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editorial

Mais uma edição com recordes à vista

C

hegou a hora. A quinta edição
da AGROBRASÍLIA começa
nesta terça-feira com grande
otimismo por produtores, fabricantes, instituições e pessoas
do meio. O Parque Tecnológico
Ivaldo Cenci novamente ganhou investimentos e está muito
bonito para receber a todos. A
AGROBRASÍLIA realiza sua quinta
edição, e não há mais dúvidas,

é uma das principais feiras tecnológicas do país, principalmente
por sua localização estratégica.
Por esta peculiaridade, o evento
receberá expositores e visitantes estrangeiros, comitivas parlamentares, diversos ministros
de Estado, além de milhares de
produtores rurais ávidos por tecnologia de ponta. Com uma boa
safra colhida na região e preços

dos produtos acima da média,
ninguém duvida de que teremos
novos recordes na Feira.
Desejo a todos uma ótima
AGROBRASÍLIA com grandes realizações.
Ronaldo Cirilo Triacca
Coordenador-geral da
AGROBRASÍLIA
Emater-DF / Coopa-DF

Resultado das competições influencia produtores
Ajudar o produtor no planejamento da safra para obter
resultados cada vez melhores
nas lavouras. Esse é o objetivo
das competições de cultivares

realizadas pela organização da
AGROBRASÍLIA no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci. Este ano,
57 materiais - 29 de milho e 28 de
soja – compuseram os ensaios.

Eles foram plantados na mesma
época e receberam, rigorosamente, os mesmos cuidados.
Treze empresas participaram.
Confira abaixo os resultados:

CULTIVARES DE Milho RR 2012			
EMPRESAS
Dekalb
Pioneer
Agroeste
Dekalb
Agroeste
Agromen
Agroceres
Agroceres
Agroeste
Dekalb
Geneze
Agroeste
Agroceres
Agromen
Geneze
Agromen
Pioneer
Dow Agrociences
Dow Agrociences
Dow Agrociences
Biogene
Pioneer
Geneze
Syngenta
Syngenta
Syngenta
Syngenta

HIBRIDOS

População final plantas/há

SACAS DE 60 KG/HA

DKB 340 PRO
P 3646 H
AS 1625 PRO
DKB 310 PRO
AS 1555 YG
30A37 HX
AG 7098 PRO
AG 8676 PRO
AS 1598 PRO
DKB 390 PRO
GNZ 9688 PRO
AS 1596 CONV
AG 8041 YG
30A68 HX
GNZ 9626 PRO
30A95 HX
P 3862 H
2B604 HX
2B707 HX
2B587 HX
BG 7049 H
P 30F35 H
GNZ 9505 Y
SYN 7205 VIP TC
FORMULA TL TC
SYN 7316 VIP TC
IMPACTO VIP TL

68800
71600
72400
68000
79200
74000
68400
68800
62800
67600
72400
68600
62400
68400
68000
68800
63600
68800
66000
69600
64000
62000
63600
70400
69600
69600
63200

222.34
214.44
212.31
205.66
198.33
198.06
197.55
195.77
193.64
193.46
190.75
189.89
189.00
188.94
188.05
187.20
185.49
184.05
183.93
183.8
183.39
180.90
175.89
174.93
173.29
150.80
147.21

Cultivares

População final plantas/há

SACAS DE 60 KG/HA

SYN 1180 RR
98Y30
M 7908 RR
NS 7200 RR
SYN 1183 RR
SYN 1182 RR
NS 7490 RR
NS 7901 RR
NS 8015 RR
97R01
AS 8197 RR
M 7211 RR
W811 RR
98Y12
CD 242 RR
W 799 RR
AS 7307 RR
SYN 9074 RR
NA 5909 RR
SYN 9078 RR
NS 7100 RR
SYN 9070 RR
CD 237 RR
M 8221 RR
SYN 1080 RR

219.200
209.200
169.600
362.400
234.400
236.800
308.400
240.000
204.800
316.800
184.800
296.600
256.400
206.400
168.000
184.000
341.200
298.800
366.800
233.200
347.200
282.400
189.600
190.000
306.800

53.62
49.74
49.27
48.96
48.79
48.28
48.07
48.04
47.89
46.86
46.05
45.64
45.06
43.95
43.43
43.40
43.37
43.21
42.92
42.37
42.25
41.33
39.58
39.35
38.38

CULTIVARES DE SOJA RR 2012
Empresas
Syngenta
Pioneer
Monsoy
Nidera
Syngenta
Syngenta
Nidera
Nidera
Nidera
Pioneer
Agroeste
Monsoy
Wherman sementes
Pioneer
Coodetec
Wherman sementes
Agroeste
Syngenta
Nidera
Syngenta
Nidera
Syngenta
Coodetec
Monsoy
Syngenta
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AGROBRASÍLIA 2012 visa agregar tecnologia e
sustentabilidade ao agronegócio
AGROBRASÍLIA 2012 deve
movimentar mais de R$
250 milhões em negócios. O
bom momento da atividade
agropecuária na região Centro-Oeste este ano e a grande
oferta de crédito baseiam
as expectativas de recorde
nas comercializações. Com
o Parque Tecnológico Ivaldo
Cenci quase completamente
tomado pelas principais empresas, cooperativas e entidades públicas e privadas
ligadas ao setor rural, a quinta
edição da Grande Feira do Cerrado Brasileiro contará com
quase 350 expositores. O público também deverá crescer
consideravelmente. A organização espera receber cerca
de 65 mil pessoas entre os dias
15 e 19 de maio.
Os grandes destaques do
ano passado continuam e muita novidade foi agregada para
melhor atender ao público da
Feira. O Espaço de Valorização
da Agricultura Familiar (EVAF)
está ainda maior e deve receber 15 mil pessoas durante os
cinco dias do evento. Com o
bom resultado da safra e as excelentes linhas de crédito disponíveis, o mercado está aquecido, o que anima as empresas
de máquinas, que esperam aumentar o volume de negócios.
A AGROBRASÍLIA reserva ainda o lançamento do Programa
Agricultura de Baixo Carbono
do Distrito Federal, encontro
de cooperativas do Mercosul,
várias palestras e debates,
além da divulgação dos resultados das competições de cultivares de milho e soja.
Com a decisão da Organização das Nações Unidas de
declarar 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas
e a importância de se buscar
o equilíbrio entre produção
agrícola e proteção ambiental,
a AGROBRASÍLIA tomou como
tema central para essa edição
da Feira esses dois assuntos:
cooperativismo e sustentabilidade. Por meio de diversas
ações, os organizadores querem promover e incentivar a
adesão às práticas sustentáveis
no campo e ressaltar o papel
da união dos agricultores para
o desenvolvimento do setor
agropecuário.
Para Leomar Cenci, presidente da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito
Federal (Coopa-DF), a AGROBRASÍLIA demonstra grandeza ao promover debates
e expor ações que visam a

mAURICIO SOUSA

A

AGROBRASÍLIA 2012 deve movimentar mais de R$ 250 milhões

melhorar a vida no campo e
consolidar a responsabilidade
ambiental do setor rural. Ele
ratifica, porém, que o foco da
Feira é a tecnologia e todos os
benefícios que ele pode proporcionar aos agricultores do
DF e região. “O setor agrícola
é cada vez mais destaque na
economia nacional. Sabemos
do poder e do potencial do
campo. A AGROBRASÍLIA existe para subsidiar e facilitar o
desenvolvimento dessa atividade, possibilitando que ela
se tecnifique e se aperfeiçoe
continuadamente”, destaca.
Trazer aos associados da
Coopa-DF e aos produtores do
Planalto Central as novidades
tecnológicas, bem como todo
o suporte técnico e acadêmico
das melhores instituições do
setor agrícola é o grande objetivo da Feira. Leandro Maldaner, vice-presidente da entidade, afirma que o agricultor
da região entendeu esse trabalho e abraçou a causa junto à
cooperativa. “Os associados entenderam o significado e a importância da AGROBRASÍLIA".
O coordenador-geral da
AGROBRASÍLIA, Ronaldo Triacca, aponta que o alto nível alcançado pela Feira tem chamado cada vez mais a atenção de
países em desenvolvimento,
principalmente da África. As
visitas frequentes de comitivas estrangeiras ao Parque
Ivaldo Cenci, bem como às
fazendas da região do PADDF, revelam o interesse pela
tecnologia aplicada no Planalto Central e demonstrada no
evento. A presença das princi-

pais fabricantes de máquinas
e equipamentos agrícolas é
outro destaque. “A nossa indústria hoje é muito avançada
na parte agropecuária, então
esses empresários ou mesmo
instituições políticas de outras
nações têm vindo visitar a Feira para buscar nossas tecnologias, tornando a AGROBRASÍLIA a grande vitrine do sucesso
agrícola brasileiro para o mundo”, comemora.

Agricultura Familiar
O Espaço de Valorização
da Agricultura Familiar (EVAF)
ocupa agora área de 43 mil m²,
dividida em 13 rotas temáticas,
onde serão ministradas palestras e apresentadas orientações técnicas para milhares de
pequenos agricultores e trabalhadores rurais do DF e Entorno. São elas: horticultura, leite,
mel, avicultura, ovinocultura,
suíno, floricultura, piscicultura, frutas, agroecologia, organizações sociais, cooperativismo e crédito rural. Em cada
uma, o agricultor terá explicações e orientações de especialistas sobre cada segmento. Os
organizadores esperam ajudar
o produtor em todas as etapas
da atividade, instigando a adesão de boas práticas agrícolas
nas pequenas propriedades e
gerando renda.

Cooperativismo
A AGROBRASÍLIA 2012 vai
realizar uma série de eventos
com o objetivo de promover
a integração produtiva entre

as cooperativas dos países do
Mercosul. Estão confirmadas
as presenças de sete entidades
da Argentina, Chile, Paraguai
e Uruguai. Elas apresentarão
aos brasileiros seus produtos e
serviços e participarão da Reunião Especializada de Cooperativas do Mercosul (RECM).
Cooperativas agrícolas do DF
e região foram convidadas
pela Coopa-DF e também participarão da Feira. Ao todo, 37
instituições estarão instaladas
no Pavilhão das Cooperativas organizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento Rural (Mapa),
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE).

Sustentabilidade
A Feira desse ano está totalmente engajada com o maior
desafio da atualidade para os
homens do campo: a busca por
sustentabilidade. A AGROBRASÍLIA vai apresentar as práticas
mais eficazes para a produção
de alimentos aliada à conservação dos recursos naturais, dará
visibilidade aos programas
governamentais de responsabilidade ambiental e incentivará
a implantação dessas práticas
pelos agricultores da região. Algumas das ações mostradas na
Feira fazem parte do Programa
ABC – Agricultura de Baixo Carbono – que visa principalmente
diminuir a emissão de CO2 para
a atmosfera. É no PAD-DF, por
exemplo, que está instalada a
maior área demonstrativa de
integração Lavoura-Pecuária-

Floresta (iLPF) dentro de um
parque tecnológico no Brasil.
O espaço, de 50 mil m², é destaque na Feira, com o plantio
de várias espécies para reflorestamento. Agregado a ele,
mais 10 mil m² demonstram a
integração Lavoura-Pecuária,
além de lavouras com plantio
direto.
Na sexta-feira, 18 de maio,
haverá um Dia de Campo para
demonstrar a importância da
diversificação de atividades
na propriedade rural visando
a redução de riscos climáticos
e de mercado, a melhoria da
renda e da qualidade de vida no
campo, assim como a contribuição de sistemas integrados
de produção (iLP e iLPF) para
a mitigação do desmatamento
e para a redução da emissão de
gases de efeito estufa, no contexto do Programa ABC.

Parcerias
A parceria da Coopa-DF
com a Emater-DF e a Secretaria de Agricultura do DF
continua sendo imprescindível para a realização da AGROBRASÍLIA, garantindo maiores
investimentos e atrações para
a Feira. Ronaldo Triacca destaca ainda o envolvimento
importante de outros órgãos
para a consolidação do evento, como os vários ministérios
parceiros, o Instituto Interamericano de Cooperação para
a Agricultura (IICA), a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e todas as instituições
financeiras participantes.
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Produção de trigo é tema de debate na
AGROBRASÍLIA 2012

Rafael walendorff

O

s desafios e as expectativas
sobre a produção de trigo
no Cerrado serão tema de um
ciclo de palestras na AGROBRASÍLIA 2012. Representantes do
Ministério da Agricultura, da
Secretaria de Agricultura do
DF, da Embrapa, da Emater-DF,
da Secretaria da Fazenda do
DF, da Associação Brasileira da
Indústria do Trigo (Abitrigo)
e da Câmara Setorial do Trigo
farão exposições. O evento
“Trigo no Cerrado: Realidade
e Perspectivas”, programado
para o dia 17 de maio, é destinado aos produtores, técnicos
e profissionais com atuação no
setor produtivo tritícola.
“Vamos apresentar um
completo panorama da atividade, de forma que os participantes possam se inteirar
da realidade da cultura do
trigo no DF e Entorno”, explica
Cláudio Malinski, responsável
pelo Departamento Técnico
da Cooperativa Agropecuária

da Região do Distrito Federal
(Coopa-DF). A entidade estuda
ainda realizar a visita a uma
fazenda da região para que os
interessados possam conhecer in loco a área plantada. Na
pauta do evento estão temas
como produção e produtividade, tecnologia e inovação,
políticas e investimentos e legislação tributária.

Tecnologia
O uso extensivo de tecnologia de ponta e a exploração do potencial genético das
cultivares garantem às lavouras de trigo do DF o melhor desempenho do Brasil. A produtividade do grão cultivado em
Brasília é cerca de 80% maior
que a média brasileira (2.828
kg/ha em todo o país contra
5.078 kg/ha na capital federal).

Desafios
Malinski informa que o

A produtividade do trigo no DF é 80% maior que a média nacional

principal desafio para aumentar a produção de trigo na região
é a competição com o grande
número de culturas existentes
(mais de 30), muitas delas com
maior valor agregado e melhor remuneração. Entretanto,
pondera que o principal bene-

fício do cultivo desse grão está
relacionado à capacidade de
melhorar os aspectos gerais
do solo e, com isso, otimizar o
plantio de outras culturas. Ele
explica que o trigo recicla mais
nutrientes e promove uma matéria orgânica de melhor quali-

dade, além da palha que surge
no pós-colheita, protegendo o
solo do excesso de sol e de chuvas. “O cultivo do trigo quebra
uma sequência de doenças que
surgem nas plantações de culturas mais sensíveis, como a da
batata, por exemplo”.
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sustentabilidade

AGROBRASÍLIA 2012 sedia
lançamento do Programa ABC no DF
Maurício de Sousa

RAFAEL WALENDORFF

A

AGROBRASÍLIA 2012 é
palco do lançamento oficial do Programa Agricultura
de Baixo Carbono (ABC) no
Distrito Federal. O objetivo é
estimular a adesão dos agricultores da região às práticas
agrícolas sustentáveis e possibilitar o acesso aos financiamentos específicos para a
aplicação dessas tecnologias.
Os agricultores brasileiros
estão cada vez mais engajados com a causa ambiental.
De julho de 2011 a março
de 2012, foram financiados
R$ 611,2 milhões para ações
do Programa ABC em todo
o Brasil, segundo dados do
Ministério da Agricultura.
Para essa safra, R$ 3,5 bilhões
estão disponíveis. Nenhum
recurso desse montante,
porém, foi repassado para agricultores do DF.
Segundo Cláudio Malinski, engenheiro agrônomo
e responsável pelo Departamento Técnico da Coopa-DF
(Cooperativa Agropecuária
da Região do Distrito Federal), os produtores locais ai-

15/05 - Terça- feira
manhã
Espaço SEBRAE

Palestra: Como ganhar dinheiro na
Agricultura Familiar

Auditório Buriti

Curso de Produção Orgânica de Leite

Pavilhão Acolhimento EVAF

Palestra: A importância do Agricultor
Familiar para o Agronegócio Brasileiro

Espaço SUDECO – Stand

Seminário Fundo Des. Região Centro
Oeste- FDCO para os jovens rurais

tarde

Auditório EVAF
Gestão de Pecuária de Leite

Auditório Buriti

15h ABERTURA OFICIAL DO EVENTO
Lançamento do Projeto de Agricultura de
Baixo Carbono do Distrito Federal (ABC)

Auditório Buriti

Conferência sobre as Perspectivas
Agronegócios e Cadeias Produtivas

Pavilhão Acolhimento EVAF

Palestra: Como ganhar dinheiro na
Agricultura Familiar

Espaço Unidade de Pesquisa em
Produção Orgânica em Sistema
Agrosilvipastoril (UPPO)
Curso de Produção Orgânica de Leite

Espaço SUDECO – Stand

14h FCO – Oportunidades no Centro-Oeste
15h Mapeamento Ambiental Rural
16h Prestação de Contas de Convênios

Espaço SEBRAE

14 às 15h Palestra: Certificação Orgânica
de Produtos da Agricultura Familiar
16 às 17h Palestra: “Saber Fazer, Saber
Vender” – Artesanato*.

Área demonstrativa de integração Lavoura-Pecuária-Floresta

nda não conhecem plenamente os
benefícios do programa. “O intuito
é mostrar as benfeitorias dessas
técnicas sustentáveis e despertar o
interesse dos agricultores do DF e
Entorno”, aponta.
Com isso, a AGROBRASÍLIA
quer inserir os produtores da
região na tendência nacional. As
instituições financeiras presentes
à Feira disponibilizarão recursos
do Programa ABC para financiar
processos tecnológicos que visam
a reduzir os impactos do aquecimento global.
O Programa Agricultura de
Baixo Carbono foi criado em 2010

e concede benefícios e créditos
para agricultores que querem adotar técnicas agrícolas sustentáveis.
A taxa de juros é a menor fixada
para o crédito rural destinado à
agricultura empresarial. As linhas
de crédito financiam seis iniciativas que visam a contribuir para a
redução das emissões de gases de
efeito estufa e ajudem na preservação dos recursos naturais: plantio direto, recuperação de pastos
degradados, integração LavouraPecuária-Floresta, fixação biológica de nitrogênio, plantio de florestas comerciais e tratamento de
resíduos animais.

16/05 - Quarta- feira
manhã
Auditório Buriti- Entrada 1

Conferência Internacional: Cooperativismo e
Tecnologias Sociais Solidárias para a Gestão do
Desenvolvimento

Auditório Buriti- Entrada 2

Palestra: O Uso Racional de Energia Elétrica na
Agricultura Irrigada

Auditório EVAF

9h Talk Show: Ano Internacional das Cooperativas
10:30h Rede Brasil Rural

tarde

Auditório Buriti- Entrada 1

14:30h Palestra: Programa de Recuperação e Manutenção de Pastagens Degradadas – PRP-CO
15:15h Palestra: Fundo Desenvolvimento da
Região Centro Oeste- FCO

Auditório Buriti- Entrada 2

Palestra: Manejo de fertirrigação e alternativas
tecnológicas

Pavilhão Acolhimento EVAF

Palestra: Como ganhar dinheiro na Agricultura
Familiar

Espaço SUDECO – Stand

14h Qualidade na Elaboração de Projetos de Irrigação
15h Qualidade Ambiental na Indústria
16h Plano Agricultura de Baixo Carbono

Espaço SEBRAE

14 às 15h Palestra: Acesso a Crédito Rural
16 às 17h Palestra: Criação de aves silvestres e exóticas

Pavilhão do Cooperativismo do MAPA

14h Palestra: Monitoramento Climático e Previsão do
Tempo e Clima para Agricultura.

18/05 - Sexta- feira
manhã
Auditório Buriti- Entrada 1

Palestra: Desenvolvendo e Fomentando a Agricultura Irrigada no Brasil

Palestra: Benchmarking - a nova prática para afiar sua

A situação dos Recursos Hídricos dos afluentes da Bacia do Rio Preto

Auditório Buriti- Entrada 2
gestão

Auditório EVAF
Reunião de Acompanhamento do Fórum de Inclusão

Auditório Buriti- Entrada 2

Pavilhão do Cooperativismo do MAPA

Encontro da RECM (Reunião Especializada das cooperativas do
Mercosul)

Sócio Produtiva

Auditório EVAF

Palestra: Como ganhar dinheiro na Agricultura Familiar

Espaço ILPF e ILP

Espaço SUDECO – Stand

Pavilhão do Cooperativismo do MAPA

da implantação dessas
técnicas limpas nas propriedades rurais. Os agricultores que participarem
do Dia de Campo receberão todas as instruções
sobre como acessar as
linhas de financiamento
do Programa Agricultura
de Baixo Carbono (ABC)
com diretores de crédito
e de agronegócio do BRB
e do Banco do Brasil. Sobre a ação governamental,
Claudimir Roberto Sanches, da Superintendência
Federal de Agricultura
no DF, vai explicar como
funciona o Plano ABC na
região.
O evento conta ainda
com técnicos da Embrapa
Arroz e Feijão, Embrapa
Transferência de Tecnologia, Emater-DF e da Campo
que explicarão os benefícios
de duas ações sustentáveis
pertencentes ao Programa
ABC: integração Lavoura-Pecuária e integração
Lavoura-Pecuária-Floresta.

Trigo no Cerrado; realidades e perspectivas.

Mesa redonda: Ovinos e Caprinos

10h Programa Água para Todos
11h Políticas Pública – Mobilidade e Igualdade na RIDE

A AGROBRASÍLIA realiza, na sexta-feira, 18 de
maio, um Dia de Campo
sobre sustentabilidade na
produção agropecuária.
A iniciativa pretende
demonstrar a importância da diversificação de
atividades na propriedade
rural para diminuir riscos
climáticos e de mercado,
melhorar a renda e a qualidade de vida no campo,
assim como a contribuição
de sistemas integrados de
produção para a mitigação do desmatamento e
para a redução da emissão
de gases de efeito estufa.
Na maior área demonstrativa de práticas sustentáveis dentro de um
parque tecnológico no
Brasil, a AGROBRASÍLIA
reuniu governo, bancos,
uma grande empresa de
consultoria agrícola e profissionais do setor para
explicar o passo a passo

Auditório Buriti- Entrada 1

Espaço SEBRAE

Espaço SUDECO – Stand

RAFAEL WALENDORFF

17/05 - Quinta- feira
manhã

Oficina de Formação Continuada para Líderes
Rurais

Espaço SEBRAE

Dia de Campo demonstra
importância da produção
sustentável

10h Degradação de Solos no Bioma Cerrado
11h PP Cerrado Ações de Convergências

Pavilhão do Cooperativismo do MAPA
Fórum de Intercooperação de Negócios das Cooperativas do Mercosul

tarde

Auditório Buriti- Entrada 1
15h Captação de Recursos para o Desenvolvimento do

Fórum de Agroindústria
Dia de Campo ILPF e ILP

Espaço SEBRAE

Encontro Empresarial do Cooperativismo

Espaço SUDECO – Stand

10h Arranjos Produtivos Locais
11h Políticas Públicas – Mobilidade e Igualdade na RIDE

tarde

Pavilhão do Cooperativismo do MAPA
Reunião da Oficina de Negócios do Mercosul

Centro-Oeste

Pavilhão Acolhimento EVAF

A importância da assessoria financeira

Espaço SUDECO – Stand

Mesa Redonda: Comercialização de Peixes no DF

15h Qualidade na Elaboração de Projetos de Irrigação

Palestra: Sistemas Agroflorestais: Integração Lavoura

Espaço SEBRAE

Auditório Buriti- Entrada 2
Auditório EVAF

Pavilhão Acolhimento EVAF

Palestra: Como ganhar dinheiro na Agricultura Familiar

14h Captação de Recursos Públicos
16h Sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta – ILPF

Pecuária Floresta

14 às 15h - Palestra: Agroecologia aplicada à floricultura

14h Cadastramento Ambiental Rural

ticínio COPAS

Espaço SUDECO – Stand
16h Recuperação de Pastagens

Pavilhão do Cooperativismo do MAPA
Encontro das Cooperativas do Mercosul

Espaço SEBRAE

Palestra: Estratégia de mercado do turismo rural para a
Copa de 2014 e para o mercado internacional pós-Copa.
Diligência da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária - Senado Federal

16 às 17h - Encontro de Negócios: Canais de comercialização & Lac-

18/05 - Sábado
manhã
Espaço SEBRAE

Palestra: Como ganhar dinheiro na Agricultura Familiar

SUDECO – Local: Espaço Sudeco
9h às 18h - SÁBADO JOVEM
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entrevista

Agronegócio mostra força no Centro-Oeste

A

região Centro-Oeste tem
se destacado cada vez
mais pelo seu potencial agropecuário e pelos resultados
obtidos no campo. Das cinco
maiores economias agrícolas
do país, apenas uma não está
compreendida entre os estados

de Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goiás e o Distrito Federal. A receita para o sucesso
parece ser o empenho e o conhecimento técnico do produtor
rural aliados ao acesso facilitado aos programas e políticas
públicas do governo brasileiro

para o setor.
É com o objetivo de fomentar cada vez mais a agropecuária
da região que a Superintendência para o Desenvolvimento do
Centro-Oeste (Sudeco), vinculada ao Ministério da Integração Nacional, tem trabalhado

O
Centro-Oeste
e,
principalmente, a macrorregião envolvida pela
AGROBRASÍLIA são destaques pelo bom desempenho agrícola. Como o
Ministério da Integração
tem atuado para explorar
esse potencial e ajudar o
produtor rural?
O Ministério da Integração,
por meio da Superintendência do Desenvolvimento do
Centro-Oeste (Sudeco), vem
estabelecendo parcerias com
instituições públicas de conhecimento técnico-científico
e academia, Secretarias de Agricultura e Governo dos quatro
Estados do Centro-Oeste com
vistas a sensibilizar, mobilizar
e capacitar, desenvolvendo
programas e políticas públicas
para recuperação de áreas degradadas, convênios de Arranjos Produtivos Locais – APLs,
subsidiando/orientando com
informações necessárias para
o desenvolvimento do homem
do campo em suas atividades
econômicas.
Para os municípios, a
Sudeco mantém uma política
de convênios para aquisição
de maquinário necessário à
produção agrícola. Nós também promovemos os seminários itinerantes do Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste (FCO), levando aos produtores rurais as
informações necessárias para
que eles possam ter acesso aos
financiamentos do FCO.

cas é no setor de comércio e
serviços.
Em 2011, as contratações
do Pronaf e do Pronaf – reforma Agrária ultrapassaram R$
827 milhões, correspondentes
a 31,8% do total aplicado junto
ao setor rural (R$ 2,6 bilhões)
e a 14,9% do volume aplicado
na Região (R$ 5,5 bilhões). O
estado de Goiás se destacou
pelo maior volume de recursos
financiados a esse público (R$
397 milhões).
Entre os anos de 2006 e
2011, observada a série histórica da liberação de recursos do
FCO para todos os Estados do
Centro-Oeste, conclui-se que
dos R$ 15 bilhões contratados até dezembro de 2011, R$
5,1 bilhões foram contratados
junto ao setor empresarial e
R$ 10 bilhões junto aos produtores rurais, o que mostra a
força do agronegócio na região
Centro-Oeste.

Ademais, a Sudeco estabelece parcerias com as Secretarias de Agricultura dos 4
estados do Centro-Oeste, em
forma de Programas, como por
exemplo o Programa de Recuperação de Pastagens do Centro-Oeste (PRP-CO), que tem
como foco principal o incentivo produção x recuperação
de pastagens degradadas, bem
como celebrando convênios
específicos.

Em 2011, como se deu
a liberação do FCO para a
área rural em relação ao
setor empresarial?
Em 2011, a liberação do
FCO para a área rural foi maior
do que para a empresarial no
Estado do Mato Grosso do Sul.
Foram R$ 627 milhões liberados para o FCO Rural e R$ 551
milhões para o FCO Empresarial. Nos outros Estados, em
2011, houve equilíbrio entre o
volume das liberações entre o
FCO Rural e o FCO Empresarial,
com exceção do Distrito Federal, onde a vocação predominante nas atividades econômi-

fortemente nos últimos anos.
Desde 2011, ela é parceira da
AGROBRASÍLIA e leva aos agricultores do DF e Entorno todo
o subsídio necessário para ampliar as atividades econômicas
rurais.
Nesta edição, o secretário

nacional da Sudeco, Marcelo
Dourado, explica as ações da
entidade junto ao setor agropecuário e a importância da
Feira para difundir novas tecnologias e aproximar o agricultor das informações que ajudam a desenvolver o campo.

Divulgação

Quais as principais mudanças no FCO para esse
ano? Que outras ações a
Sudeco realiza junto ao
setor agropecuário?
Com relação ao FCO, a
principal medida para o exercício de 2012 está relacionada
à revisão das condições de financiamento: alteração dos
parâmetros de classificação de
porte, com consequente redução de taxas e aumento de limites financiáveis.
Com a nova classificação,
foram criadas modalidades de
porte: a “pequena-média” empresa, no segmento empresarial; e o “pequeno-médio” produtor, no segmento rural. Por
exemplo, no caso do empresário com faturamento ou Renda
Bruta Anual entre R$ 240 mil e
R$ 2,4 milhões em 2011, a taxa
de juros correspondente era
de 8,25% ao ano, pois ele era
considerado “Pequeno”. Com
o rearranjo, o empresário de
mesmo porte com faturamento ou Renda Bruta Anual superior a R$ 240 mil até R$ 360 mil
passou a pertencer em 2012 ao
porte “Micro” e pode acessar
financiamentos com taxa de
R$ 6,75% ao ano.

Qual a importância da
AGROBRASÍLIA para o desenvolvimento do CentroOeste? Como avalia a parceria entre a Sudeco e a
Feira?
Nós já participamos no
ano passado e consideramos a
AGROBRASÍLIA uma oportunidade de debater técnicas de
planejamento e administração
do setor, bem como disseminar informações e ter contato
com estudiosos e consultores
que obtiveram resultados exitosos em projetos voltados a
arranjos produtivos e assentamentos rurais, constituindo
um ambiente de reflexões, intercâmbio e integração entre
governo, academia e agricultores.
Com essa parceria é possível aproximar a Sudeco do
principal público da feira (agricultores de todas as classes)
e trocar experiências com todas as instituições envolvidas
no fomento aos produtores
rurais.
Como será a participação do Ministério na
AGROBRASÍLIA 2012?
A Sudeco promoverá apresentações, mediante diálogos
orientadores com o objetivo de
dar visibilidade aos principais
avanços do Agronegócio na
região em matéria de tecnologia, inovação, meio ambiente,
pesquisa e políticas regionais
para o fortalecimento dos distintos segmentos da atividade.
Também promoveremos o
intercâmbio de experiências
bem sucedidas no Agronegócio de países integrantes do
MERCOSUL mediante a real-

Marcelo Dourado, secretário nacional da SUDECO

ização de Seminários, Oficinas
e Conferências em temas de
Desenvolvimento do Cooperativismo, Boas Práticas no
Desenvolvimento Regional e
Captação de Recursos Públicos
para o incentivo de programas
e projetos agropecuários.
A exemplo do trabalho que
fizemos no ano passado, promoveremos uma Exposição
de Arranjos Produtivos Locais
(APLs) na Região Integrada de
Desenvolvimento do Entorno
do Distrito Federal (RIDE/DF).
A AGROBRASÍLIA 2012
vai ressaltar a importância do cooperativismo no
setor agrícola. Esta é uma
questão chave para o desenvolvimento da área
rural do Centro-Oeste?
Sim, evidentemente, o
cooperativismo é um modelo econômico interessante
porque estimula a união, a
participação democrática e
a solidariedade. A união de
produtores com interesses
convergentes pode tornar possível a criação ou ampliação
dos seus negócios e possibilita
o aumento de ganhos e de geração de postos de trabalho. O
Ministério da Integração tem
interesse em incentivar o co-

operativismo principalmente
com Assistência Técnica, capacitação e acompanhamento
à Gestão e Comercialização.
Outro tema de destaque na Feira este ano é
a sustentabilidade. O FCO
também financiará boas
técnicas agrícolas. Qual a
importância das práticas
sustentáveis para o crescimento e desenvolvimento do campo?
As práticas sustentáveis
são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do
campo e também para que as
gerações futuras possam continuar a usufruir das riquezas naturais da mesma forma
como nós fazemos. Foi pensando nisso que no ano passado o Condel/FCO aprovou
proposta criando uma linha de
Financiamento para Redução
da Emissão de Gases de Efeito
Estufa na Agropecuária (Programa ABC), mediante unificação e revisão das condições
das linhas de financiamento de
conservação da natureza e de
integração Lavoura-Pecuária.
A Linha possui duas modalidades: Conservação da Natureza; e integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).
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Máquinas

O

Presença da Massey Ferguson na Agrobrasília ilustra
aquecimento no mercado de máquinas de alta potência

maior trator da Massey
Ferguson no mundo e a
colheitadeira da marca com
maior capacidade de colheita
são mostras de que a fábrica
aposta forte no crescimento da
demanda por máquinas de alta
capacidade no Centro-Oeste
brasileiro. As duas máquinas
estão entre os destaques da
Massey Ferguson para a AGROBRASÍLIA 2012 e representam
o aquecimento no mercado de
alta tecnologia para as lavouras. A feira acontece no Distrito Federal, de 15 a 19 de maio.
A Massey Ferguson desembarca em Brasília com a expectativa de potencializar os
negócios envolvendo máquinas de alta potência e soluções
em agricultura de precisão. De
acordo com o diretor comercial da marca, Carlito Eckert,
as grandes propriedades de
grãos do Centro-Oeste são historicamente clientes que investem em novas tecnologias. “O
agricultor da região é capitalizado e investe no maquinário
para aumentar a produtividade,” aposta Eckert. O diretor comercial vê na região um
dos principais mercados consumidores de tratores acima
dos 300cv e tecnologias para
agricultura de precisão. Para
suprir a demanda, a fábrica
coloca em destaque o trator
MF 8690 (370cv), capaz de realizar todas as aplicações sem
a necessidade da troca de marchas e direcionado por piloto
automático com precisão de
2,5cm. A máquina é o maior
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Trator com piloto automático, transmissão CVT e capacidade de levante hidráulico de 12 mil quilos é novidade na Feira

e mais avançado trator da
Massey Ferguson no mundo.
Para atender ao agricultor da região, a Massey
Ferguson leva a Brasília um
portfólio de produtos que vai
desde o plantio até a colheita.
Como característica principal da linha de produtos, está
a tecnologia desenvolvida
globalmente e enriquecida
pelas experiências da marca
no Brasil. Para o plantio, a
fábrica conta com sua linha
de semeadoras que vão de
duas até 34 linhas tendo a
alta precisão como principal
característica no campo. Na

pulverização, a marca destaca o MF 9030, dotado de um
chassi articulado que copia a
absorção de todas as irregularidades do terreno propiciando uma pulverização
precisa. Entre os destaques
estarão também as colheitadeiras axiais MF 9790 ATR II,
que com o rotor mais longo
do mercado proporcionam
economia de combustível e
menor índice de perda de
grãos. A região responde pelo
segundo lugar na comercialização de máquinas para colheita no país.
Completam a presença da

marca na Feira, os tratores
da Série MF 7000 Dyna-6,
com transmissão automática
Dyna-6. Este sistema foi projetado para selecionar automaticamente a melhor marcha com relação a economia e
desempenho para a aplicação
desejada, utiliza quatro grupos sincronizados de troca
automatizada, cada uma com
seis velocidades Dynashift,
resultando em 24 velocidades
para frente e 24 velocidades
para trás, sem a necessidade
do uso do pedal de embreagem. A troca de marchas pode
ser completamente automáti-

ca controlada pelo sistema
eletrônico do trator ou de forma manual. O trator é equipado com o motor AGCO SISU
POWER, mundialmente reconhecido por seu excelente desempenho, alta durabilidade e
baixo custo operacional. Ainda
na Feira, a série de tratores
mais vendida do Brasil (MF
4200), representada no evento
por modelos de 75 a 110cv.
Na Feira, a presença da
Massey Ferguson contará com
o suporte da concessionária
da região, Safra Tratores, que
possui a concessão de fábrica
há mais de 15 anos.
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parceiros

Sistema Fape/Senar leva capacitação e
oportunidades à Agrobrasília
Ramon Paiva

A

Federação de Agricultura
e Pecuária do Distrito
Federal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
que compõe o Sistema Fape/
Senar-DF – estarão presentes
na Agrobrasília 2012. O Sistema terá estande próprio na
Feira e irá apresentar a pujança da agropecuária da capital
federal. Os sindicatos filiados
à Fape-DF também estarão
presentes para expor produtos e o Senar-DF fará mostra
das ações voltadas para a capacitação de trabalhadores
e produtores rurais e para a
promoção social.

Ações do Senar-DF
O Senar-DF apresentará
duas iniciativas de capacitação. Uma delas é a Cabine de
Simulação, a ser utilizada na
capacitação de operadores de
plantadeiras, colheitadeiras e
pulverizadores. O equipamento simula o aparato disponível
nas máquinas e as condições
de plantio e colheita, para
ensinar a operacionalização.
“No caso de pulverização,
por exemplo, com o apoio de
GPS, é possível fazer o reconhecimento da área para fazer
aplicações de acordo com as
necessidades da lavoura”,
explicou Mansueto Lunardi,
superintendente da Fape/
Senar-DF.
A outra ação apresentada será a tecnologia de
construção de tanque para
criação de peixe a partir de
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cimento, ferro e solo. A tecnologia já é adotada por piscicultores que fizeram o curso
oferecido pela entidade e tem
custo cerca de cinco vezes
menor do que o processo convencional. “O visitante vai ter
a oportunidade de conhecer
como é feito um tanque com
baixo custo, mas com muita
produtividade. Um tanque
com dois metros de diâmetro
poderá produzir cerca de mil
peixes”, disse Lunardi.

Sindicatos
Os sindicatos oferecerão
degustação de produtos de
derivados lácteos de ovinos,
caprinos e bubalinos e carnes.
Os participantes da AGROBRASÍLIA interessados poderão
acompanhar Dia de Campo
sobre Ovinos e ter instruções
sobre práticas de manejo para
criação. Outra ação com envolvimento de sindicato filiado à Fape-DF será a Bolsa de
Suínos, uma bolsa de negócios
realizada semanalmente, onde
produtores e frigoríficos se reúnem para estabelecerem preços
do produto para a semana, que
contará com a participação do

Fape/Senar-DF reúne sindicatos e leva capacitação aos agricultores

Sindicato dos Suinocultores
(Sindisuinos). O sindicato também fará exposição de cortes
da carne suína no espaço da
Fape-DF e vai promover palestra sobre gestão, para capacitar
gerentes de granjas quanto à

Conheça os sindicatos:
Sindicato Rural do Distrito Federal – SRDF
Sindicato dos Apicultores do DF –
Sindiapes
Sindicato dos Criadores de Bovinos,
Bubalinos e Eqüídeos do DF – SCDF

organização e ao planejamento
do negócio.
Os sindicatos também
realizarão ações em outros
pontos da Feira. É o caso do
Sindiorgânicos, que vai comercializar os produtos dos

Sindicato dos Avicultores do DF –
Sindiaves,
Sindicato dos Floricultores, Fruticultores e
Horticultores do DF – Sindfhort
Sindicato dos Produtores Orgânicos do DF
– Sindiorgânicos
Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do

associados nos estandes do
Sebrae-DF e da Emater-DF. O
sindicato vai apresentar projetos de área demonstrativa
relacionados à pecuária e à
fruticultura, ambos em parceria com a Embrapa Cerrados.

DF – Ruraltur
Sindicato dos Suinocultores do DF –
Sindisuínos
Sindicados dos Criadores de Ovinos e
Caprinos do DF- SINCCO.
Sindicato dos Criadores de avestruzes do
Distirot Federal – Sindiavestruz
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cooperativismo

AGROBRASÍLIA realiza integração de
cooperativas do MERCOSUL
RAFAEL WALENDORFF

A AGROBRASÍLIA 2012 vai
realizar uma série de eventos
com o objetivo de promover
a integração produtiva entre
as cooperativas dos países do
Mercosul. Entidades da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai
estarão instaladas no Pavilhão
do Cooperativismo no Parque
Tecnológico Ivaldo Cenci,
junto a outras 30 instituições
brasileiras, e apresentarão
seus produtos e serviços. A
ação, promovida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), por
intermédio do Departamento
de Cooperativismo e Associativismo Rural (Denacoop),
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério do Trabalho e Emprego visa a melhorar e expandir os negócios
entre as nações do Cone Sul.
Esta agenda se insere na
proposta dos realizadores da
Feira de imprimir uma dimen-

são internacional ao evento e
de ressaltar a importância do
cooperativismo no meio rural.
De acordo com o presidente
da Coopa-DF, Leomar Cenci,
o conjunto de ações voltadas
ao tema é uma celebração ao
Ano Internacional das Cooperativas estabelecido pela Organização das Nações Unidas
(ONU).
Entre os eventos programados estão o Fórum Intercooperativo de Negócios de
Cooperativas do Mercosul e o
Encontro das Cooperativas do
Mercosul, no dia 17 de maio,
e a Reunião Especializada das
Cooperativas do Mercosul e a
Oficina de Negócios do Mercosul, no dia 18 de maio.
O coordenador-executivo
de Oficinas de Negócios do
Mercosul, Evandro Ninaut, argumenta que as cooperativas
brasileiras estão, em sua maioria, consolidadas e que, por
essa razão, é necessária a promoção de um esforço maior

para essa integração regional
com o Cone Sul. “As ações do
Ministério da Agricultura na
AGROBRASÍLIA estão focadas
em potencializar a abertura
de mercados e, consequentemente, dos negócios cooperativos entre estes países”,
informa.

Vinhos e técnicas
agroecológicas
Evandro Ninaut explica
que, para facilitar a intercooperação entre os países, o Mapa
optou por reunir cooperativas
de portes pequeno e médio.
Da Argentina virá a Fecovita
Cooperativa, fundada em 1980
e que é hoje a terceira maior
exportadora de vinhos do país
e, também, a cooperativa de
Campo de Herrera, que produz
cana de açúcar, cítricos e morango. O Chile vai apresentar
a experiência do Movimento
Unitário Camponês e de Etnias
(Mucech), que desenvolve pro-

gramas de capacitação para
produtores camponeses (agricultura familiar e indígena) com
gestão de qualidade, visando a
melhoria da competitividade e
da sustentabilidade. O Uruguai
virá com a Sociedade de Fomento Rural Colônia Valdense
(Sofoval), fundada em 1915 ,
e que produz para o mercado
doméstico e para exportação,
principalmente, cereais e oleaginosas com técnicas agroecológicas e com o padrão de

qualidade ISO 9001:2008. Também do Uruguai participará a
Cooperativa Agrária de Dolores
(Cadol), fornecedora de serviços e assistência técnica aos
produtores agrícolas, pecuaristas de corte e de leite e apicultores. A Cadol se destaca também na produção de sementes
de trigo, sorgo, milho e soja, e
ainda tem um núcleo especializado para os produtores avícolas. O Paraguai comparecerá
com a Central Unicoop.
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AGRICULTURA FAMILIAR

EVAF apresenta tecnologias agrícolas
em 13 rotas ao pequeno produtor
RAFAEL WALENDORFF

O

Espaço de Valorização da
Agricultura Familiar (EVAF)
vai receber cerca de seis mil
pequenos agricultores durante
a AGROBRASÍLIA 2012. Com
grandes novidades e uma área
ainda maior do que na edição
passada da Feira, a expectativa
dos organizadores é mostrar as
tecnologias agrícolas adaptadas

às pequenas propriedades aos
produtores do Distrito Federal,
Goiás, Minas Gerais e Bahia e
gerar R$ 3 milhões em negócios.
O EVAF abriga agora 43 mil
m² do Parque Tecnológico Ivaldo Cenci. Os campos temáticos,
antes chamados de circuitos,
foram transformados em rotas
e passaram de nove para 13.
São elas: horticultura, leite, mel,
avicultura, ovinocultura, suíno,

floricultura, piscicultura, frutas,
agroecologia, organizações sociais, cooperativismo e crédito
rural. Em cada uma, o agricultor
terá explicações e orientações
de especialistas sobre cada segmento.
A principal preocupação
para este ano, segundo Ricardo
Magalhães, coordenador do
EVAF, é abordar toda a cadeia
produtiva em cada segmento

da atividade agrícola familiar.
Além das tecnologias, o espaço
vai mostrar os custos, a viabilidade econômica e o processo
de comercialização dos produtos do campo. O intuito é ajudar
o produtor rural em todas as
etapas da produção, instigar a
adesão de boas práticas agrícolas nas pequenas propriedades
rurais e gerar renda ao agricultor familiar. “A sustentabilidade

é um dos temas da AGROBRASÍLIA 2012. Estamos atentos e
vamos falar muito sobre as principais questões ambientais que
atingem diretamente as atividades na propriedade rural. Vamos ajudar o pequeno produtor
presente ao EVAF a administrar
melhor sua propriedade, produzir mais e com qualidade sem
degradar o meio ambiente”,
concluiu.

Emater apresenta linhas de financiamento da agricultura familiar

Pequenos agricultores têm acesso ao crédito na AGROBRASÍLIA
RAFAEL WALENDORFF

Os organizadores da
AGROBRASÍLIA 2012 reservaram um espaço especial
para apresentar aos pequenos agricultores do DF e
região as máquinas e implementos agrícolas adaptados à realidade da produção
familiar e para viabilizar a

compra desses equipamentos. Na Rota do Crédito Rural,
implantada pela Emater-DF
no Espaço de Valorização da
Agricultura Familiar (EVAF)
da Feira, os produtores conhecerão as novidades tecnológicas e poderão realizar
negócios por meio das principais linhas de financiamento
rural, como o Pronaf Mais

Alimentos. A expectativa é
movimentar R$ 3 milhões.
Na Rota do Crédito Rural, os agricultores receberão
todas as instruções sobre o
Pronaf Mais Alimentos e também outras linhas de financiamento, como o FDR (Fundo
de Desenvolvimento Rural) e
o PROSPERA. Para o coordenador do EVAF, Ricardo Mag-

alhães, o acesso ao crédito e a
compra de novos equipamentos ajudam a melhorar a renda
familiar do pequeno produtor,
bem como a qualidade de vida
e a competitividade no mercado. “Com recurso específico
para a classe, nosso intuito é
facilitar a aquisição do maquinário que ajuda a revolucionar
o trabalho na pequena pro-

priedade agrícola”, ressalta.
Os tratores da linha Mais
Alimentos, por exemplo, são
comercializados com desconto
de até 17,5%. Os financiamentos contemplam projetos associados à produção de arroz,
feijão, milho, mandioca, trigo,
hortigranjeiros, leite, castanha, caprino, ovinos, café,
gado para abate, suínos e aves.

