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CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

Em 2020, a área incremental irrigada no Bra-
sil foi de 249.225 mil contra 209.500 mil em 
2019. Dessa totalidade, 117 mil hectares foram 
de irrigação por aspersão com pivô central, 
contra 97,5 mil no ano passado (aumento de 
20%). Outros 78.775 mil hectares de irrigação 
localizada por gotejamento ou microaspersão, 
no ano anterior foi de 68.500 mil (aumento de 
15%). Mais 37.200 mil hectares de irrigação por 
aspersão convencional, fixa, tubo PVC ou ca-
nhão, sendo que em 2019 eram 31 mil (aumen-
to de 20%). E 16.250 de área para irrigação 
por aspersão com carretel, sendo que em 2019 
eram 12.500 mil (aumento de 30%). Compara-
do 2020 com 2019 a área total irrigada cres-
ceu 18,96%. É o que mostra pesquisa realizada 
pela Câmara Setorial de Equipamentos de Ir-
rigação (CSEI), da ABIMAQ.

ÁREA IRRIGADA  
NO BRASIL CRESCE  
18,96% EM 2020

MELHORAMENTO 
GENÉTICO EM  
GADO COMERCIAL

O Programa de Melhoramento Genético de Ze-
buínos (PMGZ), muito usado para gado regis-
trado, já tem no mercado versão comercial, 
lançada há dois anos pela ABCZ (Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu). Voltado para 
carne e leite, o PMGZ Comercial organiza, 
controla com rigidez e melhora os índices do 
rebanho comercial aumentando a produtivida-
de dos animais e o lucro do produtor, apoiado 
em TI (Tecnologia da Informação), no melho-
ramento genético, na avaliação morfológica e 
fenotípica, na eficiência alimentar, vindos da 
coleta precisa de informações. 

CLIQUE AQUI 
E CONFIRA

HOMENAGEM  
A GUIDONI

O diretor de Suinocultura da Sociedade Rural 
do Paraná (SRP), José Luiz Vicente da Silva 
entregou, no final de fevereiro, à família do sui-
nocultor Nelson Guidoni, exemplares da Revista 
da entidade, que traz matéria sobre a trajetó-
ria do produtor, falecido no final de julho de 
2020. A matéria da revista é uma homenagem 
da SRP ao produtor, que muito contribuiu com 
a suinocultura paranaense. Exemplares da revis-
ta também devem ser entregues na Prefeitura e 
Câmara Municipal de Arapongas, onde residia 
o produtor.
Na foto: Rosalvo Campideli, Jaqueline Apareci-
da de Bernardino Campideli, José Luiz Vicente 
da Silva, Pauline Beatriz Guidoni Verburg e Ernst 
Eduard Jan Verburg.

CLIQUE AQUI E 
CONFIRA A MATÉRIA

O programa de potencialização de startups In-
tensive Connection, desenvolvido pelo AgTech 
Garage, hub de inovação para o agronegócio, 
localizado em Piracicaba (SP), chega à tercei-
ra edição e está com inscrições abertas até 
o dia 9 de março. Os interessados em parti-
cipar do programa, que possibilitará uma ex-
periência única no desenvolvimento de solu-
ções para o campo com apoio de empresas 
ligadas ao setor, podem se cadastrar pelo site  
www.agtechgarage.com/intensive-connection.

PROGRAMA DE 
POTENCIALIZAÇÃO 
DE STARTUPS ABRE 
INSCRIÇÕES

CLIQUE AQUI 
E SAIBA MAIS

Diversas manifestações da população estão 
ocorrendo no Estado contra o projeto do Minis-
tério da Infraestrutura sobre as novas concessões 
de rodovias no Paraná, além de audiências pú-
blicas organizadas pela Frente Parlamentar da 
Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), que 
terminam agora no início de março. No sába-
do, 20 de fevereiro, centenas de produtores, 
comerciários, moradores de distritos, de patri-
mônios da região e lideranças se reuniram em 
frente ao antigo posto Serrinha e ao entreposto 
da Cocamar, contra uma possível instalação de 
uma praça de pedágio na PR 445, naquela re-
gião (município de Londrina). Representantes da 
SRP participaram da mobilização.

NÃO AO PEDÁGIO  
NA PR-445

CONFIRA
AS IMAGENS

PARANÁ SE DESTACA 
NA PRODUÇÃO  
DE TILÁPIA

O Paraná ampliou a liderança nacional na pro-
dução de tilápias. O volume em 2020 chegou 
a 166 mil toneladas, um aumento de 14% em 
relação a 2019, quando foram comercializadas 
146.212 toneladas. O resultado é cerca de 135% 
superior ao obtido por São Paulo, vice-líder com 
74.600 toneladas. O levantamento foi divulgado 
no dia 22 de fevereiro pela Associação Brasileira 
de Piscicultura, dentro do anuário Peixe BR 2021.

CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

https://srp.com.br/artigo/irrigacao-no-brasil
http://bit.ly/3dVxhtY
http://bit.ly/2ZVZhFu
http://www.agtechgarage.com/intensive-connection
https://srp.com.br/artigo/potencializacao-de-startups
https://youtu.be/LT0hWghkAQQ
https://srp.com.br/artigo/piscicultura

