e confiabilidade aos dados. 
“Quando se tem um software criado em casa e algo não 
funciona bem, você consegue forçar a barra e fazer 
alterações. Com o SAP é impossível fazer isso, o que 
garante a integridade destes dados”, afirma. Olhando 
para o cooperado, a vantagem é que ele passa a ter 
ainda mais certeza das informações que estão 
chegando eletronicamente até ele.

Castrolanda conclui processo de transição do novo software de gestão, 
que passa a integrar dados entre setores, dá dinamicidade nos serviços 
e garante mais segurança aos cooperados.

2 ANOS E MEIO DE PROJETO

+ 40 KEY PEOPLE (KP)

DISPONÍVEL NAS 7 
UNIDADES DE NEGÓCIO

+ 33 MIL ETAPAS DE TESTE

24 SISTEMAS

+ DE 50 CONSULTORES 
SAP ENVOLVIDOS

+ DE 100 NOVAS INTERFACES,
SENDO 72 INTERNAS

em números
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Edição de 2021 será 100% virtual por conta da pandemia – 
desde o processo de votação até a divulgação dos vencedores.
Estão abertas as votações para 
definir os vencedores da 19ª 
edição do Troféu Agroleite – 
iniciativa da Castrolanda 
Cooperativa Agroindustrial para 
homenagear e incentivar os 
melhores desempenhos e 
práticas da cadeia leiteira 
nacional. Os internautas têm até 
o dia 30 de julho para escolher as 
empresas que merecem receber 
o prêmio.

Devido à pandemia, todo o 
processo do Troféu Agroleite em 
2021 será realizado de maneira 
online – desde a votação, já 
tradicionalmente feita via 
internet, até a divulgação dos 
vencedores. Para esta edição, o 
comitê organizador definiu 
novas regras e organizou as 

premiações em 11 categorias: 
genética, nutrição, 
medicamentos, bem-estar, 
sementes, ordenha e 
refrigeração, máquinas e 
equipamentos, produtor de leite, 
agente financeiro, laticínios e 
embalagens.

A votação ocorre por meio do site 
oficial do prêmio – 
www.trofeuagroleite.com.br. Ela 
é aberta para todas as pessoas 
físicas, com o uso do CPF, data 
de nascimento e um e-mail 
válido. Cada pessoa pode votar 
somente uma vez e o voto só será 
validado após uma confirmação 
via e-mail. O prazo para a 
escolha encerra às 12 horas de 30 
de julho.

Troféu Agroleite abre votação para 
escolher destaques da cadeia leiteira

A divulgação dos vencedores 
será realizada no site do evento, 
via comunicado oficial e nas 
redes sociais, no dia 12 de agosto. 
Os nomes das empresas e 
personalidades vencedoras 
também estarão disponíveis nos 
canais institucionais da 
cooperativa e do Agroleite. O 
regulamento completo pode ser 
acessado pelo site oficial do 
prêmio.

Para votar,
aponte a

câmera do seu
celular para
o QRCode.



Cooperativa fecha parceria comercial com a IASA, 
companhia paraguaia com mais de 12 anos de experiência 
no segmento agrícola.

Filipe Antonio Oliveira
Coordenador da Sementes Castrolanda

A parceria traz um 
horizonte de 
oportunidades para os 
dois lados, pensando no 
potencial da IASA em 
território paraguaio e em 
uma parceria com 
expectativas enormes de 
crescimento’’

A Sementes Castrolanda iniciou, 
na última semana, uma parceria 
inédita que possibilitará a venda 
de sementes certificadas de soja 
no Paraguai – trata-se também 
da primeira ação de exportação de 
sementes da história da 
cooperativa. O trabalho conta com 
o apoio da Inversiones Agricolas 
S.A. (IASA), que ficará 
responsável pela comercialização 
das sementes em solo paraguaio, 
um país com forte potencial 
agrícola e com um futuro 
promissor para o agronegócio.

“São dois trabalhos pioneiros: o 
da IASA, fomentando junto aos 
produtores as necessidades e 
vantagens do uso de sementes 
certificadas, e o nosso, de 
exportar juntamente com nosso 
know-how, as sementes de 
procedência e de qualidade ao 
Paraguai”, conta o coordenador 

da Sementes Castrolanda, Filipe 
Antonio Oliveira.

A iniciativa partiu da própria 
IASA, que viu no mercado local a 
oportunidade de investir no 
posicionamento de sementes de 
soja certificadas, e encontrou na 
Sementes Castrolanda uma 
empresa de qualidade, 
procedência e segurança. A IASA 
tem 12 anos de atuação no 
Paraguai, com cinco unidades de 
recepção de grãos e sete 
escritórios de atendimento ao 
cliente espalhados pelo país.

“A parceria traz um horizonte de 
oportunidades para os dois lados, 
pensando no potencial da IASA 
em território paraguaio e em uma 
parceria com expectativas 
enormes de crescimento”, explica 
o coordenador. Atualmente os 
produtores do país estão 

Em parceria inédita, Sementes 
Castrolanda inicia venda para fora 
do Brasil

deixando de lado a multiplicação 
das sementes por conta própria e 
investindo no uso de sementes 
certificadas, o que traz grandes 
expectativas para o trabalho.

NOTÍCIAS
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Mesmo com condições climatológicas bastante adversas, a 
Castrolanda conseguiu registrar números acima da média 
estadual paranaense nas safras 2020/2021 de milho e soja. 
Os produtores de parte do estado acabaram surpreendidos 
por longos períodos chuvsos e de estiagem, mas a eficiência 
operacional da cooperativa fez com que o período 
conturbado de seca e chuva não afetasse tanto o 
desempenho do cooperado na lavoura.

O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e Abastecimento, registrou um 
rendimento médio de 3,5 mil kg/ha na soja paranaense. O 
valor é 6,5% menor que o apresentado na safra estadual de 
19/20, quando foi alcançada a média de quase 3,8 mil kg/ha.

Na contramão destes números está a Castrolanda, que 
mesmo com o período climatológico conturbado conseguiu 
registrar resultados acima dos apresentados pela média 
paranaense. 

Os números do rendimento da soja na cooperativa, foram 
12,5% mais altos que os apresentados no Paraná. A 
produtividade da leguminosa ficou na casa de 4 mil kg/ha, 
totalizando 293 mil toneladas em recepção.

A Castrolanda ainda fechou a recepção soja em 293 mil 
toneladas, sendo 229,3 mil toneladas somente dos 
cooperados. O total é 2,2% maior que a recepção da safra 
19/20, com 286,7 mil toneladas, de acordo com o 
Coordenador de Grãos da Castrolanda, Diogenes 
Novakowiski. “Tivemos um aumento de 10% sobre nossa 
própria estimativa de recepção com os cooperados. Nossas 
unidades estavam preparadas para receber a produção na 
medida em que se avançou com a colheita” afirma.
Outro crescimento importante em relação à safra foi no 

NOTÍCIAS

Castrolanda tem rendimento
acima da média estadual na
soja e no milho

SAFRA 
2020/2021:

milho. A recepção da Castrolanda foi 
de 83,9 mil toneladas, sendo 67,7 mil 
toneladas proveniente dos associados. 
Os dados apresentam aumento em 
relação ao ano anterior, quando a 
recepção do milho na safra 19/20 ficou 
em 72,3 mil toneladas. O crescimento 
de 16% é muito maior que o 
apresentado na média estadual: 
enquanto a cooperativa ampliou os 
dados de recepção, o Paraná fechou a 
safra com redução de 13% na 
produção, mesmo com a área plantada 
sendo 5% maior que em relação ao 
mesmo período do ano anterior.

“Tudo ocorreu dentro da normalidade 
e acredito que conseguimos atender os 
cooperados muito bem em relação à 
soja e ao milho”, analisa o 
Coordenador de Grãos da Castrolanda.

Aumento na 
recepção de milho 
dispara em relação 
ao estado
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Diógenes Novakowiski
Coordenador de Grãos da Castrolanda

A Castrolanda oferece o suporte 
técnico e tecnológico, mas é o 
cooperado quem toma as decisões 
e merece os méritos. O resultado 
da safra é fruto de todo um time 
que coopera e faz o crescimento do 
agronegócio’’

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Os números reforçam a eficiência operacional da 
Castrolanda no processo de acompanhamento e apoio 
dos cooperados. “O trabalho da Assistência Técnica fez 
toda a diferença na condução e manejo da lavoura, 
contribuindo para a produtividade do agricultor. Os 
produtos e serviços ofertados pela Castrolanda também 
foram essenciais, como sementes de alta qualidade e 
outros insumos”, explica Diogenes Novakowiski. 

Para o Coordenador de Grãos, a condução da lavoura 
por parte do cooperado também merece destaque. 
“Temos a execução das atividades de campo por parte 
do nosso cooperado, que é quem está no cotidiano do 
campo. A Castrolanda oferece o suporte técnico e 
tecnológico, mas é ele quem toma as decisões e merece 
os méritos. O resultado da safra é fruto de todo um time 
que coopera e faz o crescimento do agronegócio”, 
afirma.  

Os dados paranaenses refletem o atraso no 
plantio causado pela falta de chuva registrada 
em setembro do ano passado, fazendo com 
que as primeiras sementes de soja fossem 
plantadas somente no mês seguinte em solos 
paranaenses. Além disso, o mês de janeiro 
trouxe 18 dias consecutivos de chuvas em 
praticamente todo o Estado, seguidos de um 
período de forte estiagem em fevereiro, 
causando prejuízos na produtividade. As 
condições climáticas desfavoráveis também 
prejudicaram o milho, que apresentou atrasos 
na lavoura e perda de rendimento na média 
estadual.

Eficiência operacional 
é a chave para o sucesso 
da safra

O Paraná é o segundo maior produtor de soja 
do país, atrás apenas do Mato Grosso. O 
plantio da leguminosa é um atrativo para os 
produtores por conta da alta demanda para a 
produção nacional de farelos para ração, 
óleos para fins comestíveis e produção do 
biodiesel – além da procura internacional. O 
alto rendimento da Castrolanda com a 
leguminosa reforça a importância da 
cooperativa em relação ao agronegócio no 
estado. 

Protagonismo na soja

Comparativo safra 20/21 no Paraná

Soja Castrolanda Total Estado*
Área plantada
Recepção
Rendimento

62 mil ha
219 mil t
4.000 kg/ha

5.590 mil ha
19.791 mil t
3.500 kg/ha

Milho Castrolanda Total Estado*
Área plantada
Recepção
Rendimento

8 mil ha
70 mil t
11.391 kg/ha

372 mil ha
3.116 mil t
8.379 kg/ha

*Fonte: Deral/Seab

NOTÍCIAS
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CAPA

cooperar para desenvolver

SUSTENTABILIDADE
NO AGRONEGÓCIO

tender às necessidades do presente sem comprometer os recursos do 
futuro: esta é uma das definições de sustentabilidade. O processo 
passa por uma cadeia solidária que deve ter consciência de suas 
ações, pensar nas gerações futuras e buscar o equilíbrio no consumo.

Apesar de se ter registro de menções anteriores, as bases do conceito 
de sustentabilidade começaram a ser estruturadas em 1972, na 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, também 

conhecida como Conferência de Estocolmo – cidade onde foi realizada. O encontro 
reuniu chefes de estado para tratar sobre as questões relacionadas à preservação do 
meio ambiente e foi um dos primeiros grandes eventos organizados pela ONU para 
discutir o tema.

Mesmo que as noções de sustentabilidade quase sempre estejam ligadas à questão 
ambiental, o termo vai mais longe e abrange economia e sociedade. Os três pilares – 
ambiental, econômico e social – compõe o que se entende por desenvolvimento 
sustentável.
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OBJETIVOS DO
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NA
CASTROLANDA

Em 2015, a ONU anunciou a Agenda 2030 para o 
desenvolvimento global e implementou os 17 
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Eles tratam sobre questões como erradicar 
a pobreza e a fome e alcançar uma agricultura 
sustentável, garantir a saúde e o bem-estar, 
prezar por educação de qualidade e igualdade de 
gênero, prover água potável e saneamento, 
implementar soluções de energia acessível e 
limpa, fortalecer o crescimento econômico com 
trabalho decente, buscar o desenvolvimento da 
indústria com inovação e infraestrutura, reduzir 
as desigualdades, consolidar cidades e 
comunidades sustentáveis, estimular o consumo 
e a produção responsáveis, elaborar ações contra 
a mudança global do clima, preservar a vida na 
água e na terra, promover paz e justiça por meio 
de instituições eficazes e realizar parcerias para 
alcançar estes objetivos.

A partir dos 17 ODS, os países-membro da ONU 
são responsáveis por implementar ações e 
colocá-las em prática para alcançar os objetivos 
até 2030. 

Na Castrolanda, o desenvolvimento sustentável é 
uma das premissas para aliar produtos e serviços 
de qualidade, respeito e preservação dos recursos 
ambientais, valorização das pessoas e 
crescimento econômico. São implementadas 
ações que visam, entre outros objetivos, o 
desenvolvimento do meio ambiente e da 
comunidade. 

O Presidente da Cooperativa, Willem Berend 
Bouwman, destaca que é dever de todos contribuir 
com as ações de sustentabilidade. “Aqui na 
Castrolanda, entendemos que todos devem 
colaborar diariamente para o desenvolvimento 
sustentável. É papel dos cooperados, 
colaboradores, parceiros e de todos da nossa 
comunidade prezar pelos nossos recursos hoje 
para garantir que não falte amanhã”.

Agenda 2030 da 
ONU - Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável

CAPA
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Willem Berend Bouwman
Presidente da Castrolanda

Aqui na Castrolanda, 
entendemos que todos 
devem colaborar diariamente 
para o desenvolvimento 
sustentável. É papel dos 
cooperados, colaboradores, 
parceiros e de todos da nossa 
comunidade prezar pelos 
nossos recursos hoje para 
garantir que não falte 
amanhã’’.

Em 2015, no Dia Internacional das 
Cooperativas, representantes da ONU 
afirmaram que o modelo cooperativista 
contribui para vencer desigualdades e, 
consequentemente, para que o mundo 
alcance o desenvolvimento sustentável. 

“Na cooperativa, são pessoas trabalhando 
por pessoas, buscando o desenvolvimento 
mútuo. Então, já temos uma cultura que 
valoriza o papel de cada um e que reforça 
que todos devem pensar uns nos outros e 
cooperar diariamente para alcançar os 
objetivos”, explica Willem. 

O Horizonte, planejamento estratégico 
elaborado para o período entre 2019 e 
2024, representa o futuro que a 
Castrolanda deseja e o caminho de 
transformação a ser seguido para alcançar 
os objetivos e deixar o legado ainda mais 
forte nos próximos anos. 

Com o propósito de trazer mais impacto 
socioambiental positivo e alinhar os projetos 
apoiados pela Castrolanda com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, o setor de 
Responsabilidade Social da Cooperativa iniciou, em 
janeiro deste ano, o piloto do programa Cooperar 
com os ODS.

Nesta primeira experiência, foram selecionadas duas 
entidades: uma escola de Castro e uma instituição 
que atende crianças e jovens em vulnerabilidade em 
Itaberá/SP. Para a escola, foram compradas placas de 
energia fotovoltaica, que estão gerando uma 
economia de R$ 300 por mês para que se invista em 
outras demandas da entidade. Na instituição do 
município paulista, foi construída uma minicozinha 
industrial, que possibilita a produção de alimentos 
para consumo interno e venda, o que gera economia 
nos gastos com alimentação e fonte de renda.

Projeto Escola de Castro
- Placas de Energia Fotovoltaica.

Em janeiro deste ano,
a Castrolanda iniciou
o piloto do programa

Cooperar para os ODS.
PROGRAMA
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A Castrolanda entende que, para alcançar resultados 
globais, é necessário iniciar com ações locais. Por 
isso, possui diversas campanhas e ações voltadas ao 
desenvolvimento sustentável. 

Nos dois projetos, a educação foi um dos pilares, já 
que, além da doação para a melhoria nas estruturas, a 
cooperativa também realizou uma rodada com duas 
aulas-palestra para os representantes das entidades: 
uma sobre os ODS e outra sobre educação financeira.

O piloto do programa já está na reta final e a ideia é 
iniciar para valer em 2022. Primeiro, com um curso 
sobre como escrever projetos vinculados aos ODS e 
para as leis de incentivo ofertados a todas as 
instituições dos municípios de atuação da 
Castrolanda. Na sequência, a cooperativa vai 
selecionar alguns projetos para atender.

O Analista de Cooperativismo, William Santos, 
explica que o objetivo é fortalecer a educação junto às 
entidades, pilar social da Castrolanda, e mostrar a 
elas como alinhar seus projetos ao desenvolvimento 
sustentável e buscar recursos para atendê-los. "A 
gente entende que não basta só a cooperativa dar o 
recurso, tem que ter uma parte educativa também. E 
sabemos que não vamos conseguir atender a todas as 
instituições, porque temos um recurso limitado para 
isso. Mas vamos atender algumas e as demais podem 
buscar recursos em outros lugares, porque já 
conhecerão o caminho”.

William também destaca que o programa Cooperar 
com os ODS é uma maneira da cooperativa 
multiplicar o impacto socioambiental positivo. “Nem 
sempre vai ser possível abraçar os 17 ODS, mas a 
gente pode ajudar as instituições que estão alinhadas 
com um, dois, três ODS e que tem projetos para isso. 
As nossas ações já são de impacto positivo, mas não 
queremos ficar restritos somente ao que 
conseguimos alcançar internamente. Se ajudarmos 
alguém que também está causando impacto 
socioambiental, conseguimos multiplicar esse 
impacto positivo”.

Com o objetivo de contribuir na erradicação 
da pobreza e da fome (ODS 1 e 2), a 
cooperativa destina verba para doação de 
alimentos, itens de higiene e atendimento 
às demais necessidades da comunidade por 
meio da campanha Cuidar, Envolver e Amar. 
Para promover a educação de qualidade 
(ODS 4), o setor de Desenvolvimento 
Humano disponibiliza treinamentos, cursos 
e subsídio para que os colaboradores e 
cooperados aperfeiçoem suas formações, 
além de representar crescimento econômico 
no setor pela excelência nos produtos e 
serviços e valorizar as pessoas (ODS 8).

Pensando nas energias renováveis e 
acessíveis (ODS 7), se destaca o sistema de 
eficiência energética por meio da produção 
de biogás e a captação da água da chuva para 
utilização em nossas unidades. Para 
proteger a vida terrestre (ODS 15), são 
utilizados os corredores ecológicos e, 
visando a inovação no setor (ODS 9), são 
desenvolvidas pesquisas aplicadas para 
promover soluções tecnológicas para o 
agronegócio. Além disso, em todos esses 
projetos e ações, constroem e fortalecem as 
parcerias (ODS 17).

Isso tudo acaba contribuindo e trabalhando 
dentro da ideia de um agronegócio mais 
sustentável, que atualmente é o principal 
setor para a retomada da economia no 
Brasil. Pensar a longo prazo traz a garantia 
da manutenção da comunidade em que se 
está inserido e o olhar crítico para o todo. 

“Hoje a cooperativa busca o equilíbrio entre 
o auxílio e o desenvolvimento da nossa 
comunidade. A visão da sustentabilidade 
numa vertente socioeconômico e ambiental 
cresceu muito neste meio tempo, o que gera 
crescimento local de médio a longo prazo”, 
explica William. Ele ainda comenta que 
estes projetos acabam sendo uma tendência 
de mercado, o que atribui um impacto 
positivo para a Castrolanda, gerando 
multiplicadores, como no caso dos projetos 
Crescer e Cooperar e Cooperjovem.

COOPERATIVA
E SOCIEDADE

CAPA
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Biodigestor implantado 
na  Unidade de Produção 
de Leitões da Castrolanda.

Criar mecanismos para um agronegócio mais 
sustentável e de menos impacto na natureza sempre 
foi um desafio. Preservar as características naturais 
do meio ambiente permite que com que esta cadeia 
de negócios perdure de modo correto pelas próximas 
gerações. Dessa forma, respeitar o meio ambiente, 
ser justo do ponto de vista social e ainda 
economicamente viável é um compromisso para a 
Castrolanda, por isso, as ações compreendem 
cooperados, colaboradores e até mesmo os processos 
adotados. 

Algumas legislações existentes auxiliam na 
preservação, é o caso da Reserva Legal, determinação 
do Código Florestal quanto ao tamanho de área 
nativa que deve ser preservada. Esta porcentagem de 
terra varia a 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 3,5 mil hectares de área 
florestal, sendo cerca de 55% desse total 
composto apenas por florestas nativas. 

O Cooperado Ronald Wolters comenta que 
produzir dentro desta visão permite a 
continuidade dos negócios. A família 
Wolters trabalha com diversas áreas de 
negócio como, agricultura, suinocultura e 
pecuária leiteira. “Todas as atividades têm 
suas características específicas, mas é nosso 
dever fazer o possível para preservarmos a 
natureza, estamos fazendo para nós 
mesmos. Por aqui, mantemos descarte 
correto de dejetos, destinação de óleos, 
embalagens e medicamentos, além do 
cuidado com as nascentes”, conta. 

PRESERVAR
O FUTURO
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HORIZONTE
SUSTENTÁVEL
Fica difícil pensar no desenvolvimento sustentável 
sem vincular as ações a um bom planejamento 
estratégico – seja no agro ou em qualquer área de 
atuação. E planejar o futuro lembrando da sociedade 
e do meio ambiente é fundamental para o Horizonte, 
nome dado ao plano de estratégias que norteia o 
crescimento da Castrolanda até 2024.

A discussão sobre como crescer sustentavelmente na 
cooperativa é antiga, mas ganhou força em 2018. 
Durante uma das assembleias gerais daquele ano, os 
cooperados tiveram que escolher entre continuar 
apenas com ações filantrópicas, avançar para um 
modelo de benefício compartilhado onde as ações de 
sustentabilidade também se transformam em 

resultados financeiros ou passar por uma 
transformação intensa para se tornar um 
negócio social.

“Optou-se pelo modelo intermediário, de 
benefício compartilhado. Para exemplificar 
a lógica no modelo, imaginem uma 
iniciativa de redução do consumo de papel 
na cooperativa. Essa ação reduz o impacto 
ambiental e reduz os custos necessários 
para nossa operação. Os dois lados 
ganham”, explica o coordenador de 
Estratégia, Projetos e Processos da 
Castrolanda, Vitor Fonseca.

A ideia foi pensar em ações de longo prazo 
que tenham tanto o meio ambiente quanto a 
sociedade como foco, para além do 
desenvolvimento das áreas de negócios – o 
tripé da sustentabilidade. “É lógico que 
parte dos interesses dos cooperados e da 
própria cooperativa são econômicos. Mas, 
se for possível aliar esse crescimento com 
ações que auxiliem o meio ambiente e a 
sociedade, é esse o caminho que deve ser 
seguido”, conta.

Para Vitor, a cooperativa já mostra grandes 
avanços no processo de desenvolvimento 
sustentável, mas ainda há muito o que ser 
feito nos próximos anos. “Precisamos 
cumprir com aquilo que foi planejado em 
relação à sustentabilidade até 2024, para só 
depois pensar em como vamos nos 
aprofundar nas ações”, reforça.

Mas o trabalho não deve ser feito somente 
dentro da Castrolanda. Para que o reflexo 
surja em uma parcela ainda maior da 
comunidade, é necessário que todas as 
etapas da cadeia produtiva atuem em 
conjunto de forma sustentável. Este objetivo 
passa por ações futuras com parceiros de 
negócios, reforço do trabalho com os 
cooperados e, principalmente, atuação 
sustentável nos processos de 
intercooperação.

Recentemente a família Wolters implantou um 
biodigestor na propriedade, o projeto ainda está em 
fase inicial, mas a longo prazo será possível utilizar 
como produção de energia. “Pensar no futuro é ser 
sustentável hoje. Trabalhamos com a terra todos os 
dias e este potencial precisa ser mantido, não fazer 
nossa parte pode prejudicar nossa própria 
produção”, comenta Ronald.   

Para o setor de Meio Ambiente (SSMA) da 
Castrolanda, a conscientização é algo que ao longo 
dos anos vem sendo incentivado pela cooperativa. 
“As orientações técnicas sobre o que pode ou não se 
pode fazer são exemplos dos hábitos que todos os 
cooperados vem adotando ao longo dos anos. Além 
disso, orientamos sobre a distribuição dos dejetos 
nas áreas agrícolas, momento correto da aplicação, 
entre outros temas”, conta o Analista Técnico, 
Leonardo Brandes. 

A Castrolanda atua fortemente com orientações aos 
cooperados. Os serviços de consultoria disponíveis 
com o SSMA compreendem orientações e elaboração 
de documentos de acordo com legislações vigentes 
como Licenciamento Ambiental. Além disso, as 
equipes técnicas de agrônomos e veterinários 
também trabalham com análises exclusivas nas 
propriedades.
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Foi-se o tempo em que se pensava na sustentabilidade da 
cadeia leiteira como uma mera questão econômica, muito 
menos em exclusivamente fomentar as práticas que 
reduzissem os impactos ambientais. Um sistema 
sustentável na cultura do leite representa um equilíbrio 
entre viabilidade econômica, impacto ambiental e 
aceitabilidade social.

Sendo assim, a sustentabilidade no sistema leiteiro 
considera a dimensão econômica, levada por uma 
indústria eficiente e rentável; a dimensão ambiental, 
caracterizada pelo uso eficaz dos recursos, qualidade da 
água e preservação da fauna e flora; e a dimensão social, 
demonstrada pela consideração junto à comunidade, 
colaboradores e bem-estar animal.

O Brasil entrou em 2021 com uma produção anual de mais 
de 25,5 bilhões de litros de leite, de acordo com dados da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
O número é apenas 2,1% maior que o registrado no ano 
anterior, deixando claro o tamanho do desafio de se 
aumentar a produção leiteira em um momento de 
atividades com extremo profissionalismo e alta 
produtividade.

DESAFIOS DA
PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEL
DE LEITE

NOTÍCIAS
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Margareth Aparecida Wacherski
Cooperada Castrolanda

Para nós que começamos do 
nada, as orientações de um 
técnico dentro da propriedade 
agregam bastante. Muitas vezes 
podemos recorrer a eles e 
receber as informações corretas 
de tratamentos e manejos, 
melhorando a qualidade de vida 
das nossas vacas’’

Bem-estar animal 
é a chave para cadeia 
sustentável

Margareth Aparecida Wacherski, de Castro, é uma das 
associadas que contam com o apoio técnico da Castrolanda na 
produção leiteira. “Para nós que começamos do nada, as 
orientações de um técnico dentro da propriedade agregam 
bastante. Muitas vezes podemos recorrer a eles e receber as 
informações corretas de tratamentos e manejos, melhorando 
a qualidade de vida das nossas vacas”, destaca.

A cooperada conta com uma sala de análise laboratorial 
dentro da propriedade, disponibilizada pela Castrolanda por 
meio do programa Mais Leite Saudável, do Ministério da 
Agricultura. Com o espaço é possível realizar um diagnóstico 

Anos de estudos e pesquisas no setor pecuário derrubaram o 
mito de que vacas leiteiras seriam estressadas e doentes por 
conta da alta produção de leite. Ao invés disso, os 
levantamentos científicos mais recentes apontam que elas 
atingem alta produção de leite justamente porque são mais 
saudáveis e passam por um nível mínimo de estresse.

O bem-estar animal é um dos vários pilares trabalhados na 
Castrolanda para levar sustentabilidade à cadeia leiteira e, 
consequentemente, melhorar a qualidade do leite ofertado ao 
consumidor. Para garantir vacas e bezerras em boas 
condições, a cooperativa trabalha diariamente ao lado dos 
cooperados, seja com o suporte técnico ou disponibilizando 
ferramentas para melhorar a qualidade leiteira.

preciso de uma inflamação nas 
glândulas mamárias da vaca, chamadas 
de mastite, que interferem na qualidade 
leiteira.

A Analista Técnica Simony Guerra 
explica que, com o diagnóstico imediato, 
o cooperado sabe qual medicamento 
usar no tratamento e se é necessário ou 
não realizar o descarte do leite 
ordenhado – evitando desperdícios. 

“Atualmente existem mais de 140 
patógenos identificados que provocam a 
mastite. Quando temos na fazenda uma 
ferramenta que nos ajuda, em 20 horas 
ou 24 horas, a ter o diagnóstico de qual 
dos agentes está causando a inflamação, 
conseguimos saber com mais agilidade 
de onde estão vindo estes patógenos: se 
são da água, do ambiente ou se o 
problema está na ordenha, por exemplo. 
Com o apoio da assistência técnica, 
conseguimos ordenar as medidas mais 
eficazes para resolver o problema dentro 
do menor prazo possível, evitando com 
que a vaca fique doente por muito tempo 
e dando mais qualidade de vida ao 
animal”, detalha Simony.

A cooperada
Margareth Wacherski

traz na família a
tradição de prezar

pela qualidade
do leite.
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Ana Maria Rebonato de Moraes
Cooperada Castrolanda

Fazendo as coletas nós 
conseguimos identificar qual 
medicamento o animal receberá 
no tratamento, se ele deve mesmo 
ser tratado e quais os custos para 
nós’’

Além das análises dentro das propriedades, 
também é disponibilizado o mesmo processo em 
uma sala laboratorial central, localizada na 
unidade Matriz. O cooperado leva amostras do 
leite ordenhado para análises mensais, que trarão 
a identificação dos patógenos – caso existam.

Ana Maria Rebonato de Moraes trabalha com gado 
leiteiro em Carambeí e é um exemplo de 
cooperada que utiliza a sala central para análise. 
“Fazendo as coletas nós conseguimos identificar 
qual medicamento o animal receberá no 
tratamento, se ele deve mesmo ser tratado e quais 
os custos para nós. Isso melhora a qualidade do 
leite e traz um retorno financeiro muito grande, 
principalmente em relação aos gastos com 
antibiótico e a redução das chances de mandar um 
leite com o antibiótico para o tanque da 
propriedade”, conta.

Sala central estende 
processo para mais 
cooperados

Com o objetivo de melhorar a criação de bezerras, 
pensando no desenvolvimento e bem-estar 
animal, a Castrolanda passou a oferecer 
pasteurizadores de leite e colostro por meio do 
programa Mais Leite Saudável. A pasteurização 
traz uma queda considerável das bactérias do leite, 
fazendo com que bezerras se alimentem com mais 
qualidade – principalmente na fase de crescimento 
do animal. 

“É feita a ordenha e colocada no pasteurizador, 
que eleva o leite à temperatura de 60 °C por uma 
hora. Ele retorna com melhor qualidade para a 
amamentação das bezerras, diminuindo 
problemas como diarreia, pneumonia e, 
consequentemente, reduzindo o uso de 
antibióticos nos animais”, explica a Analista 
Técnica da Castrolanda, Cibelli Daher. Os 
primeiros resultados trazem uma redução de 78% 
das bactérias do leite com o pasteurizador.

Qualidade em todas 
as fases da vida animal

A cooperada Ana Maria Rebonato de Moraes 
conseguiu reduzir custos na produção leiteira 
em Carambeí com as análises clínicas.

Produtores contam com acompanhamento 
de técnicos da Castrolanda rotineiramente 
nas propriedades.
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Gerente de Negócios Leite da Castrolanda, Eduardo 
Ribas explica que o objetivo das ações junto ao 
Programa Mais Leite Saudável é, além de melhorar 
as etapas da cadeia leiteira, deixar um legado de 
sustentabilidade aos cooperados e fazer com que 
as boas práticas reflitam em propriedades que não 
participam do programa neste primeiro momento.

A multiplicação do conhecimento adquirido é feita 
por meio dos técnicos da Castrolanda, que 
fornecem suporte às propriedades participantes e 

Ciclo sustentável reflete 
em outros produtores

Armando Carvalho, cooperado Castrolanda em Castro, conta com um dos mais de 
100 pasteurizadores que serão entregues ao longo do programa. O trabalho de 
pasteurização do colostro trouxe mais segurança em relação às questões 
sanitárias. “Colostrando bem o bezerro, terá um animal mais saudável e um 
processo que facilita atingir nossas metas na propriedade”, detalha o cooperado. O 
objetivo de Armando é garantir, de forma sustentável, que todas as fêmeas da 
fazenda entrem em produção com no máximo dois anos de idade. “Vamos 
conseguir atingir a meta – e com animais mais produtivos, porque não tiveram 
problema nenhum durante a recria”, garante.

O trabalho de pasteurização 
na propriedade do cooperado 
Armando Carvalho trouxe 
mais segurança em relação 
às questões sanitárias do 
rebanho.

repassam aos produtores cooperados que ainda 
não estão no programa.

“Quando falamos de sustentabilidade, não 
podemos deixar de cuidar do patrimônio maior dos 
produtores, que são os animais. Quando você 
aumenta a longevidade, reduz tratamentos, 
diminui o descarte de um alimento tão nobre como 
o leite e reduz custos operacionais, o resultado é 
refletido no consumidor final com mais 
qualidade”, analisa Ribas.
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Em 2020, a Castrolanda se tornou 
a primeira investidora 
cooperativista brasileira em 
bolsas de estudos da Nuffield 
Internacional Farming 
Scholarships. A instituição atua 
no Brasil desde 2013 para 
promover conhecimento e 
incentivar líderes agrícolas a 
construir um agro cada vez mais 
conectado, além de ampliar seus 
conhecimentos e experiências, 
permitindo que os alunos 
vivenciem diferentes realidades 
ao redor do mundo.

O cooperado Carlos Zegwaard, é 
um dos três brasileiros 
selecionados pelo programa. 
Graduado em Administração e 
técnico em Agropecuária, ele quer 
identificar maneiras de aumentar 
os lucros da indústria de laticínios 
a partir da formação de sistemas 
de produção, além de estudar 

eficiência de transporte e 
automação.

“Essa oportunidade é muito 
válida. Meu objetivo é obter 
conhecimento e experiências para 
ter papel significativo na 
indústria brasileira de laticínios. 
Tem sido uma experiência muito 
proveitosa, conheci pessoas de 
vários países como Nova 
Zelândia, Austrália, Canadá e 
Holanda, o que é ótimo para ter 
novas perspectivas e entender 
como o agro é feito lá fora”, 
explica Carlos. 

Com muitas das características 
necessárias para a oportunidade, 
o cooperado conta que decidiu se 
inscrever no programa e tentar a 
vaga, que hoje proporciona 
conhecimentos nas mais variadas 
áreas. “Depois da Nuffield, estou 
muito mais próximo da 

Cooperado representa 
a Castrolanda no 
Programa Nuffield

Carlos Zegwaard
Cooperado Castrolanda

Essa oportunidade é 
muito válida. Meu 
objetivo é obter 
conhecimento e 
experiências para ter 
papel significativo na 
indústria brasileira de 
laticínios. Tem sido uma 
experiência muito 
proveitosa, é ótimo para 
ter novas perspectivas e 
entender como o agro é 
feito lá fora’’

cooperativa. Tenho bastante contato 
com nosso Presidente e com o 
pessoal da equipe de 
Relacionamento com o Cooperado. 
Isso também me dá oportunidade de 
participar de outras questões dentro 
da Castrolanda, como algumas 
reuniões, a exemplo do Comitê de 
Planejamento Estratégico”. 

A Nuffield apoia os profissionais do 
agro de diversos países para 
ampliarem seus conhecimentos e 
experiências, permitindo que 
vivenciem diferentes realidades ao 
redor do mundo. Foram 
selecionados 65 jovens de até 40 
anos de idade que participam dos 
encontros ao longo de dois anos.

“São pessoas de alto nível, todos 
especialistas em diferentes áreas: 
gado de leite, de corte, agricultura, 
horticultura, pessoas da Embrapa, 
veterinários, de toda a cadeira do 
agronegócio. É um grupo muito 
acolhedor e aberto para troca de 
ideias”, completa Carlos.

O cooperado Carlos Zegwaard
é um dos três brasileiros

selecionados pelo programa.

44 | CASTROLANDA REVISTA

NOTÍCIAS

44 | CASTROLANDA REVISTA



O espaço
A nova loja foi totalmente 
repaginada em comparação ao 
setor da Loja Agropecuária, onde 
parte dos itens estavam 
disponíveis anteriormente. O 
espaço é aberto para o público 
em geral e funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 
16h30, e aos sábados, das 8h30 
às 12h. A ideia é atrair visitantes 
da cooperativa, como 
universitários e turistas rurais, 
além de produtores, cooperados 
e colaboradores da Castrolanda.

O Empório foi oficialmente 
inaugurado após um grande 
processo de transição e 
reformulação. A unidade 
funcionará de acordo com as 
normas regimentadas pelos 
órgãos competentes de Saúde 
Pública em relação ao 
coronavírus.

Uma mudança de conceito e 
reforço da marca institucional 
da cooperativa: assim pode ser 
resumida a ideia do novo 
Empório Castrolanda, 
inaugurado em maio, em Castro, 
ao lado da sede Administrativa. 
O espaço oferece aos visitantes, 
cooperados e produtores rurais 
artigos com a marca da 
cooperativa na linha de 
vestuário, decoração e 
souvenirs, além de alimentos já 
conhecidos das pessoas e 
produzidos pela própria 
Castrolanda.

O Empório surge após um 
desmembramento da antiga 
‘Grife Castrolanda’, linha de 
roupas da cooperativa que até 
então era vendida dentro da Loja 
Agropecuária – ao lado dos 
demais itens produzidos nas 
unidades industriais. A nova 
marca ganhou um conceito mais 
moderno, ao mesmo tempo que 
reforça as tradições históricas 
dos imigrantes holandeses que 
fundaram a cooperativa há 70 
anos, em espaço exclusivo e 
remodelado para atender as 
necessidades que a linha exige.

“É uma mudança de conceito 
bastante significativa para a 
marca. A ‘Grife Castrolanda’ sai 

da nossa loja agropecuária para 
integrar um novo espaço 
pensado exclusivamente nesta 
proposta moderna. A ideia é 
atrair os mais variados públicos, 
desde o jovem visitante da 
unidade ao produtor rural ou 
cooperado”, explica o 
Supervisor de Comunicação e 
Marketing da Castrolanda, 
Edgar Ribas.

Na linha de vestuário, a marca 
realizou uma parceria com o Lab 
Fashion – laboratório de Design 
de Moda da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR). O trabalho resultou 
na coleção Entrecampos, um 
conceito que retoma a história 
dos primeiros cooperados: 
pessoas com orgulho da vida no 
campo, que inclui momentos de 
trabalho duro e de prazeres na 
natureza e nas reuniões de 
amigos e familiares. “A linha de 
roupas foi pensada para ser 
utilizada nestes momentos, com 
conforto e praticidade”, conta 
Edgar.

O Empório ainda ampliou o 
escopo de produtos em relação à 
antiga ‘Grife’, trazendo uma 
linha de louças e decorações 
para a casa, por meio de 
conceitos do design de 

superfície, que agregam 
princípios de sustentabilidade e 
fomentam a chamada ‘Green 
Economy’. Itens como carteiras, 
chaveiros, canivetes e de 
cutelaria foram repaginados 
para o mesmo conceito moderno 
e de resgate histórico.

Cooperativa inaugura espaço em Castro com itens de vestuário, souvenirs 
e decoração com proposta moderna e resgate às origens holandesas.  

EMPÓRIO CASTROLANDA: NOVO ESPAÇO 
ALIA MODERNIDADE E TRADIÇÃO HISTÓRICA
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A série de vídeos ‘Nossa história contada por 
Elas’ surgiu da vontade de mostrar a força e a 
determinação de mulheres que estão à frente 
dos seus negócios e todos os dias incentivam 
ainda mais o agro. Este é mais um dos projetos 
da Comissão de Mulher Cooperativista, que 
reforça a presença feminina nesta atividade e 
conta sobre as jornadas de quem faz parte desta 
história.

“A ideia surgiu para representar as nossas 
cooperadas e contar um pouco de suas 
trajetórias. Queremos mostrar a importância 
delas para a continuidade dos negócios. A força 
da Cooperativa se mantem pelo nosso quadro 
social forte e as mulheres atuam em todos os 
cenários com grande influência”, afirma o 
Analista de Cooperativismo, William Santos.  

A cooperada, Aline Ornieski de Jesus, 
personagem do primeiro episódio da série, 
conta que o crescimento da propriedade está 
relacionado ao apoio da Castrolanda. “A cada 
ano, crescemos e esta parceria é essencial para 

nós. O grupo de Mulheres Cooperativistas permite a 
troca de experiências entre diferentes áreas e nos dá 
outra visão de mundo”. Ela ainda comenta que 
incentivar a participação dos filhos na propriedade é 
uma tarefa constante no seu negócio.

“Os vários papeis que elas exercem dentro e fora da 
propriedade precisam ser mostrados, contribuindo 
também para o processo de sucessão de outras 
famílias. Precisamos evidenciar questões como estas 
para aproximar cada vez mais as lideranças 
femininas da Cooperativa”, explica William. 

Nossa história
Mulheres 
Cooperativistas

contada por Elas

Já conferiu o primeiro
episódio da série?
Aponte a câmera

do seu celular para
o QRCode.

A cooperada, Aline Ornieski
trabalha ativamente na rotina

produtiva da fazenda da família.
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QUANDO VOCÊ COMEÇOU A 
TRABALHAR NA PROPRIEDADE 
DE FATO?

Comecei a auxiliar meus pais na 
fazenda com 12 anos. Atualmente, 
divido meu tempo entre a 
propriedade, as aulas como 
professor de Matemática e a 
graduação em Medicina 
Veterinária. 

A paixão pela bovinocultura falou 
mais alto, meu objetivo é sempre 
contribuir para o crescimento do 
negócio da família.

COMO COMEÇOU O SEU 
INTERESSE EM PARTICIPAR DA 
COMISSÃO DE JOVENS NA 
CASTROLANDA?
 
Na época, fui convidado por 
amigos que já participavam do 
grupo. Estar inserido nas 
discussões e conviver com outros 
colegas da área é muito 
importante, pois proporciona a 
troca de experiências e nos 
incentiva a dar continuidade aos 
negócios da família, além de nos 
permitir a correta sucessão. 

Nesta edição, trouxemos mais um dos membros da 
Comissão de Jovens Cooperativistas da Castrolanda 
para contar um pouquinho da sua vivência com o 
agronegócio e com a cooperativa. 

O Tesoureiro, Alesson Oliveira, começou no 
agronegócio por incentivo dos seus pais. Desde 
pequeno, ele acompanha a família que trabalha 
ativamente na bovinocultura. 

Nossa 
história,

Alesson Oliveira
Tesoureiro da Comissão

de Jovens Cooperativistas
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Jovens Cooperativistas são 
selecionados para participar
de Comitês Setoriais
‘Sua atuação na Castrolanda começa hoje’. Esta é uma das 
frases que representa bem os objetivos da cooperativa para os 
jovens que estão atuando no agronegócio. Incentivar 
continuamente a sucessão já é uma rotina. Agora, mais do que 
isso, a tarefa é formar líderes e proporcionar este 
conhecimento para quem assumirá os negócios no futuro. 

Todo cooperado que integra um comitê ou conselho passa 
incialmente por formações especificas que o ajudarão a 
exercer a função para qual foi eleito. Diante disso, a 
Castrolanda e seus diretores querem facilitar e proporcionar 
uma formação antecipada aos futuros membros e abrir as 
portas para a participação destes jovens engajados. Três 
participantes foram selecionados para contribuir e conviver 
ativamente com os comitês setoriais. 

“Somos uma das primeiras cooperativas a adotar esse modelo 
de convidar jovens a participar dos comitês setoriais. Isso 
oxigena a governança da Castrolanda. Estes jovens são, muito 
provavelmente, a terceira ou quarta geração de produtores 
rurais. Eles já vêm com outras perspectivas de vida e de 
negócio”, afirma o Analista de Cooperativismo, William 
Santos. 

Os jovens inscritos no processo seletivo deveriam ter de 18 a 
35 anos e ser atuantes na área de negócio que escolheram. O 
trio iniciou oficialmente no mês de junho e já participou das 
reuniões. Os convidados podem debater os assuntos 
abordados e levar novas perspectivas e opiniões para o grupo. 
Além disso, a participação permitirá que estes futuros 
representantes já tenham conhecimento prévio de como 
funcionam os processos da Castrolanda. 

“Esta ideia é uma preparação para as futuras lideranças da 
Cooperativa. Identificar e desenvolver estes potenciais líderes 
é uma oportunidade de crescimento para todos”, explica 
William. O processo de seleção será repetido anualmente para 
oportunizar a experiência para várias pessoas. 

Gabriela Kiers participa do Comitê de Bovinocultores e conta o 
que espera da experiência. “Por sermos pioneiros nesse 
projeto, as expectativas são grandes. Fazer parte do comitê, 
dos projetos e das decisões é uma responsabilidade e tanto. A 
participação vai agregar muito para nós, que aprenderemos 
com os membros dos comitês, que têm muita experiência e 
conhecimento. É uma honra fazer parte deste projeto, poder 
representar o futuro do agro e da cooperativa e mostrar a 
importância do papel feminino na área".

Conheça os
participantes
de 2021

Pâmela Moreira de Jager
Comitê Suinocultor

Hendrik Fritz Strijker
Comitê Agrícola

Gabriela Kiers
Comitê Bovinocultor

NOTÍCIAS

48 | CASTROLANDA REVISTA



VARIEDADES

Bem-Vindos, 
Novos Cooperados

2561 - Nair Pelissoni Pegorer
Agricultura

2562 - Fernando Roni Fagundes
Bovinocultura

2563 - Angelo Ricardo Engfer
Bovinocultura

2565 - Agropecuária Tabor Ltda
Agricultura

2566 - Erielson Lima
Bovinocultura

2567 - Reginaldo Marques Paranhos
Sócio Arrendador

2568 - Cicero Bento Rodrigues
Bovinocultura

2569 - Julio Fernando da Motta Silva
Bovinocultura

2570 - Ione Mezzadri de Oliveira
Agricultura

2571 - Andreia Cristina D. T. Fernan
Bovinocultura

2572 - Tiago Saggin
Bovinocultura

2573 - Matheus Simei W. Soschinske
Bovinocultura

2574 - Vagner Monteiro de Souza
Bovinocultura 

2575 - Lourival de Jesus M. de Souza
Bovinocultura

2576 - Marcus Angelo Tonon Pucci
Agricultura

2577 - Maria Cristina de S. Rodrigues
Bovinocultura

2578 - Eduardo Gomes Chuery Barros
Cooperado Adquirente

2579 - Ana Carolina Ferreira
Bovinocultura

2580 - Jesualdo José da Silva
Cooperado Adquirente

2581 - Reina Eelkjen de Jager e Silva
Sócia Arrendadora

2582 - Silvia Machado
Bovinocultura

2583 - Saulo Antonio F. Bertolini
Agricultura

2584 - José Bertolini
Agricultura

2585 - Marcos R. Pusch Bertolini
Agricultura

2586 - Paulo A. Pusch Bertolini
Agricultura
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Estou começando a desconfiar que os holandeses 
os quais moram na colônia holandesa de Castro 
(Paraná) têm alguma predileção por tríades. Em 
edição anterior dessa revista que você está lendo 
(n. 12, abril-maio-junho de 2020), escrevi sobre os 
três pilares da Comunidade Castrolanda, 
pontuando a relação que educação e cooperação 
possuem com a Fé Reformada da qual é herdeira (o 
artigo: Igreja, Escola e Cooperativa). O título 
Shemá, Shalom e Eben Haëzer faz referência a três 
prédios da referida comunidade que possuem 
nomes em hebraico. Mais uma tríade!

Eu não sei dizer o porquê desses nomes terem sido 
escolhidos. Talvez tenha se pensado na origem 
bíblica deles. Talvez tenha se pensando em cada 
um especificamente e considerando apenas a 
relação entre o nome individualmente e o prédio 
que ele nomeia, sem pensar a respeito das relações 
entre os três nomes e os três prédios. Contudo, 
quando voltamos à Bíblia, de onde os nomes foram 
tirados, podemos perceber que Shemá, Shalom e 
Eben Haëzer são nomes que estão intimamente 
ligados em uma relação de causa e consequência.

Shemá é o verbo hebraico ouvir no modo 
imperativo. Trocando em miúdos, é a ordem 
“ouça!”. Essa palavra aparece em uma passagem 
bíblica que ficou conhecida como Shemá Israel 
(“ouça, Israel”) e é uma espécie de credo 
(declaração de fé) do povo de Deus no Antigo 
Testamento:

Ouça, ó Israel: O SENHOR, o 
nosso Deus, é o único SENHOR. 
Ame o Senhor, o seu Deus, de 
todo o seu coração, de toda a sua 
alma e de todas as suas forças. 
Que todas estas palavras que 
hoje lhe ordeno estejam em seu 
coração. Ensine-as com 
persistência a seus filhos. 
Converse sobre elas quando 
estiver sentado em casa, quando 
estiver andando pelo caminho, 
quando se deitar e quando se 
levantar. Amarre-as como um 
sinal nos braços e prenda-as na 
testa. Escreva-as nos batentes 
das portas de sua casa e em seus 
portões” 
Deuteronômio 6.4-9
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Na linguagem bíblica e especialmente nesse 
contexto citado, ouvir não é só permitir que um 
som entre pelas nossas orelhas, significa algo 
como: guarde essa verdade em seu coração e viva 
de acordo com essa verdade! Jesus Cristo, citando 
essa passagem, afirmou, no Novo Testamento, que 
amar a Deus dessa forma é o primeiro e maior 
mandamento, ou seja, o principal dever do ser 
humano (Mt 22.34-40). Digo isso para mostrar 
que o Shemá Israel se aplica a nós cristãos 
também.

Em poucas palavras, o povo de Deus é chamado 
nesse trecho das Escrituras a jamais esquecer que 
só há um Deus e que toda a nossa vida deve ser 
dedicada a Ele. A forma para guardar essa verdade 
e nunca a esquecer também está na passagem: 
devemos ensinar esse mandamento aos nossos 
filhos. Devemos conversar sobre esse Deus em 
todo lugar (dentro de casa e fora dela, além de que 
esse lembrete deve estar – figurativamente – na 
entrada das nossas casas para nos lembrar sobre 
nosso Deus tanto quando saímos quanto quando 
voltamos para nosso lar) e em todo tempo (ao 
deitar-se e ao levantar-se). Devemos ter nossos 
pensamentos (testa) e ações (braços) 
influenciados pela vontade do único Deus, o 
SENHOR, Aquele que nos mandou Seu próprio 
filho (Jesus) para morrer em nosso lugar. Não é 
por acaso que o prédio chamado Shemá é um 
prédio da Igreja Evangélica Reformada de 
Castrolanda (IERC) que é usado para educação 
cristã.

Shalom é o nome de outro prédio da IERC dedicado 
à educação cristã. Essa palavra hebraica significa, 
de forma bem geral, paz. Mais uma vez, 
precisamos ter cuidado com a tradução para nossa 
língua. Essa paz não é somente ausência de 
problemas. Também não é só um sentimento 
interior de alguém tranquilo mesmo diante do 
caos. A Shalom, palavra que aparece várias vezes 
no Antigo Testamento, tem a ver com plenitude, a 
vida em harmonia, cada coisa em seu devido lugar. 
É quando o crente encontra realização, encontra o 
sentido de sua vida, que é o próprio Deus.

A Shalom, como é fácil perceber, ainda não é 
possível de forma plena nessa vida. Mas já 
experimentamos, quando andamos com Deus, o 
antegozo dessa plenitude de vida quando temos 
nossos relacionamentos (com Deus, com o 
próximo e com o universo) alinhados à vontade de 
Deus. Apocalipse 21:3-4

Por fim, temos Eben Haëzer. O contexto em que 
essa expressão aparece está ligado à criação de 
um memorial diante de uma vitória militar do 
povo de Deus: “Então Samuel pegou uma pedra e 
a ergueu entre Mispá e Sem; e deu-lhe o nome de 
Ebenézer, dizendo: “Até aqui o SENHOR nos 
ajudou”. Assim os filisteus foram dominados e 
não voltaram a invadir o território israelita” 
(1Samuel 7.12–13). Um prédio que significa o 
reconhecimento de que “até aqui nos ajudou o 
SENHOR” é ou não é, leitor, um excelente nome 
para uma casa de repouso para pessoas que 
foram abençoadas com uma longa peregrinação 
nesse mundo?

Qual a relação entre esses três nomes hebraicos e 
esses três prédios (dois de educação cristã e um 
lar para idosos)? Se vivermos realmente o 
Shemá, deixando Deus controlar nossa vida como 
um todo, da infância à velhice, poderemos 
sempre reconhecer como o SENHOR tem cuidado 
de nós (Eben Haëzer) e já poderemos vivenciar 
uma paz (Shalom) que excede todo entendimento 
nessa vida (Filipenses 4.7), sabendo que 
caminhamos para o mundo perfeito (mais uma 
vez Shalom) que Deus preparou para nós:

Ouvi uma forte voz que vinha do 
trono e dizia: ‘Agora o tabernáculo 
de Deus está com os homens, com os 
quais ele viverá. Eles serão os seus 
povos; o próprio Deus estará com eles 
e será o seu Deus. Ele enxugará dos 
seus olhos toda lágrima. Não haverá 
mais morte, nem tristeza, nem 
choro, nem dor, pois a antiga ordem 
já passou’”
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Durante o último ano, o Centro 
Cultural Castrolanda (CCC) foi um 
espaço de extrema importância 
para a realização de pesquisas e 
trabalhos acadêmicos. Dois 
estudantes fizeram pesquisas no 
CCC para a elaboração de 
trabalhos de conclusão de curso 
de graduação (TCC) e uma 
terceira adotou os espaços de 
memórias da Castrolanda como 
objeto de pesquisa para 
realização da dissertação de 
mestrado.

O acadêmico de Licenciatura em 
História pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, André 
Kugler Zan, buscou compreender 
em seu TCC de que forma a 
identidade e a memória coletiva 
da Colônia Castrolanda são 
construídas. Para isso, ele 
realizou uma comparação das 
fotografias das comemorações 
dos aniversários de 40 e 50 anos 
da Colônia. O objetivo era 
identificar as rupturas e 
permanências, as narrativas 
presentes e identificar como 
aqueles momentos colaboraram 
para a construção de uma 
narrativa identitária e da 
memória coletiva da comunidade.

Já a graduanda em Turismo pela 
Universidade Estadual do 
Centro-Oeste (Unicentro), 

Melanie van der Vinne, 
desenvolveu o trabalho "O 
Souvenir Holandês na 
Experiência Turística e Cultural 
na Colônia Castrolanda". Ela 
escolheu os souveniers como 
objeto de pesquisa por causa do 
seu significado e importância 
para o turismo, além de suas 
experiências de viagens e a 
proximidade com artesanatos. 
Além da Artelanda, localizada no 
CCC, a estudante também coletou 
dados no Hotel e Pousada 
Oosterhuis, no Auto Posto 
Castrolanda e na Boutique de 
Queijos Melkland.

A historiadora, Samara Hevelize 
Lima, defendeu a dissertação 
"Representações de Espaços de 
Memória: musealização da 
memória e da identidade da 
Colônia Castrolanda" para 
obtenção do título de mestre no 
Programa de Pós-Graduação em 
História da UEPG. Ela analisou o 
trabalho realizado no Museu Casa 
do Imigrante Holandês 
(1991-2016), no Memorial da 
Imigração Holandesa - Moinho 
De Immigrant (2001) e Museu 
Histórico - Boerderij (2016). O 
objetivo era observar como os 
moradores da comunidade se 
representam e ressignificam seus 
espaços e tradições.

Centro Cultural é referência 
para pesquisas acadêmicas

Para o gerente do CCC, Rafael 
Rabbers, isso mostra que o 
trabalho desenvolvido em 
Castrolanda é bem executado. 
"Um dos nossos objetivos é ser 
visto como referência por 
pesquisadores e historiadores. 
Então, quando o nosso trabalho 
inspira a realização de pesquisas 
acadêmicas é motivo de orgulho e 
mostra que possuímos 
credibilidade e somos uma 
referência no que nos propomos a 
fazer”, explica.
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Apoio
Institucional:

Apoio Cultural:
Realização:

Novo projeto do CCC é 
aprovado no Profice
Registrar a história da Colônia Castrolanda em 
vídeo. Esse é o objetivo do Projeto Cultural “Entre 
sonhos e realizações: A memória viva de 
Castrolanda” desenvolvido pelo Centro Cultural 
Castrolanda e aprovado no Programa Estadual de 
Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (Profice).

Durante os próximos meses, o objetivo é realizar 
110 entrevistas com imigrantes holandeses e seus 
descendentes em Castrolanda para registrar a 
memória destas pessoas que viveram os primeiros 
tempos da Colônia. Com isso, teríamos mais uma 
fonte de pesquisa sobre o tema da imigração no 
Paraná, visto que a intenção é disponibilizar esse 
conjunto de informações para pesquisadores e o 
público em geral.

A historiadora do CCC, Samara Hevelize Lima, 
explica que o objetivo é construir uma narrativa da 
história da colônia, ao buscar resgatar a memória 
cultural coletiva e também a memória individual, 
auxiliando na construção de uma história plural, 
com diversas perspectivas e discursos sobre 
identidade, cultura e sociabilização de Castrolanda. 
“Fico muito satisfeita com a perspetiva desse 

projeto, pois são tantas memórias que com o tempo 
ficarão perdidas, então é muito importante coletar 
e guardar, para poder pesquisar e disseminar a 
historiografia local”, afirma.

Para o gerente geral do CCC e filho de imigrantes 
holandeses, Rafael Rabbers, a preservação da 
história é de extrema importância. “Contar a 
história de Castrolanda é contar a história dos 
nossos pais e avós. É muito importante a gente 
realizar esse registro para que as próximas 
gerações conheçam a nossa história, saibam quem 
foram seus ancestrais, como eles se organizaram e 
fundaram a nossa Colônia e possam dar 
continuidade nesse trabalho de manutenção da 
cultura holandesa”.

O projeto do CCC encontra-se neste momento em 
fase de captação de incentivos fiscais de empresas, 
a partir da renúncia de ICMS. "Para que possa ser 
executado é preciso captar no mínimo 70% do valor 
total orçado do projeto e o prazo final é até 31 de 
dezembro deste ano. Corremos contra o tempo, 
para que possamos executar esse projeto tão 
importante para mantermos a nossa história”.
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As plantas necessitam de uma série de nutrientes, que 
são de extrema importância para o seu desenvolvimento. 
Dentre eles o Nitrogênio (N) destaca-se como um dos 
mais importantes nutrientes para o desenvolvimento das 
culturas. 

A cultura do trigo tem uma alta demanda de Nitrogênio 
quando comparado aos demais nutrientes. Sendo assim, a 
sua deficiência ou baixa disponibilidade, é um dos fatores 
mais limitantes para as altas produtividades, pois sua 
baixa oferta influencia negativamente no número de 
perfilhos emitidos pelas plantas, reduzindo o número de 
espigas produzidas por planta e por unidade de área. 
(Sala et al., 2012).

Alguns pontos devem ser abordados antes da utilização 
de Nitrogênio na cultura do trigo, sendo eles teor de 
matéria orgânica no solo, cultura antecessora, 
expectativa de rendimento da cultura, umidade e textura 
do solo, época de aplicação do fertilizante, dentre outros. 
Uma das formas que vem sendo utilizada para 
recomendação de adubação nitrogenada é simples e de 
fácil determinação, levando em consideração a 
expectativa de produtividade, porém de certa forma, um 
tanto incompleta, já que o nitrogênio é um elemento 
muito dinâmico no solo, pois sofre diversos processos 
que modificam sua forma, entre os quais estão os 
processos microbianos de mineralização, imobilização e 
desnitrificação.

O fornecimento de Nitrogênio do solo para a cultura varia 
de acordo com a heterogeneidade da área, 
consequentemente a demanda de nitrogênio pela cultura 
também apresenta variabilidade espacial. Portanto, o 
estado nutricional da cultura é um bom indicador para 
adaptar a dose de N a ser aplicada. 

A obtenção de informações adicionais no momento da 
recomendação da adubação nitrogenada é um grande 
diferencial. As técnicas de sensoriamento remoto podem 
gerar esta informação através da leitura do dossel da 
cultura, e estes valores obtidos podem ser utilizados 
como indicadores indiretos do status nutricional da 
cultura, bem como de seu potencial produtivo.

As ferramentas de agricultura de precisão consideram a 
variabilidade espacial da cultura e as condições do solo. 
Em contraste, a agricultura convencional considera as 
áreas como homogêneas e utiliza, como recomendação 
doses fixas de fertilizantes, esperando produtividade 
semelhante para toda a área produtiva. De tal forma, a 

Utilização de NDVI na cultura 
do trigo

aplicação em taxa variável de Nitrogênio 
pode responder à variabilidade espacial da 
cultura e às características de solo, 
resultando em uso mais eficiente e racional 
dos fertilizantes nitrogenados pela planta.

(Triticum aestivum)

A utilização do sensoriamento remoto na 
cultura do trigo, nos traz a oportunidade de 
avaliar um grande número de indivíduos 
em uma mesma área, levantando em 
consideração a variabilidade espacial da 
cultura a campo. O levantamento dos dados 
de NDVI, (índice de vegetação por diferença 
normalizada), nos auxilia para uma melhor 
tomada de decisão no momento da 
recomendação de nitrogênio na cultura do 
trigo. Essa ferramenta pode tornar a 
recomendação mais precisa, uma vez que 
estes parâmetros também estão 
relacionados à resposta da planta à 
aplicação de fertilizantes nitrogenados.

NDVI é considerado eficiente estimador de 
biomassa, constituindo o índice mais 
utilizado em pesquisas relacionadas à 
dinâmica da cobertura vegetal, tais como 
acompanhamentos, previsões e avaliações 
de rendimento de culturas e agricultura de 
precisão. Os índices de NDVI são calculados 
através dos valores de reflectância medidos 
através de sensores ópticos em dois 
comprimentos de onda. Basicamente os 
sensores têm Leds, (Light Emitting 
Diodes), que emitem luz e depois medem a 
quantidade de energia refletida pela 
cultura, ou seja, partes da gleba, onde a 
cultura se desenvolveu melhor e tem mais 
biomassa, irão refletir mais energia. O NDVI 
apresenta valores que variam de 0 a 1. 
Quanto mais próximo de 1 melhor o 
desenvolvimento da cultura, e quanto mais 
próximo de 0, maior foi a restrição ao seu 
desenvolvimento. 

Utilização de sensores
ópticos e NDVI na cultura
do trigo
(Triticum aestivum)

Uma das ferramentas utilizadas para leitura 
de NDVI, levando em consideração uma faixa 
de referência, são sensores ópticos atribuídos 
a uma moto. A leitura é realizada, através do 
deslocamento da mesma pelos rastros de 
pulverizações. A luz emitida pelos sensores 
permite que a leitura seja sempre feita com a 
mesma luminosidade, trazendo ganhos se 
comparadas às leituras por meio de satélites, 
elas variam na luminosidade, inviabilizando 
medições capazes de recomendar adubação 
nitrogenada em cobertura.
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Diante do segundo item acima citado, em alguns casos o 
conceito prévio que se utiliza, em aplicar mais nitrogênio onde 
a cultura está mais fraca pode resultar em não aproveitamento 
deste nitrogênio, pois se existe algum outro fator limitando a 
produtividade e reduzindo a necessidade da cultura por 
nitrogênio, não será o nitrogênio que irá resolver a situação e 
aumentar o potencial produtivo. 

Através da utilização da faixa de referência, podemos entender 
e fazer a correta associação entre aplicação de nitrogênio x 
resposta, pois se o IR (índice de resposta), for maior na área 

Figura 1 – Sensores AgLeader OptRX, acoplados 
a motocicleta. Fonte: Helpen Consultoria Agronômica, 
(2020).

Determinação da faixa de
referência (Faixa ‘Rica’)

A utilização do sensoriamento remoto na 
cultura do trigo, nos traz a oportunidade de 
avaliar um grande número de indivíduos 
em uma mesma área, levantando em 
consideração a variabilidade espacial da 
cultura a campo. O levantamento dos dados 
de NDVI, (índice de vegetação por diferença 
normalizada), nos auxilia para uma melhor 
tomada de decisão no momento da 
recomendação de nitrogênio na cultura do 
trigo. Essa ferramenta pode tornar a 
recomendação mais precisa, uma vez que 
estes parâmetros também estão 
relacionados à resposta da planta à 
aplicação de fertilizantes nitrogenados.

NDVI é considerado eficiente estimador de 
biomassa, constituindo o índice mais 
utilizado em pesquisas relacionadas à 
dinâmica da cobertura vegetal, tais como 
acompanhamentos, previsões e avaliações 
de rendimento de culturas e agricultura de 
precisão. Os índices de NDVI são calculados 
através dos valores de reflectância medidos 
através de sensores ópticos em dois 
comprimentos de onda. Basicamente os 
sensores têm Leds, (Light Emitting 
Diodes), que emitem luz e depois medem a 
quantidade de energia refletida pela 
cultura, ou seja, partes da gleba, onde a 
cultura se desenvolveu melhor e tem mais 
biomassa, irão refletir mais energia. O NDVI 
apresenta valores que variam de 0 a 1. 
Quanto mais próximo de 1 melhor o 
desenvolvimento da cultura, e quanto mais 
próximo de 0, maior foi a restrição ao seu 
desenvolvimento. 

Uma das ferramentas utilizadas para leitura 
de NDVI, levando em consideração uma faixa 
de referência, são sensores ópticos atribuídos 
a uma moto. A leitura é realizada, através do 
deslocamento da mesma pelos rastros de 
pulverizações. A luz emitida pelos sensores 
permite que a leitura seja sempre feita com a 
mesma luminosidade, trazendo ganhos se 
comparadas às leituras por meio de satélites, 
elas variam na luminosidade, inviabilizando 
medições capazes de recomendar adubação 
nitrogenada em cobertura.

Existe uma certa dificuldade em evidenciar a 
deficiência de Nitrogênio em uma cultura em 
desenvolvimento de forma visual, a menos 
que esta deficiência tenha comprometido, a 
um nível que já talvez não seja possível de 
reverter de imediato, mas quando se compara 
lado a lado com plantas sem deficiências fica 
muito mais fácil identificar a resposta ao 
nitrogênio. Diante disso, uma das formas de 
realizar tal comparativo é criar faixas de 
referência, ou também comumente chamada 
de faixa rica, na área de cultivo com as doses 
de nitrogênio utilizadas, conforme a demanda 
da cultura. 

A recomendação para implementação da faixa 
de referência na cultura do trigo, é onde ela 
seja o mais representativa possível. 
Preferencialmente cruzar o talhão de forma 
que seja incluso as variabilidades da área, 
como manchas de solo, gradientes de textura, 
declividade e classes de solo. Neste momento 
o levantamento de dados, através da 

agricultura de precisão, será um excelente aliado para 
melhor alocar sua faixa rica.

Na Figura 3, podemos observar os comparativos entre o 
índice de respostas (IR), qual foi desenvolvido pela 
Universidade de Oklahoma para medir a resposta da cultura 
a aplicação de Nitrogênio. O IR, é calculado dividindo a 
produtividade média (estimada), dos tratamentos com a 
dose cheia de N (120 kg/ha), pela produtividade dos 
tratamentos sem nitrogênio (0 kg/ha).

Existem casos em que a diferença do NDVI da faixa de 
referência e o NDVI do restante da área é pequena, isso 
significa que o IR é baixo e a resposta da cultura ao 
nitrogênio naquela determinada área também será baixa. 
Em situações em que os dados de IR (índice de resposta) é 
igual a 1, ou seja, não existe diferença entre a faixa de 
referência e o restante da área, pode significar duas coisas:

Uma quantidade suficiente de Nitrogênio foi 
mineralizada pela matéria orgânica do solo 
atendendo a demanda da cultura.

O desenvolvimento da cultura foi limitado por 
algum outro fator e reduziu a demanda da 
cultura por nitrogênio.

Figura 2 – Diferenças entre áreas, com nitrogênio na base x N 
na base + N Cobertura, (faixa rica). Fonte: Fundação ABC, (2012).

mais fraca, podemos dizer que o problema é o 
nitrogênio, e aplicamos uma dose maior, 
entretanto, se o IR é mais baixo na área fraca, 
quer dizer que temos outro fator limitante e 
reduzimos a dose de nitrogênio. Além disso, 
podemos utilizar as informações do NDVI que 
identificou uma área mais fraca para a safra 
seguinte procurar identificar qual foi o fator 
limitante.
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Diante do segundo item acima citado, em alguns casos o 
conceito prévio que se utiliza, em aplicar mais nitrogênio onde 
a cultura está mais fraca pode resultar em não aproveitamento 
deste nitrogênio, pois se existe algum outro fator limitando a 
produtividade e reduzindo a necessidade da cultura por 
nitrogênio, não será o nitrogênio que irá resolver a situação e 
aumentar o potencial produtivo. 

Através da utilização da faixa de referência, podemos entender 
e fazer a correta associação entre aplicação de nitrogênio x 
resposta, pois se o IR (índice de resposta), for maior na área 

A cultura do Trigo, apresenta as seguintes 
demandas de nitrogênio durante o seu 
desenvolvimento, 120 kg/ha de nitrogênio, 
(267 kg/ha de Ureia) de acordo com os estudos 
realizados através da Fundação ABC. Podemos 
considerar que para um bom desenvolvimento 
inicial da cultura, de 30 a 40 kg/ha de 
nitrogênio devem ser fornecidos no momento 
da semeadura, através do próprio fertilizante 
de base. A aplicação da faixa de referência pode 
ser realizada logo após a semeadura, até o 
perfilhamento, atentando-se para fornecer os 
120 kg/ha de nitrogênio, (267 kg/ha de Ureia). 

Embora outros nutrientes também possam 
estar limitantes, sua deficiência pode ser 
facilmente identificada por uma análise de 
solo antes mesmo da implantação da cultura, 
ao contrário do nitrogênio que não possui uma 
proposta adequada de análise de solo que 
possa gerar uma recomendação para safra 
seguinte. Diante disso, a utilização de uma 
faixa de referência com uma dose não 
limitante de nitrogênio permite a 
determinação de uma dose adequada de 
nitrogênio para ser aplicada em cobertura.

Figura 3 – Comparativo entre o Índice de Resposta na 
Cultura do Trigo, após avaliação realização do NDVI.
Fonte: Fundação ABC, (2017).

Figura 4 – Momento ideal para realização da leitura de NDVI.
Fonte: Embrapa, Manejo de Cereais de Inverno, (2017).

Em um trabalho realizado pela Fundação ABC e 
colaboradores, observou-se que a utilização do NDVI, 
gerado por sensores ópticos, nos traz resultados 
bastante satisfatórios, quanto à utilização do 
Nitrogênio na cultura do trigo. Os ensaios foram 
realizados em duas classes de solo distintas, latossolo 
bruno distrófico e cambissolo húmico.

Foi realizado o comparativo entre 4 distintas doses de 
nitrogênio aplicados no momento de semeadura, (30, 
60, 90 e 120 kg/há), e a testemunha sem aplicação de 
nitrogênio, em 5 repetições.

As leituras de NDVI, foram realizadas em 3 épocas 
diferentes, 25 de julho, 11 de agosto e 4 de setembro de 
2006, correspondendo a 35, 52 e 76 dias após a 
semeadura).

Por meio dos gráficos da Figura 5, observa-se uma 
tendência no aumento da resposta do NDVI à dose 
aplicada. Esta avaliação foi realizada com 35 dias após a 
semeadura. Notamos que os valores de NDVI são 
baixos, comparados as demais avaliações realizadas 
posteriormente. Isto se deve ao fato de que para baixos 
índices de área foliar, a discriminação entre diferentes 
níveis de nitrogênio se torna mais difícil, devido a 
influência do solo exposto na entrelinha e presença de 
falhas na emergência das plantas, o que resulta em 
valores de NDVI mais baixos. 

mais fraca, podemos dizer que o problema é o 
nitrogênio, e aplicamos uma dose maior, 
entretanto, se o IR é mais baixo na área fraca, 
quer dizer que temos outro fator limitante e 
reduzimos a dose de nitrogênio. Além disso, 
podemos utilizar as informações do NDVI que 
identificou uma área mais fraca para a safra 
seguinte procurar identificar qual foi o fator 
limitante.

As leituras de NDVI, são realizadas aproximadamente 
de 50 a 60 dias após a emergência da cultura, logo após 
o fim da elongação e início de emborrachamento. 
Lembrando que isto pode variar conforme o material a 
ser conduzido, devido as suas diferenças fenotípicas.
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A figura 7 logo abaixo, mostra o 
comportamento do NDVI em 
relação ao desenvolvimento da 
cultura do trigo nas duas classes de 
solo, com todas as cinco doses de 
nitrogênio. Através destes 
resultados, pode-se afirmar que o 
NDVI não é apenas dependente do 
teor de nitrogênio nas plantas, mas 
sim de qualquer fator externo que 
tenha influência sobre a biomassa. 

Um exemplo claro é que as leituras 
realizadas no início do ciclo da 
cultura, apresentam valores 
absolutos de NDVI mais baixos, que 
foram aumentando junto com o 
desenvolvimento das plantas de 
trigo. Como já colocado 
anteriormente, em 4 de setembro, 
sem muita influência de solo 
exposto nas entrelinhas e falhas, o 
sensor foi capaz de identificar as 
diferentes doses aplicadas.

Figura 5 – Leitura de NDVI realizada 35 dias após 
semeadura. Fonte: Fundação ABC (2012)

Figura 6 – Leitura de NDVI realizada 76 dias após 
semeadura. Fonte: Fundação ABC (2012)

No dia 4 de setembro, com 76 dias após emergência, a relação 
entre NDVI e doses de N apresentou uma regressão polinomial 
de grau 2 e atingiu coeficientes de determinação de 96 e 98% 
respectivamente para o latossolo e o cambissolo. Já com o 
fechamento da cultura, é possível determinar com mais 
acurácia a variabilidade espacial do nitrogênio no trigo.
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Figura 7 – Histogramas que representam o comportamento 
dos resultados de NDVI nas três épocas e para cinco doses de 
N em duas classes de solo. Fonte: Fundação ABC (2012)

Podemos observar na Figura 7, uma área 
composta por 2,45 hectares, as diferentes doses 
de N demandadas pela cultura do trigo, após a 
leitura de NDVI. Isso nos mostra a variabilidade 
e exigência de N, que a cultura pode expressar, 
dependendo das condições que ela estiver 
exposta.

Levando em consideração as variabilidades do solo 
onde a mesma será implantada, notamos que cada 
vez mais o uso de NDVI, trás grandes benefícios ao 
produtor que o utiliza. 

A utilização das leituras de NDVI, e atribuição de 
uma faixa de referência, além de proporcionar uma 
quantidade precisa de Nitrogênio à cultura, gera 
economia significativa de fertilizantes, (figura 8), o 
que acaba reduzindo a poluição do lençol freático. 

Além de fornecer resultados qualitativos 
satisfatórios no que diz respeito ao meio ambiente, a 
utilização dessa ferramenta, também proporciona 
uma a adubação eficiente da cultura do trigo, 
conforme as necessidades de cada área, respeitando 
sua variabilidade espacial, qual muitas das vezes é 
decorrente da alta dinâmica do N no solo, devido ao 
mesmo sofrer diversos processos que modificam sua 
forma.

Na figura 8, podemos observar em uma pequena área 
a economia gerada através da utilização das leituras 
de NDVI, em uma determinada área de cultivo. 
Considerando o valor da Uréia no atual cenário, 
notamos uma diferença é bem expressiva entre a 
área 1 e a área 3, qual exige uma maior quantidade de 
N por hectare. 

De tal forma, conhecer as variabilidades da área de 
cultivo na cultura do trigo através do NDVI, é uma 
excelente ferramenta, levando em consideração as 
demandas de Nitrogênio que a mesma exige durante 
seu desenvolvimento. Isso pode trazer reduções 
significativas no seu custo de produção, e 
aumentando cada sua receita.

Figura 8 – Comparativo
entre diferentes

recomendações de
N na cultura do Trigo,
em uma área onde foi
realizada a leitura de

NDVI. Fonte: Fundação
ABC, (2017)
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Figura 8 – 
Comparativo do 
custo entre 
diferentes zonas 
de manejo (figura 7), 
na Cultura do Trigo.
Fonte: Jackson 
Bomfim, (2021). 
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1. Balanceamento de dieta

Épocas de margem liquida baixa sempre existiram na 
história da pecuária leiteira, no entanto, com os custos 
atuais, um pequeno erro pode significar o 
comprometimento de todo o negócio. Quais as 
alternativas temos para enfrentar períodos em que o 
custo de produção atinge patamares nunca vividos pelo 
setor? Pensando nisso, nossos técnicos em nutrição 
listaram os principais pontos a que o produtor deve dar 
atenção para minimizar os impactos da alta dos custos na 
sua atividade.

Quando falamos sobre nutrição, a frase “Cortar custos, 
nem sempre significa reduzir custos” toma plenitude em 
seu significado. Reduzir o custo da dieta das vacas sem 
critérios técnicos comumente resulta em queda de 
produção, redução da receita e aumento de custo para o 
produtor. Vamos entender isso?

Uma vaca produzindo 25l de leite, custa R$ 28,00/dia, 
logo seu leite custa R$ 1,12/litro. Quando cortamos a 
ração para baixarmos o custo de R$ 28,00/dia para R$ 
24,00, a dieta que fornecia os nutrientes para os 25l, 
agora permite a produção de apenas 20l, e o custo de 
produção sobe para R$ 1,15/litro de leite. Nesse cenário, a 
melhor pergunta a ser feita é “Qual o lucro que terei com 
esse custo?”.

Para isso avaliamos o RMCA (receita menos custo 
alimentar). Essa conta se baseia no quanto a vaca me dá 
com a venda do leite, e quanto gasto com sua 
alimentação. Dessa forma, nem a dieta mais barata, nem 
a mais cara darão os maiores valores, mas sim a dieta 
melhor formulada. Converse com seu técnico, definam a 
estratégia que possibilite maior RMCA para suas vacas.

ARTIGO TÉCNICO

Estratégias para 
períodos de alto 
custo de produção
Parte 01

2. Conhecer os alimentos
Para garantir um bom RMCA, precisamos conhecer os 
alimentos que utilizamos. Os alimentos que apresentam 
maior variação nas fazendas são os volumosos, além 
disso são os alimentos de maior inclusão na dieta, sendo 
clara a necessidade de monitorar e avaliar os seus 

3. Produção de Volumosos
O alimento mais barato da dieta de 
rebanhos leiteiros é o produzido na fazenda. 
Por isso é de suma importância 
maximizarmos essa produção. Não produzir 
volumosos em quantidade suficiente, 
muitas vezes é incompatível com a 
viabilidade do negócio, a compra de 
volumoso, quando necessária, é a transação 
que mais onera o produtor. 

Para garantirmos oferta de volumosos 
devemos avaliar a produtividade e área a ser 
plantada; além de, no momento do corte do 
milho para ensilagem, fazer o 
acompanhamento do tamanho de partículas 
do material colhido, bem como a avaliação 
da quantidade de grãos inteiros que são 

componentes nutricionais. Para sermos 
mais eficientes técnica e financeiramente é 
importante que a fazenda tenha uma rotina 
estratégica de análise dos volumosos. 
Tendo isso em vista, a equipe técnica de 
nutrição, conta com aparelhos de análises 
por infravermelho (POLISPEC) que permite 
conhecer os volumosos de forma rápida e 
confiável, disponível para os cooperados, 
assim o balanceamento da dieta tem maior 
assertividade. 

Com alta das principais matérias primas, se 
tornam comuns no mercado alguns 
subprodutos antes não tão populares, que 
podem ser interessantes. Para utilizá-los, é 
importante que tenhamos trabalhos que os 
validem como ingredientes confiáveis, e 
que seus nutrientes sejam conhecidos. 
Precisamos garantir fornecimento e padrão 
de qualidade estável, livre de 
contaminações fúngicas, químicas ou 
sujeiras. Caso contrário, estamos 
penalizando a saúde de nossos animais. 

ensilados. Para essas avaliações são 
usadas as peneiras de separação de 
partículas PENNSTATE, e o teste do 
copo, que avalia em uma porção de 
silagem, quantos grãos de milho não 
estão sendo quebrados, indicando a 
necessidade de ajustes no corte. 

Uma vez o estoque de alimentos tendo 
uma reserva adequada, o produtor deve 
buscar materiais produtivos, mas com 
maior digestibilidade, visando maior 
volume de leite por tonelada de alimento. 
A possibilidade de incluirmos na dieta 
um alimento de fibra longa nos permite 
buscarmos maiores teores de sólidos no 
leite, além de serem fontes de proteína 
de custo reduzido. Essa fibra pode 
aumentar oferta de volumoso, ou ser um 
volumoso de alta qualidade disponível. 
Sendo feito na forma de silagem, pré – 
secado ou feno. 
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O alimento mais barato da dieta de 
rebanhos leiteiros é o produzido na fazenda. 
Por isso é de suma importância 
maximizarmos essa produção. Não produzir 
volumosos em quantidade suficiente, 
muitas vezes é incompatível com a 
viabilidade do negócio, a compra de 
volumoso, quando necessária, é a transação 
que mais onera o produtor. 

Para garantirmos oferta de volumosos 
devemos avaliar a produtividade e área a ser 
plantada; além de, no momento do corte do 
milho para ensilagem, fazer o 
acompanhamento do tamanho de partículas 
do material colhido, bem como a avaliação 
da quantidade de grãos inteiros que são 

4. Uso de Aditivos

ensilados. Para essas avaliações são 
usadas as peneiras de separação de 
partículas PENNSTATE, e o teste do 
copo, que avalia em uma porção de 
silagem, quantos grãos de milho não 
estão sendo quebrados, indicando a 
necessidade de ajustes no corte. 

Uma vez o estoque de alimentos tendo 
uma reserva adequada, o produtor deve 
buscar materiais produtivos, mas com 
maior digestibilidade, visando maior 
volume de leite por tonelada de alimento. 
A possibilidade de incluirmos na dieta 
um alimento de fibra longa nos permite 
buscarmos maiores teores de sólidos no 
leite, além de serem fontes de proteína 
de custo reduzido. Essa fibra pode 
aumentar oferta de volumoso, ou ser um 
volumoso de alta qualidade disponível. 
Sendo feito na forma de silagem, pré – 
secado ou feno. 

Em períodos de custos altos precisamos 
que nossas vacas tenham maior 
eficiência na utilização de nutrientes, 
cada grama de proteína custa caro para 
ser defecada e urinada. Por isso a 
utilização dos aditivos deve ser avaliada, 
há uma infinidade de aditivos dispostos 
no mercado. Assim, algumas perguntas 
são fundamentais, em ordem de 
importância, são elas: O quê esse 
produto faz? Como faz? Quanto 
funciona? Quais as condições para 
funcionar? E qual é o retorno? Cabe ao 
produtor e ao técnico avaliar as opções e 
definir a tecnologia a ser empregada. 

De forma geral, buscamos aditivos que 
supram as demandas dos animais, que 
sejam conhecidos e provados e, apenas 
por fim, que tenham alto retorno. Optar 
por aditivos de alto retorno, porém com 
pouca comprovação é um risco caro a se 
correr em um momento como o atual.

Na parte 2 desse artigo, falaremos sobre 
outros 4 tópicos de grande relevância 
estratégica em períodos de altos custos 
de produção, são eles a Divisão de lotes, 
Nutrição por sólidos, Gerenciamento das 
perdas e Intensificação da Reprodução. 

VARIEDADES

Cooperado(a) Castrolanda 
tem sempre mais vantagens.

Anuncie aqui sua empresa.
Você não paga nada pelo seu anúncio.

Ligue para 42 3234.8256 e saiba mais.

CASTROLANDA REVISTA | 63




