COOPERATIVISMO

Cocamar capacita lideranças jovens
No evento foi feito também o lançamento do PAPs Jovem e do desafio para que participem
om o objetivo de capacitar os filhos e filhas de cooperados
que participam do
programa Liderança Jovem, a
Cocamar realizou o segundo
ciclo de palestras, em 2017,
com o apoio do Sescoop PR
(Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo). Em
Maringá, o evento foi dia 31/8,
e em Londrina, dia 14/09, reunindo mais de 100 jovens.

C

DIFERENCIAIS - O coordenador
de Cooperativismo João Sadao
falou sobre o trabalho que a
cooperativa desenvolve com o
quadro de cooperados e os diferenciais oferecidos, com fo-
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co na organização da produção
e na armazenagem com segurança. Sadao apresentou também os serviços oferecidos e
a estrutura com a qual o associado pode contar.
FORÇA - Com foco na força do
cooperativismo no mundo, o palestrante Marcos dos Reis Zanin
falou sobre a fundamentação,
valores e perspectivas do cooperativismo como instrumento
gerador de qualidade de vida
nas comunidades onde atua.
Zanin disse que não se pode resumir a cooperativa ao preço
pago pelo produto, mas vê-la
como um todo, considerando todos os benefícios gerados.

Zanin ressaltou ainda a importância do equilíbrio entre as visões
empresariais e sociais na gestão
da cooperativa, garantindo a sustentabilidade do negócio. E citou
que uma a cada sete pessoas no
mundo são associadas a cooperativas e se as 300 maiores coo-

perativas do mundo fosse um tentabilidade Jovem). O engepaís, seriam a nona maior econo- nheiro agrônomo e coordenador do Departamento Técnico
mia do mundo.
Culturas Anuais da Cocamar,
PAPS JOVEM - No evento foi fei- Rafael Furlanetto apresentou
to também o lançamento do as bases e os critérios do proPAPs Jovem (Programa de Au- grama, desafiando os jovens a
mento de Produtividade e Sus- participarem.

PALAVRA DO PRESIDENTE

A importância do produtor
seguir a orientação especializada
Uma das atribuições mais nobres da cooperativa é a transferência de tecnologias
e inovação no campo. Na Cocamar, engenheiros agrônomos e técnicos atuam
fortemente na prestação de assistência técnica a serviço dos cooperados
Por Divanir Higino,
presidente da Cocamar

técnicas que atuam na orientação e assistência aos produtores, é absolutamente ins diversos profissio- dispensável.
nais da estrutura organizacional da Co- Começando pela pesquisa,
camar trabalham em onde participam do desenvolsincronia para que a coopera- vimento científico, passando
tiva alcance os seus objeti- pela docência, a extensão e,
vos. Cada profissional na sua em resumo, a parceria no conespecialidade, somos inte- tato direto com os produtores,
grantes de uma equipe de co- orientando-os no aprimoralaboradores que, a serviço de mento de seus negócios, eles
uma cooperativa determinada são personagens fundamena crescer, se vê diante de mui- tais da moderna atividade rutos desafios.
ral, e o que se espera dela no
futuro.
Nesse contexto, é importante
ressaltar que alguns segmen- Por meio da Cocamar, profistos profissionais têm adqui- sionais especializados em
rido uma importância cada transferir conhecimentos e
vez maior nos últimos anos. tecnologias procuram, com
Em um país cuja principal vo- dedicação, aumentar a producação é o agronegócio, setor tividade dos nossos cooperaque, com seu dinamismo e re- dos. Num tempo em que a
sultados, tornou-se o princi- evolução técnica exige agilipal protagonista da economia, dade e assertividade na aplio papel de profissionais da
agronomia têm especial relevância.

O

Em um mundo que precisará
ampliar significadamente a
produção de alimentos, nas
próximas décadas, para
acompanhar o crescimento da
população, o trabalho do engenheiro agrônomo, assim
como das demais categorias

participam de treinamentos
constantes e, por meio de instituições de pesquisa parceiras, que estão entre as mais
conceituadas do país, estão
em sintonia com o que há de
mais avançado e adequado
em soluções para a realidade
Altamente preparados, eles de cada propriedade rural.

cação das informações e um
acompanhamento que possibilite reduzir as margens de
risco, o engenheiro agrônomo
e o técnico que são disponibilizados pela cooperativa fazem toda a diferença.

Nosso intuito é que o trabalho dos
engenheiros agrônomos e técnicos se
reverta em rentabilidade e sustentabilidade
de todo o potencial produtivo das culturas”

Cabe ao produtor atender às
recomendações feitas por
esse profissional. Ele é o seu
braço direito. Na cooperativa,
nosso intuito é que o trabalho dos engenheiros agrônomos e técnicos se reverta em
rentabilidade e sustentabilidade de todo o potencial produtivo das culturas, de forma a ampliar a produtividade, diminuir os custos e melhorar os resultados. Confie
neles.
Aproveito para parabenizar
os engenheiros agrônomos
pelo seu dia, em 12 de outubro. Aos profissionais que
alimentam o mundo, muito
obrigado!
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NOVOS TEMPOS

Produtores conhecem o Projeto
de Máxima Rentabilidade do Café
Ao mecanizar a cultura, eles
faturam mais e de uma maneira
menos trabalhosa que no
sistema tradicional
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Rogério Recco

café pode ser um
negócio ainda mais
lucrativo e menos
trabalhoso se os
produtores investirem na
mecanização da cultura. Essa tem sido, em síntese, a
mensagem deixada nos encontros que a Cocamar vem
promovendo com cafeicultores em vários municípios.
Essas reuniões já aconteceram em Maringá, Rolândia,
Apucarana, Altônia e Cianorte

O

LUCRAR MAIS – Em Altônia,
no dia 18 de setembro, foram
reunidos mais de 40 participantes. Na oportunidade, foi
apresentado o Projeto de Máxima Rentabilidade do Café,
desenvolvido para que os produtores, ao modernizarem-se,
possam lucrar mais ou, para
aqueles que já possuem máquinas e lidam com outras
atividades, apostar na cafeicultura como uma alternativa
de diversificação.

a cafeicultura por paixão,
mas por ser um bom negócio.
O café produzido sob técnicas
atualizadas é uma atividade
que oferece mais qualidade
de vida e exige um tempo
menor de dedicação quando
O consultor de café, Adenir comparado à cafeicultura
Fernandes Volpato, o Gaba- tradicional.
rito, apresentou números e
informações que ressaltaram COLHER MAIS - Ao usarem
o café conduzido com meca- baixa tecnologia, muitos
nização, como uma das op- produtores obtêm apenas
ções que oferecem mais re- 50 sacas de café por altorno, seja para pequenas ou queire, sob altos custos
Em Altônia, dia 18 de setembro, foram reunidos mais de 40 participantes
grandes áreas.
com mão de obra, quando,
em um sistema mecaniza- colher o dobro com um dis- CUSTO MENOR - Durante os 13 mil nessa unidade de
QUALIDADE DE VIDA - A Co- do, e seguindo as recomen- pêndio financeiro bem me- eventos, são apresentados área.
camar não está incentivando dações técnicas, é possível nor.
depoimentos em vídeo de
produtores residentes em No modelo mecanizado, cada
outras regiões atendidas saquinho sai a R$ 5, totalipela Cocamar, que já inves- zando R$ 5 mil, bem menos
tem em lavouras mecaniza- que a metade. A colheita é
das. Segundo Gabarito, con- feita com máquina trazida de
Com a mecanização da lavoura,
siderando que em um al- Minas Gerais, previamente
VEJA A
o produtor vai trabalhar igual
queire se colhe em média 1 agendada, que percorre as
ENTREVISTA COM
mil saquinhos ao custo propriedades durante a safra.
a um produtor de soja.
ADENIR VOLPATO
com mão de obra de R$ 13 “Com a mecanização da laYoutube - Jornal Cocamar
cada, a despesa será de R$ voura, o produtor
Adenir Volpato
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vai trabalhar igual
a um produtor de soja, ou
seja, não precisará ficar em
cima o tempo todo”, comentou o consultor.
DIVERSIFICAR - Com o projeto, a Cocamar quer oferecer
a alternativa, também, para
que agricultores já habituados à mecanização, como os
que trabalham com soja e milho, por exemplo, vejam o café como uma oportunidade
para agregar mais renda à
propriedade e otimizar o maquinário.
COMPARE - De acordo com o
projeto, um alqueire de café
com produtividade de 100 sacas, em média, se comercializadas ao preço de R$ 420 a
saca, propiciará um lucro de 30
sacas ou R$ 12.600. Por sua
vez, um alqueire cultivado ao
longo do ano com soja e milho
e na média, respectivamente,
de 145 e 215 sacas, vendidas
ao preço de R$ 60 e R$ 20, resultará uma rentabilidade
anual de R$ 6.040, a metade.

faturamento bruto de R$ 717
mil/ano, um produtor de café
precisará de apenas 17 alqueires para faturar a mesma
coisa. Mas, se em seus 55 alqueires ele reduzir o cultivo
de soja e milho para 38 alqueires e plantar 17 com café,
o faturamento subirá para R$
1,208 milhão.
ÁREAS DEMONSTRATIVAS - O
objetivo da Cocamar é sensibilizar os produtores com
essas informações, conseguir
adesões e demonstrar que o
café é um excelente negócio.
A ideia é contar, num futuro
próximo, com pelo menos 20
áreas-polo, que servirão como vitrines e terão todo o
acompanhamento técnico.

FERTIRRIGAÇÃO - O planejamento da mecanização tem
foco na produtividade, mas,
para isso, será preciso investir também na fertirrigação da
cultura, que funciona como
um seguro para a produção,
não deixando faltar água e
nutrientes nos momentos deUM SALTO - Comparando com cisivos da atividade, que são
um produtor de soja que cul- os de enchimento de grãos e
tiva 55 alqueires e tenha um florada.
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SAFRA 2017/18

Chuvas deram a largada para o plantio
Apenas 2% dos agricultores da região da Cocamar já tinham
semeado no seco, sem condições ideais de umidade
e olho na previsão de
chuvas, depois de
quase 40 dias de estiagem, cerca de 2%
dos agricultores da região da
Cocamar arriscaram plantar no
seco. De um modo geral, as
chuvas foram em volume satisfatório e garantiram uma

D

boa germinação, segundo o engenheiro agrônomo e coordenador do Departamento Técnico Culturas Anuais da Cocamar, Rafael Herrig Furlanetto.

gunda safra de milho, já estavam com tudo preparado só
esperando uma previsão com
maior probabilidade de chuva
para acionar as máquinas e
iniciar o plantio, mesmo sem
Ansiosos, os produtores que a umidade necessária no sogostam de plantar mais cedo, lo. “É importante ressaltar
para antecipar também a se- que a semeadura da soja com

Área de Cleber Veronezi: tranquilidade com braquiária
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o solo seco não é a ideal, pois
a distribuição de fertilizantes
e sementes fica comprometida. As bactérias do genêro
Bradyrhizobium adicionadas
via inoculação perdem sua
eficiência e ainda corremos o
risco das sementes perderem
vigor”, alerta Rafael.

25% e 20% da área total nos
municípios, respectivamente,
já tinham sido plantados
quando vieram as primeiras
chuvas da primavera. “Choveu
entre 80 a 100 mm de água por
metro quadrado. Quem arriscou antecipar o plantio, e levaram sorte”, afirma o engenheiro agrônomo Robson Fabro Arrias, de Floresta. “Foram cerca de 40 mm”, conta
o engenheiro agrônomo de
Ivatuba, Victor Wilson Palaro.
“A chuva veio mansa e em volume suficiente, sem transtornos”, comenta.

MAIS CEDO -“Para quem gosta
de plantar mais cedo, esse
atraso na chegada das chuvas
atrapalhou um pouco, mas a
maioria dos produtores concentra o plantio entre 5 a 25 de
outubro. A chuva chegou na
hora certa”, complementa Rafael, ressaltando que muitos SEGURO - Mas mesmo se ela
vão aproveitar essas chuvas viesse em volumes menores
ou de forma torrencial, o cooiniciais para dessecar.
perado Cleber Veronezi, que
Em Floresta e Ivatuba, que planta 180 alqueires em Macostumam plantar mais cedo, ringá estava prepa-

rado. A braquiária
dessecada e abundante era o
que lhe dava maior segurança.
Ele plantou 18 alqueires no
seco nos dois dias anteriores a
chuva e só não plantou mais
porque a máquina quebrou. “O
solo estava protegido. O risco
de perder a planta por chuva
era menor e mesmo com baixa
umidade, a semente ainda germinaria”, diz Cleber.
O produtor também aposta na
condição gerada pela braquiária, com maior cobertura do
solo, para manter a temperatura e a umidade, fundamentais
para a lavoura de soja em ano
de La Niña, que costuma ser
mais seco. Em Maringá, segundo o engenheiro agrônomo
Walmir Schreiner, cerca de 1%
da área tinha sido plantado antes da chuva, percentual que
superava os 3% na região do
Guerra, onde atua.
IPORÃ - Em Iporã, o plantio no
seco foi ainda maior: 30% da
área total. “A chuva foi perfeita.
O tempo mais frio deu uma segurada na germinação, mas
nada que comprometesse”,
cita o engenheiro agrônomo
Fernando Junior Ceccato. Um
dos produtores que plantaram
no seco foi Abelar Dazzi, que
cultiva 210 alqueires em Iporã.
Ele plantou 70 alqueires.

Bizeto: sem arriscar

“Desta vez só arrisquei porque
era certo que vinha chuva. No
início de setembro já tinha
plantado 50 alqueires de olho
numa previsão de chuva, que
não veio. Agora vou plantar o
resto da área e esperar para
ver se nasce algo deste primeiro plantio”. Abelar diz que
em média a semente aguenta
até uns 15 dias no solo, mas
foram cerca de 20 dias sem
chuvas desde que plantou.
ATALAIA - Mesmo tendo tradição de começar mais cedo
o plantio, a maioria absoluta
dos produtores de Atalaia decidiu esperar, segundo o engenheiro agrônomo Daniel
Rodrigues Vansan. “Só arriscou plantar, e uma parcela
bem pequena, alguns dos
produtores que têm uma área
maior”, diz.
“Plantamos 100 alqueires no
seco para podermos dar conta
do serviço e também para não
atrasar muito a segunda safra.
Era para termos plantado
mais, mas não quisemos
arriscar muito. Deu medo. Só
o fizemos porque a previsão de
chuva era muito boa”, afirma
Giovane Roberto Sirote que
planta 700 alqueires em Atalaia, começando normalmente
o trabalho no dia 20 de setembro.

MAIS TARDE - Dentre os que
preferiram esperar as chuvas
para começar o plantio está o
produtor Nivaldo Cavichioli,
que cultiva 15 alqueires em
Ivatuba entre área própria e
arrendada. “Estava muito seco. Tive receio de arriscar. E
também, normalmente só
planto em outubro. Então, chegou no tempo certo”, afirma.

SEM RISCOS - Esse é o caso de
José Carlos Bizetto, que tem
áreas em Rolândia e Jaguapitã
e efetua o plantio em no mínimo três etapas, para diminuir os risco e evitar correrias
nos tratos culturais e na colheita. “Não arrisquei plantar
no seco porque já fiz isso e me
arrependi. Além disso, agora é
que é época boa de plantar”.

Em Rolândia, na região de Londrina, que costuma plantar
mais tarde, a área plantada no
seco foi insignificante, cita o
engenheiro agrônomo Francisco Angelo Leonardi. “Muita
gente vai aproveitar essa chuva
para fazer o manejo necessário
para plantar na próxima. Mas
tem produtor que já iniciou o
plantio de uma parcela de sua
área após a chuva”, diz.

Bizetto faz consórcio de milho
com braquiária há três anos.
“O solo já tem uma boa camada de cobertura, o que nos
dá uma maior tranquilidade
em caso de chuvas pesadas ou
menor umidade, típicos de
anos de La Ninã. Também, o
solo descompactado permite
que a raiz vá mais longe em
busca de umidade”, finaliza o
produtor.

Planta em Atalaia,
de olho na previsão
de chuvas
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PRÉ-PLANTIO

Produtor de Floresta aprimora consórcio
e investe para ampliar produtividade
Tema foi abordado pela equipe do Rally Cocamar Bayer e Spraytec de Produtividade
durante a fase de dessecação que precedeu o plantio da safra 2017/18
epois de cinco anos
fazendo o consórcio
milho de inverno e
braquiária ruziziensis, o produtor João Henrique
Orsini, 40 anos, de Floresta
(PR), decidiu rever o espaçamento entre as linhas de
milho, que vinha sendo de
90cm , já como parte do planejamento para a safra de
2018.

D

A mudança no espaçamento
do milho foi analisada pela
equipe do Rally Cocamar
Bayer e Spraytec de Produtividade, que foi à Floresta,
no dia 30/8, para conversar
com Orsini e o técnico da
Cocamar que lhe presta assistência, Robson Fabro Arrias.
duas linhas de milho a 45cm
Em viagem anterior a Rolân- de distância, intercaladas
dia, o pessoal do Rally já com uma linha de braquiáhavia se deparado com outro ria.
produtor, Nélson Aparecido
Barrero, que adotou o sis- O Rally é uma iniciativa da
tema de semeadura com Cocamar com suas parceiras

Bayer e Spraytec, que conta
com o patrocínio da Ford
(concessionárias Maringá e
Londrina), Sancor Seguros,
Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb) e Flamma Comunicação.
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PRÉ-PLANTIO
APRIMORAR – Orsini explicou: “Observei que o
espaçamento de 90cm deixava uma linha sem cobertura”. Depois de pesquisar
bastante sobre o assunto com
técnicos e especialistas, em
eventos promovidos pela cooperativa para buscar informações, o produtor de Floresta
se disse propenso a reduzir
essa distância entre as linhas para 50cm.

redução do espaçamento entre as linhas de milho, no consórcio, de 90cm para 45cm,
Orsini disse ter preferência
pelo intervalo de 50cm.

xa adicional para a semente ficava com 80% da área coberta e meu objetivo é chegar
de braquiária.
a 100%, afirmou o produtor.
CHEGAR A 100% - “No espa- Um dos resultados que disse
çamento de 90cm eu vi muito ter percebido, na prática, é
resultado, sem dúvida, mas que com apenas dois anos de
A justificativa é que essa me- ainda dá para melhorar, pois manejo de solo bem feito
dida possibilita mais aeração
ao milho e melhor cobertura
do solo. Para isso, diferente
do produtor de Rolândia, que
não precisou mexer no maquinário, ele terá que promover uma pequena alteração
MAIS AERAÇÃO – Enquanto na plataforma de milho e na
Barrero, de Rolândia, comen- plantadeira, adotando o mestou ter ficado satisfeito com a mo mecanismo com uma cai-
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com braquiária, a diferença a
mais na produtividade de
soja pode chegar a 20 sacas
por alqueire (8,2 sc/ha). “Em
ano de estresse hídrico a
maior produtividade é mais
visível”, acrescentou.

Orsini é um produtor reconhecido por suas
boas produtividades e também pela preocupação que
tem com o solo. Ele integra o
conselho fiscal da Cocamar,
onde participa também do
programa Parceiros em
Campo, no qual tem a oportunidade de assistir palestras
e conversar com especialistas de renome.
Como fez um planejamento
minucioso para as safras de
soja (2017/18) e milho (2018),
mudando o sistema de plantio, Orsini explicou que deu

uma pausa no consórcio
neste ano.
Quando o Rally passou por
Floresta, ele estava efetuando a dessecação nos 170
hectares que cultiva. Mesmo
não tendo feito o consórcio
neste ano, mostrou que nasceram naturalmente no meio
do milho muitas plantas de
braquiária do banco de sementes de 2016. Além de
dessecar, o produtor explicou
que vai fazer controle residual para impedir a emergência de novas plantas até o
início da semeadura de soja.

Luiz Fernando, da Ford Center, Orsini e Robson

Menos ervas daninhas
Os efeitos do consórcio milho
e braquiária realizado nos últimos anos são facilmente percebidos nas áreas cultivadas
por José Henrique Orsini. Um
deles, a menor incidência de
ervas. Na fase pré-plantio de
soja, ele fez o controle de ervas
daninhas a um custo de R$ 77
por hectare. Para isso, acompanhando o Rally, o produtor e
o técnico Robson Arrias fizeram a contagem de ervas em

espaços aleatórios na propriedade e, mesmo sem o consórcio, a média foi de apenas 5 a
6 plantas de buva por metro
quadrado, e outras.
AO LADO – Só para comparar,
numa área vizinha, onde o proprietário não fez consórcio
milho x braquiária, a contagem
aleatória por metro quadrado
apresentou até 22 plantas de
amargoso e 15 de buva, ambos

Em área vizinha, com cobertura, a incidência é menor

A infestação de buva e amargoso é alta aonde
não foi feito consórcio milho x braquiária

de difícil controle, sem falar
nas demais invasoras. Segundo cálculos de Arrias,
neste elevado estágio de infestação, o custo pra o controle
(folhas finas + folhas largas)

pode chegar a 250 por hectare vizinha, Orsini calculou que
“e talvez não seja tão eficaz”. teria um gasto a mais na dessecação de pelo menos R$
ECONOMIA – Se os seus 170 30.000 (valor equivalente a 526
hectares estivessem no mes- sacas de soja na cotação de R$
mo nível de infestação da área 57).
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PRÉ-PLANTIO

Planejamento ousado, com novidades, para colher mais
O produtor José Henrique Orsini e o técnico Robson Arrias
estão seguindo um planejamento que foi estabelecido
para buscar diferenciais que
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levem ao incremento da pro- safio, diminuiu não só com
dutividade das lavouras de a adoção do consórcio milho
soja e milho.
x braquiária, mas também
diante do maior cuidado
A compactação, grande de- que passou a ser tomado

pelo produtor de não entrar
nas áreas com o solo muito
úmido. “Nos programamos para realizar as operações com o solo sempre

próximo das condições adequadas de umidade, embora
uma vez ou outra isso não
seja possível”, explicou Orsini.

MILHO – O planejamento previu investir mais em tecnologias, que incluem alguns diferenciais. Na recente cultura
de milho, o produtor utilizou:
• adubação de base (290kg/ha da fórmula 11-18-14 +
12% S) + nitrogenado em cobertura (103kg/ha).
• Foi utilizado pela primeira vez inoculante para gramíneas
na cultura do milho (Azospirillum brasiliense).

adubação de correção com fosfatagem e cobertura com KCL em
20% de sua área. As demais correções com calagem foram feitas em 100% da área.
Manejo de plantas daninhas (amargoso, buva e outras):

• redutor de pH, glifosato, 2,4D + residual (diclosulam).
• antes do plantio, fará uma sequencial de paraquate.
DOENÇAS – A expectativa de Orsini era colher 290 sacas/alq. • O volume de calda é de 165 l/ha.
(119,8/ha), mas a média ficou abaixo disso, em 240 sacas • Pulverizador bico leque 120-02.
(99,1/h) devido às adversidades climáticas. Segundo ele, o excesso de chuvas na fase reprodutiva trouxe problemas como o SEMENTES:
ataque de doenças fúngicas (mancha branca, giberela e outras). • Todas de variedades intactas, com ciclo precoce de 115 a
125 dias.
SOJA – Para a safra de verão 2017/18, foi dado início a um tra- • Não apenas são tratadas como irão receber, ainda,
balho mais minucioso de perfil de solo, a partir da análise do
hormônios para estimular o enraizamento, o engalhamento
solo.
e o enchimento de grãos.
• correção com 1.700kg/ha de calcário calcítico em 3 lotes,
• Será feita aplicação de duas doses de inoculantes à base
e nos demais lotes 1.500kg/ha de calcário dolomítico.
de bradyrhizobirum nas sementes e mais 2 doses de
coinoculação a base de azospirillum na parte aérea.
Como foi constatado que o percentual de fósforo estava abaixo • Demais tratos culturais serão efetuados de acordo com
do ideal, houve a aplicação de 300kg/ha de fosfatagem + enrecomendações do seu técnico.
xofre.
• Para a adubação de plantio serão aplicados 250kg/ha da
Previdente, o produtor já travou o investimento realizado na laformulação 04-30-10 + 125kg/ha de cobertura de KCL.
voura com a venda futura da produção, ao valor médio de R$ 65
por saca de soja. Na safra 2016/17 sua média de produtividade
A princípio, de acordo com o técnico, o produtor está fazendo foi de 155 sacas/alq. (64/ha).

Robson e Orsini:
compactação diminui
com o consórcio
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Já no primeiro ano, consórcio
encanta produtor de Ivatuba
Aos 31 anos, o produtor Jean
Carlos Mori, de Ivatuba (PR),
disse estar convencido da necessidade de os agricultores
investirem em práticas sustentáveis. “Não dá para mais
ficar subsolando e gradeando
o solo”, afirmou.

de braquiária impressionou e
foi até motivo um dia de campo promovido pela Cocamar
no final de agosto.

A equipe do Rally Cocamar
Bayer e Spraytec de Produtividade foi até Ivatuba para
conhecer a experiência do
De tradicional família ligada à produtor e conversar também
terra, no município, há alguns com o agrônomo Victor Paanos ele viu um dos tios co- laro.
meçando a fazer o consórcio
milho x braquiária e se inte- ADMIRAÇÃO - “Quem faz consórcio de milho e braquiária
ressou.
sai na frente”, afirmou Mori,
À frente de 145 hectares pró- explicando que há algum
prios e arrendados, Mori con- tempo, num ano de veranico,
ta com a assistência técnica ao visitar a lavoura de soja do
do agrônomo Victor Palaro, da tio Jucemar, ficou admirado
unidade local da Cocamar, ao ver o bom estado da culque neste ano o orientou a tura. A admiração foi ainda
também começar o consórcio. maior, segundo ele, quando o
Assim, após a colheita do tio cavocou a terra e retirou
milho, em vez de uma rala ca- uma planta de soja para demada de palha deixada pelo monstrar que as raízes chegacereal, ele viu a braquiária se vam a 70 centímetros.
desenvolver. E disse que se tivesse chovido mais, nos últi- “A soja dele sentia menos a
mos meses, a massa verde estiagem por causa disso”,
teria sido ainda mais intensa. lembrou Mori, observando
Mesmo assim, a quantidade que a braquiária, além de pro-

teger com palha a superfície,
trabalhou a camada compactada, no subsolo, possibilitando que a soja aprofundasse mais as suas raízes em
busca de umidade.

grossa, com muitos torrões”,
o que requer um cuidado especial. “O importante é não
mexer no solo”, frisou. E,
onde há braquiária, a palha do
milho permanece na lavoura.
Já onde não tem, essa palha
Nos solos de Ivatuba, se- pode até ser levada pelo
gundo ele, “a terra é muito vento.

Oprodutor Jean Carlos
Mori e o agrônomo Victor
Palaro, em Ivatuba,
abaixo, Victor mostra
a baixa infestação
com consórcio

Não dá para mais
ficar subsolando e
gradeando o solo”
Jean Carlos Mori
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Braquiária é semeada com adaptação na plantadeira
O produtor Jean Carlos Mori
não só começou a fazer o consórcio milho e braquiária, como, demonstrando atitude,
adaptou um equipamento na
plantadeira para que as sementes do capim fossem incorporadas ao solo e não simplesmente depositadas sobre
a superfície.

rado um pouco da produtividade do milho”, referindo-se à
concorrência entre as plantas.
Mas Mori afirmou que isto fica
em segundo plano, em razão
da carga de benefícios trazidos
pelo capim. Entre as vantagens. O produtor disse: “não
sai mato e até estou trabalhando menos”, frisando ainda
que a braquiária solucionou o
Dessa maneira, o capim nasce problema recorrente de erosão
mais uniformemente e se pode que havia em uma área mais
trabalhar com uma quantidade quebrada da propriedade.
determinada de sementes por
hectare, dada a maior eficácia ECONOMIA - O agrônomo Vice uniformidade da germinação. tor Palaro explicou que, com
Ele utiliza de 2 a 2,5kg/ha de o consórcio, Mori faz significativa economia no controle
sementes.
de plantas invasoras. SeBENEFÍCIOS - “Não quer dizer gundo ele, enquanto os proque a braquiária não tenha ti- dutores da região demandam
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normalmente 20g/ha de nicosulfuron (para ervas de folha fina), Mori só precisa de
uma quinta parte disso:
4g/ha. A diferença também é
gritante em relação à atrazina
(para folhas largas): Mori
gasta só um litro/ha, menos
da metade do que os outros
produtores necessitam: 2,5 litros/ha, em média. Adicionando à planilha de Mori o
investimento com a aquisição
de sementes de braquiária, o

desembolso é de R$ 68,4/ha,
pouco acima dos R$ 64,5/ha
que são gastos, em média,
pelos produtores da região,

apenas para o controle das
ervas invasoras. Na contagem
aleatória feita em um metro
quadrado, o agrônomo Victor
Palaro registrou mais de 70
exemplares de plantas daninhas numa área vizinha a de
Mori, onde o produtor não faz
consórcio. Na dele, o máximo
encontrado foi de 7 plantas em
um metro quadrado, dez vezes
menos.

Como semear braquiária no milho safrinha
Gessi Ceccon,
pesquisador da Embrapa
Agropecuária Oeste
A caixa adicional é a melhor
alternativa para distribuir
uniformemente as sementes
de braquiária, pois pode ser
utilizada em todos os espaçamentos entre as linhas do
milho e as sementes distribuídas em quantidade adequada para obter a população desejada de plantas. É
um pequeno investimento
com retorno garantido, pela
qualidade do resultado na
distribuição uniforme das sementes, redução do custo
operacional e também por
evitar perdas na produtividade do milho.
Nos casos de milho em espaçamento normal, de 80 a 90
cm, pode ser utilizado disco
de sementes de braquiária na
caixa de sementes mas o
ajuste da população depende
da germinação das sementes,
e do número e diâmetro de
furos do disco, além da dificuldade para o fechamento
das linhas laterais da semeadora.

Realizar duas operações de
semeadura (uma para milho e
outra para braquiária) pode
ser utilizado apenas para formação de pastagem, onde o
ganho de peso animal pode
compensar o custo das duas
operações. Neste caso ainda
pode ser necessário uma aplicação de herbicida para supressão temporária da forrageira a fim de proporcionar a
produtividade normal do milho e, também, alta produção
de forragem após a colheita
do milho.
A população ideal a ser obtida
ainda depende do posicionamento e profundidade das sementes. No caso da linha
intercalar utiliza-se do disco
duplo que corta o solo e semearia a soja no verão. Para
milho em espaçamento reduzido as sementes podem ser
colocadas na mesma linha do
milho ou posicionadas ao lado
do disco de corte frontal; com
a passagem da semeadora
haverá certa incorporação das
sementes que germinarão
com o milho e as demais germinarão com as chuvas depois da semeadura.

Baixe o aplicativo gratuíto QR Code para
ver vídeos, fotos e mais informações sobre
esta reportagem, posicionando o celular
sobre o código acima. Ou acesse o site
www.jornalcocamar.com.br

Pode ser necessário
uma aplicação de
herbicida para
supressão temporária
da forrageira

A caixa adicional é a melhor
alternativa para distribuir
uniformemente as sementes
de braquiária
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Compactação do solo reduz produtividade
Comparação entre tratamentos na UDT Cocamar, de 2013/14 a 2017 revela
que o problema “roubou” do produtor R$ 9.370,00 por alqueire
o início de setembro
foi realizado um giro
técnico na Unidade de
Difusão de Tecnologia
(UDT) da Cocamar, em Floresta,
organizado em parceria com
Emater (mediante iniciativa do
engenheiro agrônomo Celso Seratto), Iapar (pesquisadores
Ivan Bordin e Andressa Machado) e Cocamar (agrônomo Edner
Betioli Junior, coordenador Técnico de Difusão Tecnológica).

a descompactação do solo,
Edner diz que os ensaios conduzidos na UDT, em parceria
com a Universidade Estadual de
Maringá indicam que o escarificador ou qualquer outro implemento só devem ser utilizados em casos de compactação
severa, quando não é mais possível recuperar o solo com as
raízes das plantas, pois os resultados positivos destas operações têm baixa persistência,
podendo desaparecer após 9
Segundo Edner, foram apresen- meses em média.
tados os resultados do ensaio
de compactação do solo da “A intervenção mecânica em
UDT, iniciado na safra de soja solos que não apresentam comde 2013/14, que mostra que pactação excessiva não agrega
mesmo após quatro safras em produtividade a cultura de
agrícolas, a compactação con- interesse econômico, mas reduz
tinua reduzindo a produtividade a matéria orgânica e a agregadas culturas de soja e milho, ção do solo, além de representar
assim como a rentabilidade do um aumento no custo de produprodutor. Neste período, as ção do agricultor”, afirma.
maiores reduções de produtividade já registradas foram de 49 RENDIMENTO - A Figura 1 descs/alq para soja e 73 scs/alq monstra que o rendimento da
soja não foi alterado quando o
para milho segunda safra.
manejo antecedente foi “escaIMPACTO - Isso mostra o gran- rificação + consórcio aveia
de impacto que a perda da qualidade física do solo pode causar à produtividade. Considerando os tratamentos “sem
compactação adicional” e “compactação moderada”, o balanço
financeiro para o período de
2013/14 a 2017 revela que a
compactação “roubou” do produtor R$ 9.370,00 por alqueire.

N

Foram apresentados os resultados dos ensaios realizados na UDT

com nabo forrageiro” em comparação a “braquiária solteira”. Isso indica o alto potencial da braquiária em criar
condições físicas de solo favoráveis para o desenvolvimento
da soja em sucessão, dispensando a necessidade de escarificação para as situações em
que a compactação do solo não
é excessiva.

Com relação à qualidade física Figura 1. Produtividade da soja
do solo e à necessidade ou não (scs/alq) sob diferentes estratégias
de intervenção mecânica para de manejo do solo.

Edner diz que outra importante
ferramenta para o manejo da
compactação superficial, típica
de áreas conduzidas em longo
prazo sob plantio direto, é o uso
da haste sulcadora para a deposição do adubo, comumente
chamada de “facão” ou “botinha”. “Esse dispositivo é capaz
de fraturar o solo em uma profundidade média de 10 a 12 cm,

contribuindo para a redução da
resistência do solo à penetração
das raízes, criando condições
mais favoráveis para a absorção
de água e nutrientes e para o
desenvolvimento das plantas”.
Na Figura 2, aponta, é possível
observar a maior produtividade
obtida por conta do uso das
hastes nos tratamentos mais
compactados.

Figura 2. Produtividade da soja (scs/alq) em função
de quatro níveis de compactação e duas opções
de distribuição do adubo: 1) discos; 2) hastes.
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Consórcio de milho com braquiária é solução
O consórcio de milho safrinha
com braquiária, defende o pesquisador do Iapar, Ivan Bordin,
traz vários benefícios como a
supressão da germinação de
plantas daninhas, como a buva
e o capim amargoso, espécies
que apresentam resistência ao
glifosato. Segundo os dados
apresentados pela Cocamar, a
economia com aplicação de
herbicida pode chegar a R$
250,00 por alqueire.
Visão geral do consórcio com braquiária após a colheita do milho

Existem vários métodos de semeadura do consórcio de milho
safrinha com braquiária, mas,
apenas a semeadura simultânea das duas culturas tem mostrado ser eficiente, devido ao
custo de implantação, pois é realizado com uma única operação em qualquer espaçamento.
Quando o foco é a formação de
pastagem, duas operações de

tradicional (0,8 a 0,9 m) pode
semear a braquiária à profundidade entre 3 a 5 cm, onde o
atraso de alguns dias na germinação dela beneficia o desenvolvimento do milho e diminui a
CONTROLE - Para retardar o de- competição entre as espécies.
senvolvimento da braquiária,
Bordin diz que o agricultor que Também pode utilizar subdosatrabalha com o espaçamento gens de herbicidas, mas a efiplantio, uma para milho e outra
para a braquiária, se justificariam economicamente pelos
maiores ganhos em peso com
os animais., cita o pesquisador.

ciência depende do estádio de
desenvolvimento da braquiária, que deve ter cerca de 10
cm de altura e com a emissão
dos primeiros perfilhos. Devese utilizar o herbicida para supressão da braquiária em mistura com o herbicida de ingrediente ativo Atrazina, utilizado
no controle das plantas dani-

nhas (principalmente a soja
guaxa). “Resultados dos experimentos realizados no Iapar
demonstram que a competição
entre o milho e a forrageira,
quando ocorre, é antes do fechamento das linhas do milho
(v5 a v8), que pode ser evitada
com a utilização desta técnica”, afirma Bordin.

Danos com nematoides podem chegar a R$ 35 bilhões por ano
a pesquisadora do Iapar, Andressa Machado. Ela diz que as
principais espécies que ocorrem
no Paraná são os nematoides
das galhas, Meloidogyne javanica (soja e milho) e M. incognita (soja e milho) e o nematoide
das lesões, Pratylenchus brachyurus (soja, algodão e milho).

Lesões radiculares causadas por Pratylenchus brachyurus em
soja. A) Raiz sadia; B) Raiz inoculada com P. brachyurus mostrando
escurecimento generalizado após 110 dias da inoculação.

“Segundo pesquisas recentes,
os danos provocados por nematoides podem chegar a alarmantes R$ 35 bilhões por ano.
O sistema produtivo no Brasil,
baseado na sucessão de milho
safrinha após o cultivo da soja,
é um fator complicador no que
diz respeito ao manejo de nematoides, pois ambas as culturas são afetadas pelas mesmas
espécies do parasita”, alerta
Andressa.
ROTAÇÃO - “A escolha das cultivares é essencial para a sustentabilidade dessa tecnologia.
Além disso, a rotação de culturas, fator incorporado nos ILPs,
ao interromper a continuidade
de monocultivos, auxiliaria na
redução de problemas associados aos nematoides, uma vez

Foto: Santino Aleandro da Silva.

Por conta da capacidade de
causar perdas significativas de
produtividade em culturas como soja, algodão, feijão, café e
outras, e por causa da ampla
distribuição geográfica, os fitonematoides tornaram-se motivo
de grande preocupação para a
agricultura brasileira, segundo

Galhas radiculares causadas por Meloidogyne spp.

que o controle dos nematoides
em culturas de grande extensão geralmente é bastante difícil, por ser oneroso e de
eficiência variável”, afirma Andressa. Outras opções para o

manejo de nematoides, acrescenta, incluem ainda o uso de
cultivares resistentes e a utilização de nematicidas no sulco
de plantio ou via tratamento de
sementes.
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Difícil controle da buva
preocupa produtores
Desuniformidade, com até quatro diferentes picos de
germinação da praga, foi percebida em várias regiões
as últimas semanas,
o pesquisador da
Embrapa Soja, Fernando Adegas, especialista em plantas daninhas, recebeu diversos contatos de técnicos e produtores,
especialmente do oeste do
Paraná, a respeito do difícil
controle da buva que está
ocorrendo nessa safra.

N

O pesquisador explica que
neste ano ocorreu uma desuniformidade na emergência da
buva, que apresentou até quatro diferentes principais picos
de germinação, mesmo havendo menor densidade em
algumas áreas. Contribuíram
para a desuniformidade, segundo ele, as "manchas" e
"clareiras" encontradas nas
lavouras de milho, principalmente onde se deu o tombamento de plantas pelas doenças de colmo/raízes, verificadas durante a safrinha.

neste ano aconteceram algumas semelhanças com 2013,
registrando-se um inverno
mais rigoroso (frio), inclusive
com geadas. Também houve
um longo período de seca,
Conforme o pesquisador, com até 75 dias sem chuvas,

É importante estarmos atentos a
hipótese de resistência, através
do monitoramento das áreas”.
Fernando Adegas

A aplicação sequencial não tem solucionado o problema

entre junho e meados de
agosto, o que resultou em
plantas com alto nível de estresse.
A maioria das primeiras aplicações para o controle da
erva daninha foi feita após as
chuvas de agosto, que se concentraram em um curto período. No entanto, essas chuvas não foram suficientes
para superar totalmente o estresse. Por isso, explica Adegas, as aplicações apresentaram resultados abaixo do
esperado, principalmente a
associação de Gli+2,4-D, com
sintomas de "necrose rápida"

que já havia sido observada
anteriormente. A aplicação
sequencial não tem solucionado o problema.

fra não deve ser baseada especificamente na resistência, conforme o pesquisador.
“Mas é importante estarmos
atentos a essa hipótese,
Devido a essa situação de através do monitoramento
mal controle, muitos produ- das áreas” comenta.
tores relacionaram tal fato a
resistência ao Paraquate, por Com a seca prolongada e a
causa da comprovação anun- umidade extremamente baiciada em uma área especí- xa, inclusive à noite, não seria
fica no município de em recomendável a aplicação de
Assis Chateaubriand. No en- herbicidas, incluindo os de
tanto, apesar da possibili- contato. Para o pesquisador,
dade da resistência estar a melhor opção seria a roçada
presente em outras áreas (especialmente em áreas
próximas da região de ori- onde o produtor já fez aplicagem, a situação de mal con- ções) ou reiniciar as aplicatrole generalizada nessa sa- ções após as chuvas.
J o rn al d e S er vi ç o C oc am ar | 2 5

FÓRUM

“Sistema produtivo atual está esgotado”
Mesmo com aporte tecnológico, produtividade está
estagnada. Plantio direto com rotação de culturas e
cobertura do solo é solução, diz o agrônomo e produtor
José Eduardo de Macedo Soares Júnior
Marly Aires

modelo em conservação do não produzem nem metade
solo em Lucas do Rio Verde, do potencial. “A média de 50
pesar de todo aporte Mato Grosso.
sacas é um terço do que o
tecnológico dos últicampeão brasileiro de produmos anos, a produti- “Estamos fazendo algo erra- tividade colheu, quase 150
vidade das lavouras do. A receita obtida tem fi- sacas”.
de soja está praticamente es- cado abaixo da expectativa”,
tagnada. O sistema produtivo disse citando que a produti- FÓRUM - Zecão falou sobre a
atual está esgotado”. A afir- vidade média é de 50 a 52 importância da utilização de
mação é do engenheiro agrô- sacas de soja por hectare. E plantas de cobertura na susnomo e produtor José Eduar- que há produtores que co- tentabilidade do sistema de
do de Macedo Soares Júnior, lhem de 60 a 70 sacas por plantio direto durante o 9º
o Zecão, que tem propriedade hectare. Mas mesmo esses Fórum de Debates

A
Zecão: “estamos fazendo algo errado”
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sobre Sistema de
Plantio Direto, realizado dias
13 e 14 de setembro, no Recinto da FICAR em Assis, São
Paulo. A Cocamar foi uma das
apoiadoras do evento promovido pela Associação de Plantio Direto do Vale do Paranapanema.

parte, principalmente com relação à compactação do solo e
às doenças de solo. “É um problema fácil de ser corrigido
com um sistema de plantio direto bem implantado, usando
raízes, cobertura e rotação de
culturas”, afirmou, comentando que as estatísticas mostram
que somente 15% a 20% dos
MONOCULTURA - Dentre os vá- produtores realmente fazem
rios fatores que têm reduzido a plantio direto, percentual que
produtividade da soja, na ava- ele acredita ser bem menor.
liação do agrônomo, a monocultura está na base de boa “A monocultura cobra seu

preço, sendo responsável pela
perda da biodiversidade do
solo”, ressaltou o produtor
explicando que ela favorece a

redução da biomassa e da va- o aumento das doenças de
riabilidade microbiana, alte- solo - nematoides, fusariose,
rando a estrutura física do so- mofo branco e outras.
lo, causando a compactação e
PREOCUPAÇÃO - Zecão disse
que o mundo inteiro está preocupado com a monocultura,
onde predominam cinco
grandes culturas: soja, miA monocultura cobra seu
lho, arroz, trigo e cevada e no
Brasil também a cana-depreço, sendo responsável
açúcar. O agrônomo alertou
pela perda da
que nos solos tropicais os
danos com a monocultura
biodiversidade do solo”.
são maiores.

Produção sustentável é o desafio
“O desafio é implantar um sistema de produção sustentável
com rotação de culturas e plantio de coberturas nas entressafras, para proteção constante
do solo. Mas o maior desafio é
o acúmulo de matéria orgânica
em condições de clima tropical
úmido. Entretanto, se conseguimos nas condições existentes na nossa região, aqui é mais
fácil. É viável e necessário”,
afirmou José Eduardo de Macedo Soares Júnior, citando o
trabalho que realiza em sua
propriedade há18 anos.

conta de um ataque de nematoide na soja. “Isso me ensinou
a ser produtor rural de verdade.
Capricho é uma das principais
ações que dá resultado. Temos
que construir o solo. Além de
produtores de alimentos e de
água, armazenando no solo,
temos que ser construtores de
solo. Esse é o milagre do plantio direto na palha, o verdadeiro: transformar o solo da
propriedade e aumentar exponencialmente os nutrientes do
solo e a produtividade, além de
reduzir custos”, afirmou.

saltou que pode se usar todas
as ferramentas possíveis como
controle químico e uso de variedades resistentes a nematoide e a outras doenças do
solo, mas o que resolve é a diversidade de cultura. “Nós reequilibramos os microorganismos do solo aumentando a
flora microbiana. Hoje mantemos o problema sob controle
sem nem usar variedade resistente”.

Desde que começou a rotacionar as culturas, deixando até
mesmo de plantar soja, todo
Zecão iniciou o trabalho por NEMATÓIDE - O agrônomo res- ano, em um dos quatro talhões

que dividem a propriedade, os
resultados têm aparecido: sustentabilidade ambiental, com
menor emissão de CO2, convivência com baixa população de
nematoides fitopatogênicos,
maior equilíbrio da microfauna
do solo (biodiversidade de biomassa), ciclagem de nutrientes, melhora da estrutura física
e aumento da fertilidade e da
rentabilidade do solo, maior resistência a veranicos e estabilidade de produção.

avalia 45 propriedades em sua
região, o agrônomo diz que desde que participa do grupo tem
sido a propriedade mais lucrativa e com maior produtividade
da região, reduzindo os custos
em todos os critérios.

“O produtor tem que buscar
respostas para aumentar a produtividade e diminuir os problemas causados pela monocultura, ir atrás de opções e a braquiária consorciada é uma delas, que pode enriquecer o sisCOMPARAÇÃO - No relatório tema. A tendência é usar concomparativo realizado pela sórcio de culturas”, afirmou
Aprosoja no Mato Grosso, que Zecão.
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Produtores imobilizaram
R$ 1,55 trilhão em terras
Foram 176,81 milhões de hectares agricultáveis transformados
em Reserva Legal e Área de Preservação Permanente no Brasil
s produtores brasileiros imobilizam um patrimônio em terras
agricultáveis estimado
em R$ 1,55 trilhão, número obtido ao atribuir o valor médio de
R$ 8,78 mil o hectare aos
176,81 milhões de hectares
transformados em Reserva Legal e Área de Preservação Permanente. No Paraná, apontado
como uma das terras mais caras do Brasil, o hectare foi contabilizado no cálculo a R$ 24,3
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mil somando R$ 98,4 bilhões 2017, que apontou que há no
de patrimônio imobilizado em Brasil 4.104.247 imóveis rurais
4,04 milhões de hectares.
ocupando 407.999.690 hectares, isso excluindo os estados
Os dados foram divulgados pelo do Mato Grosso do Sul e do Esanalista da Embrapa Monitora- pírito Santo, que não disponibimento por Satélite, Paulo Ro- lizaram os dados ao CAR. No
berto Rodrigues Martinho, que Paraná são 387.389 imóveis cafalou sobre o assunto no 9º Fó- dastrados somando 14.996.427
rum de Debates sobre Sistema hectares.
de Plantio Direto. Paulo usou
como base os números obtidos ÁREA RURAL - Em termos de
com o CAR (Cadastro Ambien- Brasil, isso significa dizer que
tal Rural) no Brasil em abril de pouco mais de 50% do territó-

Paulo: 9% são ocupadas com lavoura

rio nacional são ocupados com
propriedades rurais, comentou
Paulo. Do total, entretanto,
20,5% são preservados pelos
agricultores com vegetação
nativa ou reflorestada nos
imóveis rurais, além deles
conservarem mais 8% com
pastagens nativas.

Apesar dos volumes produzidos
e exportados que tornam o Brasil um dos principais países
produtores de alimentos no
mundo, sendo o maior produtor
e exportador de vários itens do
agronegócio, dos mais de 851,6
milhões de hectares existentes
no Brasil, Paulo

ressaltou que só
9% são ocupados com lavouras
e florestas plantadas e tem
mais 13,2% com pastagens
plantadas, somando 22,2% do
total. O percentual preservado
pelos agricultores, 20,5%, é
maior do que os 13,1% que são
ocupados por vegetação nativa
em 1.871 unidades de conservação Federais, Estaduais e Municipais.
ATRIBUIÇÃO - Outro dado para
se pensar, disse o analista, é o
fato de 37,1% do território nacional serem constituídos de
áreas legalmente atribuídas
onde, além das unidades de
conservação, têm mais 13,8%
do total ocupado por vegetação
nativa em terra indígena, são
117,96 milhões de hectares em
600 unidades, além de 10% das
terras brasileiras serem destinadas a 9.349 assentamentos
de Reforma Agrária (88.410.217
hectares); 0,3% para 296 quilombolas (2.720.579 ha) e 0,3%

para 68 áreas militares
(2.923.701 ha). Há ainda 18,9%
com vegetação nativa em terra
devoluta e não cadastrada.
PLANEJAMENTO -“É preciso refletir sobre o futuro. Há uma
falta grave de planejamento e
de ordenamento territorial. Desconhecer os processos de atribuição de terras é sério”, disse
Paulo ressaltando que quase
90% das terras foram atribuídas
nos últimos 15 anos e que há
demandas adicionais por atribuições de terras que somariam
mais 30% da área total.
Também, atualmente 80% das
exportações são feitas pelos
portos do sul e sudeste. Há, entretanto, projeto de se exportar
40% da produção pelo eixo
norte nos próximos 10 anos.
Mas, ressaltou Paulo, fica difícil
a execução da obra, para escoamento da safra, quando se
tem no caminho muita área com
atribuição.

74,3% do país têm
vegetação nativa
ou reflorestada
Apesar de todas as cobranças
feitas por um grande número
de países, especialmente no
primeiro mundo, o analista da
Embrapa, Paulo Roberto Rodrigues Martinho, comentou
que o percentual de área protegida no Brasil, descontando
as sobreposições entre as unidades de conservação, as terras indígenas e outras somam
29,8% do total enquanto outros países, considerando apenas alguns dos com extensão
territorial maior, os percentuais de áreas protegidas são
bem menores (ver quadro).

O percentual de terras preservadas no Brasil, entretanto, vai
muito além. Se somar os
13,1% de vegetação nativa
das unidades de conservação,
mais 13,8% de terra indígena,
18,9% de vegetação nativa em
terra devoluta e não cadastrada e mais os 20,5% preservado pelos agricultores, isso
significa que 66,3% da área
total do Brasil são ocupados
com vegetação nativa preservada. Número que pode chegar
a 74,3% do território nacional
se forem incluídos aí os 8%
das pastagens nativas.
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ARTIGO

Tratamento de sementes, ataque inicial de pragas e
proteção da cultura da soja nas safras 2015-16 e 2016-17
Orlando Garcia¹
Sergio Guenze Rodrigues²

translocado via xilema para a parte aérea da planta, resultou no amplo espectro de controle das lagartas
Spodoptera frugiperda, Helicoverpa armígera e Anticarprática do tratamento de sementes da soja Bt sia gemmatalis. Dermacor® age paralisando a alimenagrega benefícios ao produtor. Ensaios a campo tação dessas lagartas de forma rápida, reduzindo os
conduzidos pela equipe técnica da DuPont Brasil danos às lavouras.
Proteção de Cultivos e por pesquisadores de universidades e centros de estudos, realizados nas safras A figura 1 destaca o desempenho superior de Derma2015-16 e 2016-17, comprovam que essa técnica per- cor® sobre a população de plantas. O produto mostrou
mite controlar com eficiência ao ataque inicial de pra- performance 10% superior na comparação ao tratagas de solo e pragas foliares. Esses trabalhos, focados mento do produtor, na média das duas últimas safras. A
sobretudo na associação entre a tecnologia Bt e o in- figura 2 confirma o ganho de produtividade obtido pelo
seticida de ponta DuPont Dermacor®, trouxeram re- produtor que usou Dermacor®, comparado ao tratasultados relevantes ao produtor da oleaginosa, dos mento padrão. Note que a soja Bt protegida por Dermaquais trataremos a seguir. Observamos, por exemplo, cor® teve produtividade média de 67 sacas por hectare,
que o tratamento de sementes protege plântulas du- ou seja, duas sacas a mais por hectare do que o padrão
rante todo o processo de germinação, emergência e es- de mercado. O controle superior da lagarta elasmo, uma
tabelecimento do ‘stand’ da cultura da soja. Notamos das mais danosas à sojicultura, está registrado na figura
ainda, especialmente, que a integração entre a biotec- 3. As sementes Bt tratadas por Dermacor® receberam,
nologia e o manejo integrado de insetos potencializa o em média, proteção três vezes maior – a análise considesempenho de inseticidas, ao mesmo tempo que ajuda dera a quantidade de plantas atacadas pela praga em
a manter eficazes os traits de organismos genetica- áreas de 10 metros quadrados. A figura 4 indica que nas
mente modificados disponíveis no mercado nacional. lavouras de soja Bt tratadas pelo ‘padrão do produtor’
Ao longo da pesquisa empreendida pela companhia, a foram encontradas, em média, oito larvas a mais de coró
performance do produto DuPont Dermacor® sobre a por metro quadrado. Já a figura 5 evidencia a infestação
soja Bt foi estudada em diversas situações a campo, e de Spodoptera frugiperda e o controle diferenciado obtido
comparada ao tratamento padrão do produtor ou padrão no tratamento com Dermacor®. O produto manteve a
comercial. DuPont Dermacor® revelou resultados su- cultura mais protegida por até 28 dias, após a emergênperiores no controle de pragas de solo e foliares da soja cia da planta. Além dos campos experimentais observaBt. Concluímos que características específicas de dos nas safras 2015-16 e 2016-17 da oleaginosa, a
Dermacor®, como a rápida absorção pela semente no DuPont Proteção de Cultivos realiza estudos frequentes
processo de germinação, favoreceram a proteção e a envolvendo seu produto nos centros de pesquisas de
manutenção do ‘stand’ da soja já nas fases iniciais do Wilmington, nos Estados Unidos e Paulínia, cidade do
desenvolvimento da lavoura, protegendo-a, principal- interior do Estado de São Paulo. Cientistas da empresa
mente, contra o ataque das lagartas-elasmo (Elasmo- descrevem o inseticida para tratamento de sementes
palpus lignoselus) e coró (Phyllophaga cuyabana). Na Dermacor® como uma das grandes inovações recentes
fase de desenvolvimento das plântulas, Dermacor®, da agricultura mundial.

A

Trata-se de uma tecnologia de última geração, capaz de
fortalecer o vigor da lavoura e a rentabilidade ao sojicultor brasileiro. Dermacor® funciona ainda como uma ferramenta altamente eficiente à prática do manejo de
resistência da soja Bt às principais lagartas que atacam
a cultura no Brasil.

¹Engenheiro Agrônomo e Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da DuPont Proteção de Cultivos para Tratamento de Sementes América Latina.
²Engenheiro Agrônomo e Gerente de Tecnologia de Aplicação da DuPont Proteção de Cultivos para Tratamento
de Sementes América Latina.
Recomendação de Bula/dose: Dose de 100 ml/100 kg Lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus), Lagartamilitar (Spodoptera frugiperda) e Helicoverpa armigera.
Dose de 50 ml/100 kg - Coró (Phyliosphaga cuyabana) e
Lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis)
Observações importantes:
As recomendações de dose para cada praga estão disponíveis na bula do produto e no site da DuPont Proteção
de Cultivos. O aumento da produtividade e rentabilidade
foi observado em campos experimentais, onde foi utilizado o produto Dermacor®, seguindo corretamente as
informações de dosagem e aplicação. O aumento de produtividade e rentabilidade depende também de outros
fatores, como condições de clima, solo, manejo, estabilidade do mercado, entre outros. Dados disponibilizados
pela área de pesquisa da DuPont.

Atenção: 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. Produto
de uso agrícola. Faça o Manejo Integrado de Pragas.
Descarte corretamente as embalagens e restos do produto.
As marcas com ®, ™ ou SM são marcas da DuPont ou afiliadas. © 2017 DuPont.

Fonte: dados disponibilizados pela área de Pesquisa da DuPont, obtidos por meio
de estudos realizados em 45 campos experimentais.

Figura 1

Fonte: dados disponibilizados pela área de Pesquisa da DuPont, obtidos por meio de
estudos realizados em 24 campos experimentais, distribuídos em todo o país.

Figura 2

Fonte: dados disponibilizados pela área de Pesquisa da DuPont, obtidos por meio
de estudos realizados em 10 campos experimentais.

Figura 3

Fonte: dados disponibilizados pela área de Pesquisa da DuPont, obtidos por meio
de estudos realizados em um campo experimental.

Figura 4

DuPont Brasil Proteção de Cultivos

Fonte: dados disponibilizados pela área de Pesquisa da DuPont, obtidos por meio de
estudos realizados em 10 campos experimentais, distribuídos em todo o país.

Figura 5

ILPF

Modelo de intensificação produtiva
Evento com produtores e estudantes de cursos de agrárias
foi organizado pela Cocamar em Cruzeiro do Oeste
ESTAÇÕES - Os participantes
passaram por três estações.
A primeira, com uma apresentação geral do sistema
ILPF, a cargo do engenheiro
agrônomo Luiz Augusto Magnossão, da unidade de
Umuarama. A segunda, uma
síntese do trabalho de ILP
(Integração Lavoura-Pecuária) realizado na Fazenda Alvorada, a cargo do técnico
agrícola Flávio Almeida, da
FAZENDA - Promovido pelas unidade de Cruzeiro do Oeste.
unidades da Cocamar em
Umuarama, Cruzeiro do E, a terceira, um detalhaOeste e Tuneiras do Oeste, o mento a respeito dos benefíevento apresentou um mo- cios proporcionados pela
delo em pleno funciona- braquiária ruziziensis, utilimento na Fazenda Alvorada, zada no sistema de ILPF, com
às margens da PR-323, onde o agrônomo José Eduardo
foram montadas três esta- Marcon, da unidade de Tuneições. A abertura da progra- ras do Oeste. Nessa última,
mação foi feita pelo pre- professores da Universidade
sidente do Conselho de Ad- Estadual de Maringá (UEM),
ministração da cooperativa, campus de Cidade Gaúcha,
Luiz Lourenço. Ao final, hou- falaram também sobre a
ve uma palestra com o coor- ação dos diversos tipos de
denador da Rede de Fomento pneus agrícolas na compacILPF, Willian Marchió.
tação do solo.

erca de 150 convidados, entre produtores de vários municípios, técnicos e
estudantes da Universidade
Estadual de Maringá (UEM),
participaram na manhã de 5
de setembro de um dia de
campo sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
(ILPF) em Cruzeiro do Oeste,
noroeste do estado.

C

Evento foi prestigiado
por grande número
de produtores
e especialistas

NÚMEROS DA FAZENDA
• A Fazenda Alvorada iniciou o sistema de meadura, a seguir, no dia 26/2/2017, de pasintegração lavoura-pecuária (ILP) em 2012, tagem com braquiária ruziziensis.
com soja no verão e engorda bovina no inverno.
• O início do pastejo começou no dia 5 de abril
e se estendeu até 14 de agosto, totalizando
• São atualmente 50 alqueires mantidos com 125 dias. Nesse período, 87 garrotes obtiveo sistema e, na safra 2016/17, colhida no iní- ram ganho médio diário de 550g, com uma locio deste ano, a soja semeada em 5/10/2016 tação de 28,5 cabeças por alqueire e uma
registrou produtividade média de 125 sacas produção média de 28 arrobas de carne nessa
por alqueire (51,6 scs/ha), fazendo-se a se- medida de área.
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COCAMAR
Os participantes
passaram por três
estações organizadas
na Fazenda Alvorada

Tem que fazer bem feito
Em seu pronunciamento no
dia de campo, Luiz Lourenço
destacou que a integração é
um modelo inovador e sustentável que se apresenta como
a solução para recuperar os
pastos degradados da região
noroeste paranaense. Segundo ele, a Cocamar possui
equipe de profissionais especializados para oferecer toda
a assistência aos produtores,
mas é preciso que estes invistam nas tecnologias recomendadas e sigam a orientação
técnica. “Só apoiaremos se o
produtor quiser fazer bem feito”, declarou.
ESGOTADOS - Lourenço enfatizou os benefícios trazidos
pela integração, lembrando
que os pastos da região noroeste se encontram, em sua
maioria,
completamente
exauridos, após décadas de

produtividade da pecuária
com a recuperação dos pastos
a partir do cultivo de grãos
(que passa a ser, também,
uma fonte de renda), carne de
melhor qualidade e com ciclo
completado mais rapidamente, produção complementar
de madeira com o cultivo de
eucalipto (que oferece tamINTENSIFICAÇÃO - Em sua pa- bém conforto térmico aos
lestra, o coordenador da Rede animais), entre outros benefíde Fomento ILPF, Willian Mar- cios.
chió, definiu a integração como uma intensificação sus- LAVOURA-PECUÁRIA - De
tentável das atividades em acordo com Marchió, exisuma fazenda, melhorando a tem 11,5 milhões de hectares mantidos com sistemas
integrados no Brasil, conforme pesquisa realizada pela
Rede em 2016, dos quais
83% são com integração lamilhões de
voura-pecuária (ILP), 9% inhectares são
tegração lavoura-pecuáriamantidos com sistemas
floresta (ILPF), 7% integraintegrados no Brasil
ção pecuária-floresta (IPF) e

exploração intensiva. “Não há
outro caminho”, disse, acrescentando que a integração é
geradora de riquezas, em contraponto ao gradativo empobrecimento regional causado pelos baixos índices de
produtividade da pecuária tradicional.

11,5

1% integração lavoura-flo- campo, Sicredi, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
resta (ILF).
Emater e Rede de Fomento
APOIADORES - O dia de campo ILPF (do qual a Cocamar é
contou com o apoio da Uni- uma das integrantes).
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Há pouca chance
de o real se
desvalorizar

MERCADO

Em videoconferência na manhã de 15 de setembro, produtores integrantes dos conselhos de Administração,
Fiscal e Consultivo, diretoria-executiva e profissionais
da equipe de gestão da Cocamar, não ouviram do economista José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, de São Paulo, nada
que apontasse para uma
desvalorização do real frente
ao dólar, no curto e até mesmo no médio prazo.
Barros jogou um balde de
água fria, ao ser taxativo:
“Nem com reza brava o real
se desvaloriza”. A explicação
do economista não se prende
apenas às boas colheitas das
Américas e aos estoques
elevados de grãos. “Estamos
com excesso de dólares na
praça, algo ao redor de 71 bilhões de dólares”, comentou. Tal fato se deve, em
grande medida, ao bom desempenho das exportações do
próprio setor agro.

Relatório do USDA
pressiona as cotações
Produções devem ser suficientes para atender os consumos
s cotações internacionais da soja seguem
pressionadas e a
atual paridade do dólar frente ao real não está ajudando a compensar. Do ponto
de vista dos fundamentos de
mercado, o cenário foi confirmado com a divulgação no dia
12 de setembro de mais um
relatório do Departamento de
Agricultura dos EUA (USDA)
sobre a temporada internacional que está começando.

A

De acordo com especialistas,
independentemente dos ajustes efetuados por aquele órgão em relação às projeções
divulgadas no início de agosto,
os resultados sinalizaram que

as produções serão suficientes para atender os consumos. Nesse contexto, o USDA
reduziu suas estimativas para
os preços médios que serão
pagos aos produtores americanos até agosto do ano que
vem.
A partir das correções realizadas, o USDA passou a estimar
que em 2017/18 os estoques
finais mundiais de soja (97,53
milhões de toneladas) representarão 28,3% da demanda
total (344,3 milhões de toneladas), um pouco abaixo do
percentual de 2016/17
(29,1%), mas, ainda bem
acima do percentual de
2015/16 (24,7%). Com isso,

reduziu para entre US$ 8,35 e
US$ 10,05 por bushel (medida
equivalente a 27,2 quilos) sua
previsão para o preço médio
que o produto receberá.
No caso do milho, a folga é
menor, mas nada que preocupe o mercado. Para 2017/
18, o USDA passou a projetar
que os estoques finais (202,47
milhões de toneladas) vão
equivaler a 19,2% da demanda (quase 1,1 bilhão de toneladas), ante 21,4% em 2016/
17 e 22% em 2017/18. A diferença para a soja é que, no tabuleiro do milho, o USDA prevê que a demanda será 24,5
milhões de toneladas menor que a produção, ao passo

que na soja o órgão estima
mais um superávit, de 4,14
milhões.
O Brasil é protagonista no cenário de ofertas globais abundantes de soja e milho, e o
ritmo lento de comercialização das fartas colheitas do
ciclo 2016/17, pelos produtores do país – em boa medida
graças aos preços mais baixos
-, ajuda a elevar a pressão
neste início da temporada internacional 2017/18, época de
colheita no Hemisfério Norte
e de plantio abaixo da linha do
Equador. Daí porque as estimativas de margem de lucro
para os grãos no Brasil estão
menores.

Segundo Barros, mesmo
com o agravamento da crise
política, nada indica que o
dólar deverá ultrapassar os
R$ 3,50 nos próximos meses. E, se o cenário se acalmar (o que parece improvável diante das atuais circunstâncias e também do
início da movimentação para
a eleição presidencial em
2018), a tendência é de o
dólar cair um pouco e ficar
ao redor de R$ 3,00.
“Mais do que nunca, o produtor
vai ter que trabalhar com um
preço médio na comercialização”, citou o economista, ressaltando que “mesmo sendo
bem sucedido na safra, o produtor tem um custo elevado.
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CLIMA

Indicativos apontam
para a volta do La Niña
Resfriamento das águas do oceano Pacífico reforçam a possibilidade de ocorrência do fenômeno
NOAA, o Serviço Nacional de Clima dos
Estados
Unidos,
atualizou suas previsões sobre o La Niña no dia 14
de setembro, quando aumentou de 55% para 60% as
chances de o fenômeno se
desenvolver durante o período
de primavera/verão do hemisfério sul e outono/inverno do
norte. Naquela data, o NOAA
emitiu boletim que foi reproduzido por Bloomberg, Agri-

O
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money e Weather Nation, tornaram consideravelmente
entre outros.
negativas no último mês. "Começamos a observar algumas
Durante o último mês, as indicações ao longo de agoságuas do oceano Pacífico se- to de uma mudança poderia
guiram esfriando, ficando estar em andamento. A priquase abaixo da média de meira é a tendência descenneutralidade climática, refor- dente nas anomalias da temçando a possibilidade de ocor- peratura central do mar do
rência do fenômeno.
Pacífico de julho a agosto,
com a média em agosto de
Segundo informações do insti- 0,4ºC", explicam especialistas
tuto norte-americano, as águas do portal internacional Weada sub-superfície do oceano se ther Nation.

O mercado vai manter
os olhos muito atentos
a essa questão".
CRM Agricommodities

Ainda segundo os
meteorologistas e climatologistas, as mudanças nas movimentações dos ventos também começam a indicar mais
força na possibilidade de ocorrência de um La Niña.

notícias Bloomberg.

O La Niña, se confirmado, pode
trazer condições de tempo
mais seco do que o normal no
Centro-Sul do Brasil, norte da
Argentina, Paraguai e Uruguai
durante os meses de setembro
E as previsões mais fortes e dezembro. O período é deterpara um La Niña nos próximos minante para a safra de grãos
meses já trazem impactos so- de verão destes países.
bre o mercado. "Preços mais
altos do gás natural nos Esta- "O mercado vai manter os
dos Unidos, seca no Brasil e olhos muito atentos a essa
cheias nas áreas de mineração questão do La Niña", disse a
de carvão na Austrália são CRM Agricommodities nesse
mais prováveis depois dessas momento em que o plantio arprevisões", explicam analis- gentino e brasileiro estão
tas ouvidos pela agência de prestes a começar.

EM RESUMO
Durante o mês de agosto, as temperaturas equatoriais da junto de Modelos da América do Norte indicam a formação de
superfície do mar (TSM) ficaram próximas ou abaixo da La Niña na primavera de 2017 no Hemisfério Sul.
média em todo o Oceano Pacífico oriental e central.

•

Enquanto as anomalias de temperatura eram variáveis na
Os meteorologistas confirmam essas previsões em parte
superfície, elas se tornaram cada vez mais negativas na
devido ao resfriamento de temperatura superficial e subsub-superfície do oceano, devido ao agrupamento da termo- superficial e também pelo maior grau de proficiência e acuclina no Pacífico leste-central e leste.
rácia previsto nesta época do ano.

•

•

A maioria das séries IRI /CPC de previsões do ENSO, na
Em resumo, há um aumento na probabilidade de La Niña
região 3.4 favorecem ENSO-neutro até o verão de 2017(de 55-60%) durante a primavera e verão de 2017-18 no
18 no Hemisfério Sul . No entanto, as previsões mais recentes hemisfério Sul (consenso dos modelos do CPC / IRI para a
do Sistema de Previsão Climática do NCEP (CFSv2) e do Con- probabilidade de cada resultado em períodos de 3 meses).

•

•
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LEGISLAÇÃO

Produtor perde sítio
após autuação do IAP
APP e Reserva Legal já foram
feitas há anos, mas propriedade
foi leiloada para pagar multas
que também foram anistiadas
pelo novo Código Florestal
produtor rural Osório
Claudio Leite, que possui 10 alqueires no
município de Atalaia,
viu sua propriedade ser leiloada
no início de junho deste ano,
para pagamento de multas
aplicadas devido a uma autuação do Instituto Ambiental do
Paraná (IAP) feita há 14 anos.

O

e constatou a existência de APP
e de Reserva Legal na propriedade, mas deixou registrada
ressalva de não ter como medir
a área e atestar se possuía o tamanho determinado por lei.
CÓDIGO FLORESTAL - No mesmo ano foi votado o Novo Código Florestal que passou a
estabelecer no Artigo 59 que
todas as multas ambientais
aplicadas antes de 2008 seriam
anistiadas, desde que o produtor assumisse o compromisso
de fazer a APP e a Reserva Legal ingressando no Programa
de Recuperação Ambiental
(PRA), diz Roosevelt.

O advogado de Osório, Roosevelt Maurício Pereira, conta que
uma vistoria feita pelo IAP na
propriedade do produtor, em
2002, a pedido do Ministério
Público de Nova Esperança,
constatou que não havia no
local toda a Área de Preservação Permanente (APP) ao longo
do Rio Pirapó e de Reserva O advogado comenta que para
atender ao disposto no novo
Legal exigidas por lei.
Código Florestal, o produtor
SENTENÇA - Com base nisso, o providenciou o Cadastro Amjuiz, na época, estabeleceu biental Rural (CAR) e informou
multa diária em caso de des- já ter efetuado tudo que foi socumprimento da ordem de licitado, estando além do que
abandono da APP e de plantio foi estabelecido pela nova lepara recuperação da área de gislação ambiental, porque, na
Reserva Legal. O produtor cum- verdade, não precisaria plantar
priu o determinado, mas o pro- a Reserva Legal devido ao tacesso prosseguiu, saindo a manho da propriedade e da APP
sentença em 2007, que o con- existente. “O CAR foi elaborado
denou a fazer o que na verdade e assinado por um engenheiro
já estava fazendo.
agrônomo especializado no assunto, sob as penas da lei”,
Em 2012, o IAP fez nova vistoria ressalta.

Imóvel foi a leilão
leilão, o juiz rejeitou o pedido
e manteve a sentença. “Não
deu tempo de entrar com outro recurso e a propriedade foi
arrematada”, conta o advogado, citando que o produtor
já apresentou embargos à
arrematação. “Aguardamos
que o juiz entenda toda a situação: que o CAR era documentação suficiente para
comprovar a existência da
APP e Reserva Legal dentro do
que exigia a lei e que, além
disso, pelo novo Código Florestal, a dívida já tinha sido
“O produtor já tinha feito tudo
o que foi solicitado e diante do Faltando 40 minutos para o anistiada”, finaliza.

Entretanto, o Promotor de
Justiça de Nova Esperança, na
época, baseado na informação
de que o IAP não tinha como
aferir a extensão da área de
APP e Reserva Legal, resolveu
cobrar a multa fixada na sentença. Com isso, o processo
prosseguiu. Houve a penhora
da propriedade, que foi a leilão “para pagar as multas indevidas”, enfatiza Roosevelt,
sendo o sítio arrematado por
terceiros.

disposto no novo Código Florestal, a multa tinha que ser
anistiada”, defende o advogado. Antes do leilão, o produtor também informou que
fizera o CAR, onde constavam
todas as medidas corretas e
que só não tinha como aderir
ao PRA porque além de já ter
regularizado a situação, dispensando a necessidade disso, o PRA não havia ainda, na
época, sido regularizado no
Paraná, o que só ocorreu em
agosto de 2017.
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Cocamar comemora o Dia da Árvore
Em comemoração ao Dia da Árvore e pensando em conscientizar sobre a preservação da
natureza, a Cocamar, em parceria com a prefeitura de Floresta, promoveu no dia 21 de
setembro, o plantio de mudas
de árvores nativas na Escola
Messias Barbosa Ferreira.
Cerca de 200 mudas de Ipê,
produzidas pelos colaboradores
do Projeto Cultivar e alunos da
APAE de Maringá, foram disponibilizadas para o plantio na escola e doadas para a comunidade e alunos da instituição.
A programação começou às 9h
com a presença de mais de 200
crianças, além do prefeito e a
secretária de Educação e Cultura de Floresta, Ademir Maciel e Selma Mansano, professoras da escola, alunos da
APAE de Floresta e colaboradores do Projeto Cultivar de Maringá. Também estiveram pre-
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sentes os alunos que participam do Cooperjovem, projeto
desenvolvido pela Cocamar em
parceria com instituições de
ensino.
O Projeto Cultivar já existe há
14 anos e, só nesse ano foram
produzidas mais de 26 mil
mudas para reflorestamento.
(Amanda Gomes)

REUNIÃO

Cocamar Máquinas promove parceria
sobre agricultura de precisão
O projeto piloto contará com seis pacotes de otimização de
equipamentos, com a recomendação agronômica inclusa
ensando na última
fase da agricultura
de precisão a Cocamar Máquinas se
reuniu com toda equipe técnica da cooperativa para discutir um planejamento de recomendação agronômica para
os pacotes de otimização de
equipamentos.

P

A reunião, que contou com a
participação da liderança da
equipe técnica da Cocamar, da
equipe de soluções integradas,
gerente comercial e coordenador de marketing da Cocamar
Máquinas, promoveu o conhecimento e integração das responsabilidades de cada profissional, para que a recomendação agronômica flua de forma consistente durante a
comercialização do novo projeto já para a safra de verão
2017/18.

loto contará com seis pacotes
de otimização, todos voltados
para as soluções em agricultura de precisão e terão como
objetivo atender até vinte
clientes, com a recomendação
agronômica inclusa no pacote.
“Os clientes que contratarem
PROJETO PILOTO - O projeto pi- os serviços de otimização da

Reunião da equipe de profissionais discutiu planejamento

Cocamar Máquinas, serão assistidos agronomicamente
pela equipe técnica da cooperativa. Com esta sinergia, com
certeza haverá ganhos para
nossos clientes”, destacou o
supervisor de Soluções Integradas da concessionária, Edilson Nazário.

Nós vendemos soluções e unir a expertise da Cocamar
Máquinas e todo o conhecimento agronômico da Cocamar
eleva o serviço para um novo patamar, que será ainda
mais um diferencial para a rede John Deere”.
Marcelo Mondego

Já para o gerente do departamento técnico da Cocamar, Renato Watanabe, o cliente vai
conseguir utilizar cada vez
mais os benefícios dos seus
produtos. “A partir da recomendação agronômica, que
muitas vezes partirá de dados
da própria máquina, os produtores conseguirão ter um melhor rendimento com os seus
equipamentos e, principalmente, das suas propriedades”, complementa.
INTEGRAÇÃO - Marcelo Mondego, gerente comercial da Cocamar Máquinas, destaca a
importância da integração
entre cooperativa e concessionária na busca por um serviço
ainda melhor para o cliente.

“Nós vendemos soluções e
unir a expertise da Cocamar
Máquinas e todo o conhecimento agronômico da Cocamar
eleva o serviço para um novo
patamar, que será ainda mais
um diferencial para a rede
John Deere”.
Com o começo do projeto piloto em setembro, a Cocamar
Máquinas dá um passo importante para completar os objetivos de agricultura de precisão e transforma o seu departamento de soluções integradas, chegando ainda mais
perto de sua meta, a Fase 4
deste projeto, oferecendo assim pacotes de otimização
com recomendação agronômica.
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OPORTUNIDADE

Bela Vista do Paraíso promove Dia de Negócios
Foram comercializados insumos,
maquinários, equipamentos, pneus,
itens da linha veterinária e outros,
em condições e preços especiais
ara oferecer oportunidades de bons negócios aos produtores do
município e região, a
unidade da Cocamar em Bela
Vista do Paraíso, região de
Londrina, promoveu nos dias
27 e 28/9, um Dia de Negócios.
Para divulgar o evento e mobilizar os cooperados, no dia 26,
à noite, foi realizado um jantar
de lançamento, com grande
participação.

P

preços especiais, diversos produtos como maquinários, equipamentos, pneus, itens da linha veterinária e outros.

OPORTUNIDADE - Várias empresas fornecedoras aderiram
ao evento realizado no pátio da
cooperativa, onde foram montados estandes para a demonstração de produtos e
serviços. Presentes ao evento,
o Banco do Brasil e o Sicredi
União facilitaram as negociaAlém de insumos para a safra, ções.
foram comercializados no Dia
de Negócios, em condições e “Sempre compro na Cocamar,

Resultados superaram as expectativas

mas com a promoção, há vários produtos com preços muito bons que valem a pena comprar”, afirmou o produtor de
soja e milho, em Bela Vista do
Paraíso, Otávio Tramontina,
que tinha acabado de fechar
negócio.

PALESTRAS - A programação
incluiu, também, palestras
técnicas, a respeito de diversos assuntos. Uma delas foi
sobre o cultivo mecanizado de
café, atividade apresentada
pela Cocamar como alternativa de diversificação aos produtores. Os cafeicultores que
desejassem vender sua produção também contaram com
a kombi do café, equipada
com estrutura para qualificar
a bebida do grão na hora da
entrega.

Segundo o cooperado Luis Antonio dos Reis, que faz parte do
Conselho de Administração e
que esteve prestigiando o
evento, o dia foi bastante interessante e uma oportunidade
de fazer bons negócios. “Temos
que aproveitar e investir em “O evento superou muito as
expectativas, tomando uma dinossa propriedade”, disse.
Evento contou
também com
palestras técnicas
e jantar de
lançamento
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mensão que não esperávamos”, comentou o gerente de
produção Wellington Souza,
que destacou também a participação de unidades vizinhas,
como Alvorada do Sul e Primeiro de Maio. “Queremos que
o evento se torne uma tradição
na unidade”.
Cerca de 350 pessoas participaram, com muitos iniciando
negociação ou efetivando durante o evento. “Foi uma novidade para o produtor, que pode
conferir o que a Cocamar tem
a oferecer e já fechar negócio”,
finalizou.

Sucesso de público
e vendas em Cianorte
Cerca de 600 pessoas participaram do Dia de Negócios realizado em Cianorte, que reuniu os parceiros da área de pecuária, máquinas e implementos agrícolas em dois dias, 23
e 24 de agosto, com o objetivo de divulgar os produtos e oferecer preços e condições especiais. Além dos produtores do
município, participaram também cooperados de Jussara,
Umuarama, Terra Boa, Japurá e Tuneiras do Oeste.
Sucesso de público e de vendas, foram comercializados no
evento mais de R$ 990 mil e há mais R$ 750 mil em negociações ainda em andamento. “Conseguimos ultrapassar
nossa meta, o que mostra o grau de comprometimento de
todos”, afirmou o gerente de produção Claudinei Donizete
Marcondes.
Foram comercializados
no evento mais de
R$ 990 mil e há
mais R$ 750 mil
em negociações
ainda em andamento

VISITA - Os cooperados das cidades de Cruzália e Maracaí, acompanhados do gerente de produção Gustavo Ferreira, visitaram o Complexo
Cocamar de Maringá em 27 de setembro. Eles foram recebidos pela equipe de Cooperativismo e foram recepcionados pelo superintendente
Alair Zago. Participaram da visita cerca de 35 produtores. A visita teve início com o coordenador de Patrimônio Histórico, Reynaldo Costa,
que apresentou o Acervo. Após o almoço o grupo foi conduzido pelo Eduardo Rosa Chamaricone, analista do Patrimônio Histórico, que
acompanhou os cooperados pelo Parque Industrial, conhecendo o processo de envase de óleo e a industrialização de sucos, também foi
realizado um tur no pátio de triagem aonde os produtores puderam conhecer os armazéns e graneleiros, a visita terminou no Shopping Cocamar.
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Rally leva a picape ao produtor
Para o gerente de marca das
concessionárias Ford no Paraná, Marco Koch, a participação da companhia no Rally
Cocamar Bayer e Spraytec de
Produtividade, edição 2017/18,
representa colocar seu produto
(no caso a picape Ford Ranger)
na vitrine, para um público diferenciado. “Um dos nossos
grandes pilares de venda da
Ford é a Ranger e a gente procurou parceiros para fazer essa
expansão”, comentou Koch. “É
um carro diferenciado, com
três versões específicas, para
chegar à liderança do mercado mento mais fino, conhece a rede picapes.”
alidade de cada cliente, de
cada produtor, consegue perO gerente disse que o formato ceber o que ele quer e precisa.
de venda dentro da unidade de Para isso, acreditamos muito
negócios precisa ser atuali- no potencial do Rally”, salienzado. “Quando a gente vai até tou.
o cliente, de maneira específica, estabelece um relaciona- Quanto a Ranger, ele ressaltou

estar na Ford há dez anos,
acompanhando toda a evolução da picape durante esse período, e resumiu: “Trata-se de
um carro diferente no mercado. O pacote embarcado
nesse produto é realmente
muito acima do que a gente
encontra nos concorrentes”.

Cocamar amplia capacidade de armazenagem
Com investimento de R$ 70
milhões, a Cocamar Cooperativa Agroindustrial executa
obras destinadas a ampliar sua
capacidade estática de armazenagem de grãos e também
para agilizar o recebimento das
safras em alguns municípios.
De acordo com informações do
gerente de operações com produto, Márcio Kloster, as estruturas, que atualmente comportam 1,2 milhão de toneladas, serão acrescidas de mais
220 mil toneladas com a construção de um armazém graneleiro em Nova Andradina (MS)
e um conjunto de novos silos
verticais em Iepê (SP), Maringá
(PR) e Paraíso do Norte (PR).
A unidade de Nova Andradina,

que já tem capacidade para 42
mil toneladas, ficará em condições de armazenar mais 68
mil toneladas no início da colheita da safra de verão 2017/
18, que começou a ser semeada. Na mesma época devem ficar prontos dois novos
silos verticais para 6 mil toneladas cada na unidade de Iepê,
elevando a estrutura atualmente apta a abrigar 8,8 mil
toneladas, para 20,8 mil.
mesmo período em que devem
ficar prontos os 3 silos para 10
Em Maringá, o complexo de ar- mil toneladas cada, na unidade
mazenagem do parque indus- de Paraíso do Norte.
trial será ampliado em 111 mil
toneladas com a instalação de Além dessas realizações, vão
8 silos para 18,5 mil toneladas ser instalados tombadores pacada. A previsão é que essa ra agilizar a descarregamento
obra seja concluída em mea- de caminhões em Paranapodos do próximo ano, a tempo ema (PR), Tuneiras do Oeste
de receber a safra de inverno, (PR) e Palmital (SP).

As atuais estruturas
comportam 1,2 milhão
de toneladas

A partir da esquerda,
Alex Antonio, gerente
das concessionárias
Ford Center (Maringá) e
Ford Tropical (Londrina),
Marco Koch (gerente de
marca) e Luis Fernando
Permesani (consultor
de vendas)

Funrural:
governo
prorroga
prazo
O governo publicou medida provisória prorrogando o prazo para a
renegociação de dívidas
no âmbito do Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (Funrural) para 30
de novembro. A MP foi publicada em edição extra
do Diário Oficial no dia 29
de setembro.
A falta de acordo sobre o
texto final levou a bancada ruralista a pedir a
extensão do prazo. O texto
ainda precisa ser aprovado pela comissão mista
e pelos plenários da Câmara e do Senado.
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ALMANAQUE

Corujas-buraqueiras
“paralisam” obras
Bastante comuns nas propriedades rurais, fazem seus ninhos em buracos.
O ninho das aves foi encontrado na duplicação da rodovia BR-376
las não estão em extinção nem
são raras na região. Ao contrário, podem ser encontradas em
quase todo o Brasil e por todo o
continente americano. Mas um ninho
de coruja-buraqueira (Athene cunicularia) parou as obras de duplicação da
rodovia BR-376 [altura do km 145], em
Presidente Castelo Branco, no Noroeste do Paraná.

E

Para não causar risco a essas aves,
que costumam escavar suas covas ou
fazer o ninho em cupinzeiro ou buraco
de tatu, a concessionária Viapar, empresa responsável, optou por alterar o
roteiro dos trabalhos no segmento por
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pelo menos 60 dias, tempo necessário
para que os filhotes deixem o ninho em
segurança.
CAMPOS - Bastante comum nas propriedades rurais da região, vivem em
campos, pastos, planícies, restingas,
desertos, praias e até aeroportos. Bastante tímidas, preferem os lugares
sossegados. De pequeno porte, medem em torno de 27 centímetros e
pesam até 214 gramas quando adulta.
Os filhotes são parecidos com os pais, picas das aves de rapina. Seu pescoço
porém são roliços, atrapalhados e a é adaptado para facilitar a visualização
coloração é clara.
da caça e gira até 270º. A maior parte
da sua dieta consiste de insetos, aves
Sua visão e audição são fantásticas, tí- e mamíferos roedores.

Protetores, realizam voos rasantes e
vocalizam com um tom forte para assustar o predador: gatos, cachorros e
principalmente o homem, seu maior
inimigo.

GASTRONOMIA

As 15 receitas semifinalistas do
Festival de Sabores Chefs do Campo
Pratos salgados tradicionais revelam
um pouco da variedade étnica regional
em forma de iguarias muito festejadas
por familiares e amigos
oram conhecidas as 15
receitas de pratos salgados classificadas para a semifinal do Festival de Sabores Chefs do Campo, promovido pela Cocamar.
Com a participação reservada
exclusivamente a integrantes
de núcleos femininos mantidos
pela cooperativa, o concurso,
em segunda edição, contou
com mais de 100 receitas inscritas, que representam 30
municípios das regiões noroeste e norte do Paraná.

F

APRECIADAS - A seleção das
receitas de pratos salgados foi
feita por uma equipe de convidados da comissão organizadora, que levou em conta, como principal quesito, o fato de
serem iguarias tradicionalmente muito apreciadas pelas
famílias das autoras, as quais
conferem a eles o seu toque diferencial.
DIVERSIDADE - Há de tudo um
pouco entre as semifinalistas,
que espelham, por meio da
gastronomia, a diversidade étnica e cultural daquelas regiões, mas com uma forte
influência italiana e a visível
preferência pela carne de
frango.

nada com frango caipira, de
Geni Book de Faria, de Altônia,
por exemplo, está em linha
com o nhoque de mandioca
acompanhado daquele item, de
Maria Reis Luca, de Maringá, e
o torteli de abóbora cabotiá de
Odete Panchoni, de Cambé.
CARNES - Já o habitual churrasco, uma das predileções
dos brasileiros em geral, é
lembrado por Sueli Chicarelli
Paiva, de Primeiro de Maio,
com a sua leitoa caipira recheada, e o assado de cupim
ao vinho e laranja, de Neuza
Maria Toffoli Ferreira, de Nova
Santa Bárbara. Ainda em matéria de carnes, não faltam
boas pedidas: tem ainda o carneiro ao molho de vinho, de
Neila Branco, de Iporã, a fraldinha na panela, de Eliane Pedroni, de Cianorte, e a costelinha de porco de Ilma Nogarote Sgorlon, de Maringá.

DE TODA MANEIRA - Como foi
dito, há frango caipira de todo
jeito, incluindo o preparado ao
molho de milho, de Sueli Aparecida Randomeneghi, de Sabáudia, as panquecas de Marlene Bissi de Oliveira, de Jussara, e o frango recheado à
moda catarinense, de Elizita
Jekliczka, de Terra Boa. Por
COMIDA ITALIANA - A macarro- falar em milho, há também o

As 5 finalistas vão ser escolhidas até meados de outubro e a premiação será dia 19

suflê acompanhado de arroz de Rosana Norata da Silva, de
branco, de Ivone Gava, de Iva- Paraíso do Norte e, como não
poderia faltar, o temaki, repretuba.
sentante da cozinha japonesa,
DELÍCIAS - Por fim, as batatas de Akiko Kumassaka, de São
ao forno com acompanhamen- Jorge do Ivaí.
tos, de Terezinha Zito Cabelleira, de Doutor Camargo, sem- PRÓXIMA ETAPA - Dessas 15
pre fazem o maior sucesso em receitas, 5 finalistas vão ser
casa, o mesmo acontecendo escolhidas até meados de oucom o peixe recheado ao forno, tubro por uma comissão sob a

batuta do experiente chef
Eduardo Pinheiro, do Haddock
Buffet, de Maringá, com direito
a várias premiações. Para isso,
uma equipe está visitando as
participantes, em suas cidades, para degustar os pratos. A
premiação será dia 19 de outubro durante almoço com a diretoria da Cocamar, em Maringá.
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GASTRONOMIA

AS SEMIFINALISTAS
• Altônia – Geni Book de Faria – Macarronada com frango caipira
• Iporã – Neila Branco – Carneiro ao molho
• Maringá – Mais Reis Luca – Nhoque de mandioca
• Maringá – Ilma Nogarote Sgorlon – Costelinha de porco
• Primeiro de Maio – Sueli – Leitoa caipira recheada
• São Jorge do Ivaí – Akiko Kumassaka – Temaki
• Terra Boa – Elzita Jekliczka – Frango recheado à moda catarinense
• Cianorte – Eliane Pedroni – Fraldinha na panela
• Cambé – Odete Panchoni – Torteli de Cabotiá
• Doutor Camargo – Terezinha Zito Cabelleira – Batata ao forno com acompanhamentos
• Nova Santa Bárbara – Neuza Maria Toffoli Ferreira – Assado de cupim no vinho e laranja
• Paraíso do Norte – Rosana Norata da Silva – Peixe recheado ao forno
• Ivatuba – Ivone S. Gava – Suflê de milho com arroz branco
• Jussara – Marlene Bissi de Oliveira – Panqueca de frango
• Sabáudia – Sueli Aparecida Randomeneghi – Frango caipira ao molho de milho
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GASTRONOMIA

Rápido e fácil
de agradar
A tradicional torta salgada ganhou um toque
especial da produtora e conquistou a família
Italianos e os mais diversos
tipos de massas sempre se
deram bem. E como toda boa
massa, a torta salgada entra
nessa lista de iguarias sempre
requisitadas em reuniões familiares e entre amigos.
Pode ser uma receita antiga de
família ou aquela que foi
sendo adaptada, utilizando as
sobras de uma refeição, como
carnes e legumes. A verdade
é que a torta salgada sempre
agrada e a que tem a assinatura da produtora Denise Cristina Vernier Versari é muito
especial. Além dos ingredientes tradicionais, ela acrescentou requeijão cremoso, queijo
catupiry e creme de leite, que

deixam a torta com uma irre- priedades da família, em Flosistível cremosidade.
resta e Itambé, onde são cultivados grãos.
A receita que Denise saboA MASSA
reou, certa vez, em um jantar
em família, tinha recheio de
calabresa, mas ela foi alte- • 6 ovos
rando para adaptar ao pala- • 4 xícaras de leite
dar dos filhos Pedro Henrique • 2 xícaras de óleo
e José Vinícius. Com o resul- Cocamar
tado, muito mais gente expe- • 2 xícaras de farinha
rimentou e, agora, Denise é • 2 xícaras de amido
reconhecida também pelo de milho
seu talento no preparo desse • 6 colheres(sopa) de
prato – que foi destaque, in- queijo ralado
clusive, em programa de te- • 2 colheres de sopa
manteiga
levisão.
• 2 colheres(sopa)
A produtora reside em Pai- fermento químico
çandu e ajuda o marido Antô- • 1 colher(sopa)
nio Davi Versari nas pro- rasa de sal

Denise Vernier, de Paiçandu

PREPARO
Bata todos os ingredientes no
liquidificador (exceto o fermento químico). Em seguida
adicione o fermento e agregue-o à massa.

• 2 tomates sem pele
e sem semente
• 1 caixa de creme
de leite
• 1 bisnaga de queijo
catupiry)
PREPARO

RECHEIO
• 1 peito de frango (grande)
cozido e desfiado

Refogue o peito de frango na
manteiga com cebola, alho,
sal e cheiro verde. Em seguida, coloque o tomate e
deixe-o cozinhar por dez minutos em fogo baixo. Finalize
acrescentando o creme de
leite.
MONTAGEM
Unte uma assadeira com óleo
e despeje metade da massa
preparada. Coloque o recheio
e, em seguida, o queijo (catupiry). Cubra com o restante da
massa. Salpique um pouco de
orégano para finalizar e leve a
torta para assar em forno préaquecido. Asse por 40 minutos.
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PROJETO CULTIVAR

Alunos da Apae visitam fazenda
que ajudaram a reflorestar
Mudas foram cedidas um ano e meio antes pelo Instituto Constâncio Pereira Dias
ituada na região de
Presidente Prudente
(SP), a Fazenda Primavera, pertencente a
Vilma e Eduardo Veloso, reflorestou uma extensa área com
mudas de plantas nativas cedidas um ano e meio antes
pelo Instituto Constâncio Pereira Dias, da Cocamar.

S

PASSEIO - No final de agosto,
a instrutora Ingrid Camargo
Queiroz, do Projeto Cultivar,
mantido pela Cocamar em Rolândia (PR), foi até a proprie-
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dade para conferir a área reflorestada, em companhia de alunos e de uma assistente social
da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae),
além de um agrônomo e de
uma estagiária da unidade da
cooperativa em Presidente
Prudente.

ÁGUA - “Pudemos notar presença de água e o Eduardo
nos relatou que o volume aumentou significativamente
após o reflorestamento”, comentou Ingrid. Vilma aproveitou a oportunidade para
agradecer a doação das mudas.

Os visitantes foram recebidos
com um café e, após conhecerem a área reflorestada, retornaram à sede, onde os proprietários providenciaram o almoço.

“Vocês realizam um trabalho
muito bonito”, disse, enaltecendo a cooperativa por manter um projeto social como o incluídos no mercado de tra- destinadas à recomposição de
Cultivar, no qual, há 11 anos, balho, em Maringá e Rolândia, Áreas de Preservação Permadezenas de alunos da Apae são para produzir mudas que são nente.

DIA DO AGRÔNOMO

Mulheres ganham espaço
e respeito no campo
Além das agricultoras, que já representam 15% do quadro de cooperadas
da Cocamar, as engenheiras agrônomas rompem barreiras
os poucos as mulheres
têm ganhado espaço
no campo. E não são só
as agricultoras, que já
representam 15% no quadro de
cooperados da Cocamar. As engenheiras agrônomas também
romperam barreiras e conquistaram a confiança dos produtores rurais por todo o País. Chegaram aos poucos, uma, duas.
Hoje, na Cocamar, já são oito e
começam a mudar o perfil
masculino da profissão, cujo
dia é comemorado em 12 de
outubro.

A

mar em Nova Esperança, é um
exemplo. Formada em 2014, na
UEM, terminou o estágio e já
foi contratada pela cooperativa
para dar assistência técnica
aos produtores rurais da região. Logo de cara enfrentou
um desafio considerável: veio
substituir um profissional que
já atuava na área há 15 anos.

“Imagine: mulher, recém-formada e substituindo alguém
com quem os produtores já estavam acostumados. Foi bastante difícil”, conta Amanda
que disse ter sido gentilmente
EXEMPLO - Amanda Zito, en- dispensada pelos agricultores,
genheira agrônoma da Coca- que a informavam que já ti-

nham contratado um agrôno- conquistando a todos, além de
ter as esposas como fortes
mo para auxiliá-los.
aliadas na mobilização dos
ESTRATÉGIA - “Não me deram, produtores. No último dia de
inicialmente, sequer oportuni- campo participaram mais de
dade de mostrar meu trabalho. 130 pessoas. Em pouco tempo,
Foi frustrante, mas não de- a região que tinha produtividasisti”. Amanda passou noites des médias e uma rentabiliexaminando os dados das pro- dade baixa, se tornou uma das
priedades de todos os produ- mais produtivas, sustentáveis
tores de laranja e fazendo e lucrativas.
planilhas mostrando que sua
proposta de trabalho poderia PALESTRAS - Amanda está fazendo atualmente o mestrado
dar maior rentabilidade.
Master Citrus da Fundecitrus,
Com os números em mãos, se sobre controle de pragas e
reuniu com cada produtor para doenças nos citros. Tudo que
apresentar suas estratégias aprende, resume e simplifica
individuais de trabalho. Acabou em forma de palestras, na lin-

guagem dos produtores, levando novas tecnologias explicando o porquê de cada recomendação feita. “Faço uma
palestra mais técnica e outra
mais simples, focando o mesmo assunto, mas adaptada
para os diferentes públicos”,
afirma.
Ao entender o porquê de cada
recomendação, porque deve
aplicar um produto, e não o
outro, apesar de ser mais caro,
Amanda diz que os produtores
têm se mostrado mais dispostos a colocar em prática a recomendação ou a adotar novas
tecnologias.
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PESCARIA

Como pegar um peixe bruto
Quem está acostumado a pescar, sabe onde encontrar os maiores.
Confira as dicas e coloque em prática
ansado de ver os amigos pescadores mostrem fotos e contarem sobre os brutos
que pegaram enquanto você
não tem sequer uma história
para contar? Antes de achar
que não nasceu para isso,
aprenda com quem está acostumado a pescar e sabe onde
encontrar os maiores. São esses especialistas que dão algumas dicas e mostram o
caminho das pedras:

C

Escolha bem o local
Onde parar o barco e lançar a
isca é o primeiro ponto que
você tem que prestar atenção
para pescar peixes maiores.
Observe o ambiente e veja se
possuem aves aquáticas. Onde elas estão, com certeza, há
peixe. É claro que muitos
serão pequenos, mas, atraídos por eles, os peixes grandes também estarão lá e
poderão ser pescados.
Caso não haja aves aquáticas,
existem outros locais onde
pode se encontrar facilmente
peixes grandes: ilhas ou pedras, árvores submersas ou
troncos, margens com capim,
árvores frutíferas, pequenos
cursos d’água, canais, barrancos de terra firme e cachoeiras ou corredeiras. Na
maioria desses locais podem
ser facilmente encontrados
mariscos e peixinhos, que
servem de comida para os
maiores e os atraem.
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Pesquise sempre quais espécies que se encontram no local em que você vai pescar

Verifique o seu
equipamento

qual isca usar, onde os peixes podem estar escondidos, quais os seus hábitos,
Para eliminar metade dos dentre outras informações
erros que você pode cometer fundamentais para ter uma
na pescaria de peixes grandes, pesca bem sucedida.
outro cuidado que precisa ter
antes é verificar o equipa- Respeite o horário
mento. Veja os nós, se o anzol e o silêncio
está bem afiado, como a isca
está presa, se o molinete ou a Não é uma regra, mas em gecarretilha estão funcionando ral, a melhor hora para se pescorretamente, dentre outros car peixes maiores, é de macuidados. Além disso, busque nhãzinha, ou no final da tarde.
os melhores equipamentos Mas existem muitos pescadores que capturaram grandes
para compor seu arsenal.
espécies de madrugada e até
Pesquise
mesmo no meio dia.
Pesquise sempre quais espécies de peixe que se encontram no local em que
você vai pescar. Dessa maneira, você consegue saber

Agora, o silêncio sim é uma
regra a ser seguida. Muitas
espécies não gostam de barulho e ficam assustadas,
portanto, permaneça em si-

lêncio durante a pesca.
Fique atento ao
tipo de anzol
Seus anzóis podem ter ou não
farpas. Utilizá-las, depende
muito do que você pretende
com a pescaria. Por exemplo,
se você quer realizar apenas
a pesca esportiva, onde se
pega e solta o peixe, é recomendável que utilize o anzol
sem farpas, pois elimina o
risco de machucar o peixe.
Pratique bastante
Nada melhor do que a prática
para aperfeiçoar a técnica e
evitar os erros. Dê olho nos
melhores lugares, coloque em
exercício tudo que aprendeu.
É certo que até você ganhar

experiência, pode dar muita
coisa errada – a linha pode
quebrar, ou a fisgada não vai
dar certo, ou o arremesso não
será bem feito.
É normal cometer esses erros
e tudo isso faz parte do aprendizado para pescar peixes
maiores. Nesses casos, você
vai precisar observar onde é
que você está errando e tentar
achar as respostas. Lembrese: Pescar é um aprendizado
contínuo!
Seguindo essas dicas, praticando e se aperfeiçoando
sempre, ficará cada vez mais
fácil pescar peixes maiores.
Lembre-se que até os mais
experientes cometem erros,
por isso é tão importante praticar e não desistir nunca.
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