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DIA MUNDIAL DO LEITE:
castrolanda REFORÇA
PROTAGONISMO EM TODAS AS
ETAPAS DA CADEIA LEITEIRA

energia solar:
opção para reduzir custo
nas propriedades rurais

NEGÓCIOS, MODERNIZAÇÃO
E TROCA DE CONHECIMENTO:
O QUE ESPERAR DA RETOMADA
PRESENCIAL DO AGROLEITE





SEGUNDA-FEIRA - 15 DE AGOSTO
17h00 – 18h00 1ª Ordenha Torneio Leiteiro: Aproximação     Pavilhão Agroleite

TERÇA-FEIRA  - 16 DE AGOSTO
05h00 – 06h00 2ª Ordenha Torneio Leiteiro: Aproximação     Pavilhão Agroleite
05h40 – 06h40 1ª Ordenha Torneio Leiteiro: Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta  Pavilhão Agroleite
09h00 – 16h00 Trilha do Leite: A magia de entrar na caixinha de leite    Trilha do Leite
10h00 – 11h30 Cerimônia da Abertura Oficial do Agroleite 2022    Arena Agroleite
10h00 – 17h00 Balcão de Negócios: Animais à venda     Pavilhão Agroleite
13h40 – 14h40 2ª Ordenha Torneio Leiteiro: Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta  Pavilhão Agroleite
14h00 – 16h00 Painel da Mulher Cooperativista       Centro de Eventos
14h00 – 17h30 Rota do Leite: Visita à Propriedade Leiteira     *necessário inscrições no site  Castrolanda
17h00 – 18h00 3ª Ordenha Torneio Leiteiro: Aproximação     Pavilhão Agroleite
17h00 – 19h00 Giro Brasil do Leite       Centro de Eventos
21h40 – 22h40 3ª Ordenha Torneio Leiteiro: Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta  Pavilhão Agroleite

QUARTA-FEIRA - 17 DE AGOSTO
05h00 – 06h00 4ª Ordenha Torneio Leiteiro: Aproximação     Pavilhão Agroleite
05h40 – 06h40 4ª Ordenha Torneio Leiteiro: Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta  Pavilhão Agroleite
09h00 – 11h00 Seminário Internacional do Leite      Centro de Eventos
10h00 – 17h00 Balcão de Negócios: Animais à venda     Pavilhão Agroleite
11h00 – 12h00 Premiação do Concurso de Silagem Fundação ABC e Castrolanda   Centro de Eventos
09h00 – 16h00 Trilha do Leite: A magia de entrar na caixinha de leite    Trilha do Leite
13h30 – 17h00 Dinâmica de Máquinas no Campo      Campo Experimental
13h40 – 14h40 5ª Ordenha Torneio Leiteiro: Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta  Pavilhão Agroleite
14h00 – 17h00 Fórum da Suinocultura       Centro de Eventos
14h00 – 17h30 Julgamento da Raça Holandesa V&B Jovem     Arena Agroleite
14h00 – 17h30 Rota do Leite: Visita à Propriedade Leiteira     *necessário inscrições no site  Castrolanda
17h00 – 18h00 5ª Ordenha Torneio Leiteiro: Aproximação     Pavilhão Agroleite
20h00 – 23h00 Cerimônia de Premiação dos Vencedores do Troféu Agroleite     *necessário convite Memorial
21h40 – 22h40 6ª Ordenha Torneio Leiteiro: Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta  Pavilhão Agroleite
  
QUINTA-FEIRA - 18 DE AGOSTO
05h00 – 06h00 6ª Ordenha Torneio Leiteiro: Aproximação     Pavilhão Agroleite
05h40 – 06h40 7ª Ordenha Torneio Leiteiro: Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta  Pavilhão Agroleite
09h00 – 12h00 Julgamento da Raça Holandesa V&B Adulta     Arena Agroleite
09h00 – 16h00 Trilha do Leite: A magia de entrar na caixinha de leite    Trilha do Leite
09h00 – 12h00 Parque Tecnológico de Forragens      Parque das Forragens
10h00 – 17h00 Balcão de Negócios: Animais à venda     Pavilhão Agroleite
10h00 – 12h30 Painel do Agro                            Centro de Eventos
13h00 – 18h00 Treino Livre Trekker Trek      Pista de Provas
13h30 – 17h00 Dinâmica de Máquinas no Campo      Campo Experimental
13h40 – 14h40 8ª Ordenha Torneio Leiteiro: Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta  Pavilhão Agroleite
14h00 – 17h00 Julgamento da Raça Holandesa P&B Jovem     Arena Agroleite
14h00 – 17h30 Painel Coop Mode: Inovação no Agro     Centro de Eventos
14h00 – 17h30 Rota do Leite: Visita à Propriedade Leiteira     *necessário inscrições no site  Castrolanda
17h00 – 18h00 7ª Ordenha Torneio Leiteiro: Aproximação     Pavilhão Agroleite
21h40 – 22h40 9ª Ordenha Torneio Leiteiro: Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta  Pavilhão Agroleite

SEXTA-FEIRA - 19 DE AGOSTO
05h00 – 06h00 8ª Ordenha Torneio Leiteiro: Aproximação     Pavilhão Agroleite
05h40 – 06h40 10ª Ordenha Torneio Leiteiro: Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta  Pavilhão Agroleite
09h00 – 12h00 Julgamento da Raça Jersey Jovem      Arena Agroleite
09h00 – 12h30 Fórum da Agricultura       Centro de Eventos
09h00 – 16h00 Trilha do Leite: A magia de entrar na caixinha de leite    Trilha do Leite
10h00 – 17h00 Balcão de Negócios: Animais à venda     Pavilhão Agroleite
10h00 – 18h00 Campeonato de Tratores: Trekker Trek     Pista de Provas
13h40 – 14h40 11ª Ordenha Torneio Leiteiro: Vaca Jovem e Maior Produção Vaca Adulta  Pavilhão Agroleite
14h00 – 18h00 Julgamento da Raça Holandesa P&B Adulta     Arena Agroleite
14h00 – 16h30 Painel da Ovinocultura       Centro de Eventos
17h00 – 18h00 9ª Ordenha Torneio Leiteiro: Aproximação     Pavilhão Agroleite
18h00 – 19h00 Solenidade de Premiação do Torneio Leiteiro      Arena Agroleite

SÁBADO - 20 DE AGOSTO
08h00 – 10h00 Fé & Café: A força que une todos      Centro de Eventos
09h00 – 10h00 Julgamento do Clube de Bezerras      Arena Agroleite 
10h00 – 11h00 Copa dos Apresentadores      Arena Agroleite
10h00 – 18h00 Campeonato de Tratores: Trekker Trek     Pista de Provas
11h00 – 12h00 Julgamento Fraldinha       Arena Agroleite
13h00 – 15h00 Apresentações Centro Cultural Castrolanda     Praça Central
14h00 – 17h00 Julgamento da Raça Jersey Adulta      Arena Agroleite
17h00 – 18h00 Julgamento da Vaca do Futuro      Arena Agroleite
18h00 – 19h00 Desfile das Campeãs, Seleção e Premiação da Campeã Suprema Agroleite 2022  Arena Agroleite  
19h00  Encerramento das atividades do Agroleite 2022 
*programação sujeita a alterações.

Programação Oficial do Agroleite 2022
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A competitividade no agronegócio faz com que o uso 
de tecnologias nas propriedades rurais seja um dos 
principais fatores – se não o principal – para o sucesso 
de quem trabalha no campo. E é por isso que aqueles 
que ainda têm preconceitos ou ressalvas com 
máquinas, computadores e sistemas automatizados 
estão perdendo espaço para as atividades tecnológicas.

E se engana quem acredita que este processo só pode 
ser realizado em grandes propriedades, com 
investimentos imensos e um capital de giro maior 
ainda. O cenário global de digitalização acelerada e 
infinitas possibilidades tecnológicas vem tornando 
cada vez mais democrático o acesso às novas 
ferramentas – inclusive no agronegócio.

Historicamente a Castrolanda vem apoiando os 
cooperados no processo de desenvolvimento das 
propriedades. Quando o assunto é tecnologia, a 
cooperativa trabalha no desenvolvimento e acesso a 
softwares de gestão, automatização de processos por 
meio eletrônico, disponibilização de maquinários e 
serviços ou até mesmo o treinamento de cooperados 
para que se aproximem ainda mais do mundo 
tecnológico – entre outras tantas atividades.

A tecnologia no agronegócio é o tema desta 
edição da Castrolanda Revista, destacando 
principalmente os avanços recentes da 
cooperativa em relação ao assunto.

Tecnologia
no campo:
necessária e cada
vez mais acessível
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Sabemos que, com a pandemia, 
nos últimos dois anos, o cenário 
mundial passou por algumas 
mudanças. No agronegócio, não 
foi diferente. Apesar disso, o agro 
nunca parou. Como presidente 
da SRB, o que você considera que 
mudou de lá para cá?  

O agronegócio brasileiro já 
vinha antes da pandemia 
batendo recordes de produção, 
exportação e gerando emprego 
e renda. Mas a pandemia gerou 
uma insegurança alimentar no 
mundo, elevando a demanda 
mundial e o agronegócio 
brasileiro, não parou. Os 
produtores rurais mantiveram a 
produção de alimentos no 
campo e garantiram o 
abastecimento e a segurança 
alimentar interna e externa. A 
Guerra na Ucrânia foi um 
ingrediente inesperado neste 
cenário e a insegurança 
alimentar se aprofundou. 
Estamos vendo uma mudança 
geopolítica acontecendo e o 
agro brasileiro precisa estar 
atento a essas novas formações. 

Apesar dessas mudanças, o 
agronegócio continuou 
superando as expectativas. Em 
muitas das cooperativas do país 
tivemos faturamentos recordes, 
como é o caso da Castrolanda. Ao 
que podemos atribuir esses bons 
resultados do agro brasileiro? 

A vocação do produtor rural é 
trabalhar, trabalhar duro! 

Mesmo com o aumento dos 
custos de produção, que 
chegaram a quase 100% em 
alguns itens, vamos ter mais 
um recorde de produção de 
grãos, que deve superar as 71 
milhões de toneladas, segundo 
a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). A 
tecnologia também vem 
revolucionando o campo, 
possibilitando produzir cada 
vez mais em uma mesma área. 
Além disso, a demanda mundial 
por alimentos aumentou muito. 
Portanto, diante desta 
crescente, a produção precisa 
ser maior e eficiente. Estou 
certa em afirmar que nos 
últimos 40 anos construímos 
um dos mais importantes 
setores da história econômica 
do Brasil, abrindo novas 
perspectivas para o nosso país, 
e esse motor não pode parar. 

Pensando em crescimento e 
expansão dos negócios, as 
tecnologias que temos hoje 
permitem que o agro continue 
sendo destaque no Produto 
Interno Bruto (PIB) nos próximos 
anos? O que precisamos para ir 
ainda mais longe?  

Precisamos incluir os pequenos 
produtores rurais nesta 
expansão tecnológica. Mais 
extensão rural e capacitação. Se 
hoje já somos esse potencial 
agrícola e pecuário, imagina o 
ganho para o agro brasileiro 

quando incluirmos os pequenos 
produtores rurais - que são 
maioria em nosso país - neste 
ambiente da tecnologia e da 
eficiência produtiva?! Para 
seguir avançando, não adianta 
apenas desenvolver a 
tecnologia, é necessário que 
elas sejam acessíveis a 
diferentes culturas, regiões e  
perfis de produtores rurais, 
especialmente os pequenos. 

Quando falamos desse 
desenvolvimento tecnológico, 
comparando o Brasil com o 
restante do mundo, temos 
condições de continuar crescendo 
no mercado mundial?  

Respondendo sobre o mercado 
mundial, temos muito a 
avançar nesta matéria. Retornei 
há pouco tempo de uma missão 
comercial aos países árabes e 
leste europeu, liderada pela 
Secretaria de Assuntos 
Especiais da Presidência da 
República, e esses mercados 
querem comprar diversos 
produtos do Brasil, de frango ao 
mel. Eles querem fazer negócio 
com o Brasil. Avançando na 
diversificação de mercados, 
podemos trazer novas e 
sustentáveis perspectiva 
comerciais para o agronegócio 
brasileiro. 

Como a sua gestão na SRB vê este 
avanço tecnológico no 
agronegócio? Ainda temos 

TERESA VENDRAMINI
Presidente da SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA

CASTROLANDA REVISTA   09

segunda edição de 2022 da Castrolanda Revista traz a participação da presidente da Sociedade 
Rural Brasileira (SRB) e pecuarista, Teresa Vendramini. Atualmente, está à frente da entidade que 
representa os produtores rurais do país. A pecuarista também já foi presidente da Federação das 
Associações Rurais do Mercosul (FARM), que representa seis países. Teka Vendramini, como é 
conhecida, conta que se orgulha em continuar o trabalho da sua família, que há mais de 80 
anos se dedica à atividade agropecuária. A entrevistada avaliou o cenário em que o agronegócio 
se encontra e comentou como as tecnologias auxiliam os avanços no campo.
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espaço para inovar o que 
fazemos?  

Sim, a tecnologia e a ciência não 
param. A Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) é um exemplo disso. 
A pesquisa por novas maneiras 
de produzir com eficiência e 
sustentabilidade não para. Sim, 
podemos avançar muito e 
democratizar ainda mais essa 
tecnologia, fazendo chegar esse 
conhecimento aos pequenos 
produtores rurais nos quatro 
cantos do país. 

Qual a importância das empresas 
e produtores estarem atentos ao 
cenário e investirem em novas 
tecnologias?  

Os produtores investindo em 
capacitação, tecnologia e gestão 
serão mais eficientes e terão um 
negócio sustentável, com 
produtos de qualidade e com 
renda para a sua família. 

Como políticas públicas podem 
auxiliar nesse desenvolvimento e 
nos resultados do agro?  

A Sociedade Rural Brasileira 
tem defendido pautas como a 
Regularização Fundiária, o 
Código Florestal, o livre 
comércio e o direito de 
propriedade, que são premissas 
básicas para o produtor rural 
hoje em dia. Entendo que a 
pauta número um para garantir 
renda no campo e acesso a 
financiamentos é a 
regularização fundiária. Visitei 
uma bacia leiteira no Pará só de 
pequenas propriedades e 
aquelas famílias, muitas vezes, 
estão sem acesso a 
financiamentos e políticas 
públicas, porque não têm a 
posse definitiva de suas terras. 
Só assim chegaremos no 
segundo passo, que é ampliar 
políticas de assistência rural, 
apoio a comercializações que 
garantam a viabilidade 
econômica destas atividades, 

gerando emprego e renda para 
essas famílias. 

Como as tecnologias têm 
permitido um agronegócio mais 
sustentável? Qual a importância 
de se pensar neste tópico?  

São inúmeros os exemplos de 
novas tecnologias e práticas 
agropecuárias que 
potencializam a produtividade 
no campo e racionalizam o uso 
de recursos, trazendo ganhos 
ambientais. A agricultura 
digital, que alia gerenciamento 
detalhado da propriedade rural, 

baseado em dados coletados por 
drones, satélites e modelos 
inteligentes, é um destes 
exemplos. São tecnologias que 
permitem reduzir o desperdício 
na aplicação de insumos, 
diminuir o impacto ambiental e, 
ao mesmo tempo, trazer ganhos 
de produtividade, já que o 
problema de uma praga ou 
doença na lavoura, por exemplo 
é enfrentado de forma única, 
muito mais assertiva. Na 
pecuária, nosso maior motivo 
de orgulho neste sentido é o 
avanço da Integração Lavoura 
Pecuária Floresta (ILPF), que 
aproveita ao máximo a 
capacidade produtiva de área, 
com práticas preservacionistas 
que recuperam o solo ao longo 
do tempo, reduzem o uso de 
produtos químicos e de recursos 
naturais, como a própria água, 
proporcionando maior 
bem-estar animal e 
produtividade. 

Quais os principais desafios para 
o futuro do agronegócio? Como 
as agroindústrias podem atuar? 

Mostrar ao mundo que o agro já 
vem avançando em práticas 
sustentáveis, que a legislação 
ambiental brasileira é uma das 
mais rígidas do mundo, com 
mais de 33% das matas nativas 
protegidas dentro das 
propriedades rurais, por 
exemplo. Isso já deveria nos dar 
um status de uma produção de 
alimentos, fibras e energia 
alinhada aos desafios globais 
relacionados à sustentabilidade 
e à redução das emissões de 
gases causadores do efeito 
estufa. Manter o ritmo de 
crescimento da produtividade, 
com base nos avanços da 
ciência e da tecnologia, apesar 
dos crescentes custos de 
produção, agravados pelo atual 
conflito entre Rússia e Ucrânia, 
que redobram a preocupação 
com a escassez e a alta no preço 
de insumos como fertilizantes e 
defensivos. 

Mostrar ao mundo

que o agro já vem 

avançando em

práticas sustentáveis, 

que a legislação 

ambiental brasileira 

é uma das mais rígidas 

do mundo, com mais 

de 33% das matas 

nativas protegidas

dentro das 

propriedades rurais





Os delegados representantes das cooperativas Castrolanda, Frísia 
e Capal, mantenedoras da Fundação ABC, se reuniram, no fim de 
maio, em Assembleia Geral Ordinária, para apreciar e aprovar as 
contas do exercício 2021 e eleger os membros do Conselho 
Curador, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 

A Assembleia empossou como Diretor Presidente da Fundação 
Peter Greidanus, cooperado e Diretor Vogal do Conselho de 
Administração da Castrolanda. O novo Presidente assume o cargo 
que era ocupado por Andreas Los desde 2013 e estará à frente da 
instituição de fomento tecnológico e pesquisa para o agronegócio 
pelo próximo triênio. 

Durante a assembleia, Peter falou sobre o novo desafio. “A 
responsabilidade é de todos que a partir de hoje se sentam ao 
redor da mesa. Vamos continuar no bom caminho que foi aberto 
pela gestão anterior. Aproveito para agradecer ao Andreas pelo 
papel importante de liderança à frente do conselho, sempre com 
serenidade e espírito conciliador".

Peter é natural de Castro, no 
Paraná, engenheiro agrônomo 
formado pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).
É agropecuarista, Diretor Vogal 
da Castrolanda e Membro do 
Comitê Misto Alegra. Suas 
atividades são agricultura e 
pecuária de suínos e ovinos.

DIRETOR DA CASTROLANDA
ASSUME PRESIDÊNCIA DA
FUNDAÇÃO ABC
Diretor Vogal, Peter Greidanus integra
o Conselho de Administração da Cooperativa Diretor Presidente 

PETER GREIDANUS 
1º Diretor Vice-Presidente 
RICHARD FRANKE DIJKSTRA
2º Diretor Vice-Presidente 
ANDRÉ HERMAN BORG
1º Diretor Técnico:
EMILIANO C. KLÜPPEL JUNIOR
2º Diretor Técnico:
REYNOLD GROENWOLD
1º Diretor Administrativo-Financeiro:
ALEXANDER A. MITTELSTEDT
2º Diretor Administrativo-Financeiro:
HENRIQUE DEGRAF

CONSELHO CURADOR

Diretor Presidente 
PETER GREIDANUS 
1º Diretor Vice-Presidente 
RICHARD FRANKE DIJKSTRA
1º Diretor Técnico:
EMILIANO C. KLÜPPEL JUNIOR
1º Diretor Administrativo-Financeiro:
ALEXANDER A. MITTELSTEDT

DIRETORIA EXECUTIVA

Efetivos 
ELMIR GROFF
CARLOS SHIGUEO ARIE
RICHARD VERBURG
Suplentes 
GUILHERME F. DE GEUS FILHO
CHARLES HENDRIK SALOMONS
RONALDO ZAMBIANCO

CONSELHO FISCAL

GESTÃO MAR/2022 A MAR/2025

Peter Greidanus (dir.) estará à frente da
instituição pelo próximo triênio.

Peter Greidanus
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O PURO MALTE
DO COOPERATIVISMO

produtor de cevada da 
Castrolanda em breve 
poderá saborear 
cervejas fabricadas a 
partir do malte 

oriundo das próprias terras. 
As obras da Maltaria Campos 
Gerais seguem em ritmo 
acelerado de construção. A 
planta industrial é 
desenvolvida pelo consórcio 
que envolve, além da 
Castrolanda, outras cinco 
cooperativas paranaenses: 
Agrária, Frísia, Capal, Bom 
Jesus e Coopagrícola. 

O projeto prevê um 
investimento inicial de R$ 1,6 

bilhão na primeira fase, com 
previsão de conclusão até 
2028. Se somarmos com os 
valores da segunda etapa, 
prevista para ser finalizada 
em 2032, a maltaria totaliza 
cerca de R$ 3 bilhões em 
investimentos. Mas a 
produção do malte a partir da 
cevada de cooperados deve 
iniciar bem antes, já no 
segundo semestre de 2023. 

A unidade é localizada 
estrategicamente às margens 
da rodovia PR-151 em Ponta 
Grossa, ao lado da Unidade de 
Beneficiamento de Leite 
(UBL) da Unium. O município 

o possui o maior entroncamento 
rodoferroviário do Paraná e 
abriga grandes indústrias 
cervejeiras do Brasil, que terão a 
facilidade logística de produzir 
bebidas a partir do malte 
fabricado nas proximidades.  

A Maltaria Campos Gerais tem 
capacidade para ser a maior da 
América Latina em volume de 
produção: serão 240 mil 
toneladas de malte produzidos 
anualmente somente após a 
finalização da primeira etapa de 
investimento. Caso atinja a 
totalidade, o valor representa 
15% do consumo total brasileiro. 

Projetada para
produzir malte 
a partir da cevada
de cooperados da
Castrolanda e de
outras cinco 
cooperativas,
Maltaria Campos 
Gerais avança com
construção da
estrutura física.



Ingredientes
- 1 pacote (500g) de canjica  

- 1 litro de leite integral Naturalle 

- 2 caixinhas de creme de leite Colônia Holandesa 

- 2 caixas de leite condensado Colônia Holandesa 

- 8 colheres de leite em pó Naturalle 

- 2 vidros de leite de coco  

- 1 xícara de açúcar  

- 2 barras de chocolate branco  

Modo de preparo

Confira o vídeo 
da receita no 

nosso Instagram

Comece deixando a canjica de molho de um dia para o outro (ou por 4 horas no mínimo). No dia 

seguinte, coloque-a para cozinhar em uma panela de pressão com 3 litros de água. Quando a panela 

começar a pegar pressão, conte 35 minutos, desligue o fogo, espere a pressão sair e retire toda a água, 

peneirando a canjica. Reserve. 

Em uma vasilha, coloque o Leite Naturalle + Creme de Leite 

Colônia Holandesa + Leite Condensado Colônia Holandesa 

+ Leite em Pó Naturalle + leite de coco + açúcar e misture 

tudo. Derrame o conteúdo em uma panela grande com a 

canjica já cozida, ligue o fogo (médio) e adicione o chocolate 

branco. Mexa constantemente até ferver bem e adquirir o 

ponto da sua preferência (leva aproximadamente 20 minutos).  





Castrolanda reforça
protagonismo em todas as 
etapas da cadeia leiteira

e acordo com a 
Empresa Brasileira 
de Pesquisa 
Agropecuária 
(Embrapa), no que 

diz respeito à 
representatividade na 
agropecuária brasileira, o 
leite está entre os seis 
produtos mais importantes, 
à frente do café beneficiado e 
do arroz. 

Para incentivar a produção 
de lácteos pela população 
mundial, em 2001, a 
Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO/ONU) 
instituiu o dia 1º de junho 
como o Dia Mundial do Leite. 
A data já era celebrada 
nacionalmente em outros 
países, principalmente da 
União Europeia.  

Em 2021, a Castrolanda 
produziu 435,562 milhões de 
litros de leite. Atualmente, 
são mais de 400 
propriedades ativas de 
cooperados nos estados do 
Paraná e de São Paulo, 
regiões de atuação da 
Cooperativa. A média diária 
de produção por fazenda gira 
em torno dos 3 mil litros. 

Para o Gerente de Negócios 
Leite da Castrolanda, 
Eduardo Ribas, os dados 
estão atrelados ao trabalho 
dos produtores e ao suporte 

que a Castrolanda exerce 
junto aos cooperados. “O 
papel da Cooperativa na 
produção de leite é ser um 
ponto de apoio ao cooperado 
no que ele necessitar, 
estando ao lado para auxiliar, 
fortalecer e enriquecer os 
negócios”.  

A Castrolanda está na bacia 
leiteira mais tecnificada do 
Brasil, em Castro, Capital 
Nacional do Leite, título 
oficializado em 2017 em 
decreto do Congresso 
Nacional. Os altos níveis de 
qualidade do leite, cuidados 
com nutrição e manejo, 
assistência técnica 
especializada, índice de 
eficiência do produtor, entre 
outros fatores, fazem com a 
Cooperativa apresente uma 
média de crescimento anual 
de 10% na produção do 
alimento. O número é cinco 
vezes maior do que a média 
nacional. 

Para absorver a alta 
produção, há as duas Usinas 
de Beneficiamento de Leite 
(UBLs), localizadas em 
Castro-PR e Itapetininga-SP. 
Já os produtos lácteos fazem 
parte da intercooperação 
com as cooperativas Frísia e 
Capal, que formam a marca 
institucional Unium. Um 
deles é o leite UHT Naturalle, 
o primeiro do Brasil com 0% 
aditivo. 

D

negócios LEITE  |  notícias

o papel da cooperativa na produção 

de leite é ser um ponto de apoio ao 

cooperado no que ele necessitar, 

estando ao lado para auxiliar,

fortalecer e enriquecer os negócios”

Eduardo Ribas,
Gerente de Negócios Leite da Castrolanda
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DIA MUNDIAL DO LEITE:

Qualidade e
Assistência
Técnica 
Além da alta produtividade, o 
compromisso com a qualidade do 
leite é um dos diferenciais da 
Castrolanda. Um exemplo é o 
Programa Mais Leite Saudável, do 
Ministério da Agricultura. Baseado 
na arrecadação de PIS/Cofins, parte 
dos recursos são empregados nas 
propriedades para melhorar a 
qualidade do leite e questões 
relacionadas à parte sanitária e de 
gestão. 

A Assistência Técnica especializada 
e próxima do produtor prestada 
pela Área de Negócios Leite da 
Castrolanda também atua 
diretamente nos altos índices de 
qualidade do leite e, mais do que 
isso, auxilia para que os cooperados 
tenham cada vez mais facilidades 
nas tomadas de decisão e na gestão 
da propriedade.  



CASTROLANDA REVISTA   17

Brinde da diretoria da 
Castrolanda no Dia 

Mundial do Leite.Mais conhecimento
para os produtores 
O Agroleite, evento técnico voltado a todas as 
fases da cadeia do leite e considerado a vitrine da 
tecnologia leiteira na América Latina, retoma a 
realização presencial neste ano, de 16 a 20 de 
agosto, na Cidade do Leite, em Castro. 

Em 2022, também está sendo realizado, 
mensalmente, o Fórum Internacional de Bovinos 
Leiteiros – Do Brasil para o Mundo, iniciativa 
com palestras ministradas por brasileiros 
renomados na pecuária leiteira internacional. Os 
encontros transmitidos online permitem que os 
participantes interajam, tirem dúvidas e troquem 
experiências sobre a produção de leite. 

Geração
de emprego
e renda
Os números de produção leiteira na Castrolanda 
não se devem apenas aos grandes produtores, mas 
também aos pequenos e médios, conforme destaca 
o Presidente da Castrolanda, Willem Berend 
Bouwman. “O leite é uma atividade extremamente 
interessante, porque mesmo um produtor que tem 
uma pequena área consegue alavancar a produção 
na sua propriedade. Então, com essa atividade, nós 
damos oportunidade para que pequenos, médios e 
grandes produtores evoluam.”  

A cadeia leiteira se consolidou na região com a 
estruturação realizada por produtores e 
Cooperativa e gera emprego e renda. “Hoje, um 
volume acima de 1 milhão de litros de leite é 
coletado diariamente pela Castrolanda. 
Financeiramente, isso tem um movimento grande 
que dá suporte para muitas famílias que são 
sustentadas por meio desse trabalho diário, sejam 
elas diretamente vinculadas à atividade ou por 
prestação de serviço que compõe o agronegócio 
como um todo”, explica o Supervisor de Projetos da 
Área de Negócios Leite da Castrolanda, Augusto 
Meierjurgen. 

sucessão familiar
Além do incentivo à sucessão familiar pela 
Cooperativa como um todo por meio das 
atividades voltadas aos jovens cooperativistas, os 
Negócios Leite também promovem o Clube de 
Bezerras. O projeto tem como objetivo incentivar 
a participação de crianças e adolescentes de 6 a 
16 anos na produção leiteira e envolve filhos de 
cooperados e demais jovens da comunidade. 



negócios agrícola  |  notícias
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ECONOMIA NA PRODUÇÃO
E MELHORIA NA QUALIDADE E
DESEMPENHO DOS REBANHOS

s resultados parciais 
da segunda edição 
do Programa Mais 
Leite Saudável – 
triênio 2019-2020 

apresentaram aos 
cooperados das 
propriedades participantes 
melhorias na qualidade do 
leite, no desempenho das 
bezerras e nas bonificações 
de pagamento, além de 
economias na produção. Os 
dados do programa foram 
divulgados pela Assistência 
Técnica no evento ‘Do Brasil 
para o Mundo + Leite 
Saudável’, realizado no 
início de junho para 
contemplar os dois projetos 
da Área de Negócios Leite. 

O programa atua em três 
frentes: minilaboratório de 
análise microbiológica do 
leite nas fazendas e na 
Matriz, pasteurizadores de 
leite e colostro e aplicativo 
de gestão que vem sendo 
implementado nas 
propriedades. 

Com a utilização dos 
minilaboratórios nas 
fazendas de 2020 a 2022, 
após a identificação dos 
agentes causadores de 
mastite, foi possível 
verificar em quais casos 

seria interessante adotar o 
tratamento ou outras formas 
de manejo do rebanho. 
Foram realizadas mais de 8 
mil análises, que resultaram 
em uma redução de R$ 6,5 
milhões no uso de 
antimicrobianos em 
potencial. Cerca de 1.300 
vacas não precisaram de 
tratamento, 195 mil litros de 
leite deixaram de ser 
descartados e a economia 
direta foi de R$ 1,3 milhão. 

O uso de pasteurizadores de 
leite na alimentação de 
bezerras trouxe a redução de 
81% na contagem padrão em 
placas (CPP), indicativo de 
contaminação bacteriana do 
leite. Além da melhoria no 
ganho de peso diário e no 
desempenho das bezerras, 
66,9% dos animais tiveram a 
transferência de imunidade 
passiva classificada como 
boa ou excelente. 

Ficam como legado do 
Programa Mais Leite 
Saudável a permanência das 
ferramentas na propriedade, 
o aprimoramento da gestão 
dos indicadores e o 
desenvolvimento de novos 
trabalhos pela Assistência 
Técnica. A percepção dos 
benefícios pelos produtores 

o
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PROGRAMA MAIS LEITE SAUDÁVEL:

foi principalmente na 
redução do uso de 
antimicrobianos, da 
mortalidade e da incidência 
de doenças no rebanho. 

DO BRASIL 
PARA 
O MUNDO

Além da apresentação de 
resultados aos 
cooperados, o evento 
contemplou duas 
palestras: ‘Maximizando 
a capacidade 
imunológica do bezerro 
através da alimentação 
estratégica de colostro’, 
com Jorge Botero, do 
Dairy Tech; e ‘Custo ou 
investimento no período 
de transição’, com Felipe 
Cardoso, da University 
of Illinois. 

Dados do programa foram 
apresentados no evento ‘Do 
Brasil para o Mundo + Leite 

Saudável’, que também contou 
com duas palestras sobre 

alimentação de bezerros e 
período de transição 



Pesquisa realizada pela 
Tetra Pak em parceria com 
Lexis Research, 
consultoria global de 
estudo de mercado, indica 
que a pandemia estimulou 
o consumo de queijos no 
mundo. No Brasil, quase 
metade dos entrevistados 
(46%) afirmam ter 
aumentado a ingestão do 
alimento durante a 
pandemia, índice acima da 
média global, de 1/3 dos 
entrevistados. 

A alta no consumo é 
explicada pela chegada da 
Covid-19, que mudou o 
comportamento da 
população. Isso se deve, 
em parte, ao fato de mais 
pessoas estarem passando 
tempo em casa, o que 
proporciona mais 
oportunidades para o 
consumo do alimento, 
como ao assistir TV (36%) 
ou ao acompanhar uma 
bebida – como aperitivo 
(35%) ou em um lanche 
rápido (35%). No Brasil, a 
maioria (84%) consome 
queijo no café da manhã e 
como tira-gosto no fim de 
tarde (51%). 

consumo
de queijos 
cresce no 
brasil

unium e tetra pak fecham
acordo para construção de
queijaria de alta tecnologia
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Unium, marca que 
representa a 
intercooperação entre as 
cooperativas Frísia, 
Castrolanda e Capal, A

fechou acordo com a Tetra Pak, 
fornecedora de tecnologias para o 
processamento e envase de 
alimentos e bebidas. Avaliada em 
cerca de R$ 460 milhões e com 
inauguração prevista para 2023, a 
nova planta será instalada no 
município de Ponta Grossa (PR) e 
será dedicada à fabricação de 
queijo Muçarela, Prato, Cheddar e 
Cagliata. O investimento marca a 
entrada da Unium no mercado de 
queijos. 

“A nova operação marcará a 
expansão do nosso negócio e o 
ingresso em novos mercados. 
Estamos trabalhando com 
soluções de ponta que tornem a 
nossa operação uma referência 
em qualidade e modernidade na 
indústria brasileira de laticínios”, 
diz Edmilton Aguiar Lemos, 
Superintendente de Operações 
Lácteas da Unium. 

O sistema de tratamento do leite e 
fabricação do queijo será 
inteiramente fornecido pela Tetra 
Pak. Inicialmente, o projeto prevê 
a captação de até 800 mil litros de 
leite por dia, convertidos em 80 
toneladas de queijo, o que fará da 
queijaria umas das principais do 
país em capacidade de produção. 

“O grande destaque deste projeto 
é a diversificação de portfólio de 
produtos para além do leite UHT, 
investindo em inovação com 
tecnologia de ponta, em uma 
categoria que apresenta uma 
demanda crescente do 
consumidor brasileiro”, diz 
Gustavo Minasi, Gerente 
Comercial da Tetra Pak. 

O escopo contratado inclui todas 
as etapas de processamento do 
leite para queijo, incluindo 
coagulação, drenagem e 
acidificação, filagem, formação 
de blocos, resfriamento e 
salmoura. O acordo também 
prevê o fornecimento de 
tecnologias complementares para 
o tratamento do soro gerado na 
queijaria – viabilizando a 
produção de WPC com 35%, 50% 
e 80% de concentração. O WPC é 
um concentrado proteico 
bastante utilizado na indústria de 
ingredientes para a formulação de 
bebidas com alto teor de proteína. 

Dessa forma, além do 
fornecimento de queijos para o 
mercado B2B, varejo e/ou para 
redes de food service, a marca 
também poderá fornecer o soro 
concentrado em pó a um mercado 
em expansão. Segundo 
segmentação realizada pela Tetra 
Pak, com base nos dados Nielsen, 
a venda de bebidas com alto teor 
de proteína cresceu 16,4% em 
volume consumido entre 
setembro de 2020 ao mesmo 
período de 2021. 

Atualmente, a Unium registra 
mais de R$ 7 bilhões em 
faturamento anual. Diariamente, 
mais de 3,5 milhões de litros de 
leite são processados pelas 
fábricas do grupo, com ofertas de 
produtos que incluem leite UHT, 
bebidas lácteas, creme de leite, 
leite concentrado, leite 
condensado e leite em pó. Além 
da produção de laticínios, a 
Unium também produz carne 
suína, embutidos e defumados, 
farinha de trigo e energia. 
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UNIUM É A SEGUNDA MAIOR
PRODUTORA DE LEITE DO PAÍS
PELO SEGUNDO
ANO CONSECUTIVO
INTERCOOPERAÇÃO REGISTROU CRESCIMENTO NO
VOLUME DE CAPTAÇÃO COM UM AUMENTO DE 7,8
MILHÕES DE LITROS PRODUZIDOS

Cadeia leiteira da 
Unium cresceu 
tanto em 
produtividade 
como em volume. 

unium  |  notícias
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notícias  |  unium

Associação Brasileira de 
Produtores de Leite 
(Abraleite) divulgou o 
resultado do 25.º Ranking 
das Maiores Empresas de 

Laticínios do Brasil em 2021. Das 
13 empresas participantes, 
somente duas apresentaram 
crescimento no volume de 
captação, dentre elas a Unium, 
que cresceu 0,6% em relação a 
2020 – refletindo em um aumento 
de aproximadamente 7,8 milhões 
de litros produzidos por ano. 

A cadeia do leite das cooperativas 
integrantes da Unium tem 
crescido tanto em qualidade como 
em volume. Em termos de 
produtividade por produtor, a 
marca segue na liderança, com 
média de 2.428 litros de leite 
gerados por produtor por dia – 
18% a mais que em 2020. 
Atualmente, a produção dos 
cooperados da Unium é 
comercializada por meio de duas 
marcas de lácteos: Naturalle e 
Colônia Holandesa. Para Edmilton 
Aguiar Lemos, superintendente de 
Operações Lácteas da Unium, o 
reconhecimento da qualidade dos 
produtos é consequência da 
dedicação de todos os cooperados 
que fornecem matéria-prima de 
leite. 

“O resultado se deve também ao 
modelo de negócios da Unium. Ao 
trazer para o Brasil o modelo de 
intercooperação e com os 
resultados recentes em diversos 
setores, mostra-se que foi uma 
decisão acertada e que tende a 
crescer no mercado.” 

a
sobre a unium
Marca institucional das indústrias 
das cooperativas Frísia, Castrolanda 
e Capal, a Unium representa os 
projetos nos quais as cooperativas 
paranaenses atuam em parceria. 
Todas as marcas são reconhecidas 
pela excelência de seus produtos. 
Entre elas estão: Alegra (carne 
suína), Colaso, Colônia Holandesa e 
Naturale (lácteos) e Herança 
Holandesa (farinha de trigo). Todas 
as indústrias da Unium cumprem 
elevados padrões de exigência e são 
certificadas pelas principais 
instituições nacionais e 
internacionais de controle de 
qualidade. 

O resultado se deve também

ao modelo de negócios da

Unium. Ao trazer para o Brasil

o modelo de intercooperação

e com os resultados recentes

em diversos setores,

mostra-se que foi uma decisão

acertada e que tende a crescer

no mercado

Edmilton Aguiar Lemos
Superintendente de Operações
Lácteas da Unium
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resente na mesa de 
muitos brasileiros e 
cultivado há milhares 
de anos, o trigo 
beneficia o sistema 

imunológico, melhora o 
colesterol e previne a 
diabetes. Conforme pesquisa 
da Associação Brasileira das 
Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães & 
Bolos Industrializados 
(Abimapi), a alta no consumo 
de pães e massas fez 
aumentar em 15% a demanda 
por trigo no Brasil, em 2021.  

O Paraná é o maior produtor 
do cereal no Brasil, com cerca 
de 50% da produção 
nacional, de acordo com 
dados do Departamento de 
Economia Rural (Deral), da 
Secretaria de Estado da 
Agricultura e do 
Abastecimento. No último 
ano, houve aumento de 2,9% 
na produção do grão. 

Na região dos Campos Gerais, 
as três cooperativas 
pertencentes à Unium (Frísia, 
Castrolanda e Capal) 
inauguraram, em 2014, o 
moinho Herança Holandesa. 
Produzindo 25 tipos 
diferentes de farinha de trigo, 
a marca possui uma linha 
completa para massas e pães 
industriais, além da linha de 
farinhas 100% integrais para 
indústria e varejo. Em 2021, 
mais de 145 mil toneladas de 
trigo foram processadas e o 
faturamento passou dos R$ 
280 milhões - um 
crescimento de 33% na 
comparação com o último 
ano.  

Completando oito anos em 
2022, a unidade possui 
atualmente 80 
colaboradores, e se destaca 
pela seriedade na tratativa 
dos negócios, pelo padrão de 
entrega e qualidade dos 

P produtos. "Neste momento, 
estamos em fase de estudos para 
aumentar a produção, além de 
investimentos na fábrica para 
garantir ainda mais a segurança 
alimentar”, conta o Coordenador 
de Negócios do Moinho de Trigo 
da Unium, Cleonir Vitorio 
Ongaratto. 

Em 2021, o moinho recebeu a 
auditoria de Certificação da FSSC 
22000 (Food Safety System 
Certification) versão 5.1. A 
unidade já possuía a Certificação 
Internacional da ISO 22000 
(International Organization for 
Standardization) desde 2016 e 
fez a migração para a FSSC 
22000. O Coordenador reforçou a 
importância dessa conquista: "A 
certificação nos motiva a manter 
o alto nível de desempenho, da 
qualidade dos nossos produtos, 
dos processos e também do 
comprometimento da equipe. 
Para nós, o mais importante é a 
satisfação dos clientes”, finaliza. 

Moinho produz 25 
tipos diferentes de 

farinha de trigo.moinho herança holandesa
celebra oito anos com crescimento
de mais de 30% no faturamento
Paraná é o maior produtor do cereal no país,
com cerca de 50% da produção nacional 

unium  |  notícias





Programa Alegra Coonecta 
seleciona startups com soluções 

para o mercado alimentício

Fase de inscrições terminou dia 26 de junho; dez 
startups serão selecionadas para apresentar pitches 

na Digital Agro Feira 2022 no dia 14 de julho, em 
Curitiba

A Alegra está selecionando startups para o Programa 
Alegra Coonecta, com o objetivo de buscar soluções 
tecnológicas criativas e inovadoras que façam a 
diferença na indústria de alimentos, seja na produção, na 
distribuição ou no consumo. O programa é desenvolvido 
pela Digital Agro, em parceria com a Unium e Inbix 
Ventures.

CONECTE-SE
COM A GENTE



A fase de inscrições se encerrou em 26 de 
junho e até o dia 30 houve uma pré-seleção 
dos principais projetos. Ao todo, dez startups 
pré-selecionadas irão apresentar o pitch, no 
dia 14 de julho, em Curitiba, na Digital Agro 
Feira 2022, um dos mais importantes eventos 
sobre inovação no agronegócio no Brasil. 
Apenas quatro passam para a segunda fase, 
quando terão a oportunidade de conhecer a 
fábrica da Alegra, aplicando a sua tecnologia 
e modelo de negócio. 

As startups selecionadas poderão validar sua 
proposta de valor com uma das maiores 
indústrias de alimentos do país de acordo 
com as áreas de atuação. Elas ainda poderão 
ter acesso ao Fundo de Investimentos e 
Novos Negócios Unium, parcerias com 
cooperativas, bootcamps práticos e reais 
com especialistas do mercado e 
possibilidade de investimento, mentoria e 
aceleração pela Inbix Ventures.

Com seis anos de atuação, a Alegra reúne 
mais de 1.700 colaboradores diretos, 
produzindo 97 mil toneladas de carne suína 
que compõem 12 linhas de produtos. 
“Queremos inserir na nossa organização a 
inovação. Nós temos algumas iniciativas, 
mas ainda não são estruturadas. Nossa 
expectativa é agregar e inovar ainda mais na 
cadeia de produção de alimentos", conta 
Cracios Clinton Consul, Gerente de 
Marketing da Alegra.

Com foco em agregar mais conhecimento 
para todos os processos da empresa, o 
Alegra Coonecta é dividido em três principais 
temas: ESG (Sustentabilidade, Social e 
Governança Corporativa), que busca 
tecnologias e ferramentas digitais para 

temas como gestão de resíduos, 
rastreamento de origem, energias limpas e 
sustentáveis, redução da pegada hídrica e de 
carbono, reciclagem, logística reversa e 
redução do desperdício de alimentos e 
embalagens recicláveis, reutilizáveis e 
biodegradáveis; novos produtos ou 
processos, trazendo melhorias na 
industrialização de alimentos e embutidos, 
ingredientes inovadores, proteínas 
alternativas e saudabilidade e qualidade de 
vida; e, por fim, a experiência do consumidor, 
pensando na jornada de produção dos 
alimentos, como canais de venda e 
comercialização, relacionamento e 
integração com os clientes e conveniências e 
novos modelos de atendimento.

Para isso, a indústria firmou parceria com a 
Inbix Ventures, que possui metodologia 
própria para ajudar na seleção das startups. 
“Com o edital, esperamos selecionar 
empresas inovadoras, com propósito bem 
definido, engajamento e, principalmente, 
que possuam sinergia com a Alegra”, 
comenta Luciano Döll, CEO e co-founder da 
Inbix Ventures.

Dentre os benefícios oferecidos pelo 
programa, estão a possibilidade de acesso ao 
fundo de investimento e novos negócios 
Unium, marca institucional das indústrias 
das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, 
e potencial parceria com as cooperativas da 
marca, além de poder realizar POCs nas 
indústrias. Para Auke Dijkstra Neto, 
representante da Unium, o projeto é 
transformador. “Ficamos muito felizes com a 
parceria. Novas ideias e olhares diferentes 
são muito importantes para a empresa e, 
claro, para o nosso consumidor”, destaca. 

digitalagro.com.br/alegra

DESENVOLVEDORES:



SUINOCULTURA
castrolanda

APLICA PROJETO
DE MELHORIA

CONTÍNUA
PARA GRANJAS

partir de dados do 
Instituto Nacional de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), a região Sul do 
país ficou responsável 

por 66% do abate nacional de 
suínos no primeiro trimestre 
de 2022, seguida pelo Sudeste 
(18,8%), Centro-Oeste 
(13,9%), Nordeste (1,2%) e 
Norte (0,1%). Foram abatidas 
quase 14 milhões de cabeças 
de suínos, um aumento de 
pouco mais de 7% em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior. 

Na Castrolanda, foram 
entregues para a Unidade 
Industrial de Carnes (UIC) - 
Alegra Foods - 
aproximadamente 107,3 mil 
cabeças de suínos no primeiro 
trimestre, um aumento de 7% 
em relação a 2021, crescente 
que revela a mesma média 
nacional. Na busca por este 
avanço constante e 
crescimento da produção, a 
equipe da Assistência Técnica 
de Suinocultura iniciou o 
Projeto de Melhoria Contínua 
Zootécnica e Econômica para 
granjas de ciclo completo dos 
cooperados, chamado de 
‘Propriedade na Palma das 
Mãos’. Neste programa, os 
suinocultores receberam 
acompanhamento individual e 
personalizado para discutir os 
detalhes das propriedades.  

“Cada uma das granjas tem 

suas particularidades. A equipe 
compila e analisa os dados para 
avaliarmos as melhores decisões. 
Este projeto também é uma 
forma de atualizar tecnicamente 
os gestores, disseminar 
informação entre as 
propriedades e trazer benefícios 
para todo o sistema, otimizando 
nossas operações”, afirma o 
Gerente Executivo de Negócios 
Carnes, Mauro Cezar de Faria.  

O Analista Técnico Symon Lopes 
conta que estes encontros foram 
os primeiros passos do 
programa. “Trazemos 
informações técnicas e 
financeiras das granjas para 
mostrar ao produtor quais as 
possibilidades de melhoria, 
como trabalhar os dados da 
produção e comparar estes 
custos e ganhos.  Agora 
estaremos focados também nos 
gerentes das granjas, com o 
objetivo de falar sobre produção 
e crescimento contínuo de 
resultados”.  

Na próxima fase, a metodologia 
utilizada será a Kaizen, com 
parceria do setor de Processos 
(BPMO) da Castrolanda. Serão 
realizados quatro encontros, que 
abordarão: mapeamento de fluxo 
dos processos, levantamento e 
categorização de problemas, 
oportunidades, planos de ações, 
priorização, entre outros temas.  

“O mercado nos mostra que a 
produção precisa ser cada vez 

a
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Mauro Cezar de Faria
Gerente Executivo 
de Negócios Carnes 
da Castrolanda

mais eficiente. Nossa tarefa é 
indicar o caminho para esta 
eficiência. Partimos das reuniões 
para entender o que os 
cooperados e gerentes de granjas 
passam no cotidiano e, assim, 
conseguimos também mais 
proximidade com eles”, comenta 
Symon. Na sequência, 
participarão as equipes das 
granjas terminadoras de leitões 
em encontros voltados à redução 
de conversão alimentar, 
mortalidade e atendimento da 
qualidade esperada no abate. 



SEMENTE MULTIPROTEGIDA 
GERA MULTIBENEFÍCIOS.

• Semente protegida desde o início

upl-ltd.com/br/uplbr /brasilupl

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as 
instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca 
permita a utilização do produto por menores de idade. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA 
SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

ATENÇÃO

•  Fungicida para 
   tratamento de sementes

•  Amplo espectro

•  Alta performance

•  Baixa dosagem
•  Compatibilidade com 
    biológicos (Trichoderma)



Em 2021, o Brasil se tornou o quarto maior produtor de energia 
solar fotovoltaica, com 5,7 gigawatts, segundo dados da Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR). Os resultados 
foram atualizados também pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Com isso, o país evitou emissão de 
aproximadamente 20,8 milhões de toneladas de CO2 na geração de 
eletricidade.   

Desde o mês de maio, a energia fotovoltaica se tornou a segunda 
fonte mais utilizada no mundo, atrás apenas da hidreletricidade. O 
resultado é fruto do crescimento acelerado dos últimos anos e foi 
registrado pelo relatório “Global Market Outlook for Solar Power 
2022-2026”, produzido pela SolarPower Europe, associação 
europeia do setor solar. 

Em terras brasileiras, embora a necessidade de produção de energia 
siga uma crescente, a fonte solar está na quinta colocação da matriz 
energética e a terceira entre as renováveis, de acordo com o 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).  

A Coordenadora Regional da ABSOLAR no Paraná, Liciany Ribeiro, 
fala que a expectativa é de que até 2050 a energia solar seja a mais 
utilizada no mundo, superando a base hídrica. “Diminuiremos a 
nossa dependência da água e utilizaremos a capacidade solar. 
Precisamos lembrar que o Brasil tem potencial para produzir 
metade do total que será utilizado”.
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PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL E 
REDUÇÃO DE CUSTO

No agronegócio, os produtores 
encontram nas energias 
renováveis alternativas para 
suprir as necessidades das 
propriedades, além de ser uma 
forma de utilizar o campo de 
maneira mais sustentável. 
Segundo a Aneel, o setor rural já 
representa mais de 13% da 
potência solar brasileira, com 
mais de 820 megawatts 
instalados.  

O Coordenador da Área de 
Energias Renováveis da 
Castrolanda, Gilvan Plodowski, 
explica que o objetivo da área é 
desenvolver e incentivar o uso 
de fontes renováveis dentro da 
Cooperativa e nas propriedades 
rurais. “Os estudos com a 
energia solar já acontecem há 
algum tempo por aqui. 
Recentemente, iniciamos os 
investimentos e estamos 
preparados para atender os 
cooperados que desejam apoio 
nesta tarefa. Nosso objetivo é 
estudar e analisar a viabilidade 
para implementar projetos de 
investimentos em fontes 
renováveis”.  

Com relação ao fornecimento e 
qualidade de energia nas 
regiões rurais, é comum que em 
muitos casos ocorram falhas e 
interrupções, o que pode gerar 
grandes prejuízos. O uso de 
energia dentro das 
propriedades é intensivo, desde 
bombeamento de água para 
irrigação, secagem de grãos, 
estufas, resfriamento de 
tanques de leite e outras. Toda 
essa energia representa gastos 
consideráveis para os 
produtores e a geração de 
energia solar reduz os custos e 
traz garantias ao produtor.  

A energia solar tem várias 
vantagens, entretanto, é preciso 
de retorno financeiro. Segundo 

o Especialista de Engenharia 
Carol Smilewski, com 
planejamento, a energia solar 
permite adaptar as 
necessidades de todas as 
propriedades. “Temos um 
atendimento personalizado aos 
produtores, pensando em 
viabilidade, projetos, ações, 
monitoramento e até a 
comercialização dos 
excedentes. Atuamos com o 
trabalho de consultoria, 
pensando no custo-benefício do 
cooperado, no uso próprio do 
que se produzir ou até mesmo 
na venda. Além de auxiliar na 
parte de trâmites, seja da 
concessionária até empresas 
terceirizadas para fazer a 
prestação de serviços de 
montagem”, ressalta. 

Cooperado da Castrolanda, 
Marcos Macedo conta que desde 
que implantou os sistemas com 
fontes renováveis na 
propriedade consegue suprir 
toda a necessidade de energia. 
“Nós temos a parte de painel 
fotovoltaico e o sistema de 
biodigestor. Com eles, tentamos 
ser autossuficientes no quesito 
energia. Aderimos o 
fotovoltaico para a redução de 
custos de energia. O sistema 
consegue suprir toda a 
necessidade da propriedade e 
ainda compensar outras 
unidades que temos”. Para o 
produtor, esta foi uma 
alternativa viável de redução de 
custos. “A energia é um insumo 
muito caro para o produtor e 
esta foi a saída que 
conseguimos encontrar. Além 
de diminuir custos na 
propriedade, ainda é possível 
garantir o acesso e 
recebimento”, comenta.     

Energia limpa
na prática 
O investimento em tecnologias 
para geração de energias 
renováveis traz vantagens para 
unidades de negócios e 
cooperados. Atualmente, a 

usina fotovoltaica é a segunda 
fonte de geração de energia da 
Castrolanda. As primeiras 
instalações foram os 
biodigestores – um deles em 
parceria com as cooperativas da 
Unium. 

“As usinas da Castrolanda 
creditam energia nas unidades 
de negócio e o excedente é 
comercializado. A partir do total 
funcionamento da usina 
fotovoltaica, esta energia será 
disponibilizada para a Área de 
Negócios Agrícola e a Área de 
Negócios Leite. Esta ação acaba 
gerando redução nas despesas 
das unidades e, 
consequentemente, impactando 
também os cooperados”, 
explica Carol.  

A previsão para início das 
operações com energia solar é 
até o fim de 2022. A partir dos 
resultados preliminares, a 
expectativa é difundir a ideia 
para outras unidades da 
Cooperativa e para os 
cooperados.  

Em 2021, o Brasil se tornou o quarto maior produtor de energia 
solar fotovoltaica, com 5,7 gigawatts, segundo dados da Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR). Os resultados 
foram atualizados também pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Com isso, o país evitou emissão de 
aproximadamente 20,8 milhões de toneladas de CO2 na geração de 
eletricidade.   

Desde o mês de maio, a energia fotovoltaica se tornou a segunda 
fonte mais utilizada no mundo, atrás apenas da hidreletricidade. O 
resultado é fruto do crescimento acelerado dos últimos anos e foi 
registrado pelo relatório “Global Market Outlook for Solar Power 
2022-2026”, produzido pela SolarPower Europe, associação 
europeia do setor solar. 

Em terras brasileiras, embora a necessidade de produção de energia 
siga uma crescente, a fonte solar está na quinta colocação da matriz 
energética e a terceira entre as renováveis, de acordo com o 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).  

A Coordenadora Regional da ABSOLAR no Paraná, Liciany Ribeiro, 
fala que a expectativa é de que até 2050 a energia solar seja a mais 
utilizada no mundo, superando a base hídrica. “Diminuiremos a 
nossa dependência da água e utilizaremos a capacidade solar. 
Precisamos lembrar que o Brasil tem potencial para produzir 
metade do total que será utilizado”.
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Em janeiro, o presidente 
Jair Bolsonaro sancionou 
uma lei que criou o Marco 
Legal da Geração Própria de 
Energia, conhecida como 
Geração Distribuída.  

Hoje, quem já faz a própria 
geração de energia não paga 
tarifas pelo custo de 
distribuição. O projeto 
mantém esse benefício até 
2045. 

Além dos beneficiários 
atuais, quem solicitar o 
serviço até 12 meses depois 
da lei sancionada – ou seja, 
até 7 de janeiro 2023 – 
contará com o subsídio.

MUDANÇAS
NA LEGISLAÇÃO
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agronegócio fechou 
2021 com participação 
de 27,7% do PIB 
nacional, segundo o 
Centro de Estudos 

Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), em parceria 
com a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA).  Com a escalada dos 
resultados nos últimos anos, o 
setor passa a ser um dos 
alicerces da economia do país e, 
consequentemente, a demanda 
por tecnologias e novidades 
cresce todos os dias.  A partir de 
números tão representativos, 
fica difícil pensar no 
desenvolvimento do setor sem 
unir ao uso de ferramentas 
tecnológicas, que oferecem 
controles mais eficientes e 
informações cada vez mais 
rápidas e confiáveis.  

Os avanços tecnológicos e 
investimentos em pesquisa na 
área são alguns dos principais 
motivos para o crescimento 
sólido do agronegócio. Isso tudo 
deu destaque para o Brasil em 
quesitos como produtividade e 
exportações, por exemplo. As 
transformações digitais já são 
adotadas no campo há algum 
tempo: pode-se citar novas 
tecnologias de plantio, controle 
de análise de produção, 
aproveitamento de áreas, uso de 
sistemas de informação, 
controles administrativos e 
fiscais, entre outras. 

Atualmente, é possível pensar 
em questões como aumento da 
produtividade sem a 
necessidade de expansão de 
áreas de cultivo. A Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) mostra um aumento de 
65% comparando as safras de 
2004/05 e 2019/20. Na 
primeira, existia uma área total 
destinada ao cultivo de 40 
milhões de hectares no Brasil. A 
produtividade média era de 
2.339 quilos por hectare. Já em 
2019, foram 45,5 milhões de 
hectares, que correspondiam à 

produtividade média de 3.864 
kg/h. 

As novas possibilidades de 
comunicação e monitoramento 
de áreas permitem tomadas de 
decisões mais certeiras, assim 
como os controles de gestão. O 
uso de sistemas integrados 
auxilia na governança do 
negócio, trazendo segurança, 
rapidez e menos custos dentro e 
fora do campo. Na Castrolanda, 
a transformação digital trouxe a 
possibilidade de mais eficiência 
nos processos, centralização e 
integração de controles que 
impactam na produção, 
estocagem e administração, 
além dos procedimentos 
contábeis e financeiros.  

Para o Gerente Executivo do 
Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC), Odivany 
Pimentel, a implantação do SAP 
– sistema integrado de gestão 
empresarial – foi uma das 
catapultas tecnológicas dentro 
da Cooperativa. “Nos últimos 
dois anos, o SAP foi uma espécie 
de revolução dentro das nossas 
unidades, possibilitou 
automatizar muitos processos, 
trocar sistemas que já estavam 
obsoletos e até mesmo 
melhorar alguns procedimentos 
internos”, explica o gestor. 

Para 2022, a equipe de 
tecnologia está voltada para a 
atualização das Fábricas de 
Rações da Castrolanda. A ideia é 
trabalhar com a automação e 
desenvolvimento de melhorias 
ligadas à manutenção, além do 
módulo de produtividade e 
qualidade. Odivany comenta 
que estas melhorias também 
geram impacto no dia a dia do 
produtor. “Este processo já 
existe na nossa Unidade 
Industrial de Carnes e agora 
vamos expandir para outros 
negócios. Pensando em SAP, 
muitas coisas ainda vão surgir, 
como melhorias no fechamento 
mensal da área de 
Contabilidade, logística, 

inventários e controle de 
estoque. O cooperado 
automaticamente ganha com 
isso, porque assim podemos ter 
mais agilidade nos 
agendamentos, entregas e 
controle de matéria-prima”.  

Para manter as organizações 
em um nível elevado de 
competitividade, o mercado 
exige cada vez mais soluções de 
qualidade e eficiência contínua. 
Com estes objetivos, a 
Castrolanda investe em projetos 
como o “60 dias para inovar”, 
idealizado pelo CSC em parceria 
com as áreas de negócio. 
Trata-se da elaboração de 
aplicativos para facilitar e 
otimizar o atendimento aos 
associados periodicamente. “O 
pré-requisito dos aplicativos é 
que facilitem os processos dos 
cooperados. Até então já 
surgiram funções como Barter, 
agendamento e recebimento de 
ração, pedidos de matrizes 
reprodutores e operações de 
mercado. Para sermos 
competitivos e trazer mais 
retorno para o cooperado, é 
necessário pensar em 
processos, e a tecnologia é 
nossa aliada para isso”.  

o

Odivany Pimentel 
Gerente Executivo do Centro de 
Serviços Compartilhados (CSC)

O pré-requisito
dos aplicativos
é que facilitem 
os processos dos 
cooperados
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Paulo Trentin 
Cooperado e Diretor Vogal
da Castrolanda
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Ainda segundo Odivany, 
algumas outras áreas estão no 
radar para o desenvolvimento 
de novos aplicativos, como 
catálogo de produtos das Lojas 
Agropecuárias e entrega de 
fertilizantes para a Área de 
Negócios Agrícola. Tudo isso é 
pensado para realizar a 
automatização das ações e 
trazer agilidade na prestação de 
serviços pela Cooperativa. Como 
o foco é o melhor atendimento 
ao cooperado, um ponto 
importante é a participação 
ativa das áreas de negócios e 
dos cooperados nos testes dos 
aplicativos. 

“O próprio negócio identifica as 
necessidades do setor e define 
as prioridades para o aplicativo. 
Antes de lançarmos, fazemos 
avaliação com alguns dos 
cooperados, para analisar 
possíveis melhorias. Com isso, 
garantimos a entrega de algo 
que será realmente útil ao 
produtor. Este trabalho em 
equipe na construção do projeto 
tem impacto direto na 
construção de um novo jeito de 
se relacionar com a 
Cooperativa”, ressalta o 
Gerente.  

Cooperado e Diretor Vogal da 
Castrolanda, Paulo Trentin, é 
um dos produtores que 
acompanharam de perto os 
ajustes de alguns dos 
aplicativos disponíveis. “A 
Cooperativa está dando ouvido 
para o produtor, e isso ajuda a 
identificar algumas mudanças 
necessárias. O aplicativo traz 
muita facilidade. Agora as 
informações estão mais rápidas 
e o acesso mais fácil”. Para 
Paulo, investir em tecnologia é 
fundamental para o 
desenvolvimento do 
agronegócio e o custo-benefício 
deve ser o foco.  “A partir do 
momento que enxergamos o 
equilíbrio entre o investimento 
e as novas funcionalidades, 
temos que aproveitar as 
chances”, afirma. 

A Cooperativa está
dando ouvido para
o produtor, e isso
ajuda a identificar
algumas mudanças
necessárias
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monitoramento da propriedade pelo sigmaabc
E se o agricultor pudesse ter na 
palma da mão o gerenciamento 
e monitoramento de toda a 
propriedade? É essa a proposta 
da plataforma de integração de 
dados chamada sigmaABC, 
desenvolvida em 2020 por 
pesquisadores da Fundação ABC 
e as cooperativas 
mantenedoras. 

O sistema – disponível na 
versão web e mobile – traz um 
banco de dados completo e 
compartilhado entre os usuários 
que auxilia a tomada de decisão 
mais assertiva em relação à 
safra, seja com informações de 
radares e satélites, estações 
agrometeorológicas 
automáticas, manejo de pragas 
e doenças ou até mesmo a coleta 
e divulgação de dados 
agronômicos regionais, 
alimentados por agricultores, 

técnicos agrícolas e 
cooperativas. 

O sigmaABC permite que 
produtores rurais consigam 
acompanhar em tempo real as 
informações sobre áreas 
cadastradas por eles mesmos ou 
pela assistência técnica, 
informando o andamento das 
operações de campo e 
proporcionando o 
acompanhamento das 
atividades em cada talhão da 
propriedade. 
Pelo computador ou pelo 
celular, o usuário tem 
informações de planejamento, 
recomendações técnicas, dados 
de execução e rastreabilidade 
das operações, relatórios, 
ferramentas de Business 
Intelligence (BI), imagens de 
satélite atualizadas a cada três 
ou cinco dias, manejo de 

Pedido detalhado de
Rações por aplicativo 
O pecuarista da 
Castrolanda tem o 
processo de pedido de 
rações e matéria-prima de 
nutrição animal cada vez 
mais facilitado por conta 
da tecnologia. Com o 
lançamento do sistema 
Ágil Rações, em setembro 
de 2021, é possível realizar 
pedidos rapidamente por 
meio do celular. 

A proposta traz mais 
agilidade às solicitações e 
diminui drasticamente a 
possibilidade de falhas no 
processo, já que o sistema 
é integrado com a 
expedição de rações. Por 
meio dele, cooperado tem 
facilidade para solicitar 
exatamente aquilo que 
precisa na propriedade, 
além de agendar uma data 
e local para entrega e 

quantidade exata de 
toneladas de cada produto. 
O sistema ainda permite 
acompanhar o status do 
pedido, inclusive com a 
data prevista para a 
entrega.  

Cerca de 10% dos pedidos 
no primeiro semestre de 
2022 foram realizados pelo 
aplicativo. O valor ainda é 
baixo se comparado às 
solicitações via WhatsApp 
(78%), que demandam um 
trabalho maior por parte 
dos colaboradores da 
Castrolanda para 
processá-los. Enquanto o 
aplicativo é integrado ao 
sistema, os pedidos via 
mensagem precisam ser 
inseridos manualmente na 
base de dados da logística 
de entrega.
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insumos e até mesmo o controle 
financeiro da sua propriedade 
por unidade de negócio. 
Trata-se de um gerenciamento 
completo e tecnológico da 
propriedade, que garante 
condições para uma safra mais 
rentável e com menos surpresas 
ao final do ciclo. 

E o melhor de tudo: no fim de 
cada safra, técnicas estatísticas 
e computacionais são aplicadas 
sobre a base de dados do 
sigmaABC, de forma a explicar 
as relações de causa e efeito 
sobre a interação da genética, 
do ambiente e do manejo sobre 
a produtividade e qualidade de 
cada cultura, em um exemplo 
prático e pioneiro da aplicação 
da agricultura digital dentro do 
cooperativismo. 

*dados registrados
até 20 de junho. 

Pedido de rações e matéria-prima de 
nutrição animal: 1º semestre de 2022

APLICATIVO:
920 pedidos

WHATSAPP:
7.315 pedidos

TELEFONE:
1.039 pedidos

PRESENCIAL:
1 pedidos



Agricultura 4.0: a realidade
tecnológica do campo 
A competitividade no mercado 
agrícola faz com que o uso da 
tecnologia no campo seja um 
dos principais fatores – se não o 
principal – para o sucesso de um 
agricultor. E é por isso que 
aqueles que ainda têm 
preconceitos ou ressalvas com 
máquinas, computadores e 
sistemas automatizados estão 
perdendo espaço para quem vem 
se fundando nos conceitos da 
Agricultura 4.0. 

O termo representa as grandes 
tendências – que hoje já 
podemos chamar de ‘realidade’ 

– do agronegócio. Dentre 
fatores como o uso de Big Data, 
Inteligência Artificial (AI) e a 
Internet das Coisas (IoT), o 
principal deles é a Agricultura de 
Precisão. 

Com ela, é possível conhecer as 
diferenças de uma propriedade, 
proporcionando maiores 
retornos e resultados 
sustentáveis ao agricultor. O uso 
inteligente de dados coletados 
no campo permite entender as 
práticas de produção e visualizar 
mudanças que geram mais valor 
à propriedade – sempre apoiado 

Tecnologia e análise do solo 
O uso de aparatos tecnológicos 
trabalha ao lado da pesquisa 
científica no processo de 
identificação de variações nas 
áreas de produção agrícola. Com 
o apoio de um sensor 
desenvolvido para realizar a 
medição da condutividade 
elétrica do solo, os técnicos da 
Helpen identificam e agrupam 
as zonas com características 
semelhantes. Este sensor é o 
primeiro passo para a coleta de 
amostras do solo de uma 
maneira mais ágil e inteligente. 

Na sequência, vem o uso de 
outro mecanismo tecnológico: 

com o apoio de um amostrador 
hidráulico e um monitor 
eletrônico acoplados em um 
quadriciclo, é iniciado o 
processo de amostragem de 
solo em pontos 
georreferenciados.  

As amostras coletadas são 
direcionadas ao Laboratório de 
Análises da Fundação ABC. Os 
pesquisadores geram 
informações que indicam as 
características exatas de cada 
zona trabalhada. Assim, o 
agricultor deixa de avaliar todo 
o solo de maneira unitária e 
passa a analisá-lo em 
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subtalhões – as chamadas 
zonas de manejo. 

“Com o uso de tecnologia, é 
possível tratar as áreas de maior 
potencial produtivo com o nível 
adequado de investimento, 
além de tornar rentáveis as 
áreas de menor potencial de 
produção. A Agricultura de 
Precisão traz vantagens na 
economia de recursos agrícolas, 
que reflete positivamente nos 
rendimentos operacionais e 
financeiros da propriedade”, 
explica o Coordenador de 
Assistência Técnica da 
Castrolanda, Rudinei Bogorni.  

em uma tomada de decisão 
agrícola eficaz e imediata. 

Na Castrolanda, todo o trabalho 
relacionado à Agricultura de 
Precisão é desenvolvido pela 
Helpen – o braço de assistência 
técnica da Cooperativa. O setor 
iniciou as atividades em 2014 
com o objetivo de levar acesso à 
tecnologia e serviços em 
propriedades que não possuem 
viabilidade de aquisição de 
máquinas e equipamentos, mas 
com o tempo passou a auxiliar 
também os agricultores com um 
grande potencial de atividade. 

Drones 
Um aparato tecnológico da 
Agricultura de Precisão que vem 
ganhando espaço é o drone. Ele 
se tornou versátil, por exemplo, 
no mapeamento de áreas em 
épocas do ano que a aparição de 
nuvens prejudica a realização 
do trabalho de satélites. Além 

disso, os equipamentos 
voadores também permitem a 
pulverização localizada, 
principalmente em locais onde 
grandes maquinários teriam 
dificuldade de acesso. 
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Aplicação de corretivos
e fertilizantes
O trabalho de 
reconhecimento das zonas 
de manejo permite a 
utilização de doses 
adequadas de fertilizantes e 
corretivos de acordo com a 
necessidade do solo – 
chamada de aplicação em 
taxa variável. A tecnologia 
considera a variabilidade 
espacial dos atributos do 
solo e prescreve a taxa de 
insumos de acordo com a 
necessidade específica de 
cada subárea. 

O processo tem início com 
integração do mapa de 
aplicação de fertilizantes ou 
de corretivos no controlador 
de taxa variável do 
equipamento. Ela faz com 

que o GPS instalado 
reconheça a posição 
geográfica de cada dose 
recomendada no mapa e 
faça a aplicação com 
precisão nos locais 
indicados. O maquinário 
possui pneus de alta 
flutuação, que evitam a 
contaminação do solo e 
contam com regulagem de 
dose e faixa de aplicação. 

A aplicação apoiada pela 
tecnologia traz vantagens 
como a economia de 
recursos agrícolas e a 
destinação correta de acordo 
com a necessidade da zona 
de manejo, trazendo ganhos 
nos rendimentos 
operacionais. 
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As propriedades leiteiras dos 
cooperados da Castrolanda agora 
contam com uma nova 
ferramenta de gestão. Após 
apresentação e testes em grupos 
de estudos pela Área de Negócios 
Leite da Cooperativa, o software 
Milk Four, mais conhecido como 
Agriness M4, que traz em tempo 
real indicadores técnicos e 
econômicos, está em fase de 
implementação nas propriedades. 

Com a possibilidade de gerar um 
amplo banco de dados que 
permitirá aos produtores 
analisarem desde os índices de 

qualidade do leite até as receitas e 
os custos de cada etapa da 
produção, o M4 foi desenvolvido, 
com o nome já diz, a partir de 
quatro relações na estrutura de 
informação: o vínculo técnico; a 
utilização da plataforma pelo 
produtor; a possibilidade de 
interface com outros 
equipamentos das propriedades; 
e uma plataforma web para visão 
gerencial e estratégica da 
Cooperativa.  

“O nosso objetivo é captar o 
máximo de informação possível 
na gestão técnica e econômica, 

Milk Four:
Negócios Leite implementa software
de gestão nas propriedades

tanto das informações
da cooperativa como
também, ao longo do tempo,
das informações dos próprios 
produtores: equipamentos de 
ordenha, relatórios do controle 
leiteiro oficial e extraoficial. 
Buscamos uma estrutura bem 
robusta de informação a ponto 
de conseguirmos fazer uma 
análise mais objetiva e técnica, 
vinculando os muitos 
indicadores existentes na 
plataforma”, relata o Supervisor 
de Projetos da Área de Negócios 
Leite da Castrolanda, Augusto 
Alfred Meierjürgen. 
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Eduardo Ribas
Gerente Executivo de Negócios
Leite da Castrolanda

E o terceiro ponto é que,
no futuro, o software tenha
uma inteligência artificial
para se comunicar com 
outros sistemas

A demanda e o
desenvolvimento
A necessidade de um programa de gestão que 
abrangesse as partes técnica e financeira foi 
apresentada pelo Comitê de Bovinocultores em 
2018, principalmente devido à ferramenta 
utilizada na época ser muito trabalhosa e pouco 
dinâmica para os produtores, conforme explica o 
Gerente Executivo de Negócios Leite, Eduardo 
Ribas. 

“Chegamos à conclusão de que não precisávamos 
de um software econômico, somente de fluxo de 
caixa, mas de gestão. A segunda decisão é que não 
poderíamos criar algo só nosso, então, buscamos 
para o desenvolvimento do software uma empresa 
de fora, para no futuro realizarmos comparações 
dos nossos dados macro com números 
internacionais. E o terceiro ponto é que, no futuro, 
o software tenha uma inteligência artificial para 
se comunicar com outros sistemas”. 

O desenvolvimento do software faz parte do 
Programa Mais Leite Saudável, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
que, com base na arrecadação de PIS/Cofins, 
destina recursos para melhorias na cadeia leiteira. 
O programa encerra o cronograma das questões 
tributária e fiscal em setembro deste ano, mas as 
frentes, que incluem o software de gestão das 
propriedades, seguirão em desenvolvimento na 
Castrolanda. 

O funcionamento
Neste primeiro momento, durante as 
visitas nas fazendas, os técnicos estão 
levando a ferramenta nas propriedades, 
que nada mais é do que um aplicativo que 
o cooperado instala em seu celular, e 
orientam a como cadastrar as principais 
informações. 

“O programa é intuitivo, é fácil de 
visualizar o que ele pede. No que diz 
respeito a custos, tudo aquilo que é 
movimentado financeiramente via 
Cooperativa, é atualizado 
automaticamente na plataforma. Então, 
todas as compras, saídas e entradas, já 
são lançadas pela Cooperativa no 
programa, o que torna tudo mais 
dinâmico para o produtor”, reforça o 
Coordenador de Assistência Técnica, 
Marcos Koch. 

As movimentações financeiras dos 
cooperados nas Lojas Agropecuárias, 
Fábrica de Ração e na Unidade de 
Distribuição de Ração (UDR) da 
Castrolanda são lançadas no aplicativo de 
acordo com as categorias. Por exemplo, 
quando a compra na loja é de produtos de 
higiene e limpeza, os códigos desses itens 
já estão cadastros nesta categoria para 
que se tenha noção do quanto é gasto com 
esse tipo de produto. 

“Optamos por fazer esse trabalho inicial 
com essas três frentes, porque elas 
representam mais de 80% do movimento 
dos produtores, então os indicadores 
financeiros vão ser bem representativos. 
Isso principalmente para aqueles que 
movimentam todo o processo dentro da 
Cooperativa. Quanto mais fidelizado o 
produtor for dentro do movimento, mais 
automatizada a ferramenta vai ser”, 
esclarece Augusto. Entretanto, no caso 
das movimentações com custos fora da 
Castrolanda, o cooperado poderá 
adicionar as informações ao sistema, os 
técnicos serão os facilitadores para este 
processo. 



A ferramenta traz benefícios tanto 
para os cooperados como para os 
técnicos e para as lideranças da 
área de negócios. Com os 
indicadores técnicos e 
econômicos, o produtor tem 
conhecimento mais preciso dos 
custos, pode cadastrar metas e, a 
partir delas, receber alertas, 
insights sobre como está a sua 
produção, a qualidade do leite, 
entre outros itens. 

“O aplicativo dá muita liberdade 
de trabalho, mas também dá um 
norte. Com a mesma linguagem 
para todos os produtores, ele 
permite que cada um siga a sua 
metodologia. O software coloca 
um padrão, mas não é engessado. 
O produtor vai cadastrar o que 
quer atingir. Uma função muito 
interessante são as previsões a 
partir do preço-base do leite. Se 
aumenta a CCS [contagem de 
células somáticas], a CPP 
[contagem de placas bacterianas], 
o software já alerta sobre os 
resultados, mostra onde o 
produtor poderá perder 
bonificação e ele já pode falar com 

o técnico para corrigir”, observa o 
Gerente da Área, Eduardo Ribas. 

Para os técnicos, a ferramenta 
facilita o alinhamento de 
estratégias com os cooperados. Os 
profissionais terão visibilidade do 
plano de ação, do que já foi feito 
na propriedade e acompanhar os 
indicadores das propriedades das 
suas carteiras de atendimento de 
onde estiverem.  

A gestão da área de negócio tem 
acesso a todas as informações em 
tempo real e consegue realizar 
comparações, previsões e criar 
estratégias para os diferentes 
produtores. “Se queremos saber 
qual região está produzindo mais 
leite, qual tem o maior custo com 
nutrição, qual técnico tem o 
menor custo com nutrição e 
maior rentabilidade, 
conseguimos gerar esses 
relatórios. Não existe gestão sem 
números, sem dados, e agora 
estamos mais bem amparados, 
transformando-os em 
indicadores”, observa Eduardo. 

Benefícios para produtor,
técnico e Cooperativa 

Para o cooperado Eduardo 
Groenwold, o aplicativo 
facilita o dia a dia na 
fazenda e vai melhorar a 
produção. “Temos muitos 
desafios para produzir 
leite. Então, precisamos 
de algo que facilite, para 
controlar nossos gastos, 
saber onde estamos 
gastando, onde podemos 
melhorar, tudo para 
fortalecer a nossa 
atividade. Estou 
utilizando o aplicativo e 
tem sido bem fácil de 
acessar, é um sistema 
para todos”. 

A visão do
produtor 

Durante as visitas nas
fazendas, os técnicos estão

 levando o aplicativo aos
produtores e orientam a como

cadastrar as principais
informações. 

Para acessar o Agriness M4,
o cooperado pode entrar em
contato com o seu técnico e
solicitar as informações de
login e as orientações. 

QR Code para baixar o aplicativo
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Clima favorável
Diferentemente das condições em outras regiões do estado, a 
maioria das propriedades localizadas nas áreas de atuação da 
Castrolanda não foi afetada pelo período prolongado de estiagem. 
“O grande diferencial [para alcançar os números positivos] foi 
muito em relação ao clima. Não menosprezando o zelo do produtor 
rural com a lavoura, o trabalho de pesquisa da Fundação ABC ou o 
excelente trabalho da assistência técnica, mas estes fatores são 
constantes na Cooperativa. O clima favorável nos deu bastante 
vantagem competitiva nesta safra”, explica o Gerente de Grãos da 
Castrolanda, Diogenes Novakowiski. 

Castrolanda alcançou 
números históricos na 
produção e recepção de 
soja durante a safra de 
Verão 2021/2022. Em 

um momento marcado por 
quebras e baixa produtividade 
em quase todo o Paraná, a 
Cooperativa conseguiu 
consolidar a expectativa de uma 
boa safra e confirmou 
resultados sólidos no período. 

Em relação à produtividade, a 
Castrolanda registrou uma 
média de 4.218 kg/ha. O valor é 
quase o dobro – 97%, para ser 
mais preciso – mais alto que a 
média do Paraná durante a 
última safra de soja. De acordo 
com dados do Departamento de 
Economia Rural (Deral), da 
Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento 
(Seab), o estado encerrou a 
colheita de Verão 2021/2022 
com uma média de 2.141 kg/ha 
no grão. 

A Cooperativa ainda fechou a 
recepção da safra 21/22 em 246 
mil toneladas de soja somente 
de cooperados. A quantidade 

ficou 7% acima do planejado no 
início do ciclo (229,3 mil 
toneladas). Além disso, foram 
mais 43,4 mil toneladas de 
terceiros recepcionadas pela 
Castrolanda nas seis unidades 
de grãos localizadas no Paraná e 
em São Paulo. 

O levantamento do Deral 
confirma que, em grande parte 
do território paranaense, as 
adversidades climáticas 
afetaram de forma significativa 
a produção da safra de soja, que 
fechou o período em 12 milhões 
de toneladas. O valor é 43% 
menor que o volume estimado 
no início da safra, de 21,06 
milhões de toneladas. “É a 
menor produção dos últimos 10 
anos”, afirma o economista do 
Deral, Marcelo Garrido. 

Na contramão da média 
estadual, a Castrolanda 
consolidou os números 
esperados ao decorrer da safra e 
registrou um resultado sólido 
em relação à soja. Alguns 
fatores ajudam a explicar estes 
dados. 

a
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Investimentos no solo
Com o apoio da Fundação ABC, a Castrolanda investe em técnicas e 
pesquisas para obter os melhores resultados no campo – mesmo em 
condições desfavoráveis. Uma dessas ações é o incentivo ao agricultor 
para investir na correção do solo, como explica o Coordenador de 
Assistência Técnica da Cooperativa, Rudinei Bogorni. 

“Estamos em uma região com produtores muito tecnificados. O 
pessoal investe mais no solo porque sabe – e vê pelos trabalhos e 
dados da Fundação ABC – que ele é a base para uma boa colheita. Os 
nossos solos, naturalmente, não são os melhores do estado. Então, se 
eles não investissem, não teríamos boas oportunidades de produção 
como estas que estamos apresentando”, analisa o Coordenador. Outro 
ponto positivo é a disponibilidade de calcário, utilizado na correção. A 
região tem ‘dentro de casa’ boas jazidas calcárias, contando com 
vantagens na questão logística. 

Eficiência operacional
A atuação da própria Cooperativa também refletiu na alta 
produtividade. Para a Gerente-Executiva da Área de Negócios Agrícola 
da Castrolanda, Tatiane Bugallo, os números da safra consolidam o 
trabalho de eficiência operacional da Cooperativa no processo de 
acompanhamento e apoio aos 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, como sementes de 
alta qualidade e disponibilidade de insumos, também foram 
primordiais nesse processo”, garante.  

Tatiane também destaca a execução das atividades de campo por 
parte dos cooperados, que é quem está no cotidiano do campo. “Este é 
o resultado de todo um time que coopera e faz o crescimento do 
agronegócio”, afirma. 

Milho
também

apresenta
resultados

expressivos

A produtividade do milho na safra de 
Verão 2021/2022 também foi destaque na 
Cooperativa, alcançando a marca de 11.549 
kg/ha. A quantidade é 64% acima da média 
do Paraná, que fechou o ciclo com uma 
produtividade de 7.053 kg/ha. Os fatores 
determinantes para a eficiência da 
Castrolanda são semelhantes aos da soja.
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Tatiane Bugallo
Gerente Executiva
da Área de Negócios
Agrícola da Castrolanda
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uase quatro anos se 
passaram desde o 
início das atividades 
do Horizonte – nome 
dado ao Planejamento 
Estratégico que 

prepara a Castrolanda para ser 
ainda mais competitiva no 
futuro. Criado em 2018 e com 
as atividades iniciadas em 
2019, o movimento foi 
desenvolvido com base em 
questões internas e aspectos 
de mercado da época. 
Enquanto algumas tendências 
se confirmaram, outras 
acabaram seguindo novos 
rumos. 

A Castrolanda já sabia que 
precisaria adaptar o 
planejamento considerando as 
mudanças constantes que 
acontecem no mundo e isso foi 
necessário ao longo dos anos. 
Mas o planejamento-base 
segue intacto: arrumar a casa 
até o final de 2022 para 
garantir um crescimento 
progressivo nos próximos dois 
anos. 

Gerente de Estratégia, 
Projetos e Processos da 
Castrolanda, Vitor Almeida 
aponta duas atualizações mais 
marcantes no mapa 
estratégico do Horizonte: o 
destaque em segurança no 
tema de valorização das 
pessoas e a flexibilização da 
abordagem comercial. 

Nos alicerces do Mapa Estratégico, foi inserido o critério de segurança no 
objetivo de valorização das pessoas. A proposta tem fundamento no 
programa ‘Preservando Vidas com Você’, estabelecido pela Castrolanda 
ainda no ano passado para diminuir drasticamente a quantidade de 
acidentes de trabalho com afastamento. 

A proposta inicial tratava a segurança na Cooperativa de uma maneira 
uniforme. Com as mudanças, três temas de relevância foram priorizados: 
trabalho em altura, eletricidade e trabalho confinado. As ações 
concentram esforços em acidentes com maior risco à vida, integrando 
pessoas, processos e tecnologias para alcançar a excelência em Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente (SSMA). 

Segurança e o projeto
‘Preservando Vidas com Você’ 
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Os principais investimentos da Cooperativa estão concentrados na 
adaptação de processos e rotinas. As propostas não exigem grandes 
movimentações financeiras, mas demandam tempo e disponibilidade de 
um número considerável de colaboradores. O exemplo é a implementação 
do Modelo de Gestão Castrolanda (MGC) e de projetos de eficiência 
operacional. 

Do ponto de vista financeiro, os maiores investimentos da Castrolanda 
estão ligados às ações externas de intercooperação: o consórcio de 
cooperativas para a implantação da Maltaria Campos Gerais, bem como a 
construção da Queijaria em conjunto com as cooperativas Frísia e Capal. 

Em relação às movimentações internas, o destaque fica por conta do 
processo de aumento da industrialização na Unidade Industrial de Carnes 
(UIC), a Alegra. Até então, os esforços eram concentrados no aumento da 
capacidade de abate e na exportação de carne suína in natura. Com as 
dificuldades impostas pela pandemia no cenário internacional, a 
Castrolanda sentiu a necessidade de voltar as ações para o mercado interno 
– mudança que exige investimentos na planta industrial para aumentar a 
capacidade de industrialização, o que traz um aumento no valor agregado 
aos produtos e, consequentemente, o preço médio de venda. O objetivo é 
chegar a 50% de capacidade de industrialização na Alegra até o final do ano.  

investimentos
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Lojas Agropecuárias Castrolanda:
ações visam satisfação dos cooperados, impulsionam
vendas e demandam maior estrutura de atendimento 
As Lojas Agropecuárias da 
Castrolanda completam 43 anos 
em 2022 e dão sequência a 
ações que visam a satisfação às 
necessidades e expectativas dos 
cooperados. Os avanços serão 
percebidos em breve: com as 
reformas na unidade Matriz, a 
Loja oferecerá maior capacidade 
de armazenagem, níveis de 
estoque adequados, seis novas 
docas de carregamento e mais 
40 vagas de estacionamento. 

A Coordenadora das Lojas 
Agropecuárias, Rosilene 
Butture, destaca a importância 
do modelo colaborativo no 
processo de fortalecimento da 
relação com os produtores. “A 
jornada de crescimento é 
extraordinária. Temos 
convicção de que o modelo 
colaborativo entre Loja e 
cooperados fortalece a 
constante busca pelas 
melhorias em nossos 
atendimentos e serviços, que 
tem foco no produtor e em sua 
propriedade”. 

O aumento de 102% na receita 
bruta nos últimos cinco anos 
demonstra a eficiência das 
ações. O faturamento registrado 
de janeiro a maio deste ano é 

superior ao anual realizado em 
2018 e as vendas apresentaram 
números recordes. 

O Gerente Executivo de 
Negócios Leite da Castrolanda, 
Eduardo Ribas, relata que o 
crescimento é resultado de 
ações planejadas desde 2018 e 
que em 2020, no início da 
pandemia, foram realizadas 
algumas adaptações e correções 
de direção. 

“Foi necessário reestruturar o 
nosso planejamento 
estratégico, ter a visão de onde 
queremos chegar em 2025 e 
qual o caminho mais seguro 
para isso. Sempre olhávamos o 
quanto vendíamos para planejar 
o futuro, porém, é 
indispensável ter a visão de 
quanto e do que precisaremos 
para atender e ser o parceiro de 
escolha do nosso cooperado 
cliente, uma relação de soma. 
Naquele momento, vimos que 
precisávamos abrir o mercado, 
ir atrás de outras 
oportunidades, ampliar o 
portfólio de produtos, 
estruturar e ampliar as lojas, 
assim como implantar outros 
canais de atendimento. Foi o 
nascimento do ‘Jan’, nosso 

primeiro canal digital de 
vendas”. 

Ações

O melhor atendimento às 
demandas dos cooperados é a 
prioridade. As ações integradas 
aos negócios que dão 
sustentabilidade para o 
crescimento e desenvolvimento 
das Lojas Agropecuárias são 
voltadas às melhores condições 
e facilidade nas compras.  

O RoadShow, campanha 
realizada duas vezes ao ano que 
visa trazer melhores condições 
comerciais nos produtos de 
maior giro na loja, em março de 
2022, resultou em R$ 7,6 
milhões em negócios. O volume 
de vendas foi 375% maior que 
na primeira edição, em 2019. 

“Nessa edição, selecionamos a 
marca Nutrição Castrolanda e a 
participação de 16 parceiros que 
trouxeram negociações em mais 
de 130 produtos de uso contínuo 
nas propriedades. Os balcões de 
negócios possibilitam melhores 
condições comerciais, 
principalmente neste cenário 
global crítico de pós-pandemia, 
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escassez de matérias-primas e 
guerra. A campanha apoia nas 
ações para reduzir os impactos 
dos aumentos de preços no 
mercado. Além do acordo 
comercial que traz benefícios na 
revenda de produtos, os 
fornecedores investem em 
valores que são revertidos em 
prêmios, publicidade das 
marcas e ação social para 
entidades da região”, explica a 
Coordenadora Rosilene. 

Outra iniciativa fortalecida em 
parceria com a área de Inovação 
durante o primeiro semestre de 
2022 foi o Jan, atendente virtual 
das Lojas. O cooperado realiza o 
pedido via WhatsApp, os 
produtos são separados e ele 
passa na Loja Agropecuária 
apenas para fazer a retirada, 
sem a necessidade de espera no 
caixa ou na expedição. As 
compras neste formato têm a 
adesão cada vez maior dos 
associados. 

No aplicativo Ágil Castrolanda, 
ficam à disposição do 
cooperado os pedidos de sêmen 
pelo Programa de 
Melhoramento Genético (PMG). 
Após receber o suporte da 
Assistência Técnica na escolha, 
a compra é realizada via 
aplicativo com o intermédio da 
Loja. 

Reformas e
reestruturações

Com o crescimento, há a 
necessidade de adequação. Em 
2021, foi aprovado projeto de 
investimento na Loja 
Agropecuária Matriz, que 
oferecerá maior capacidade de 
armazenagem, níveis de 
estoque adequados, seis novas 
docas de carregamento e mais 
40 vagas de estacionamento. 
Em 2022, foi iniciada a primeira 
fase, com as obras de reforma e 
ampliação de estrutura. A 
entrega do primeiro bloco do 
estoque está prevista para o fim 

de julho. A segunda fase prevê a 
reforma e ampliação do estoque 
em apêndice à Loja e o 
estacionamento. E a terceira 
fase, que iniciará em 2023, será 
a revitalização das fachadas e da 
área comercial. 

Para o Centro de Distribuição e 
o ponto de venda nos caixas, em 
parceria com a equipe do 
Escritório de Processos da 
Cooperativa, está em execução o 
projeto de eficiência 
operacional que visa melhorar a 
satisfação dos cooperados em 
relação a atendimento e 
serviços.  

O projeto considera a definição 
de processos e medições do 
tempo que o cliente é atendido, 
a revisão e adequação de 
procedimentos internos, os 
requisitos de segurança, o 
atendimento a legislação e 
rastreabilidade e as ferramentas 
de controles como 
considerando padrões de 
mercado. Na parte dos caixas, o 
objetivo é se aproximar cada vez 
mais das necessidades e 
expectativas do produtor: 
antecipar e mitigar os erros 
para reduzir o tempo de espera. 

As filiais da Loja Agropecuária 
avançam no projeto de linhas de 
distribuição junto aos 
produtores para proporcionar 
segurança nos níveis de estoque 
e comodidade na entrega, que 
será feita diretamente na 
propriedade com 
descarregamento. 

A implementação do novo 
modelo de inventário em 2022 
foi uma ação liderada pela 
Administração da Área de 
Negócios Leite e traçada em 
conjunto com os setores de 
Auditoria Interna e Operações. 
Anteriormente, as lojas 
fechavam o funcionamento em 
até quatro dias para balanço dos 
estoques e, com o novo modelo, 
seguem com atendimento 
diário aos produtores.

crescimento que 
beneficia a todos

Para os próximos meses, o 
cooperado pode aguardar 
novidades. Estão previstos 
avanços no atendente digital 
Jan, com entregas nas 
propriedades para que o 
produtor tenha facilidades. O 
catálogo promocional da Loja 
também estará disponível no 
aplicativo Ágil Castrolanda para 
que tenha mais agilidade nas 
negociações durante as 
campanhas. 

No Agroleite, em agosto, a Loja 
estará presente com a marca 
Nutrição Castrolanda e 
parceiros na realização do Road 
Show, um momento voltado ao 
produtor para grandes 
negociações. 
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A ideia de crescer é para 

atender os anseios do 

cooperado, do colaborador e 

da Cooperativa, trazer 

benefício para toda a cadeia. 

Não é só o valor em si. Se nós 

comercializamos mais, 

consequentemente compramos 

mais produtos e, se temos 

maior volume de compra, 

também temos preços mais em 

conta. E conseguimos repassar 

isso para o produtor, 

diminuindo seu custo de 

produção e proporcionando 

uma rentabilidade maior

Eduardo Ribas 
Gerente Executivo da Área de
Negócios Leite da Castrolanda
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o que esperar da retomada

negócios, modernização
e troca de conhecimento:

presencial do agroleite
A vitrine da tecnologia da cadeia 
do leite na América Latina está de 
volta! Após dois anos de ausência 
do evento presencial, o Agroleite 
retorna à programação de eventos 
do agronegócio e será realizado 
entre os dias 16 e 20 de agosto na 
Cidade do Leite e no Parque de 
Exposições Dario Macedo. E a 
retomada promete grandes 
novidades ao público – além dos 
tradicionais atrativos que fazem 
do evento um dos maiores do 
mundo no segmento leiteiro. 

Nos cinco dias de evento, os 
visitantes poderão acompanhar 
fóruns, painéis e seminários e 
conhecer técnicas e tecnologias 

que auxiliam pecuaristas na busca 
pela melhora na produtividade e 
nos resultados. 

Os visitantes terão a oportunidade 
de conhecer os serviços e 
novidades de mais de 200 
empresas expositoras, além de 
acompanhar fóruns e debates de 
pecuária leiteira, agricultura, 
suinocultura, ovinocultura e 
outros. Painéis sobre a Mulher 
Cooperativista e Coop Mob 
também estão confirmados. 

Outra atração confirmada para o 
evento é a Trilha do Leite, que 
permite aos participantes 
conheceremcada detalhe que leva 

o alimento da propriedade até a 
mesa dos consumidores, 
passando pela indústria e por 
todas as etapas de um processo 
que preza pela qualidade e pelo 
bem-estar animal. 

Além disso, desfilam em pista de 
julgamento os bovinos das raças 
Holandesa Preta e Branca, 
Holandesa Vermelha e Branca e 
Jersey. A ovinocultura estará com 
uma mostra de animais no evento. 
O ponto alto dos julgamentos é a 
escolha da Vaca do Futuro e da 
Campeã Suprema do Agroleite, 
prevista para acontecer no 
sábado, como atração de 
encerramento do evento.  

Reencontros SERVIÇO
Por conta da retomada das atividades presenciais após 
dois anos, a organização do Agroleite definiu o tema 
central do evento como ‘Reencontros’. Gerente do 
Agroleite e da Cidade do Leite, Leila Dione aposta na 
participação ativa de produtores, empresas e integrantes 
da cadeia leiteira. 

“Atravessamos um período em que jamais 
imaginávamos viver e eu acredito muito nessa próxima 
edição. Ela vai ser especial, histórica e de retomada. A 
grande expectativa é a retomada. Para isso, estamos 
trabalhando numa programação bem intensa, com novos 
eventos na grade. Teremos encontros e reencontros de 
pessoas, oportunidades de trocas de conhecimentos e 
muitas tecnologias a serem apresentadas. Afinal, foram 
dois anos de ausência dos eventos. Dois anos em que 
muito aconteceu no mundo virtual e que o agro não 
parou. Na minha opinião, nada substitui a experiência 
presencial dos eventos”, afirma. 

O horário de funcionamento será 
das 8h às 18 horas. Todas as 
informações são divulgadas no 
site agroleitecastrolanda.com.br 
e nas redes sociais 
@agroleitecastrolanda.
A entrada é franca e a organização 
é da Castrolanda Cooperativa 
Agroindustrial. 



No fim de março, o programa Crescer e Cooperar passou a contar com uma nova cooperativa escolar: a 
CoopEM, do Colégio Emília Erichsen, foi constituída em evento na sede da instituição com a presença de 
representantes da Castrolanda, estudantes e professores.  

Professores e alunos da 
Escola Estação do Tronco e 
do Colégio Fabiana Pimentel, 
nas regiões do Tronco e 
Socavão, estão recebendo 
treinamentos semanais do 
Crescer e Cooperar. A escola e 
o colégio são as primeiras 
instituições municipal e 
estadual a receberem o 
programa. A constituição 
destas cooperativas escolares 
está prevista para novembro 
deste ano.  

Os estudantes associados das 
cooperativas escolares CoopEEC 
e CoopEM visitaram no dia 1º de 
junho, Dia Mundial do Leite, a 
propriedade leiteira Genética 
ARM. O cooperado e diretor da 
Castrolanda, Armando Rabbers, 
apresentou às crianças e jovens 
um pouco sobre a produção de 
leite e o processo de ordenha 
robótica. 

O Crescer e Cooperar é 
um programa que 
trabalha os princípios 
do cooperativismo nas 
escolas de ensino 
fundamental I e II e 
ensino médio nas 
regiões de atuação da 
Castrolanda. A 
Cooperativa é pioneira 
no setor do agronegócio 
brasileiro a 
implementar as 
cooperativas escolares 
nas regiões onde atua. 
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As mulheres cooperativistas marcaram 
presença no Encontro de Lideranças 
Femininas Cooperativistas – Cooperlíder 
Feminino, organizado pelo Sistema 
Ocepar, por meio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop/PR). O evento ocorreu nos dias 
12 e 13 de maio, no Centro de Eventos da 
Agrária, em Entre Rios, e teve como tema 
‘Mulher, Força e Leveza’. 

Cooperlíder Feminino 

Com o objetivo de agregar mais conhecimento para 
aplicação nas propriedades, as mulheres cooperativistas 
participaram, da Imersão em Cooperativismo – Rota da 
Erva Mate, nos municípios da Lapa, São Mateus do Sul e 
União da Vitória. Na iniciativa realizada pela Cooperativa 
Paranaense de Turismo (Cooptur), em parceria com o 
Sescoop/PR, as participantes visitaram a Cooperativa 
Agroindustrial Bom Jesus, pontos turísticos do Centro 
Histórico da Lapa, a Ervateira Taquaral, a Indústria 
Breyer e o Parque Histórico Iguassu. 

Imersão em Cooperativismo
Rota da Erva Mate 

No dia 19 de maio, representantes das 
comissões de mulheres e jovens 
cooperativistas realizaram uma visita na 
Veiling Holambra, centro comercial e logístico 
do mercado nacional de flores e plantas 
localizado em Santo Antônio da Posse-SP. O 
objetivo foi a troca de conhecimentos e 
experiências com as comissões da cooperativa 
de flores. 

Visita Veiling Holambra

Com o objetivo de fortalecer alianças no cooperativismo e agregar mais 
conhecimento, no mês de maio, mulheres e jovens cooperativistas da 
Castrolanda participaram de eventos e imersões em outros municípios. 
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feminina no cooperativismo 

dia da mulher castrolanda
incentiva e fortalece a presença

pós dois anos sem o 
evento presencial, a 
Cooperativa realizou, 
no dia 28 de abril, o 
Dia da Mulher 

Castrolanda. O encontro 
reuniu no Memorial da 
Imigração Holandesa mais de 
150 mulheres cooperativistas, 
entre cooperadas, esposas e 
filhas de cooperados, que 
participaram de palestras e 
atividades voltadas ao 
fortalecimento da 
participação feminina no 
cooperativismo e no 
agronegócio.  

Após a recepção com café da 
manhã e a abertura do evento 
pelos representantes da 
Cooperativa, as participantes 
assistiram à palestra 
‘Mulheres: o futuro é 
feminino e colaborativo’, 
ministrada por Alessandra 

Alkmim. Além de palestrante 
profissional, Alessandra é 
storyteller, estudante de 
futuros, apresentadora, 
mestre de cerimônias, 
impulsionadora de mulheres 
autênticas e ativista social no 
movimento de apoio ao 
empreendedorismo e 
empoderamento feminino. 

Após o almoço, a Gerente da 
agência Castrolanda do 
Sicredi, Kellyn Munsberg 
apresentou o Seguro de Vida 
Mulher e esclareceu dúvidas 
sobre o tema. Na sequência, a 
Coordenadora da Comissão 
Mulher Cooperativista da 
Castrolanda, Debora 
Noordegraaf, apresentou a 
história do grupo de 
mulheres, as ações realizadas 
ao longo dos anos e o 
planejamento para 2022. A 
última atividade foi 

A
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ministrada pelo biólogo e diretor do 
Viveiro Porto Amazonas, Leonel 
Anderman, com a oficina de bonsai para 
as participantes, que receberam a 
planta para o cultivo.  

Nos intervalos das atividades, foram 
realizadas apresentações artísticas pelo 
grupo Sou Arte, além do sorteio de 
brindes da Comissão Mulher 
Cooperativista e dos parceiros do 
evento. No encerramento do encontro, 
as mulheres desfrutaram de um café 
colonial. 

“Pensamos na 
importância da mulher 
e fazer um dia 
descontraído para que 
elas possam sair do 
campo, se reunirem 
aqui com as amigas e 
se divertirem”, conta 
Debora Noordegraaf.



Oficina de 
bonsai fez 

parte da 
programação 

do evento.
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O Dia da Mulher Castrolanda é 
realizado há mais de 20 anos pela 
Castrolanda. As primeiras edições 
eram organizadas por colaboradores 
da Cooperativa. Há 12 anos, o evento 
passou a ser responsabilidade do 
grupo de mulheres cooperativistas. 

“É um encontro bem grandioso. 
Pensamos na importância da mulher e 
fazer um dia descontraído para que 
elas possam sair do campo, se 
reunirem aqui com as amigas e se 
divertirem. É um dia voltado a elas. 
Para nós, foi uma expectativa bem 
grande, porque ficamos dois anos sem 
a realização presencial por conta da 
pandemia. Pela participação, a gente 
viu que elas vieram com muita 
vontade de se ver”, conta a 
Coordenadora da Comissão, Debora 
Noordegraaf. 

O Presidente da Castrolanda, Willem 
Berend Bouwman, reforça que é 
necessário envolver cada vez mais a 
mulher nos negócios. “Entendemos 
que ela é parte fundamental, dá 
sustentação e segurança nas decisões 
no campo. Como Cooperativa, 
estimulamos a participação dela na 
propriedade e queremos envolvê-la 
cada vez mais nas ações da 
Castrolanda para que tenhamos uma 
visão diferente, não apenas de 
homens, mas também de mulheres 
participando nas decisões”. 

História do evento
e a importância da
mulher cooperativista 

A esposa de cooperado, Jussara Aparecida Liebel, veio junto com as 
mulheres de Piraí do Sul para participar do evento e relata que as 
mulheres estão buscando cada vez mais conhecimento para assumirem 
os negócios. “Essas iniciativas são muito válidas porque sempre foi o 
homem que esteve à frente da propriedade e hoje a mulher também 
participa. Como vimos na palestra, ainda falta essa parte de humanização 
nos negócios e a mulher tem muito disso: a empatia e o jogo de cintura 
para lidar com as situações”. 

as participantes
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GRUPO DE ESTUDOS APROXIMA
JOVENS COOPERATIVISTAS DOS

Comissão Jovem Cooperativista e o 
setor de Cooperativismo da 
Castrolanda iniciaram, no mês de 
maio, os grupos de estudos voltados a 
cooperados e filhos com idade entre 15 
e 35 anos. A iniciativa será realizada 
uma vez por mês, sempre na segunda 
quinzena. 

A Vogal da Comissão, Gabriel Kiers, 
explica que a ideia é proporcionar 
mais conhecimento para os jovens 
cooperativistas. “Nesses grupos, a 
gente traz jovens que já estão dentro 
da propriedade e os que estão na 
faculdade, por exemplo, e podemos 
ver essa troca de experiência entre uns 
e outros e com os técnicos.” 

As inscrições para os grupos são 
limitadas e divulgadas sempre nos 
canais da Cooperativa. “Nossa 
intenção não é chamar um número 

Primeiro grupo de 
estudos tratou a 
Agricultura de 
Precisão com 
Drone e foi 
realizado em 
parceria com a 
Helpen 
Castrolanda.

muito grande de jovens para os grupos 
de estudos e sim fazer grupos 
pequenos para estimular mais o 
debate mesmo”, reforça a membra da 
Comissão. 

O primeiro grupo teve como tema 
‘Agricultura de precisão com drone’, 
em parceria com a Helpen 
Castrolanda, e apresentou aos jovens 
participantes as novas tecnologias que 
podem ser levadas para a propriedade. 
“A participação nesse primeiro grupo 
foi muito boa, vimos que os jovens 
estão bem interessados e foram 
realmente para ver o que tem de novo 
no mercado”, conta Gabriela. 

O segundo encontro, que ocorreu em 
30 de junho, tratou sobre o 
Planejamento Genético, em parceria 
com a ABS.

JOVEM COOPERATIVISTA  |  notícias
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A IGREJA,
A EDUCAÇÃO E
O SEU IMPACTO
NA SOCIEDADE

FÉ  |  COMUNIDADE

Nos dias de hoje, há grande 
debate sobre a responsabilidade 
da educação cristã das crianças e 
dos jovens. Vários educadores e 
religiosos afirmam que a 
responsabilidade de ensino 
religioso dos filhos jaz 
absolutamente com os pais. Por 
outro lado, há a opinião de que a 
educação cristã jaz com a igreja, 
ou talvez escola, uma vez que os 
seus líderes são preparados para 
direcionar o povo nesses 
assuntos.  

A educação dos filhos, 
principalmente a formação 
religiosa, tem sido atribuída aos 
pais desde os primórdios da 
formação do povo de Deus, 
segundo as Sagradas Escrituras 
(Dt. 6). Os pais deveriam ensinar 
a Lei de Deus aos filhos de tal 
maneira que ficasse gravada em 
suas memórias. Contudo, o 

ensino só seria completo quando 
a pessoa praticasse o que havia 
aprendido (Dt.29:29).  Dessa 
forma, o caráter, a ética e os 
princípios de vida do povo iam 
sendo formados de acordo com os 
ensinamentos de Deus e 
produzindo um grande impacto 
na formação saudável da 
sociedade. 

Além da formação oferecida no 
lar, os filhos recebiam o ensino 
religioso (a Lei) através dos 
sacerdotes. De maneira formal, as 
instituições de ensino em Israel 
eram basicamente o templo, as 
escolas das sinagogas e dos 
profetas. Nas sinagogas e no 
templo, o ensino religioso era 
aprofundado e levado a sério. A 
contribuição educacional dos 
profetas também era marcante.
O profeta era figura central na 
educação nacional, por causa de 
suas constantes exortações e 
recordações concernentes aos 
propósitos e vontade de Deus 
para com a nação israelita e a 
necessidade de viver uma vida 
correta. Dessa forma, o ensino 
religioso teórico e prático, no lar 
e na escola, formava o todo da 
educação preparando os filhos 
para serem luz na sociedade entre 
as nações onde viviam. 

Os cristãos primitivos herdaram 
dos seus antepassados a tradição 
do ensino das Leis divinas para as 
comunidades da época. Pode-se 
observar na prática apostólica a 
forte ênfase no ensino, um 
aspecto fundamental na 
formação dos cristãos naquele 
período.  
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Dra. Marilda de Oliveira

Com o passar dos anos, a 
educação religiosa/cristã foi 
sendo suplantada por outras 
filosofias e ensinos que 
penetravam as escolas e 
universidades e ofuscada na 
sociedade devido o silêncio e 
omissão da igreja e das entidades 
religiosas.  

Com a Reforma protestante 
houve uma revolução de 
pensamento devido a 
redescoberta e o estudo das 
Escrituras; a igreja foi então 
despertada para a sua missão de 
ensino genuíno transformador.  
João Calvino, grande teólogo e 
educador, captou o mandato do 
Senhor sobre o ensinar e formar 
pessoas bem-preparadas, para 
viver, impactar e transformar a 
sociedade de maneira positiva e 
enriquecedora. Assim, ele 
promoveu uma educação nas 
escolas primárias e secundárias 
centralizada nas Escrituras, ao 
alcance de todos, ricos e pobres, 
meninos e meninas, com o 
objetivo de reformar a sociedade 
totalmente desnorteada e 
perdida. Ele entendeu que 
somente o Evangelho de Jesus 
Cristo restaura e instrui as 
crianças e jovens para assim 
reformar ou transformar a 
sociedade; e que a educação é a 
melhor maneira de alcançar um 
povo. As crianças deveriam ser 
instruídas e ensinadas de tal 
forma que seriam capazes de 
deliberarem não somente sobre a 
fé, mas também sobre os temas 
atuais. A religião deve ser 
inteligente, intelectual e 
emocional. Uma mente ignorante 
é um campo fértil para a 
semeadura de toda e qualquer 
ideologia e ensino errôneo.   

Com grande dificuldade, coragem 
e zelo, Calvino abriu escolas 
teológicas para treinar os jovens, 
não apenas para serem pastores e 
educadores, mas também, 
médicos, advogados, 
economistas etc. para infiltrarem 
todos os níveis da sociedade 
transformando-a com a Palavra 
de Deus em suas mais variadas 
funções. Essas escolas, 
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universidade e os seus muitos 
escritos foram um rico legado 
para a Europa e o mundo. 

Vivendo em tempos desafiadores 
a sociedade destituída de valores, 
ética, princípios, conhecimento e 
fé, a igreja tem uma 
responsabilidade e uma 
oportunidade singular. Muitas 
famílias cristãs e religiosas 
encontram-se confusas e 
incapazes de ensinar as verdades 
santas aos seus filhos, porque 
elas mesmas não as conhecem. 
Assim, os seus filhos vão se 
adentrando o mundo secular e as 
suas mentes vão sendo formadas 
por uma doutrinação muitas 
vezes até perniciosa, destruidora 
de princípios, fé e valores. Dessa 
forma a sociedade vai se 
formando...; uma sociedade 
secular inevitavelmente 
promoverá o conhecimento de 
acordo com a sua compreensão 
atual daquilo que seu povo 
precisa para ter sucesso... Uma 
educação secular bem-sucedida 
produzirá uma geração com uma 
cosmovisão secular. 

Uma sociedade cristã se esforça 
para viver de acordo com a sua 
compreensão daquilo que Deus 
requer. A sua definição de sucesso 
está principalmente relacionada a 
quão longe ela é capaz de viver de 
acordo com esses altos padrões. A 
sua ideia de uma educação de 
sucesso será aquela que produzirá 
jovens com uma cosmovisão 
cristã. 

A igreja do Senhor tem uma 
missão no mundo, de ensiná-lo e 
transformá-lo num mundo 
melhor. A educação, 
fundamentada nos princípios 
cristãos, é o método mais eficaz 
de infiltrar a sociedade e 
reformá-la. Observamos, cada 
dia, a força que a educação exerce 
na moldagem da mente dos 
nossos filhos. Muitos pais choram 
e lamentam ao ponto de dizerem 
que perderam os seus filhos nas 
universidades e colégios. O que a 
igreja está fazendo para mudar 
essa situação?  

A igreja, focalizando-se na sua 

missão, precisa tomar uma 
iniciativa inteligente, ativa e 
corajosa de ensino e avançar 
começando de dentro para fora. 
Ela deve olhar para o exemplo dos 
seus antepassados, para as 
ordenanças do Senhor nas 
Escrituras e abrir boas escolas, 
capazes de treinar homens e 
mulheres de fé para serem 
educadores hábeis, visando 
transformar a sociedade para 
melhor. Jovens graduados em tais 
escolas poderão ser enviados para 
escolas primárias e secundárias 
para ensinar bons princípios, 
juntamente com outras 
disciplinas, enfatizando a 
centralidade de Cristo em todo 
ensino. Poderão ensinar as 
crianças e jovens o bom caminho 
para que possam saber viver num 
mundo desafiador com confiança; 
poderão ser professores 
universitários, políticos, 
escritores, empresários e 
tomadores de decisão 
desempenhando as suas funções 
civis com a maior eficácia 
possível exaltando e glorificando 
a Deus que os chamou para 
exercer as mais variadas funções. 

O ensino cristão é uma ordem 
bíblica à qual nenhum cristão 
deveria fugir (Dt 6:6-9). Todo 
ensino deve ser ministrado com 
compromisso, amor e fé visando 
enriquecer não somente a pessoa, 
mas também a sociedade como 
um todo. A educação cristã deve 
fornecer um pacote completo 
para toda a pessoa e levá-la ao 
sucesso acadêmico, espiritual, 
físico, emocional, social e até 
mesmo econômico. Deve resultar 
em pessoas capazes de contribuir 
em obras de bom serviço à 
sociedade.  

Educadores cristãos 
bem-preparados transmitirão 
aos seus alunos conhecimento 
que reformam o seu caráter e 
apresentam-lhes a chave de uma 
vida vitoriosa e transformada. 
Assim eles poderão ter meios 
imprescindíveis para atingir o 
mais alto propósito da existência 
humana: a glória de Deus. 
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CCC PROMOVE VIDEO EXPOSITIVO
EM COMEMORAÇÃO À 20ª SEMANA

NACIONAL DE MUSEUS

nualmente, no dia 18 de 
maio, é comemorado o Dia 
Internacional dos Museus. 
A data é comemorada em 
todo o mundo com 

diversas ações, exposições, 
seminários, promovidos pelos 
museus e instituições de 
memória. Estas ações se 
concentram em torno de um tema 
comum, proposto todos os anos 
pelo Conselho Internacional de 
Museus – ICOM, o qual há 45 
anos, propõem um tema que 
busque refletir e fortalecer a ação 
e visibilidade dos museus nos 
contextos em que se encontram 
inseridos.  

No Brasil, a data é celebrada 
através da promoção da Semana 
Nacional de Museus, realizada 
sempre na semana em que é 
comemorado o Dia Internacional 
dos Museus. O evento é 
promovido desde 2003, em meio 
as ações da Política Nacional de 
Museus do Instituto Brasileiro de 
Museus - IBRAM. A Semana 
Nacional de Museus tem a 
característica de ser evento 
construído em conjunto, pelo 
IBRAM, e museus e instituições 
de memória de todo o território 
nacional, os quais elaboram ações 
em torno do tema proposto.  

Em 2022, ano em que a Semana 
Nacional de Museus chega a sua 

20ª edição, as ações tomaram 
lugar entre os dias 16 e 22 de 
maio, sendo que o tema proposto 
foi “O poder dos museus”, 
pensando no espaço museal como 
um local que detém poder. A 
palavra poder pode remeter a 
diferentes caminhos, conforme a 
percepção daquele que o analisa, 
poder institucional, poder social, 
poder cultural, poder político, 
poder capital, mas aqui também 
podemos falar de poder de 
memória. Desta forma, o tema 
vem de encontro ao poder que os 
museus apresentam como 
instituições que auxiliam a 
preservação da memória e 
possibilitam reflexões, que 
permitem as sociedades nas quais 
estão inseridos a se 
reconhecerem e transformarem 
suas realidades.   

Neste sentido, o Centro Cultural 
Castrolanda participou das ações 
desenvolvidas em meio a 
comemoração da 20ª Semana 
Nacional de Museus com o vídeo 
expositivo “O poder da 
Memória”, apresentando 
imagens antigas e atuais de 
pontos significativos da 
historiografia da Colônia de 
Castrolanda, ressaltando o elo 
entre passado e presente. A 
proposta do vídeo se dá, 
justamente no sentido de pensar 

essa memória junto aos locais 
simbólicos da Colônia e analisar 
as modificações espaciais, 
culturais e históricas que 
ocorreram dos anos de 1950 até a 
década de 2020. Possuindo esta 
memória, apresentada no vídeo 
expositivo, o poder de transportar 
o expectador por uma viagem no 
tempo “do ontem para hoje” e 
despertar sentimentos, seja de 
nostalgia por sua própria história 
ou de curiosidade sobre a história 
do outro.  

Veiculado nas redes sociais e no 
canal de youtube do Centro 
Cultural Castrolanda, e também 
disponível para apreciação dos 
visitantes na instituição, o vídeo 
“O poder da Memória”, apresenta 
importantes locais da história e 
da vida na Colônia de 
Castrolanda, como o templo da 
Igreja Evangélica Reformada, o 
Memorial da Imigração 
Holandesa – Moinho De 
Immigrant, a Escola Holandesa, a 
Cooperativa, entre outros pontos 
significativos. Desta forma, 
viajando entre o passado e o 
presente, o espectador pode 
rememorar locais que são 
retratados em suas mudanças e 
permanências através dos anos 
nestas sete décadas de existência 
de Castrolanda. 

André Kugler Zan

Apoio Institucional:

Apoio Cultural:

Realização:



Após dois anos de espera, 
finalmente acontecerá o 60º 
Festival Folclórico e de Etnias do 
Paraná. A Colônia Castrolanda 
marcará presença com a 
apresentação do Grupo Folclórico 
Holandês de Castrolanda, do 
Grupo Folclórico Infantil da 
Escola Evangélica da Comunidade 
de Castrolanda e do Boerenkoor - 

coral de fazendeiros. O espetáculo 
será no dia 21 de julho, às 20h30, 
no Teatro Guaíra em Curitiba. Os 
ingressos estão sendo vendidos 
na secretaria do CCC e com os 
integrantes dos grupos. 

O festival é realizado desde 1958, 
sendo que Castrolanda esteve 
presente em quase todas as 60 

edições. Nos últimos anos, em 
virtude da pandemia, o 
tradicional evento no Teatro 
Guaíra não pode ser realizado, 
mas este ano retorna com as 
apresentações dos diversos 
grupos folclóricos que mantêm 
viva, dentro do Paraná, as mais 
variadas culturas e tradições dos 
povos que imigraram para cá.  

CASTROLANDA PARTICIPA DO
FESTIVAL FOLCLÓRICO

CCC realiza visita
técnica em Entre Rios 

Os colaboradores do Centro Cultural 
Castrolanda (CCC) e do Parque 
Histórico de Carambeí visitaram no 
mês de junho a Fundação Cultural 
Suábio-Brasileira e a Cervejaria Donau 
Bier, na Colônia de Entre Rios. O 
objetivo era promover a integração 
entre as entidades, além de 
proporcionar a troca de conhecimento 
sobre preservação e manutenção de 
acervos históricos entre as equipes.

Para o gerente do CCC, Rafael Rabbers, 
a visita foi produtiva. Ele destaca que 
essas trocas são de extrema 
importância, visto que as três 
instituições atuam com o mesmo 
propósito que é a manutenção da 
história e da cultura dos imigrantes que 
vieram para o Brasil. “É uma forma 
para que possamos manter nossas 
tradições e culturas vivas”, explica. 

Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura | PROFICE da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura | Governo do Estado do Paraná.



Bem-vindos, 
Novos Cooperados

2719 - Tatiane de Oliveira Pires
Pecuária Leiteira

2720 - Reginaldo de Assis Sviercoski
Agricultura

2721 - Matheus Simão Filho
Pecuária Leiteira

2722 - Alessandro Soares Both
Agricultura

2723 - Rubens Lopes Machado
Pecuária Leiteira

2724 - Andre Luiz Vianna Clementi
Agricultura

2725 - Hilda Maria Weigert Machado
Agricultura

2726 - Elizeu Rodrigues Carvalho
Agricultura

2727 - Rafael Loman
Agricultura

2728 - Bruna C. M. Rebonato
Suinocultura

2729 - Marcello Augusto Simão
Agricultura

2730 - Norivaldo Alves Ferreira
Pecuária Leiteira

2731 - Gisele do Rocio N. Machado
Pecuária Leiteira

2732 - Camila Bosmuller
Agricultura

2733 - Lydda Debora Kugler Santos
Agricultura

2734 - Len Wernher Kugler
Agricultura

2735 - Eduardo José Carneiro
Pecuária Leiteira

2736 - Lucas de Biassio Staron
Agricultura

2737 - Luciano de Biassio Staron
Agricultura

2738 - Leandro de Biassio Staron
Agricultura

2739 - Tahiana Carvalho Barbosa
Pecuária Leiteira

2740 - Fernando Evers Lodi
Agricultura

2741 - Marcos Kusdra
Agricultura

2742 - Alceu Barros de S. Filho
Agricultura

2743 - João Francisco Rolim Canha
Agricultura

3405 - Mateus Simão e Matheus 
Simão Filho / Pecuária Leiteira

3406 - Mateus Simão e Marcello 
Augusto Simão / Agricultura

variedades
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NUTRIÇÃO
QUE DÁ

RESULTADO



artigo técnico  |  leite

e redução no uso de

cultivo microbiológico
do leite na fazenda

antimicrobianos

gestão estratégica da qualidade do leite:

pecuária leiteira tem 
se mostrado cada vez 
mais competitiva, 
portanto, é de suma 
importância 

identificar os possíveis 
fatores que possam aumentar 
a eficiência da atividade. 
Dentre as doenças que podem 
acometer as vacas leiteiras, a 
mastite é a mais frequente e 
sua relevância está associada 
à redução tanto na produção 
como na qualidade do leite, 
além de ser a principal causa 
da utilização de 
antimicrobianos nos 
rebanhos leiteiros.  

A mastite é a inflamação da 
glândula mamária e tem 
origem multifatorial, 
podendo ser traumática, 
fisiológica, inflamatória ou 
infecciosa. As causas 
infecciosas, ou seja, quando a 
mastite é provocada por 
micro-organismos (fungos, 
leveduras, bactérias e vírus) 
que invadem a glândula 
mamária via ascendente pelo 
canal do teto, são as mais 
comuns. Já foram descritos 
mais de 140 diferentes 
agentes causadores de 
mastite bovina.  

Além do impacto financeiro 
dos tratamentos para os 
casos de mastite em vacas 
leiteiras, o uso 
indiscriminado de 

antimicrobianos tem sido 
associado ao aumento de 
micro-organismos 
multirresistentes, reduzindo 
as chances de cura das vacas 
e impactando diretamente na 
saúde pública.  

A realização do cultivo 
microbiológico do leite na 
fazenda é uma importante 
ferramenta que permite a 
identificação do agente 
causador de mastite (clínica 
ou subclínica) em até 24 
horas. Para os casos clínicos, 
uma das maiores vantagens 
do cultivo na fazenda é o não 
tratamento dos casos com 
resultado negativo, ou seja, 
quando não há crescimento 
de patógenos, levando a 
redução de até 60% nos 
gastos com tratamentos. 
Ainda, o cultivo na fazenda 
auxilia nas orientações de 
manejo, tratamentos mais 
assertivos, protocolos e 
avaliação de eficiência de 
secagem. Com o Programa 
Mais Leite Saudável, a 
Cooperativa Castrolanda 
implantou e está 
acompanhando o cultivo na 
fazenda em diversas 
propriedades, com o objetivo 
principal de incentivar a 
redução do uso de 
antimicrobianos em 
tratamentos de mastite 
clínica bovina. 

A

No período de setembro de 2020 
a maio de 2022 foram instaladas 
50 salas de análises em 
propriedades de rebanhos 
leiteiros e incubadas mais de 
8.000 amostras de leite de vacas 
com mastite clínica e subclínica. 

Na sequência, seguem os 
resultados de redução do uso de 
antimicrobianos, e ainda a 
prevalência dos patógenos 
causadores de mastites bovina.  
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Figura 1. Realização do cultivo
microbiológico do leite em placa tripartida
contendo meio de cultura cromogênico
para identificação de patógenos causadores
de mastite no leite.



 Leonardo L. Damasceno
Cibelli D. Neufeldt

Ingrid Dietzel
Maiquel Wagner
Simony T Guerra
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Figura 2. Resultados
parciais do Programa

Mais Leite Saudáve

Figura 3. Principais agentes
isolados de casos de mastite
em propriedades com cultivo
na fazenda no período de outubro
de 2020 a maio de 2022.

minilaboratório nas fazendas

Minilaboratórios instalados 
nas fazendas para análise

Staphylococcus não aureus
Streptococcus agalactiae / dysgalactiae
Streptococcus uberis
Sthaphylococcus aureus
Outros Gram-positivos
Escherichia coli
Outros Gram-negativos
Klebsiella / Enterobacter
Prothotheca / Levedura
Lactococcus spp
Enterococcus spp
Serratia spp
Pseudomonasspp

2020 2022 2030

Análises realizadas
nas fazendas

Redução do uso de 
antimicrobianos atual

Redução do uso de 
antimicrobianos potencial

No período de outubro de 2020 a maio de 2022, houve 
uma redução média de 46,1% no uso de 
antimicrobianos nos produtores do Programa Mais 
Leite, considerando os resultados negativos e 
crescimento da bactéria Escherichia Coli nas amostras 
clínicas realizadas. Os resultados de E. coli foram 

considerados pela recomendação de não tratamento
dos casos leves e moderados provocados por este 
agente, devido às elevadas chances de cura espontânea. 

Considerando este mesmo período, os principais 
agentes isolados estão demonstrados na figura 3.

Os patógenos Staphylococcus não aureus (SNA) e 
Streptococcus uberis foram os que apresentaram maior 
prevalência nos rebanhos avaliados, ressaltando a 
importância desses agentes na dinâmica das infecções 
intramamárias nos rebanhos leiteiros. 

Streptococcus uberis está associado principalmente aos 
quadros clínicos da mastite podendo ser encontrado no 
solo, na cama e no úbere das próprias vacas. A ocorrência da 
contaminação por S. uberis está relacionada diretamente as 
práticas de manejo e fatores ambientais, sendo necessário 
atenção para os possíveis focos da infecção, mantendo 
higiene durante a ordenha e no uso de um protocolo 
específico de tratamento para este patógeno.

Por outro lado, Staphylococcus não aureus (SNA) são um 
grupo de patógenos que apresentam distintas origens e 
podem ser associados tanto às vacas como ao ambiente. 
Apresentam baixo impacto na redução da produção e na 
composição do leite, associados ao aumento na contagem 

de células somáticas (CCS). Para o controle e prevenção de 
novos casos de mastite causada por SNA, são relevantes a 
higiene das instalações onde as vacas habitam, evitar o 
acúmulo de matéria orgânica, bem como procedimentos de 
ordenha adequados. 

O benefício das salas de análises nas fazendas, além de ser 
uma ferramenta para reduzir o uso de antimicrobianos, 
também auxilia a identificar o perfil de micro-organismos 
causadores de mastite no rebanho, avaliar a eficácia da 
secagem e ainda auxilia na redução dos gastos com 
medicamentos. 

Com esses resultados parciais, podemos observar que as 
estratégias de controle de mastite devem incluir a 
identificação dos patógenos em cada propriedade, o 
tratamento direcionado, bom manejo de ordenha e ainda a 
necessidade de capacitação e orientação aos produtores 
sobre as boas práticas de ordenha e do uso de 
antimicrobianos.

PREVALÊNCIA DOS
AGENTES CAUSADORES
DE MASTITE

1% 1%



Figura 1 - Ganho de peso corporal em razão
da idade (WHITTEMORE, 1998).

Fonte: http://www.cnpsa.embrapa.br/sgc/
sgc_publicacoes/anais01cv2_donzele_pt.pdf
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condições essenciais para o
gpd na TERMINAÇÃO de suínos

m dos principais indicadores 
utilizados na suinocultura é o GPD 
(Ganho de Peso Diário). Este indicador 
mede o peso ganho pelo animal 
diariamente, durante o período 

observado, seja ele em maternidade, creche ou 
engorda. Sua avaliação permite monitorar se o 
animal está se desenvolvendo dentro das curvas 
de crescimento preconizadas pela genética e 
nutrição. Atingir o GPD esperado é um dos 
principais pontos para se obter eficiência na 
suinocultura, muitas vezes, isso significa a 
diferença entre sobreviver ou não na atividade.  

Diretamente ligado ao consumo médio diário de 
ração, é importante entender que o GPD varia 
conforme a fase/idade dos suínos. À medida que 
os suínos crescem, o consumo de ração aumenta 
e o GPD tende a ser maior. No entanto, a partir 
de determinada idade, apenas o consumo 
continua crescendo e o GPD entra no que 
chamamos de platô (ou estabilidade – gráfico 
abaixo). Neste momento, começamos a ter 
perdas na eficiência (conversão) alimentar.

u
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Variações negativas nos resultados de GPD 
podem estar relacionados a problemas 
sanitários, falhas nutricionais, estresse e 
deficiência nas instalações. Normalmente, 

Utilizando as informações das granjas que trabalham na 
terminação de suínos na Cooperativa Castrolanda, 
analisamos o comportamento do GPD em relação a 
conversão alimentar. O gráfico abaixo mostra o resultado 
obtido:

Observando a linha de tendência e analisando a dispersão 
encontrada, concluímos que 50 gramas de aumento no 
GPD correspondem a 50 gramas de redução da conversão 
alimentar. Isso significaria atualmente, uma economia 
aproximada de R$12,00 por animal. Assim, podemos 
afirmar que o investimento em melhoria no ganho de 
peso pode ser traduzido em ganhos na eficiência 
alimentar do plantel.

ESTRATÉGIAS BÁSICAS PARA MELHORIA NO GPD
Como citado anteriormente, vários fatores podem 
influenciar no ganho de peso. Citaremos abaixo, alguns 
pontos básicos e fundamentais para que possamos 
melhorar os resultados obtidos.

estas oscilações estarão relacionadas a quedas no 
consumo médio de ração e água. Desta forma, oferecer 
condições ideais para otimizar e controlar o consumo 
médio de ração e água devem ser considerados pontos 
fundamentais dentro da rotina na suinocultura.



Assim, quando temos a construção de novos projetos, ou 
ainda, há a necessidade de substituição de comedouros 
antigos, a orientação será pelos cochos tipo inox, 
principalmente pelo desperdício médio 1,6% menor, em 
relação ao funil. É importante não esquecer que a 
regulagem de qualquer modelo de comedouro utilizado é 
manejo fundamental na rotina diária das granjas.

Disponibilidade de cochos
Como o ganho de peso diário tem relação 
direta ao consumo de ração, aumentar a 
disponibilidade de cocho aos animais é um dos 
principais investimentos a ser feito em uma 
granja. Independente do modelo e tipo de 
cocho escolhido, observar o espaço fornecido 
aos animais pode ser a diferença entre sucesso 
e fracasso.

Em trabalho realizado nas granjas do sistema 
que trabalham com comedouros do tipo funil 
(conforme foto abaixo), concluiu-se que os 
melhores resultados acontecem quando temos 
a proporção de 1 boca de cocho para no 
máximo 6 animais.
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Imagem:
GSI Agromarau

Cocho
tipo
funil

Atualmente, a tendência na suinocultura 
mundial é a utilização de comedouros 
retangulares em aço inox. Neste modelo de 
cocho, o que deve ser considerado é a medida 
linear do cocho. Calcula-se então, quantos 
animais podem ser acomodados por 
centímetro linear.

Imagem:
GSI Agromarau

Cocho do tipo
retangular em inox

Conforme o gráfico acima, observamos que quanto maior 
o espaço disponível por animal, maior o ganho de peso 
diário e menor a conversão alimentar. Neste sentido, a 
recomendação feita é a analisando custo x benefício é de 5 
cm por animal para a terminação. 

Lembrando que a partir de determinada idade do suíno, a 
eficiência alimentar diminui, a regulagem dos cochos 
passa a ser fundamental para a obtenção do fornecimento 
ideal, evitando assim, consumo excessivo de ração. Além 
disso, o estímulo de consumo em que se faz necessário 
trabalharmos com maior oferta de ração, deve sempre ser 
acompanhado do menor desperdício possível. Desta 
forma, foram analisados os dois principais modelos de 
cochos disponíveis no mercado:

Fonte: Agroceres Multimix, 2018

Relação Comedouros x GPD x Conversão alimentar

Desperdício médio 
de ração: 2.5%

Desperdício médio 
de ração: 4.1%



Como mostra o gráfico acima, quanto temos maior número 
de bebedouros por animais, eles conseguem os visitar mais 
vezes em um mesmo período, aumentando a ingestão de 
água possibilitando maior GPD.

O ideal para a terminação é ter no mínimo uma chupeta 
para cada 10 animais. A vazão mínima para cada chupeta na 
engorda é de dois litros por minuto.

VALE RESSALTAR!
Animais com bom GPD e desempenho 
necessitam de espaço de cocho suficiente, água 
em quantidade e qualidade satisfatórias, 
instalações e densidades adequadas, boa saúde e 
bem-estar. O bom e velho “feijão com arroz” 
dentro das granjas sempre será o ponto de 
partida para resultados excepcionais: 
Consumo de água + Consumo de ração + Espaço 
na baia + Saúde + Bem-estar = DESEMPENHO.

Disponibilidade de bebedouros
Todos que trabalham na produção de suínos já devem ter 
ouvido a máxima: “O suíno come porque bebe”.  Um dos 
principais alimentos dos suínos é a água, que compõe cerca 
de 80% do peso vivo de um leitão e aproximadamente 50% 
do peso vivo de um suíno adulto.

Importante lembrar que a água é responsável pelo 
transporte de nutrientes para as células do corpo do animal, 
fazer o balanço mineral e ácido, proteger o sistema nervoso, 
lubrificar suas articulações e controlar sua temperatura 
corporal.

Assim, oferecer água em quantidade e qualidade aos 
animais é primordial para conseguirmos excelentes 
resultados em todas as fases da suinocultura. 

Considerando que a qualidade da água deve ser monitorada 
e atender os parâmetros exigidos, precisamos pensar na 
disponibilidade de bebedouros por animal. Um suíno adulto 
sadio ingere 10% do seu peso corporal por dia, e caso esta 
ingestão seja prejudicada pela baixa oferta de água, 
podemos ter diminuição no consumo de ração e 
consequentemente no ganho de peso diário.

Densidade de alojamento e tamanho de baias
A adequação da densidade de alojamento para 
o mais próximo possível a 1m²/animal, permite 
aos suínos melhores condições de 
desenvolvimento, principalmente porque 
aumentamos o seu conforto e bem-estar, 
reduzindo o stress. Esta situação contribui para 
que os animais permaneçam com o sistema 
imune em máxima capacidade de 
funcionamento, desta forma, menos 
suscetíveis a doenças. Além disso, a densidade 
correta facilita os manejos de limpeza e 
ambiente nas granjas, proporcionando menor 
pressão de infecção dentro dos barracões.

Precisamos sempre lembrar de que animais 
desafiados diminuem seu potencial de 
consumo e ganho de peso, além do que 
necessitarão utilizar a energia provinda da 
ração para resolução das enfermidades e 
sobrevivência.

Outro ponto que pode ser considerado 
importante para o desempenho dos animais 
nas engordas, é o tamanho da baia onde são 
alojados. Baias menores favorecem a 
observação dos animais, manejo dos 
funcionários das granjas, diminuem as 
disputas por dominância e proporcionam 
melhores resultados, em conversão alimentar 
e ganho de peso por exemplo (gráfico abaixo). 
O recomendado pela Assistência Técnica seria 
baias com no máximo 40 animais.
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Fonte: Agroceres Multimix, 2018

Fonte: Bates, 2009.
18 suínos / baia

Efeito do nº de bebedouros x GPD

Efeito do GANHO DE PESO DIÁRIO E CONVERSÃO
ALIMENTAR EM RELAÇÃO AO Nº DE SUÍNOS POR BAIA

108 suínos / baia






