


P
ara comemorar seus 58 anos,
a Cocamar promoveu entre o
final de março e início de abril,
a campanha Solidariedade em

Dobro, estimulando cooperados e a
equipe de colaboradores a fazerem a
doação de alimentos que estão sendo
destinados a entidades assistenciais. 

DOBRAR - Todas as unidades e depar-
tamentos engajaram-se na arrecada-
ção e a cooperativa se prontificou a
fazer a aquisição de um volume igual ao
totalizado, dobrando assim a quanti-
dade.

INSTITUIÇÕES SOCIAIS - Com isso,
como foram arrecadados 13.055 qui-
los, a campanha distribuiu 26.110 qui-
los para instituições localizadas em
todas as regiões de atuação da coope-
rativa, nos estados do Paraná, São
Paulo e Mato Grosso do Sul. Primeira
colocada no ranking geral, a Unidade
Maringá somou 3,1 mil quilos. Entre os
principais itens estão cestas básicas e
leite e segundo a Cocamar o volume vai

atender a pelo menos 800 famílias em
dificuldades.

ENVOLVIMENTO - Para o gerente de
cooperativismo, João Sadao, o sucesso
de mais essa iniciativa reflete “o alto

nível de envolvimento dos cooperados e
dos colaboradores que, ao serem con-
vidados a participar, responderam
prontamente, como sempre acontece”.

VULNERABILIDADE - Com isso, con-

clui, “a cooperativa reforça o seu com-
prometimento com as comunidades
nas regiões onde mantém operações,
sobretudo neste momento de alta vul-
nerabilidade social provocada pela pan-
demia”.

Com a campanha Solidariedade em Dobro, a Cocamar estimulou cooperados e colaboradores
a doarem alimentos, adquirindo volume igual ao doado, dobrando a quantidade 

Entidades recebem 26 t de alimentos
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AÇÃO SOCIAL 

Doações vão atender a 800 famílias em dificuldades

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia,
assinou dia 13/4 um termo de doação
de recursos feito pela Associação Co-
mercial e Empresarial de Maringá
(ACIM), Sindicato dos Estabelecimen-
tos Particulares de Ensino do Noroeste
do Estado do Paraná (Sinepe/NOPR) e
Cocamar Cooperativa Agroindustrial.  

A doação tem o objetivo de financiar
os projetos de terraplanagem, rede
de drenagem de águas pluviais, pavi-
mentação e iluminação das áreas de
acesso, circulação e estacionamento
de veículos do Hospital Infantil e Cen-
tro de Pesquisas de Doenças Raras da
Criança.  

A doação das três entidades vai
contemplar também a contratação
de um engenheiro civil para acom-
panhar a execução do projeto. Se-
gundo o presidente da ACIM, Michel
Felippe Soares, o Hospital da Crian-
ça de Maringá é uma importante
obra da cidade que vai beneficiar

mais de 4 milhões de habitantes de
115 cidades.

Dada a importância do hospital, é
nosso dever enquanto sociedade
civil organizada contribuir para que
tudo fique pronto o mais rápido pos-
sível.

Cocamar participa de doação ao Hospital da Criança



O sistema cooperativista revela-se fundamental
para que o agro continue se desenvolvendo.
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O
s investimentos em tecnologias
têm avançado rapidamente nos
últimos anos. Mesmo com as di-
ficuldades que os produtores

enfrentam para acessar a internet em
muitas regiões, suas atenções se voltam
cada vez mais para maquinários e equipa-
mentos com maior nível de tecnologia em-
barcada, na busca pela conectividade e o
aumento da eficiência em seus negócios.

Porém, o uso de tecnologia não se limita
aos maquinários e está cada vez mais pre-
sente na comercialização de grãos por
aplicativo, por exemplo, bem como em
inúmeros eventos online nos quais se de-
bate sobre novas técnicas de condução
das lavouras, tendências de mercado e
muitos outros temas. E tudo isso no con-
forto da casa dos produtores, já adapta-
dos a esses avanços, visto que novidades
no campo são uma rotina constante, com
o lançamento contínuo de variedades, in-
sumos e máquinas a cada ano, obrigando-
os a se manterem bem informados. A
atenção deles, agora, está voltada tam-
bém para esse mundo digital.

Num tempo, portanto, em que a digitali-
zação vai se tornando corriqueira, o agro
se torna uma atividade altamente tecno-
lógica. Hoje em dia, com a agricultura 4.0,
os produtores veem suas máquinas sendo
monitoradas, durante a operação, por
técnicos que os atendem remotamente a
dezenas de quilômetros de distância.

São grandes as mudanças, e mesmo com
o bom momento do agro, em que por ora
até os menos eficientes sobrevivem, o

desafio está justamente em incorporar
conhecimentos e tecnologias para explo-
rar ao máximo o potencial produtivo das
lavouras e garantir a sustentação no fu-
turo. Incentivada pela Cocamar e con-
tando agora com o efetivo apoio do
governo do estado, a irrigação está entre
elas, assegurando mais estabilidade à pro-
dução e retornando o investimento den-
tro do período planejado.

Para fazer frente ao constante aumento
de custos, o gestor deve trabalhar para
racionalizá-los e, ao mesmo tempo, abrir
caminhos para trabalhar em escala, am-
pliando a produtividade. A própria utiliza-
ção de drones vem para trazer novas
alternativas aos agricultores, possibili-
tando o monitoramento e controle de
pragas, doenças e plantas daninhas, tanto
para grandes como pequenos produtores.
Em síntese, a busca pela maior eficiência
dos processos.

Ainda se observa na agricultura brasileira
uma enorme dispersão de produtividade
– e, claro, de rentabilidade -, fato comum
em todas as regiões, o que é lamentável,
dado o desperdício de riquezas. Há aque-
les produtores que se destacam por suas
elevadas médias como retorno dos inves-
timentos realizados ao longo de anos em
práticas sustentáveis e tecnologias apro-
priadas e, também, os que, pelos mais di-
versos motivos, deixam de evoluir e vão
perdendo competitividade.

Contudo, o protagonismo do agro na eco-
nomia brasileira vem fazendo com que a
atividade se torne mais empresarial, in-

dependente do tamanho das áreas, des-
pertando o interesse da família, em par-
ticular dos jovens, de participar das
decisões e dar continuidade ao negócio.
Com mais facilidade para compreender e
lidar com as tecnologias, as novas gera-
ções têm assumido um papel dos mais re-
levantes para o presente e o futuro do
setor.

O sistema cooperativista revela-se funda-
mental para que o agro continue se de-
senvolvendo e, no caso da Cocamar, a
transferência de tecnologias, de maneira
a manter o produtor sempre na van-
guarda do conhecimento, é uma das prin-
cipais prioridades. A organização que a ele
pertence está voltada ao desenvolvimento
sustentável da família, possibilitando mais
segurança nos seus negócios, apoio na
sucessão e na inclusão das mulheres na
atividade, lembrando que o público femi-
nino é hoje uma parcela representativa do
quadro social da cooperativa.

De uma forma geral, a atividade agro-
pecuária brasileira vem passando por
um amplo processo de modernização
como resultado do empreendedorismo
dos produtores, sempre abertos a ino-
vação, contando com o respaldo das
instituições de pesquisa e, no caso do
estado do Paraná, de suas estruturas
cooperativas.

Associada ao expressivo avanço tecnoló-
gico, tal realidade indica que o produtor é
cada vez mais profissional, eficiente e pro-
duz alimentos de qualidade, de forma sus-
tentável.

O expressivo avanço tecnológico
no agro e seus desafios

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

É preciso incorporar conhecimentos e tecnologias para explorar ao máximo
o potencial produtivo das lavouras e garantir a sustentação no futuro



4 |   J or n a l  d e  S er v iç o  Co c am ar

‘F
azer chover’ na hora certa
pode ser a diferença entre
colher ou não colher. E essa
é uma realidade atualmente

não apenas para as propriedades loca-
lizadas em regiões de clima caracterís-
tico mais seco ou de solos menos
estruturados e com menor retenção
de água. Com a instabilidade climática
cada vez mais frequente, os produto-
res rurais têm constatado a necessi-
dade crescente de poder contar com
um sistema de irrigação que garanta o
suprimento de água nos momentos

mais críticos para o desenvolvimento
das culturas.” A afirmação é do ge-
rente comercial de combustíveis, Cle-
verton Ruffo, que também responde
por negócios com estruturas de irriga-
ção, na Cocamar.  

SEGURANÇÇA PARA PRODUZIR -
“Não podemos mais apenas depender
das chuvas. As estiagens têm se tor-
nado cada vez mais frequente, mesmo
em regiões que costumava chover
bem, e a tendência, parece, é piorar
cada vez mais”, afirma o cooperado

José Carlos Mamprim, que tem pro-
priedades na região de Mandaguaçu e
Atalaia, Apesar de estar localizado em
uma região de maior estabilidade climá-
tica e de solo argiloso, o produtor viu
a necessidade de investir em um sis-
tema de irrigação não apenas para ga-
rantir maior segurança para produzir,
mas também aumentar a produtividade
e que permitisse investir na verticali-
zação da produção.

SEM CONTROLE - Mamprim adquiriu
três pivôs de irrigação da Cocamar e

instalou recentemente em 85 hectares
em sua propriedade em Mandaguaçu,
onde cultiva soja e milho. “Adotar um
bom manejo e produtos de qualidade
não bastam. Fazia tudo que podia, mas,
não tinha controle sobre um fator que
é fundamental para garantir os resul-
tados no campo: o fornecimento de
água na hora certa. Poder reduzir os
riscos climáticos dá uma segurança
muito grande. É o que está salvando o
milho agora”, comenta o produtor. 

ÁGUA NA HORA CERTA - Enquanto a

Com as estiagens recorrentes e cada vez mais intensas, ter um pivô tem se
tornado fundamental para planejar a atividade e ter mais estabilidade na produção

Fazer chover para
garantir a colheita 

IRRIGAÇÃO



área irrigada tem tudo para produzir
bem, nas demais, o milho sofre com a
estiagem e há lotes onde o produtor já
deve recorrer ao seguro. Por isso, seu
plano é irrigar aos poucos todas as
propriedades. “Preciso aumentar mi-
nha produção e na nossa região é mui-
to difícil arrendar ou comprar mais
terra. A solução é verticalizar a produ-
ção e para isso tenho que investir no
que está faltando: água na hora certa.
E ainda vai ser possível potencializar o
uso da terra fazendo mais uma safra a
cada dois anos”, planeja. 

MAIOR PRODUTIVIDADE - Poder ofe-
recer a umidade necessária na hora
certa, além da adoção do manejo reco-
mendado pela pesquisa para cada cul-
tura, pode aumentar em ao menos
50% a produção de soja e trigo, tripli-
car a de milho e algodão, quadruplicar
a de feijão e dobrar a de arroz, segundo
estimativas técnicas.

ÓTIMO NEGÓCIO - “Considerando uma
vida útil do equipamento de uns 25
anos, o retorno do investimento em
oito ou nove anos já seria um ótimo ne-
gócio. Mas com os preços atuais das
commodities, o investimento pode ser
pago em até cinco anos. Também há
formas de financiamento com condi-
ções facilitadas”, lembra Mamprim.
Por tudo isso, o cooperado ressalta
que irrigar as lavouras é o caminho e o
Brasil começou a perceber isso. 

CRESCIMENTO - A área irrigada no
país cresceu 249,2 mil hectares em
2020, ou 19% mais que no ano ante-
rior, chegando a 6,482 milhões de hec-
tares segundo Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq). Os incrementos médios de
área por ano aumentaram nas últimas
décadas. Nos anos 1980, a área irri-
gada avançava em média 50 mil hecta-
res por ano; nos 1990, passou a au-
mentar em cerca de 100 mil hecta-
res/ano; na década de 2000 foi para
150 mil ha/ano e, de 2010 a 2020,
houve incremento aproximado de 250
mil hectares a cada ano. Estatísticas
mostram que o Brasil tem uma extensa
área com alta aptidão e sustentabili-
dade para irrigação: 15,5 milhões de
hectares, mas pode chegar a 53,4 mi-

lhões de hectares, considerando ou-
tras áreas de menor potencial.

TENDÊNCIA - Atualmente os estados
de Minas Gerais, Goiás, Bahia e São
Paulo são os que possuem maiores
áreas irrigadas por pivô no Brasil. En-
tretanto, por conta da maior frequên-
cia no registro de eventos de perdas
de produtividades por falta de chuva,
outras regiões do país passaram a ado-
tar o uso desta tecnologia.

DADOS ESTATÍSTICOS - No caso do
Paraná, conforme dados da Secretaria
de Agricultura e do Abastecimento
(Seab), apenas 155.782 hectares de

lavouras diversas são irrigados no Es-
tado, pouco mais de 1% do total da
área agricultável estadual, de cerca de
14 milhões de hectares. O percentual
paranaense é irrisório, tendo em vista
a média brasileira de 7,7% que, por
sua vez, está muito aquém da mundial,
a qual aponta que 40% da produção de
alimentos advêm de lavouras irrigadas.
No Brasil, apesar da baixa cobertura da
irrigação, estima-se que 35% de toda
a produção agrícola seja oriunda de
áreas com manejo de umidade.

INDISPENSÁVEL - No noroeste do Pa-
raná, onde há regiões com solos com
teores de argila muito baixos e histó-

rico de elevadas temperaturas, os ris-
cos para as culturas aumentam até
em momentos de média estiagem, pre-
judicando o desenvolvimento das cul-
turas, anuais ou perenes, e resultando
em baixas produtividades. Nestas re-
giões, a irrigação é considerada indis-
pensável para alavancar a atividade
agropecuária e, dessa forma, ajudar a
fortalecer a economia dos 107 muni-
cípios do Arenito Caiuá que somam
mais de 3 milhões de hectares, em sua
maior parte ocupados por pastagens
degradadas e de reduzido retorno,
conforme comenta o presidente do
Conselho de Administração da Coca-
mar, Luiz Lourenço.

Diferença no desenvolvimento da lavoura de milho irrigada e não irrigada é visível
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Muito mais do que reduzir os riscos cli-
máticos resolvendo os problemas com
as estiagens, aumentar a produtividade
das lavouras de verão e de possibilitar
o plantio de milho no inverno em sua
região, a implantação do sistema de
irrigação na Fazenda Santana, do pro-
dutor Peter Elshof e de sua esposa,
Márcia Regina Fabri Elshof, é uma im-
portante estratégia para potencializar
o uso da propriedade. A meta é fazer
cinco safras em dois anos, diversifi-
cando e rotacionando os cultivos.

FEZ DIFERENÇA - Em novembro de
2020, o casal adquiriu junto a Cocamar
um equipamento de irrigação com pivô
central, atendendo a uma área de 125
hectares dos 355 hectares que a família
planta em Santa Fé, região de Maringá.
“Atrasos na liberação da papelada para
montar o sistema de irrigação fizeram
com que a irrigação só ficasse pronta
em novembro. Apesar disso e da estia-
gem não ter sido tão severa no período,
fez diferença para a cultura da soja, que

fechou com uma produtividade 30%
maior em relação a área não irrigada.
Nosso resultado poderia ter sido ainda
melhor se não fosse o abortamento de
vagens em janeiro, por conta do excesso
de chuva”, comenta Márcia, que é en-
genheira agrônoma.

COLHER OU NÃO - Para a cultura do
milho segunda safra, entretanto, o sis-
tema de irrigação tem sido fundamen-
tal. “Vai ser o diferencial entre colher
ou não colher. Só choveu para o plantio
e depois não caiu mais nem uma gota.
Nas lavouras próximas, não irrigadas,
praticamente perdeu tudo e onde o mi-
lho é irrigado, está bonito, penduan-
do”, diz a agrônoma. Há cinco anos o
casal não plantava milho “por causa do
clima quente e seco característico da
região, onde normalmente ocorre ve-
ranicos nas épocas cruciais para a cul-
tura”, cita.

RESPOSTA FANTÁSTICA - Márcia res-
salta que a “resposta do solo do are-

nito com a irrigação é fantástica. A ins-
talação do pivô abre um leque de mui-
tas possibilidades. Nossa propriedade
no arenito tem uma boa fertilidade.
Nosso maior problema é a falta de
chuva em momentos cruciais para as
lavouras”, complementa.

SUSTENTAILIDADE - Para os Elshof, o
sistema de irrigação representa mais
um passo para a sustentabilidade da
propriedade. Há mais de dez anos, o
casal vem adotando modernas tecno-
logias de precisão, o que inclui o plantio
de braquiária solteira no outono/in-
verno, além de crotalária, milheto e ou-
tras opções de adubação verde,
especialmente nas áreas mais areno-
sas e sem irrigação. 

PRODUZIR MAIS - Os dois adotam o
sistema de Integração Lavoura e Pe-
cuária (ILP), cuidando do solo e otimi-
zando a terra disponível. Nesta linha, o
sistema de irrigação, afirma Márcia,
possibilitou não só ter maior segurança

e fazer chover na hora certa, aumen-
tando a produtividade das culturas,
mas também permitiu otimizar o uso
do solo. “Preciso aumentar a produção
de forma vertical, fazer com que a
terra produza, por isso temos cuidado
do solo com todas as práticas reco-
mendadas pela pesquisa. Com a irriga-
ção, agora, será possível fazer cinco
safras em dois anos”, planeja Márcia,
que já se prepara para instalar mais um
pivô o mais breve possível. 

NOVAS ESTRATÉGIAS - A ideia é adian-
tar o plantio da soja e do milho e ainda
fazer uma safra de feijão, milho pipoca,
batata ou adubo verde, rotacionando a
área. “Para evitar problemas com altas
infestações de pragas e doenças na ba-
tata, é fundamental que a cultura não
seja plantada na mesma área num inter-
valo de seis anos. Dividindo a área de
cada pivô em três partes, isso possibilita
o plantio da batata sempre em uma área
nova, rotacionando com as outras cul-
turas de forma intercalar à soja
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Irrigar para potencializar o uso da terra

Peter e Márcia: resposta do solo do arenito com a irrigação é fantástica

IRRIGAÇÃO

Além de ter maior segurança e produtividade, diversificando as estratégias
de negócio, os Elshof, de Santa Fé, planejam fazer cinco safras em dois anos



e ao milho. Sem o pivô de irri-
gação, isso seria impossível”. Marcia diz
que agora “os pivôs permitirão abrir o
leque de estratégias para o negócio
rural, buscar novas culturas para intro-
duzir em rotação e talvez até plantar
milho verão, dependendo das tendências
de mercado.

RETORNO - Quando projetaram os in-
vestimentos na fazenda, Marcia e
Peter, que é engenheiro de logística, fi-
zeram muitas contas antes da tomada
de decisão. “Chegamos à conclusão
que a irrigação é um dos principais in-
vestimentos, pois se paga em um
tempo relativamente curto, diminui os
riscos da lavoura e gera ganhos com
aumento significativo da produtivi-
dade”. Pelo planejamento inicial, o in-
vestimento seria pago em oito anos,
com possibilidade de durabilidade de
vinte a vinte e cinco anos do sistema.
Com a alta do preço do milho, o prazo
de retorno do investimento mudou
para menos de cinco anos, se os pre-
ços continuarem bons.
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Na lavoura plantada no mesmo dia é possível ver até onde o pivô de irrigação alcança

IRRIGAÇÃO



Com a experiência de quem já trabalha
há quase 20 anos com irrigação, o coo-
perado Jaime Silva Telles, de Santa
Mariana, diz que “vale muito a pena
irrigar”, mesmo na época em que ins-
talou o primeiro pivô central de irriga-
ção, quando os custos do equipamento
eram bem altos. “Além do retorno fi-
nanceiro, é um investimento que te dá
maior segurança e só o fato de poder
dormir tranquilo, já faz toda diferença.
Mesmo em anos de chuvas relativa-
mente normais, a irrigação já garante
uma produção média de 25% a 30%
superior às demais áreas. Em anos
mais secos, essa diferença pode au-
mentar significativamente”, afirma,
ressaltando que hoje o valor do sis-
tema barateou muito e está muito mais
acessível em relação ao custo da terra
e aos benefícios.

AMPLIAÇÃO - Recentemente, Telles
comprou da Cocamar e instalou em sua
propriedade um novo sistema de irri-
gação, ampliando a área irrigada em
mais 100 hectares somando, ao todo,
320 hectares irrigados dos 920 hec-
tares que cultiva na região. Agora,
está em processo de negociação para
a compra de mais um pivô para irrigar
mais 68 hectares. “As estiagens têm
se tornado cada vez mais frequente e
o clima incerto. O produtor precisa se
precaver. Poder contar com um sis-
tema de irrigação facilita muito a vida”,
ressalta.

SEGURANÇA - “O aspecto mais impor-
tante da irrigação é a segurança. É
claro que ela não garante todos os ris-

cos, mas faz toda diferença. Quando se
pensa em fatores que influenciam na
produtividade, o clima responde por
cerca de 50%. Mas muitos produto-
res só têm pensado no clima baseado
em históricos e se adapta a ele pen-
sando em janelas de plantio ou outras
estratégias porque, teoricamente,
controlar o clima não está na mão do
produtor, Com a irrigação, é possível
começar a controlar parte desse fa-
tor”, afirma o engenheiro agrônomo e
gerente executivo técnico da Cocamar,
Renato Watanabe.

CALENDÁRIO PRÓPRIO - O gerente
executivo técnico diz que o sistema de

irrigação muda toda a dinâmica da fa-
zenda com relação a planejamento por-
que é possível organizar e plantar
dentro de um calendário que o produ-
tor se propõe a seguir. “Não precisa
esperar as primeiras chuvas para fazer
dessecações ou para fazer o plantio e
aí o produtor consegue plantar dentro
de uma janela adequada. E tendo a se-
gurança de que a água não vai faltar,
pode investir em tecnologia com alto
potencial produtivo”, acrescenta o ge-
rente executivo técnico.

DIFERENÇA - Como parte da área é
irrigada, os atrasos no plantio da soja
na propriedade de Telles, por causa da

estiagem, não foram tão significativos
como para outros produtores. Tam-
bém, apesar da estiagem no final do
ano não ter sido tão intensa, a dife-
rença na produtividade entre a área
irrigada e a não irrigada foi grande:
163 sacas e 130 sacas de soja por al-
queire (67,3 sc/ha e 53,7 sc/ha), res-
pectivamente.

MILHO - A possibilidade de irrigar, en-
tretanto, está sendo fundamental para
a lavoura de milho. “Plantei e não cho-
veu mais. A diferença é visível, dá dó
de ver as áreas não irrigadas, en-
quanto o milho irrigado está bonito”,
comenta o produtor.
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Contar com um pivô central facilita a vida

A Cocamar instalou um pivô de irri-
gação na Unidade de Difusão Tecno-
lógica de Guairaçá e outro na UDT
de Floresta para monitorar e avaliar
as diferenças de produção em áreas
iguais, com e sem a irrigação. 

INÍCIO - O projeto ainda está no iní-

cio, mas visa trazer informações aos
cooperados sobre como manejar
culturas e sistemas de forma mais
eficiente em áreas irrigadas. Na
safra 2019/20 ocorreu a primeira
colheita de soja com resultados pro-
missores, mostrando o quanto o
sistema de irrigação pode viabilizar

a atividade em regiões que até
então não tinham a predisposição
para isso. 

RESULTADOS - Em Guairaçá, a mé-
dia de produtividade na área irriga-
da foi de 68 sc/ha, com cultivares
passando das 75 sc/ha, enquanto

nas áreas de sequeiro a média foi de
32,5 sc/ha, resultados foram obti-
dos em um solo com 12% de argila.
A pesquisa, feita em parceria com a
Embrapa, continua e a expectativa
é que nos próximos anos haja infor-
mações que auxiliem o produtor a
realizar um manejo mais eficiente.

Trabalhos em UDTs mostram resultados 





Por ser uma indústria a céu aberto, as
lavouras ficam à mercê das variações do
clima e sofrem com os veranicos, que são
recorrentes a cada safra. Dos riscos cli-
máticos existentes e que afetam a agri-
cultura, a falta de chuva é um dos que
mais interfere negativamente na produ-
tividade das culturas. No entanto, a tec-
nologia está a serviço do produtor e ele
pode neutralizar os efeitos de uma estia-
gem fazendo - literalmente - chover em
sua lavoura. 

INCENTIVO - “A irrigação garante renda
ao agricultor nestas situações, evitando
perdas significativas e incertezas como
as que estamos vendo atualmente”,
afirma Anderson Bertolleti, superinten-
dente de Negócios da Cocamar. 

ESTRATÉGICO - Tem crescido o número
de produtores que investiram ou estão
interessados em instalar um sistema de
irrigação na propriedade. Segundo o de-
partamento técnico da Cocamar, estes
agricultores enxergam a oportunidade de
trazerem mais segurança e futuras pos-
sibilidades para a atividade que desenvol-
vem. Fabricados pela Lindsay, os equi-
pamentos de irrigação são considera-
dos estratégicos em um projeto de cres-
cimento sustentável, viabilizando uma
agricultura altamente produtiva e ade-
quada ao emprego de modernas tecno-
logias. 

CRESCIMENTO - O consultor técnico de
vendas da Cocamar, Alfredo Fabrão Neto,
diz que desde 2019, quando a Cocamar
iniciou seu projeto de incentivo a irriga-
ção, foram instalados pivôs em 650 hec-
tares. Outros 15 cooperados, somando
2.400 hectares, já estão com projetos
consolidados para 2021, aguardando li-
cenciamento ambiental ou liberação dos
recursos financeiros da linha de crédito.
E há ainda 103 produtores, com uma
área de 13.545 hectares, que fizeram
projeto de estudo de viabilidade, interes-
sados em investir.

MUITAS OPÇÕES - “Hoje existem opções
de sistema de irrigação adequados para
pequenas e grandes áreas, que variam de
acordo com a disponibilidade de recursos

hídricos, particularidades da propriedade
como relevo, modelo de captação de
água, acesso a energia elétrica, entre ou-
tros fatores. Tudo depende da necessi-
dade do produtor”, diz Bertolleti, Por
isso, ressalta Fabrão Neto, essa variabi-
lidade, ao mesmo tempo que cria facilida-
des para o produtor investir no sistema
que melhor se adapta a suas necessida-
des, torna fundamental contar com a
orientação técnica da equipe de profis-
sionais da Cocamar para investir sem
erro.

APOIO FUNDAMENTAL - “Queria irrigar,
mas não tinha a menor ideia de como
fazer. Contar com o apoio e orientação da
equipe técnica da Cocamar foi fundamen-
tal. O processo é um tanto quanto buro-
crático e há muitos detalhes técnicos.
Por isso, foi importante contar com o
acompanhamento e a experiência da Co-
camar desde o início e mesmo agora de-
pois de instalado.  A equipe técnica da
cooperativa já tem os caminhos abertos
e o conhecimento necessário. Seria
muito difícil sem a Cocamar”, comenta o
cooperado José Carlos Mamprim, que
tem propriedades na região de Manda-
guaçu e Atalaia. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - “Irrigar não é
só jogar água no solo, Requer um bom
equipamento, um projeto adequado e
principalmente, assistência técnica es-
pecializada, oferecendo recomendações
e acompanhamento ao produtor irri-
gante. E a Cocamar, entre outros bene-
fícios, conta com equipe exclusiva para
orientar nossos cooperados”, acres-
centa Bertolleti.

PROJETOS - A equipe de irrigação da Co-
camar faz a análise da propriedade
quanto a disponibilidade de água superfi-
cial, se é viável ou não instalar o sistema
de pivô central, faz o projeto de irrigação
determinando o tamanho necessário do
equipamento e motores, tempo de paga-
mento, energia elétrica necessária, apre-
senta as linhas de crédito disponíveis,
orienta no preparo da documentação
para liberações ambientais, dando e as-
sistência técnica do equipamento no pós
venda.

PARCERIA - “A Cocamar é um impor-
tante parceiro que tem como caracte-
rística não só prover os agricultores
com insumos e produtos, mas, prover
serviço, com equipe de agrônomos que
ajudam os cooperados a tomar a deci-
são mais viável econômica e tecnica-
mente. Precisamos de parceiros como
a Cocamar porque cada projeto de irri-
gação é diferente. Não dá para aplicar
receita de bolo porque cada área tem
características diferentes. Quando te-
mos uma estrutura como a da Cocamar,
que conta com equipe técnica ajudando
a escolher a melhor opção, temos a cer-
teza de que o produtor vai ter o melhor
equipamento: robusto, econômico em
água e energia e que vai atender a ne-
cessidade de irrigação do produtor. Ins-
talar um pivô demanda estudo técnico
de viabilidade e a Cocamar tem equipe e
conhecimento para fazer isso”, destaca
Cristiano Trevizam, diretor Comer-
cial para a América Latina da Lindsay,
empresa que fornece os equipamentos
de irrigação para os cooperados da Co-
camar.

TECNOLOGIA - Empresa americana fun-
dada em 1955, a Lindsay conta com nove
fabricas pelo mundo, atua em 90 países
e tem como principal característica agre-
gar tecnologia aos sistemas de irrigação,
com uso eficiente de energia e de água,
com sistemas avançados de telemetria
que permite ao agricultor ajustar o pivô
pelo aplicativo do celular ou computador,
fazer manejo remotamente, ver se a má-
quina está trabalhando adequadamente
e até mesmo permite o pivô trabalhar de
forma cada vez mais autônoma. Os paco-
tes tecnológicos e dimensões do projeto
variam de acordo com a demanda de
cada produtor, cita Trevizam.

INTERESSADOS  – Os produtores que ti-
verem interesse em conhecer mais sobre
os sistemas de irrigação podem se dirigir
a qualquer unidade da Cocamar. Um téc-
nico da área de irrigação será disponibili-
zado para dar toda orientação necessária
e sanar dúvidas, além de providenciar um
estudo de viabilidade para uma possível
instalação do sistema de irrigação na
propriedade.
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Cresce procura por projetos de irrigação

IRRIGAÇÃO

Anderson Bertolleti: irrigar requer um bom equipamento,
um projeto adequado e assistência técnica especializada





O governo do Paraná lançou no dia 27
de abril o Banco do Agricultor Para-
naense, um instrumento que vai possi-
bilitar ao Estado conceder subvenção
econômica a produtores rurais, coope-
rativas e associações de produção, co-
mercialização e reciclagem, e a agro-
indústrias familiares, além de projetos
que utilizem fontes renováveis de gera-
ção de energia e programas destinados
à irrigação.

ESTÍMULO - Segundo o secretário Nor-
berto Ortigara, trata-se de uma política
de estímulo à agricultura estadual, ide-
alizada pela Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento (Seab).

FINANCIAMENTO - “O Estado sempre
teve em mente que precisa oferecer
condições mais vantajosas de financia-
mento para determinadas cadeias da
produção da pequena propriedade, além
de repassar recursos a fundo perdido.
Pelo Banco do Agricultor Paranaense, o
Estado vai bancar no todo ou em parte
o juro do financiamento de investimen-
tos em algumas atividades, como as
produções de leite, peixe, horticultura,
pinhão, erva-mate, café, bicho da seda,
além da agroindústria familiar e coope-
rativas”, afirma Ortigara. 

IRRIGAÇÃO - Ele acrescenta: “Também
estimulamos o aproveitamento racional
de fontes renováveis de energia, pois
estamos desperdiçando uma capacidade
gigantesca de geração a partir de bio-
massa, que é abundante em nosso meio
na forma de bagaço e palha de cana, e
dejetos de suínos e aves e leite, ou pela
geração a partir do sol”, mencionando
ainda que no Banco do Agricultor Para-
naense, também há estímulo para pro-
jetos de irrigação. “Embora tenhamos
um bom regime de chuvas no Paraná,
há perdas frequentes. É muito inteli-
gente que voltemos os nossos olhos
para o uso racional e correto da água,
especialmente em métodos poupado-
res”, completa. 

MAIS APOIO - No mesmo dia 27, o pre-

sidente do Conselho de Administração
da Cocamar, Luiz Lourenço, encontrou-
se com o governador Ratinho Júnior e
o vice-governador Darci Piana, oportu-
nidade em que os cumprimentou pela
iniciativa e aproveitou para reforçar a
necessidade de apoio à irrigação na re-
gião noroeste do estado. Lourenço es-
tava acompanhado do cooperado César
Luís Vellini, que faz integração lavoura-
pecuária-floresta (ILPF) em Jardim
Olinda e pretende dotar sua propriedade
de um sistema de irrigação. 

ISENÇÃO DE ICMS - O governador Car-
los Massa Ratinho Junior também anun-
ciou no lançamento do Banco do Agri-
cultor Paranaense, que o Estado está
editando um decreto que isenta o ICMS,
principal tributo estadual, sobre equipa-
mentos de irrigação destinados ao uso
na agricultura ou horticultura. O Con-
selho Nacional de Política Fazendária
(Confaz) aprovou a medida no começo
do mês. A medida valerá para os méto-
dos por aspersão ou gotejamento e para
as operações estaduais. O decreto inci-
dirá sobre máquinas, aparelhos, equipa-
mentos, dispositivos e instrumentos. 

FORTALECER - “A ideia é fortalecer o pe-
queno agricultor. E também temos um
compromisso com o Noroeste do Es-
tado para a irrigação. Vamos isentar de
impostos os produtos destinados a essa
área. Vai atender o pequeno agricultor
que tem uma horta de alface, repolho,
e os grandes produtores, que poderão
aumentar a pecuária, o cultivo de soja e
o reflorestamento”, disse o governador
Ratinho Junior.

DO JEITO CORRETO - O secretário de
Agricultura e do Abastecimento, Nor-
berto Ortigara, destacou que o Paraná
tem apenas 1% da produção irrigada.
“A ideia é usar água do jeito correto.
Reduzimos os riscos e aumentamos a
produtividade. Estávamos planejando um
programa específico, especialmente
para a região do Arenito Caiuá, os 107
municípios com terras de solos frágeis
e muita areia”, disse. “Vamos isentar o
ICMS sobre as duas grandes catego-
rias, incluindo o pivô central”.

OUTRAS ESTRATÉGIAS - Ele também
destacou que essa estratégia se soma
à cobertura permanente do solo e re-

novação de pastagem, além de favore-
cer a fruticultura, importante segmento
do agronegócio paranaense. O Estado
contou com apoio consultivo da Coca-
mar, que já desenvolve projetos simila-
res na região Noroeste.

IRRIGAÇÃO - A medida se soma a uma
das linhas de crédito para irrigação do
Banco do Agricultor Paranaense. Há
subvenção para financiamento de até
R$ 850 mil. Nesse caso, os agriculto-
res familiares, de forma geral, e os mé-
dios e grandes produtores da região do
Arenito Caiuá (Noroeste) poderão
equalizar até 3% de taxas de juros ao
ano. Para médios e grandes produto-
res até 2%.

CONDIÇÕES - Até 31 de dezembro de
2022, numa regra de transição, a equa-
lização da taxa de juros será de 100%
(juro zero) se os recursos forem do cré-
dito rural e equalização de até 5 pontos
para financiamento com recursos livres
dos bancos. Serão beneficiados projetos
para a produção de grãos, pastagens,
forragens, mandioca, café, frutícolas,
flores e olerícolas.

Banco do Agricultor Paranaense 
vai estimular projetos de irrigação
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Lourenço, à direita, com Ratinho Júnior, Darci Piana e o cooperado César Vellini: cumprimentos pela criação
do Banco do Agricultor Paranaense e reforço à necessidade de intensificar o apoio à irrigação no noroeste

IRRIGAÇÃO



C
ontar com um aplicativo para
fazer a venda da safra é algo
que traz facilidade aos produ-
tores cooperados da Cocamar.

Diante dos riscos oferecidos pela pan-
demia, todo cuidado é pouco e, nesse
sentido, sempre que possível, desloca-
mentos devem ser evitados.

AGILIDADE - Entre outros serviços, o
aplicativo foi desenvolvido para que os
cooperados não precisem se dirigir à
cooperativa toda vez que desejam apro-
veitar a oportunidade de realizar um ne-
gócio. Com isso, agilizam a operação e
economizam tempo.  

SATISFEITO - Produtor de grãos em

Paiçandu, vizinho a Maringá, Marcelo
Girondi reside em Colorado (PR) e há
pouco menos de um ano baixou o apli-
cativo. “No ano passado eu vendi grande
parte da safra de soja e milho por esse
sistema e estou satisfeito”, afirma Gi-
rondi, de 52 anos. “É fácil de manusear,
seguro e com ele eu acompanho o meu
saldo. Não tem erro.” O cooperado diz
que ainda não foi preciso comercializar
a produção recém-colhida mas quando
chegar a hora, não terá dúvida. “O apli-
cativo está aí para facilitar a nossa
vida.”

MAIS TRANQUILO - Dorival Aparecido
Maruti, de Floresta (PR), comenta que
também passou a utilizar o aplicativo há

cerca de um ano, estimulado pela Coca-
mar. “Assim, eu vou na cooperativa ape-
nas quando necessário e já me habituei
a fazer as fixações pelo celular, ficou
bem mais tranquilo pra nós.”   

EM ALTA - Segundo a cooperativa, um

número cada vez maior de produtores
tem preferido efetuar suas negociações
por meio dessa alternativa, quantidade
que ganhou ainda mais impulso durante
a pandemia. A ferramenta pode ser bai-
xada na loja de aplicativos disponível no
aparelho celular.

Aplicativo como ferramenta de trabalho
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TECNOLOGIA

Cresce o número de produtores que recorrem ao
software para realizar seus negócios e se informar
sem ter que se deslocar até a cooperativa



C
om 30 engenheiros agrônomos
inscritos, a Cocamar tem par-
ticipação ativa no II Congresso
Mundial sobre Sistemas de In-

tegração Lavoura-Pecuária-Floresta
(WCCLF 2021), nos dias 4 e 5 de maio,
em formato virtual, reunindo mais de
1,3 mil especialistas do país e de cerca
de 20 países. 

PALESTRA – O gerente executivo téc-
nico da Cocamar, Renato Watanabe, in-
tegrou a agenda de palestrantes no
Painel 2, que versou sobre Soluções e
Demandas das Empresas do Agronegó-
cio. Watanabe discorreu sobre a impor-
tância do cooperativismo na adoção de
sistemas de ILPF. 

INCENTIVO - Também destacou que a
cooperativa vem incentivando a integra-
ção há mais de duas décadas, citando
que atualmente são mais de 200 mil
hectares espalhados pelas regiões no-
roeste do Paraná, oeste paulista e sul
do Mato Grosso do Sul, onde predomi-
nam pastos degradados. A ILPF é uma
das principais bandeiras da Cocamar,
que conta com uma equipe de engenhei-
ros agrônomos altamente capacitada
para prestar assessoramento técnico
aos produtores. 

MAIS - No mesmo bloco o presidente da
John Deere Brasil, Paulo Herrmann, falou
sobre o histórico e o futuro da Associa-
ção Rede ILPF, e o gestor da mesma, Re-
nato Rodrigues, abordou intensificação
sustentável da produção de alimentos e
ILPF, havendo a possibilidade no futuro de
ganhos por serviços ambientais, com a
fixação de carbono no solo. 

OPORTUNIDADE – O Congresso é o mo-
mento para a troca de experiências e
conhecimentos, bem como para atuali-
zações sobre os mais recentes resulta-

dos de pesquisa, desenvolvimento e ino-
vação em sistemas ILPF no mundo.

OBJETIVO - De acordo com os organi-
zadores, o principal objetivo da realiza-
ção é propiciar um fórum de discussão,
com aprofundamento teórico e aplica-
ções práticas sobre aspectos tecnoló-
gicos e de sustentabilidade econômica e
ambiental de sistemas agrícolas consor-
ciados que combinem a produção inte-
grada da lavoura, da pecuária e da
floresta na mesma área e com uso efi-
ciente de insumos. 

PROMOÇÃO – A iniciativa é do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e
do Abastecimento (Mapa), Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), Associação Rede ILPF,
Secretaria de Estado de Meio Am-
biente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura (Semagro)
e Federação da Agricultura e Pecuá-
ria de Mato Grosso do Sul (Fama-
sul).   

SAIBA MAIS - www.wcclf2021.
com.br

PALESTRAS

Cooperativa incentiva a integração há mais de duas décadas. Participaram
do evento mais de 1,3 mil especialistas do Brasil e de cerca de 20 países

Cocamar marca presença no
Congresso Mundial de ILPF
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A
síntese da 1ª edição do Encon-
tro Cocamar de Carne Pre-
coce, promovido dia 15/4 em
transmissão ao vivo, acompa-

nhada por 120 participantes, revela que
os tempos para o setor pecuário são
promissores. E vem ao encontro dos ob-
jetivos da Cocamar ao produzir carne
precoce premium: elevar a pecuária a
um patamar superior, em que se possa
aproveitar as oportunidades oferecidas
por um mercado exigente em produtos
de qualidade diferenciada e que se dis-
põe a pagar mais por isso. 

MODERNIZAÇÃO - De 2010 para cá,
a pecuária vem passando por um pro-
cesso contínuo de modernização, in-
corporando tecnologias e ofertando ao
mercado animais precoces, a partir do
cruzamento industrial de raça britânica
(angus) com nelore, ao mesmo tempo
em que a chamada carne gourmet
apresenta uma demanda crescente no
país e no exterior.

ROBUSTEZ - O superintendente de
Negócios da Cocamar, Anderson Alves
Bertolleti, comentou na abertura

sobre a entrada da cooperativa, no
final de 2020, na produção de carne
precoce premium. “Temos uma pre-
sença robusta no segmento pecuário,
com uma rede de lojas agropecuárias

nos estados do Paraná, São Paulo e
Mato Grosso do Sul, e no ano pas-
sado inauguramos uma moderna in-
dústria de rações, totalmente auto-
matizada.”

CARNE PRECOCE PREMIUM

Mercado pecuário promete
Encontro Cocamar mostra demanda
crescente no país e no exterior pela
carne gourmet, padrão defendido
pela Cooperativa



DEMANDA - “Com esse programa” -
frisou Bertolleti -, “vamos atender a
uma demanda de pecuaristas produto-
res de animais diferenciados, prestando
assistência técnica e trabalhando com
transparência.” Ele lembrou ainda que
há mais de 20 anos incentivando o sis-
tema de integração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF) nas regiões onde atua, a
cooperativa estreitou relacionamento
com os pecuaristas e hoje 200 deles
participam da iniciativa, que soma cerca
de 200 mil hectares.

PERSPECTIVAS - “O cenário é de oti-
mismo e pés no chão”, comentou o es-
pecialista em proteína animal Thiago
Bernardino, do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada
(Cepea) da Esalq/USP, que falou sobre
as perspectivas de mercado.

DE OLHO - Segundo ele, a China pre-
cisa comprar “e está de olho no Bra-
sil”, frisando que o cenário interna-
cional mudou a partir de 2017 quando
a peste suína africana dizimou o re-
banho chinês, e também com as diver-
gências comerciais entre o gigante
asiático e os Estados Unidos, que
devem persistir mesmo na era Biden.
China e Hong-Kong respondem atual-
mente por 60% de toda a carne ex-
portada pelo país.

VALORIZOU - “Só o Brasil tem volume
e qualidade para atender essa demanda
internacional”, disse Bernardino, ci-
tando que mesmo sendo a carne suína
a preferida dos chineses, eles aprende-
ram a apreciar a carne bovina. Em pa-
ralelo a isso, a pandemia valorizou os
preços dos alimentos - a carne bovina

é o segundo item que mais subiu, depois
do ovo - e o câmbio está entre os fato-
res que sustentam a cotação da arroba
nos atuais níveis (na média dos últimos
seis anos, ela é de R$ 247,08).

BAIXA OFERTA - O preço do boi, con-
tudo, tem subido mais do que a própria
carne, o que se deve, em parte, à re-
tenção da matéria-prima no campo,
sendo que o abate de fêmeas atinge no
momento o menor nível da história.
“Desde 2003, é o menor índice de aba-
te de vaca adulta”, comentou Bernar-
dino. Em resumo, o mercado aponta
para uma demanda forte em um mo-
mento de baixa oferta no campo.

INSUMOS CAROS - Outros ingredien-
tes a considerar são as incertezas
quanto à produção de milho (item bá-
sico da ração) com pouca chuva nas re-
giões produtoras brasileiras até o mo-
mento, o que faz com que 2021 seja
um ano de insumos caros.

TECNOLOGIAS - Como a tendência é de
cotações firmes para a carne, a orien-
tação de Bernardino é que o pecuarista
aproveite bem esse momento, inves-
tindo em tecnologias. “Temos que tra-
balhar com economia de escala para
aumentar a produtividade e reduzir os
custos”, disse.

CONTRAPONTO - Ao concluir, o espe-
cialista reforçou: “A produção pecuária
brasileira tem que ir para um outro pa-
tamar, tem que ser de cabeceira”, fri-
sando que o pecuarista precisa fazer a
sua parte. “Na maior parte do Brasil,
durante o inverno, o gado simples-
mente não tem o que comer.”

SAUDÁVEL - Segundo Bernardino, o
país apresenta ao mundo uma pecuária
saudável, que há mais de 15 anos não
é acometida de nenhuma doença impor-
tante.

ESPAÇO PARA CRESCER - Para o ge-
rente executivo técnico Renato Wata-
nabe, que coordenou o Encontro, “au-
mentar a produtividade está na mão
do produtor”, salientando que “há
muito espaço para avançar em tecno-
logias na pecuária quando comparado
ao avanço observado nos últimos 15
ou 20 anos em tecnologias de produ-
ção de grãos”.

MAIS - Ambos da Cocamar, o gerente
comercial de pecuária, Pedro Sávio, e
o médico-veterinário Luiz Henrique Gar-
cia Abreu, também participaram do en-
contro. O primeiro discorreu sobre
como aumentar a produtividade na pe-
cuária produzindo animais precoces, ci-

tando que o bezerro tende a ser cotado
por quilo e não por unidade, o que pre-
mia a eficiência.

DIFERENÇA - Já Luiz abordou premis-
sas e vantagens do programa que co-
meça a ser implementado pela coope-
rativa, além de destacar a diferença
entre a carne comum (commodity) e a
premium. Por sua vez, o gerente de
produtos FPA da empresa Vetoquinol,
Antonio Coutinho, fez também uma
apresentação sobre saúde animal. 

INTENSIFICAÇÃO - Finalizando o En-
contro, o diretor do Grupo Argus, Luiz
Tiossi, comentou que atualmente o
mercado de carnes está bastante seg-
mentado e com marcas. “Nos últimos
cinco anos, principalmente, houve uma
intensificação muito grande da quali-
dade e da segmentação da carne. Hoje,
ninguém mais precisa sair do país para
comer uma carne de alta qualidade.”
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Palestras foram acompanhadas, via internet, por 120 participantes
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Cocamar e a cooperativa
Coopsoli (composta por pro-
dutores cooperados que par-
ticipam do mercado solidário

internacional) deram início em meados
de abril a uma programação que visa,
por meio de vídeos de curta duração
distribuídos pelo aplicativo de mensa-
gens WhatsApp, orientar sobre pon-
tos que precisam ser considerados
para a boa produtividade dos poma-
res.

QUINZENAL - O gerente técnico Rob-
son Ferreira explica que as mensagens
estão programadas para ser distribuí-
das a cada 15 dias com conteúdos tra-

zendo informações prestadas por téc-
nicos a serviço das cooperativas.

PLANEJAR - No primeiro Citrus em
Pauta, o engenheiro agrônomo Fran-
cisco Maraus fala sobre a importância
de o citricultor fazer o planejamento da
adubação, começando pela coleta de
solos e das folhas para análise.

NÚMEROS - São 185 produtores no
total, dos quais 150 ligados à Cocamar e
35 à Coopsoli, que cultivam 5,5 mil hec-
tares em produção e 1,5 mil em forma-
ção. A previsão para a safra que começa
a ser colhida em breve, referente ao ciclo
2021/22, é de 4 milhões de caixas.

INFORMAÇÃO

Citrus em Pauta orienta produtor
Vídeos distribuídos por WhatsApp a
cooperados trazem informações técnicas
para a boa produtividade dos pomares

Francisco Maraus
falou sobre a

importância de o
citricultor planejar

a adubação



C
om uma área de 160 hectares
em Apucarana (PR), a família
Bertasso é uma das que já ado-
taram o drone para a pulveri-

zação de fungicida em lavoura de milho.
Sob a orientação da Cocamar, que vem
incentivando a disseminação da tecno-
logia, o produtor Luiz Eleandro Bertasso
conta que se interessou depois de co-
nhecer as vantagens oferecidas pelo
equipamento em comparação à aplica-
ção convencional. 

MENOS ÁGUA - Executada por uma em-
presa prestadora selecionada pela Co-
camar, a pulverização cobre 1 hectare
a cada 6 minutos em média, deman-
dando uma vazão de apenas 8 litros de
água, volume 17 vezes menor que os
136 litros gastos na aplicação com má-
quina. O investimento é de R$ 188 por
alqueire (o que dá R$ 77,6 na medida
em hectare). 

SEM DISPERSAR - Como o drone opera
a uma altura de 2 metros da lavoura, as
minúsculas gotículas do fungicida não se
dispersam, concentrando-se nas folhas
das plantas e sequer chegam ao chão.
Da mesma forma, não há risco de de-
riva. No caso da propriedade de Apuca-
rana, a mesma aplicação incluiu também
o fertilizante foliar. 

ECONOMIA COM COMBUSTÍVEL -
Além de gastar bem menos água no
processo, o produtor economiza com
o óleo diesel que seria consumido pelo
trator ou o autopropelido, conforme
ressalta o engenheiro agrônomo Vic-
tor Palaro, coordenador de Agricul-
tura Digital da cooperativa. “Quando
se fala em sustentabilidade, o drone
está à frente”, diz Palaro. Outra van-
tagem é que o serviço pode ser feito
logo após um período de chuvas, em
que não é possível entrar com maqui-
nário. 

NÃO AMASSA - Essa alternativa de pul-
verização tem outro diferencial impor-
tante: não há amassamento de plantas
pelos rodados do trator, o que geral-
mente causa uma perda de 3% em
média. 

INTERESSANTE - Segundo o produtor,
como o município apresenta solo de re-
levo acidentado em algumas regiões -
impraticável para o emprego de avião, o
drone se torna ainda mais interessante. 

MODERNIZAR - Para Bertasso, que

tem 27 anos e é formado em agrone-
gócio, o drone é mais uma etapa no
processo de modernização da ativi-
dade, Ele está iniciando a agricultura
de precisão. 

PARCERIA - Para disseminar o uso do
equipamento junto aos produtores coo-
perados, a Cocamar firmou parceria
com a Syngenta, uma de suas principais
fornecedoras. A empresa coloca seu
pessoal para promover demonstrações
em regiões onde esse tipo de aplicação
ainda é pouco difundido.
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Cocamar incentiva a disseminação da tecnologia

PULVERIZAÇÃO 

Economia e qualidade
na aplicação com drone 
Além de gastar menos água no processo, produtor economiza com o óleo diesel, serviço
pode ser feito logo após as chuvas e não há amassamento de plantas
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U
m sistema inédito de produ-
ção de grãos, desenvolvido
pela Embrapa Milho e Sorgo,
começa a ser experimentado

pela Cocamar na sua Unidade de Difu-
são Tecnológica (UDT) em Floresta, re-
gião de Maringá. Trata-se do Sistema
Antecipe, um método de cultivo inter-
calar que possibilita a redução dos ris-
cos causados pelas incertezas do clima
durante a segunda safra de milho. 

PODE REVOLUCIONAR - Conforme ex-
plica o engenheiro agrônomo Rodrigo
Sakurada, coordenador técnico das
UDTs da Cocamar, a cooperativa inte-
ressou-se em realizar os testes porque
o novo sistema pode favorecer o cul-
tivo do milho de segunda safra, promo-
vendo, mesmo que parcialmente, o mi-
lho em uma época mais adequada para
seu desenvolvimento. O milho é o se-
gundo grão mais importante, em vo-
lume, nas regiões atendidas pela coo-
perativa, nos estados do Paraná, São
Paulo e Mato Grosso do Sul. 

CONDIÇÕES MAIS PROPÍCIAS - Pelo
programa, o milho é semeado antes da
colheita da soja, nas entrelinhas, ante-
cipando o seu ciclo em algumas sema-
nas e reduzindo os riscos trazidos pelo
outono/inverno, quando a lavoura dimi-
nui naturalmente o seu potencial pro-
dutivo em razão do período de menor
luminosidade e temperatura, e também
outros fatores, como a diminuição da
incidência de chuvas e os problemas
ocasionados pelo frio.  

ADIANTAR FAZ A DIFERENÇA - No ex-
perimento da UDT, o milho foi semeado
no dia 26 de fevereiro, quando a soja,
cultivada no espaçamento de 45 cm
entre linhas, estava prestes a ser co-
lhida. “Conseguimos adiantar a semea-

dura do milho em cerca de 12 dias, pe-
ríodo que pode fazer muita diferença
para o potencial produtivo da lavoura”,
comenta o coordenador técnico.   

COMO É - A operação requer uma se-
meadora específica, acoplada a um tra-
tor com rodado estreito e mais apro-
priado para não causar danos à soja. É
preciso também, segundo Rodrigo, que
as cultivares de soja apresentem uma
arquitetura favorável, mais ereta e
com menor engalhamento. O ideal é
que o intervalo entre a semeadura do
milho e a colheita da soja não passe de
20 dias. 

ÁREAS FAVORÁVEIS - Rodrigo escla-
rece que o sistema se adequa melhor
a áreas que facilitem a operação com

máquinas sem a necessidade de mano-
bras. “De preferência, uma área onde
a semeadura começa num carreador e
termina no outro”, diz. 

ESPAÇAMENTO - Da mesma forma, o
espaçamento de 45cm entre as linhas
de soja – mais comum na região –
acaba ficando apertado, sendo neces-
sário estudar um maior, de pelo menos
50cm. “Quanto menor a espessura do
rodado do trator, maior a possibilidade
de trabalhar com esse espaçamento.”    

LIMITAÇÕES - Com o trabalho na
UDT, a Cocamar pretende conhecer
as limitações e particularidades téc-
nicas regionais e colaborar com a
Embrapa para o desenvolvimento do
programa. 

Sistema Antecipe pode
revolucionar cultivo de milho
Cocamar experimenta método de plantio intercalar que possibilita a redução
dos riscos causados pelas incertezas do clima durante a segunda safra

Pelo programa, plantio
é feito antes da colheita
da soja, nas entrelinhas,
antecipando o seu ciclo

UDT





D
epois de percorridos quase 8
mil quilômetros com a reali-
zação de 45 viagens e visita-
dos 95 produtores e famílias

que são considerados referências no
agronegócio dos estados do Paraná e
São Paulo, chega ao fim a edição
2020/21 do Rally Cocamar de Produ-
tividade.

TEMAS - Realizada há seis anos con-
secutivos, acompanhando desde o pré-
plantio à colheita de soja, a iniciativa
aborda temas como manejo de solo
(sustentabilidade), tecnologias para o
incremento da produtividade, integra-
ção lavoura-pecuária-floresta (ILPF),
gestão familiar (incluindo a inserção
dos jovens na atividade) e a participa-
ção feminina.

DESAFIO - De acordo com a organiza-
ção do Rally, o principal desafio no ciclo
2020/21 foi a pandemia, obrigando a
reprogramar viagens, alterar planos,
trabalhar com muitas restrições. Mas
deu tudo certo. Em todos os lugares,
a equipe foi bem recebida e encontrou
produtores determinados, cumprindo
o papel de produzir alimentos para o
país e o mundo.

SERVIÇO - O presidente executivo da
Cocamar, Divanir Higino, disse que “o
Rally presta enorme serviço ao agro
brasileiro”, agradecendo pela “imensa

e profícua parceria” - o projeto é pa-
trocinado por várias empresas forne-
cedoras da cooperativa.

O MELHOR - “Como sempre é emocio-
nante ver mais um ciclo do Rally sendo
encerrado. Sem dúvida foi o melhor de
todos”, citou o gerente de vendas di-
retas da Zacarias Chevrolet, Alex An-
tônio da Silva. A confortável caminho-
nete S-10 modelo 2020/21 utilizada
pela equipe é cedida pela tradicional
concessionária de Maringá.

PRINCÍPIO - “Nós da Sicredi União
PR/SP temos muito orgulho em parti-
cipar desse projeto tão importante
para o agronegócio. Está totalmente
de acordo com 5º princípio do coope-
rativismo, que é levar educação, for-
mação e informação para a sociedade”,
afirmou o gerente de agronegócio da
cooperativa de crédito, Vítor Pasquini.

SATISFAÇÃO - Visitado pelo Rally na
propriedade da família em Querência do
Norte (PR), o produtor Valdomiro
Peres Júnior, morador em Terra Boa
(PR), expressou-se: “Muito grato e
muito satisfeito com a presença de
vocês e as informações trazidas para
todos os agricultores que lutam sem-
pre para um Brasil melhor. Quero aqui
externar meus agradecimentos a toda
a equipe que viajou numa época tão di-
fícil”.

NA TELEVISÃO - Foram 27 semanas
consecutivas de viagens, desde o final
de setembro/20 ao início de abril/21 e
parte das atividades do Rally foi apre-
sentada aos domingos durante o pro-
grama RIC Rural, exibido a partir das
9h para todo o estado do Paraná.

SUSTENTÁVEL - “Nos sentimos honra-
dos pela confiança em dar ao RIC Rural
a responsabilidade de mostrar à comu-
nidade paranaense e a outros países,
através da Record internacional, o que
os campos do Paraná e interior e São
Paulo têm feito para produzir e levar
alimentos à população de forma sus-
tentável, preservando e respeitando o
meio ambiente e, de quebra, mos-
trando porque somos os melhores

nesse assunto”, afirmou o jornalista
Sérgio Mendes. Ele e o cinegrafista Re-
nato Pesarini acompanharam 24 das
45 viagens do Rally.  

PATROCINADORES - Em sua sexta edi-
ção, o Rally Cocamar de Produtividade
acompanha o ciclo da soja do pré-plan-
tio à colheita e tem como patrocinado-
res: Basf, Fertilizantes Viridian, Fairfax
do Brasil Seguros Corporativos, Sicredi
União PR/SP e Zacarias Chevrolet
(principais), Cocamar Máquinas, Texa-
co Lubrificantes, Cocamar Irrigação,
Estratégia Ambiental, Zoetis e Nutrição
Animal Cocamar (institucionais). A rea-
lização conta com o apoio da Apro-
soja/PR, Comitê Estratégico Soja Brasil
(Cesb) e Cooperativa Unicampo.
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PROJETO

Chega ao fim a 6ª edição
do Rally de Produtividade
Foram quase 8 mil quilômetros percorridos em 45 viagens e visitados 95 produtores
e famílias considerados referências no agronegócio do Paraná e São Paulo





Um dos investimentos previstos pela
Cocamar Cooperativa Agroindustrial no
novo ciclo do seu planejamento estra-
tégico 2020/25 é a ampliação da ca-
pacidade de processamento de soja no
parque industrial que possui em Ma-
ringá (PR).  

VOLUME - Os valores e o cronograma

para isso ainda não estão definidos,
mas a cooperativa informou que pre-
tende aumentar o volume de esmaga-
mento do grão em 50%, das atuais 3
mil toneladas/dia para 4,5 mil tonela-
das/dia.

RECEBIMENTOS MAIORES - A unidade
tem operado à plena atividade, absor-

vendo cerca de 1 milhão de
toneladas/ano e a expansão até 2025
está em linha com a previsão de gra-
dativo crescimento das quantidades
depositadas pelos produtores, que são
maiores a cada safra. Na atual tempo-
rada 2020/21, a previsão da coopera-
tiva é receber 1,7 milhão de toneladas.

LÍDER - A Cocamar foi a primeira coo-
perativa do país a industrializar a soja,
tendo inaugurado sua indústria em
1979 e ingressado logo depois no va-
rejo com o óleo comestível. Ao longo
das décadas, a cooperativa diversificou
o leque de produtos destinados às gôn-
dolas, mas o óleo de soja Cocamar foi
sempre o seu líder em vendas.

A
Cocamar deu início em março à
construção de uma usina de
biodiesel no seu parque indus-
trial em Maringá (PR). Prevista

no planejamento estratégico do ciclo
2020/25, a planta vai receber investi-
mentos de R$ 40 milhões e a previsão
é que comece a operar em dezembro
deste ano, produzindo 300 toneladas/
dia.  

AUTOMATIZAÇÃO - Totalmente auto-
matizada, a unidade vai demandar o óleo
extraído de 1,5 mil toneladas de soja por
dia, em média. O gerente executivo in-
dustrial, Valdemar Cremoneis, informa
que está prevista para o mesmo ciclo do
planejamento a ampliação em 50% na
capacidade de esmagamento de soja na
indústria de óleo da cooperativa, que vai
passar de 3 mil toneladas para 4,5 mil
toneladas/dia. “Com isso teremos mais
matéria prima para atender tanto a
usina de biodiesel quanto a produção de
óleo destinada ao varejo.”  

OPORTUNIDADE - “A usina é uma nova
oportunidade de negócios para os pro-
dutores cooperados que, assim, agre-
gam mais valor à sua produção”, afirma
o superintendente de Negócios da coo-

perativa, Anderson Alves Bertolleti, sa-
lientando que a cooperativa avança em
sua verticalização no complexo soja.
Neste ano, a Cocamar deve processar
1 milhão de toneladas do grão - mais da
metade em relação às 1,7 milhão de to-
neladas de recebimento previstas na
safra 2020/21 que está sendo finali-
zada.

SELO SOCIAL - Os proprietários de pe-

quenas áreas, inclusive, que se cadas-
traram até 18/11, têm direito ao Selo
Social, em que vai ser oferecido um
valor adicional de R$ 1,20 por saca de
soja.  São os que possuem propriedades
com até quatro módulos fiscais, estão
enquadrados no Pronaf (Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar), têm DAP (Declaração de Ap-
tidão ao Pronaf) ativa e o CAR (Cadas-
tro Ambiental Rural).

PROGRAMA - O Selo Social é um
programa interministerial do go-
verno federal que tem como finali-
dade promover a inclusão do bio-
diesel na matriz energética brasi-
leira e fortalecer a agricultura fami-
liar. A Cocamar mantém operações
nos estados do Paraná, São Paulo e
Mato Grosso do Sul, com atendi-
mento a cerca de 15,5 mil produto-
res cooperados.

A planta vai receber investimentos de R$ 40 milhões e a previsão é que
comece a operar em dezembro deste ano, produzindo 300 toneladas/dia
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INDÚSTRIA

Usina de biodiesel,
mais um novo negócio

Cocamar ampliará processamento de soja 



Morreu no dia 6 de maio, devido a com-
plicações causadas pela Covid-19, o en-
genheiro agrônomo Fernando Luiz Egas
de Carvalho, de 35 anos. Integrante do
Conselho de Administração da Uni-
campo, o jovem profissional prestava

serviços na unidade da Cocamar em São
Sebastião da Amoreira (PR).

Fernando era natural de Maringá e, se-
gundo a Unicampo, ele se destacava por
uma intensa participação junto às lide-

ranças da cooperativa e sua atuação em
assistência técnica ao crédito rural
compreendia também os municípios de
Nova Fátima, São Jerônimo da Serra,
Santa Cecília do Pavão, Assaí e outros.
“Com olhar visionário, sempre mostrou
sua preocupação com a tecnologia no
agronegócio e muito contribuiu para o
desenvolvimento do Sistema UniSolo da

Unicampo.” O engenheiro agrônomo in-
tegrava o Conselho desde 2015 e na úl-
tima gestão coordenou o Comitê
Socioeducativo.

“Um profissional centrado, ético e com
visão cooperativista e muito respeitado
por todos que o conheciam”, ressaltou
a Unicampo, em nota.
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GERAL

Fernando amava o agro e o cooperativismo 
Integrante do Conselho de Administração da Unicampo, morreu  por complicações causadas pela Covid-19



“A
indicação ao Prêmio Nobel
da Paz, como desejam al-
guns amigos, é um recon-
hecimento que deve ser

prestado primeiramente aos produtores
rurais brasileiros, aos técnicos, pesqui-
sadores e empresas do setor. Eu sou
apenas o seu representante, com muito
orgulho.” Assim reagiu o ex-ministro da
Agricultura, Alysson Paolinelli, durante a
16ª Jornada do Ciclo de Debates Coca-
mar promovida dia 22 de abril pela coo-
perativa em transmissão ao vivo, ao
comentar sobre o fato de seu nome ter
sido apresentado para concorrer àquela
premiação. 

ENERGIA - Paolinelli disse ainda que “aos
84 anos, se inspira na força e na energia
dos mais jovens para continuar traba-
lhando pela agricultura brasileira”. 

PRECURSOR - Ao discorrer sobre o
tema “Evolução da Agricultura Tropical
e Sustentável”, a respeito da qual é o
precursor no país, o ex-ministro - atual
presidente da Associação Brasileira dos
Produtores de Milho (Abramilho) e do
Instituto Fórum do Futuro - debateu
com o presidente do Conselho de Admi-
nistração da Cocamar, Luiz Lourenço, e
o gerente executivo técnico, Renato
Watanabe. 

INCENTIVO - Lourenço disse que Paoli-
nelli “é um antigo amigo da Cocamar”,
cooperativa que o recepcionou em diver-
sas oportunidades quando ocupou o Mi-
nistério e também após esse período. E
destacou que em 1974, numa reunião
com seus dirigentes, o então ministro
conclamou que fossem menos modestos
para que a Cocamar participasse efetiva-
mente da economia nacional, passando a
incentivar a instalação do parque indus-
trial da cooperativa. 

VISÃO DE FUTURO - Por sua vez, Wata-
nabe comentou sobre a visão do ministro
(no cargo de 1974 a 1979) em investir
na correção dos solos ácidos e de baixa
fertilidade dos cerrados, implantando uma
agricultura altamente produtiva a partir,
também, da tecnologia do plantio direto,
iniciada por produtores paranaenses. 

ILPF - “Com isso, tornou-se possível fa-
zer agricultura no Brasil durante o ano
todo”, asseverou o gerente executivo,
ressaltando ainda que a integração la-
voura-pecuária-floresta (ILPF), igual-
mente incentivada por Paolinelli, reúne
todas as tecnologias. “O Brasil se trans-
formou de país importador de alimentos
a um dos maiores produtores do mundo,
alimentando 1,5 bilhão de pessoas, 20%
da população mundial”, frisou. 

DEPENDÊNCIA - “A agricultura estava
muito desorganizada e não abastecia o
país”, explicou Paolinelli, ao citar que
30% dos alimentos consumidos pela po-
pulação brasileira tinham que ser adqui-
ridos no exterior. 

REFERÊNCIA - “Fomos buscar capaci-
dade técnica e científica e o país desen-
volveu uma agricultura tropical que hoje
é referência para o mundo.” Com a recu-
peração biológica dos solos dos cer-
rados, disse, estes demonstraram ser
tão competitivos quanto os mais férteis
das principais regiões produtoras.  

EMBRAPA E BIOLÓGICOS - O ex-minis-
tro ressaltou que o Brasil tem na Em-
brapa “a maior empresa de pesquisa de
agricultura tropical do mundo”, mas a
instituição precisa de apoio governamen-
tal para prosseguir com suas atividades.
E disse também acreditar na competên-
cia brasileira em produzir insumos bioló-
gicos para livrar o país “da escandalosa

dependência da importação de fertilizan-
tes químicos”. 

SUSTENTÁVEL - Sobre a ILPF, ele comen-
tou que esse sistema inovador “vai apro-
veitar pastos degradados que são abun-
dantes pelo país para produzir grãos, car-
nes, leite e também madeira de uma
forma sustentável, sem desmatar”. E que
se investirem em irrigação, os produto-
res poderão ter três safras dentro de um
mesmo ano. 

NOROESTE - Lourenço mencionou que a
transgenia propiciou um avanço conside-
rável em termos de expansão de áreas
pela agricultura, devido a praticidade que
oferece, ao destacar o potencial dos solos
arenosos do noroeste paranaense. São
1,7 milhão de hectares de pastos nessa
região, em grande parte degradados. A
respeito disso, Watanabe pontuou que a
Cocamar já conta, ali, com cerca de 200
mil hectares de sistemas integrados. 

CONHECIMENTO - “Estamos agora na
fase da microbiologia”, lembrou Paolinelli,
enfatizando que a iniciativa privada tem
feito pesquisa por conta própria, sendo
essa uma área que demanda muito co-
nhecimento. E disse que no pós-pandemia
os países ricos vão dar preferência a ali-
mentos mais saudáveis, algo que o Brasil
tem condições de oferecer.  

AGRADECIMENTO - Falando de sua con-
fiança no país, o ex-ministro fez, ao final
da transmissão, um agradecimento à Co-
camar, “pelo que tive oportunidade de
conhecer. Algumas vezes em que estive
na cooperativa, participando de assem-
bleias lotadas, me emocionei e não con-
tive as lágrimas. Sou, também, um
homem de sentimentos”. 

PARTICIPANTES - A transmissão no
canal da cooperativa no Youtube foi
acompanhada por cerca de 130 partici-
pantes, entre cooperados, técnicos e li-
deranças de várias regiões do país.
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Paolinelli e Luiz Lourenço debateram sobre a evolução
da agricultura tropical e sustentável

PALESTRA

O ex-ministro da Agricultura, indicado
ao prêmio internacional, par ticipou
no final de abril da 16ª Jornada do
Ciclo de Debates Cocamar 

Paolinelli diz que setor é que merece o Nobel 





T
endo como tema Os Rumos da
Agricultura de Precisão, a Co-
camar promoveu dia 5/5 a 17ª
jornada do seu Ciclo de Deba-

tes, iniciativa que teve como mediador
o engenheiro agrônomo Victor Palaro,
coordenador de Agricultura Digital da
cooperativa, a participação de André
Aguillera, coordenador do Centro de
Soluções Conectadas da Concessioná-
ria Cocamar-John Deere, e a presença
do convidado especial, o professor
José Paulo Molin, titular da USP e pre-
sidente da Associação Brasileira de
Agricultura de Precisão (AsBraAP).

AUDIÊNCIA - Com seu formato digital,
o Ciclo foi acompanhado por uma cen-
tena de produtores e técnicos, regis-
trando 530 visualizações.

RELEVÂNCIA - Ao fazer a abertura, o
superintendente de Relação com o
Cooperado, Leandro Cezar Teixeira,
destacou que “o assunto Agricultura
de Precisão vem ganhando muita rele-
vância nos últimos anos para a tomada
de decisões mais assertivas “, lem-
brando que a cooperativa oferece “so-
luções completas para garantir todo o
suporte ao produtor”. Para ele, o pro-
fessor Molin, do qual foi aluno em
1999, “está entre os mais respeitados
especialistas em Agricultura de Preci-
são no país”.

UM SALTO - Em resumo, o professor
Molin citou que a Agricultura de Preci-
são ganhou impulso a partir de 1988/
89, com o surgimento do GPS, mas se
consolidou mesmo no país a partir de
1994 e 1995. “Quem operou as má-
quinas até a década de 1980, se re-
corda que elas não tinham um único
botão, era tudo manual”, disse, defi-
nindo Agricultura Precisão (AP) como
“o trabalho de gerenciar as lavouras a

partir do entendimento de que elas não
são uniformes”, ou seja, os produtores
estavam e muitos deles ainda estão ha-
bituados a tratar tudo pela média,
como se as lavouras fossem homogê-
neas.

REQUISITOS - A aplicação massiva
dessa tecnologia começou mesmo
entre 2001 e 2002, destacou o pro-
fessor, lembrando a existência de dois
requisitos básicos para o seu desenvol-
vimento: a segurança alimentar, que
exige a rastreabilidade para a con-
quista de mercados alternativos, e a
sustentabilidade (considerando os fa-
tores ambiental, social e econômico).

VERTENTES - Atualmente, duas ver-
tentes resumem a AP: de um lado, a
variabilidade das lavouras e, de outro,
o avanço da automação embarcada nas
máquinas. “A agricultura evoluiu muito
nos últimos anos e as empresas de má-
quinas souberam aproveitar isso”,
disse o especialista.

GARGALOS - Indagado por Victor Pa-
laro sobre o que mudaria se fosse pos-
sível retroceder ao período de in-
trodução da AP no país, o professor
afirmou que a importação de uma fór-
mula pronta dos Estados Unidos susci-
tou algumas falhas, particularmente
quanto ao tamanho das áreas para a
amostragem do solo. “O momento ago-
ra é desafiador”, asseverou Molin, ao
explicar que o objetivo é colocar ainda
mais inovação nesse mundo digital,
com o objetivo de auxiliar o produtor a
fazer uma agricultura com mais preci-
são, ou seja, errar menos em cada ta-
lhão da propriedade.

GERENCIÁVEL - “A agricultura é cada
vez mais gerenciável”, comentou André
Aguillera, ressaltando o comentário de
Molin de que é preciso utilizar todos os
recursos possíveis para fazer com que
a agricultura seja mais precisa. “Hoje
em dia, tudo está na palma da mão do
produtor, que tem o domínio da situa-
ção”, disse o professor, lembrando

existir ainda o paradigma de que áreas
de uma propriedade apresentam po-
tencial para produzir e outras não têm
vocação.

ESTUDAR - Finalizando, Palaro comen-
tou que antigamente se ouvia muito
que quando não queria estudar, o filho
do agricultor deveria ficar na roça.
“Mas hoje, para permanecer na roça,
é preciso estudar e muito.”

EVOLUÇÃO

Ciclo de Debates aborda
Agricultura de Precisão 

José Carlos Molin:
momento é desafiador

Com seu formato digital, o evento foi acompanhado por uma
centena de produtores e técnicos, registrando 530 visualizações
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Com previsão de faturar cerca de
R$ 100 milhões este ano, o ne-
gócio Peças - que integra a Ge-

rência Comercial de Insumos da Co-
camar - é uma área que vem passando
por um rápido desenvolvimento. 

CRESCENDO - O gerente Clóvis Apare-
cido Domingues explica que além de
uma ampla variedade de peças e imple-
mentos multimarcas, o setor compre-
ende pneus e lubrificantes, ofertados
nas lojas da cooperativa. “Devido ao
bom momento da atividade agropecuá-
ria, superamos as metas estabelecidas
para o primeiro trimestre de 2021”,
comenta Domingues. 

PROFISSIONALIZAÇÃO - Para aprimo-
rar o desempenho dos profissionais que
fazem parte da equipe, uma programa-
ção de treinamentos e capacitação é
realizada com o objetivo de melhorar
ainda mais o atendimento prestado aos
cooperados. “Estamos investindo na
profissionalização da estrutura”, pon-
tua o gerente, informando que foi con-
cluído o levantamento do parque de
máquinas de todo o quadro de coope-
rados - o que é fundamental, segundo
ele, para que haja mais assertividade na
reposição de peças. 

LOJAS - Ao mesmo tempo, vem sendo
reconfigurada a disposição dos produ-

tos nas lojas “para que o ambiente fique
mais bonito e agradável”, acrescenta o
gerente, citando a unidade de Cianorte
entre os exemplos. 

TIME - Vinculado à gerência de Clóvis
Domingues, o time comercial é for-
mado por Rober Antônio, responsável
pela aquisição de implementos multi-
marcas e linha de produtos Sthil;
João Maratta, que responde por
Pneus Pirelli e lubrificantes, e José

Marcos, titular de peças e ferramen-
taria.

COMERCIALIZAÇÃO

Negócio Peças supera metas do trimestre
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A previsão é fechar o ano com um faturamento
de R$ 100 milhões. Para melhorar ainda mais,
setor investe na capacitação da equipe



O
Dia Nacional de Conservação
de Solo, celebrado dia 15/4,
tem muito a ver com as ati-
vidades técnicas realizadas

pela Cocamar junto aos seus coopera-
dos, nos estados do Paraná, São Paulo
e Mato Grosso do Sul. A cooperativa
atua em regiões com diferentes tipos
de solos, desde os mais férteis (de
consistência argilosa) aos arenosos,
que apresentam baixo teor de argila.

TECNOLOGIAS - De acordo com o ge-
rente técnico Rafael Furlanetto, a va-
riação de fertilidade não é empecilho
para uma alta produtividade de soja,
por exemplo, porque o produtor pode
se valer de um bom manejo e tecnolo-
gias apropriadas para obter os melho-
res resultados. “Temos produtores
que cultivam em solos arenosos e co-
lhem praticamente o mesmo que seus
colegas na chamada terra roxa”, diz
Furlanetto. Tudo, segundo ele, depende
das práticas e do pacote tecnológico
adotado.

AO ALCANCE - “Construir a fertilidade
está ao alcance de qualquer produtor,
independente do tipo de solo”, co-
menta o gerente técnico, salientando
que a variação do mesmo é comum em
uma propriedade. Hoje em dia, explica,
os recursos da agricultura de precisão
ajudam a perceber essa variedade de
solos - e de fertilidade - e trabalhar no
sentido de homogeneizá-los.

ILPF E BRAQUIÁRIA - Entre as inicia-
tivas nessa área, há mais de 20 anos
a Cocamar incentiva o programa de
integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF) em que pastos degradados, de
solos exauridos de nutrientes e maté-
ria orgânica, são recuperados após sua
incorporação ao moderno sistema pro-

dutivo de grãos. Por outro lado, desde
2008 a cooperativa difunde junto aos
seus cooperados o plantio de capim
braquiária de forma solteira ou em con-
sórcio com o milho no período de ou-
tono/inverno para proteção do solo e
garantir um plantio direto de qualidade
no verão.

BENEFÍCIOS - Revestido de cobertura
de palha, o solo fica menos vulnerável
aos efeitos da incidência solar, retém
umidade por mais tempo, incorpora
matéria orgânica e, entre outros be-
nefícios, o intenso enraizamento da
braquiária rompe a camada de compac-
tação, melhora a infiltração de água e
cicla nutrientes de camadas mais pro-
fundas, conforme cita o gerente téc-
nico Emerson Nunes.

NA UDT - O manejo de solo é, também,
um dos principais protocolos da Uni-
dade de Difusão de Tecnologias (UDT)
da cooperativa em Floresta, em tra-
balhos realizados com instituições
parceiras, entre elas a Embrapa e a
Universidade Estadual de Maringá
(UEM).

AVALIAÇÃO - Com a Embrapa, a Coca-
mar implementa um projeto inédito no
Brasil para avaliar a qualidade física,
química e biológica do solo, em proprie-
dades rurais de diferentes regiões
atendidas pela cooperativa, no Paraná.
Idealizado por aquela instituição, o tra-
balho foi iniciado na safra 2018/19. De
acordo com o pesquisador Henrique
Debiasi, da Embrapa Soja, o trabalho
pioneiro é resultado da sinergia que há
entre aquela empresa e a Cocamar.

COMO FUNCIONA - “A ideia nasceu
com o pesquisador Júlio Franchini e foi
abraçada pela cooperativa, que se dis-

pôs a custear as despesas da realiza-
ção e também a indicar produtores em
sua região, os quais abrem as portas

de suas propriedades para que possa-
mos fazer as análises”, afirma o pes-
quisador.

MANEJO
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Cuidar do solo é
prioridade na Cocamar

Embrapa e Cocamar implementaram projeto inédito no Brasil
para avaliar qualidade química, física e biológica do solo

Construir a fertilidade está ao alcance de qualquer produtor, independente
do tipo de solo Tudo depende das práticas e do pacote tecnológico adotado





A
Cocamar Cooperativa Agroin-
dustrial está viabilizando a cul-
tura de sorgo granífero como
opção para que produtores

cooperados diversifiquem e tenham
mais rentabilidade em seus negócios. 

COMPLETO - A cooperativa fornece se-
mentes, insumos, presta assistência
técnica, proporciona um seguro custo-
mizado e garante o recebimento da
produção, que é absorvida pela sua fá-
brica de rações em Maringá.

INCENTIVO - O gerente técnico Emer-
son Nunes lembra que a Cocamar
oportunizou condições comerciais para
a implantação da cultura em sua re-
gião, oferecendo um pacote tecnoló-
gico adequado e assistência técnica
para a instalação da cultura.

CARACTERÍSTICAS - “O sorgo apre-
senta algumas características interes-
santes para o seu cultivo, é mais
tolerante à seca, apresenta maior es-
tabilidade de produção e também uma
janela maior de semeadura, até 20 de
abril, além de demandar um investi-
mento menor que a cultura do milho.”

EXPANSÃO - Na safra anterior, foram
semeados cerca de 900 hectares,
área que saltou para mais de 4 mil hec-
tares em 2021, refletindo os bons re-
sultados conseguidos pelos produtores
na safra passada.

SEGURANÇA - De acordo com o ge-
rente técnico, o fato de a Cocamar
Corretora de Seguros garantir um se-
guro especial para quem adquire o pa-
cote tecnológico e vai fazer a entrega
da produção na Cooperativa, traz mais
segurança aos agricultores.

CULTURA ATRAENTE - “Outra vanta-

gem é a garantia da compra e do rece-
bimento do sorgo do produtor a preço
de mercado, sendo o custo de produ-
ção inferior ao do milho, o que torna a
cultura viável e atraente. O cooperado
pode optar por deixar opções de venda
ou já fixar uma parte da produção em
contrato futuro”, acrescenta Nunes.

RECEBIMENTO - Nesta safra, somente
as unidades de São Jorge do Ivaí II (re-
gião de Maringá) e Florestópolis (norte
do estado) estarão recebendo sorgo,
mas a cooperativa planeja que a cada
safra sejam abertos novos pontos de
recebimento, incentivando a expansão
de áreas na região da Cocamar.

VALE A PENA - “Plantei uma área pe-
quena no ano passado para experimen-
tar, gostei do resultado e estou
ampliando este ano”, afirma o produtor
João Wardenia, de Jaguapitã, norte do
estado. Interessado em uma cultura
para diversificar no inverno, período em

que o milho sofre muitas limitações em
sua região, devido ao solo mais are-
noso, Wardenia conta que colheu a
média de 42,5 sacas por hectare em
2020 (103/alqueire) e, como o custo
é mais baixo que o do milho, acabou va-
lendo a pena.

RÚSTICO - “O potencial do sorgo é
para produzir mais”, diz ele, assina-

lando que a cultura apresenta maior
rusticidade na comparação com o ce-
real e tem um ciclo mais curto. “Como
qualquer outra cultura, não se pode
descuidar, se levar direito, no capri-
cho, é bom negócio”, assegura o pro-
dutor.

CICLO - Dependendo da cultivar, o ciclo
do sorgo varia entre 110 e 120 dias.

OPÇÃO DE INVERNO 
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Cresce o interesse
pelo plantio de sorgo

Em 2021 foram plantados quatro mil hectares

Mais tolerante à seca, apresenta maior estabilidade de produção, uma
janela maior de semeadura e demanda um investimento menor que o milho





O
s produtores rurais podem
custear a safra usando a
Cédula de Produto Rural
(CPR), uma modalidade de

crédito disponível pela Sicredi União
PR/SP, que traz agilidade e econo-
mia. A facilidade está disponível
para a contratação do pré-custeio
da safra de soja verão 2021-2022.
Assim, os produtores têm a possi-
bilidade de levantar recursos para
comprar insumos à vista, o que ga-
rante desconto junto ao fornecedor,
e pagarão o título somente em maio
de 2022.

VANTAGEM - Outra vantagem des-
se título é que há isenção de IOF,
além da rapidez no processo. A CPR
tem sido bem-aceita pelos produto-
res, tanto que a carteira da coope-
rativa ultrapassa R$ 100 milhões.

PIONEIRA - Aliás, a Sicredi União
PR/SP foi a pioneira do sistema a
adotar a CPR, em agosto de 2020,
antecipando uma tendência e ser-
vindo de modelo para outras insti-
tuições. Trata-se de uma alternativa
de crédito moderna e simplificada,
que traz economia. 

MELHORES SOLUÇÕES - “Como nosso
objetivo é gerar uma boa experiência
para os associados, buscamos as me-
lhores soluções financeiras, propor-
cionando melhora na qualidade de vida
das comunidades. Quando falamos em
crédito rural, principalmente recursos
controlados, há regras do Manual de
Crédito Rural (MCR) que precisam
ser seguidas, e a CPR veio simplificar
esse processo. Na prática o título dá
agilidade ao crédito e melhora o índice
de satisfação dos associados. A CPR
é uma excelente alternativa para o
custeio e será o futuro do agronegó-

cio”, explica o gerente de desenvolvi-
mento agro, Vitor Pasquini.

USO FÁCIL - Associado da cooperativa
há mais de 20 anos, o produtor Josias
Lopes ficou sabendo da CPR pela equi-
pe da agência de Floresta, e gostou da
novidade. Ele emitiu as primeiras cédu-
las em março para comprar os insumos
da soja verão. “A CPR é prática e de
uso fácil”, conta o produtor de soja e
milho em Ivatuba. Satisfeito, ele pre-
tende continuar emitindo as cédulas
para as compras de adubo, sementes
e defensivos.

CUSTEIO

Com CPR, Sicredi União PR/SP
agiliza e facilita crédito

Para ter acesso a CPR, os associados devem
procurar uma das agências da Sicredi União

PR/SP e falar com um especialista agro

Produtores podem levantar recursos para comprar insumos à vista, o que garante
desconto junto ao fornecedor, e pagarão o título somente em maio de 2022
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HOMENAGEM PÓSTUMA

O que fazemos em vida,
ecoa pela eternidade
Em memória daqueles que deixaram seu legado na história da Cocamar,
falecidos entre 20/03/2020 e 20/04/2021
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