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GERAL

editorial

Uma Feira com a cara do
agronegócio brasileiro!
Foi com enorme satisfação, além do sentimento
de dever cumprido, que finalizamos a nona edição da
AgroBrasília! Com certeza,
chegamos à conclusão de
que vale a pena a dedicação de toda a nossa equipe
e de saber que realizamos
algo importante para o
agronegócio brasileiro!
Repletos, também, por
uma sensação indescritível de conforto e alívio,
após tantas dificuldades
encontradas para a realização dessa edição,
por presenciarmos uma
AgroBrasília gigante, com
grande número de expositores e de público. Atraímos, cada vez mais, visitantes de outras regiões
do país e de várias partes
do mundo, com estandes
magníficos. A Feira está
consolidada como uma das
mais importantes do país
e, principalmente, muito
rica em tecnologias, o que

demonstra a pujança do
agronegócio brasileiro!
Em nome de toda
a equipe AgroBrasília,
agradecemos a todos
que, de variadas maneiras, participaram e contribuíram para que, mais
uma vez, realizássemos
um grande evento.
Em 2017, estaremos de volta com uma
significativa marca, ou
seja, serão DEZ ANOS de
AgroBrasília! Para tanto,
já estamos trabalhando!
Boa leitura!
Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral
da AgroBrasília

expediente
Publicação oficial da AgroBrasília
Instituição ResponsáveL Coopa-DF
Presidente Leomar Cenci
Vice-presidente José Guilherme Brenner
Diretor-secretário Derci Cenci
Coord. geral do Evento Ronaldo Triacca

CoNSULTOR Carlos Vitor Silva
Gerente Emater-PAD-DF Marconi M. Borges
telefone 61.3339.6542
site www.agrobrasilia.com.br

e-mail agrobrasilia@agrobrasilia.com.br
Produção Vincere Consultoria e Editora
jornalista responsável Lydia Costa
Edição Isabella Lucas

Redação Isabella Lucas
Diagramação Laiana Dias
fotografia Isabella Lucas, Laiana Dias,
Leonardo Novais, Sérgio Kremer

Comercialização Taine Côrte
revisão Luiz Alberto Guimarães
Endereço Para correspondência
BR 251 - Km 07 PAD-DF - Brasília - DF
Caixa Postal - 063 - 70.351-970 Brasil

3

Junho2016 - Jornal Agrobrasília

GERAL

AgroBrasília 2016 surpreende em volume
de negócios e visitação

82 mil pessoas passaram pelo Parque Ivaldo Cenci durante os cinco dias de Feira

Isabella Lucas

A

nona edição da AgroBrasília, que aconteceu
entre os dias 10 e 14 de maio,
termina com um balanço
positivo em realização de
negócios e número de expositores. Com um vasto leque
de atrações, espaços e eventos, a Feira Internacional
dos Cerrados mostrou, mais
uma vez, porque é um dos
principais eventos voltados
para o agronegócio do país.
Durante cinco dias, cerca
de 82 mil pessoas passaram
pelo Parque Tecnológico
Ivaldo Cenci. Foram movimentados 600 milhões em
volume de negócios, com
um total de 422 expositores.
Firmando-se como vitrine tecnológica do agronegócio, a AgroBrasília trouxe inovações em máquinas
e equipamentos agrícolas.
Algumas das grandes novidades deste ano foram os
equipamentos de irrigação

que podem ser controlados
à distância por aplicativos,
produtos de controle climático, máquinas com motores
mais potentes e soluções em
geração de energia limpa.
Focadas no aumento de
produtividade no campo, as
empresas de insumos apresentaram produtos voltados
para o cultivo e inovações
em biotecnologia. Como já é
tradição, a AgroBrasília sediou o lançamento de novas
cultivares de soja, bem como
de insumos que controlam
pragas e aplicativo para celular que ajuda o produtor a
conciliar diferentes produtos em uma só lavoura.
A AgroBrasília 2016 realizou importantes eventos voltados para o mercado agropecuário, que abordaram temas
de grande interesse dos produtores rurais, como irrigação
sustentável, novas oportunidades de negócios, políticas
públicas e economia agrícola.
Além disso, o evento ofere-

Produtores aproveitaram a oportunidade para conhecer os lançamentos
em máquinas e equipamentos

ceu palestras e oficinas, 13
rotas tecnológicas no Espaço
de Valorização da Agricultura
Familiar e oportunidades diferenciadas de acesso ao crédito.
O Dia de Campo da Integração

aumentar a disponibilidade
de água para irrigação, sem
prejuízo aos mananciais.
Pioneiros nesta iniciativa,
os irrigantes de Goiás apresentaram o modelo de ges-

Para os expositores que não precisam de grandes plots para montagem
de equipamentos, o Pavilhão se apresenta como o espaço ideal

Lavora-Pecuária-Floresta e a
já tradicional Competição de
Cultivares também movimentaram a Feira.
A novidade da nona edição da AgroBrasília ficou
por conta do 1º Fórum Brasileiro de Café irrigado, que
trouxe à discussão técnicas
de nutrição, conservação,
produção e o uso de insumos utilizados no manejo
e na cultura do café. O fórum teve participação de
produtores rurais e entusiastas da cafeicultura. Outro importante evento foi o
Seminário sobre Irrigação
que discutiu as questões relativas ao uso compartilhado de bacias como forma de

tão compartilhada da microbacia do Rio Samambaia.
Diversas instituições também estiveram presentes, trazendo serviços e informações
de utilidade pública, como o
Senar, Sebrae, Emater-DF, Co-

nab e Adasa. A Universidade
Federal de Brasília e o Centro
de Ciências e Tecnologia de
Unaí apresentaram ao público o resultado de seus projetos em agricultura, pecuária
e projetos socioculturais. Importantes instituições de
pesquisa, Embrapa e Iapar
trouxeram mais de 30 novas tecnologias, dentre elas
novas cultivares de grãos e
energias renováveis.
Firmando-se como a
Feira Internacional dos
Cerrados, a AgroBrasília
recebeu diversas comitivas
em missões internacionais,
que tiveram como objetivo
o estreitamento de laços,
busca por parceiros comerciais e transferência de conhecimento. Países como
Angola, Colômbia, México
e Peru apresentaram aos
visitantes as potencialidades agrícolas e oportunidades de investimentos em
seus países.

No EVAF, os visitantes conferiram novas técnicas e soluções em
agricultura familiar
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Eventos técnicos focados no agronegócio movimentaram o Auditório Buriti

Potencial do café no Cerrado
entra na pauta de debates
Thiago Silva

A

AgroBrasília 2016 recebeu o I Fórum Nacional
do Café Irrigado. No evento,
foram apresentadas técnicas de nutrição, conservação, produção e o manejo
de insumos na cultura do
café, além do uso consciente na irrigação, com foco
na utilização da técnica no
momento do plantio. O fórum teve participação de
produtores rurais e interessados em cafeicultura.
A região do Distrito Federal e entorno é vista com
potencial para a produção
de café no país. Para a diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA),
Vanusia Nogueira, o cerrado
do Planalto Central poderá
se tornar um grande produtor de café no Brasil. “As

condições do solo da região
e a altitude, que ultrapassa os mil metros, ajudam
na produção de um café de
qualidade. O produtor deve
ficar atento à qualidade da
plantação e em cada ponto
característico de seu terreno; assim poderá produzir
um café de muita qualidade”, afirma Vanusia.
Para o cafeicultor Clésio Sacoman, o evento
foi uma oportunidade de
aprimorar o conhecimento sobre o cultivo do café.
“O fórum apresentou técnicas de manejo que ajudarão aos produtores a
produzirem uma bebida
com qualidade melhor. A
apresentação de metodologias para irrigação vai
auxiliar na alta produtividade, que é essencial para
o ganho do café. O fórum

mostrou, também, os cuidados com a prevenção ao
longo do ano, a secagem e
o beneficiamento do café
que vão influenciar na característica final do produto”, ressalta Sacoman.
De acordo com o agrônomo e pesquisador da
Fundação Procafé, José Braz
Matiello, o fórum foi uma
oportunidade para atualizar o conhecimento dos
produtores que já plantam
café sobre o seu manejo e
despertar o interesse de
outros, para que destinem
parte de suas propriedades
para o cultivo do café. Matiello afirma que 50% do
café brasileiro são produzidos no Cerrado, e, se aproveitado na região do Distrito Federal, os produtores
rurais poderão ter sucesso
nas próximas safras.

Seminário sobre
irrigação discute
formas de
preservação da
água
Thiago Silva

Discutir a importância
da preservação dos recursos hídricos e o armazenamento de água para irrigar
plantações. Esses foram
os objetivos do Seminário
sobre irrigação, realizado
pela AgroBrasília 2016, em
parceria com a da Associação dos Irrigantes de Goiás
(Irrigo). O evento, que teve
como tema “Uso de água na
agricultura: reservar e conservar para irrigar”, reuniu
estudantes, autoridades e
produtores rurais.
O presidente do Sindicato Rural de Cristalina e dire-

tor técnico da Irrigo, Alécio
Maróstica, ressaltou a importância do evento: “Nós
queremos mostrar para os
estudantes, autoridades e,
principalmente para os produtores rurais, que estamos
buscando fazer o melhor.
Estamos criando métodos
para usar a água corretamente e fazer o armazenamento de água de forma
eficaz, mas, para se chegar
nesses fatores, temos que
fazer uma conservação de
solo bem feita para que não
tenhamos
consequências
piores com essa tecnologia
que iremos usar”.

AgroBrasília realiza III Seminário de Economia Agrícola
Thiago Silva

C

om o tema “A COP 21 e os impactos para o setor agropecuário brasileiro”, o III Seminário de Economia Agrícola trouxe
à discussão o papel da agropecuária diante dos compromissos
climáticos brasileiros, além da

ecoeficiência e custos da preservação e da degradação ambiental
na agropecuária brasileira.
O objetivo do evento foi
conscientizar os produtores
quanto à importância de conciliar produção e preservação do
meio ambiente. De acordo com

Nelson Ananias, representante
da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), os empreendedores rurais precisam
estar atentos a alguns pontos
dentro de suas terras para não
prejudicarem a produção. “Hoje,
as propriedades rurais preci-

sam trabalhar como empresas,
olhando para três pilares que são
os setores Ambiental, Social e
Econômico. Discutir a economia
é muito importante, mas, se não
integrarmos esses outros dois
pontos, a produção fica comprometida”, explicou Ananias.
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Máquinas versáteis revolucionam a atividade no campo
Thiago Soares

Q

uando o assunto é maquinário, os produtores
que visitaram a nona edição
da AgroBrasília tiveram a
oportunidade de conferir,
de perto, as grandes novidades para auxiliar na lavoura.
Cada vez mais, as empresas
investem em tecnologia no
desenvolvimento dos aparelhos. É possível até acompanhar a produção à distância
através de aplicativos no
celular ou no computador. A
simplificação de funções das
máquinas, com maior versatilidade, também foi apresentada na Feira Internacional dos Cerrados.
Diversas Empresas originárias do Brasil e também
do exterior mostraram as
novidades para o mercado. E,
como ocorre em todas as edições da Feira, grande parte
dos estabelecimentos atraiu
os produtores pelas facilida-

des de financiamento com
os bancos e também por descontos adquiridos - tudo isso
somente durante os cinco
dias da Feira.
A tecnologia se torna
uma excelente aliada no
campo. Por isso, empresas
desenvolveram dispositivos
essenciais para o controle
das atividades agrícolas. A
New Holland, por exemplo,
apresentou o sistema de painel de controle de equipamentos agrícolas. A garantia
da fábrica é de melhor acompanhamento da produção.
Tudo isso por meio de relatórios vistos no computador,
de qualquer lugar do mundo.
O sistema também possibilita ao produtor se comunicar
com o operador do veículo.
Por ele, é possível geral tabelas no Excel capazes de
auxiliar no controle da propriedade rural. "O produto,
que foi lançado em maio
deste ano, tem tido uma boa

Máquinas Como o Hércules 6.0 oferecem mais agilidade e segurança nas lavouras

aceitação pelos produtores
rurais apesar do pouco tempo de mercado. A intenção
é garantir uma praticidade
no controle das atividades",
explica Hugo Rissato, gerente de marketing da New
Holland. Para se ter o acesso
ao painel de controle, basta,
no momento da compra de
algum equipamento da empresa, optar pelo sistema.
No estande da Stara, os visitantes puderam aproveitar
a feira para conhecer mais so-

bre a Princesa, plantadora articulada e com sistema exclusivo de transporte. O Hércules
6.0 é outra novidade do mercado, sendo o maior distribuidor autopropelido produzido
no Brasil. Já o Imperador 3.0
trouxe um novo conceito em
máquinas agrícolas, pois é um
autopropelido que reúne um
pulverizador com barras centrais e um distribuidor - tudo
isso comandado por meio de
um único botão. O diferencial
seria a praticidade. "Em ou-

tros equipamentos, é até possível fazer as duas operações,
mas não com tamanha tecnologia por meio de um único
comando", descreve o representante comercial da marca, Alexandre Berleig. Todo
o projeto foi desenvolvido na
fábrica da empresa, na cidade
de Não-Me-Toque (RS). "As
características da barra central garantem a estabilidade
das operações. Isso garante
qualidade nas funções", garante Alexandre.

Biotecnologias e novos aparelhos auxiliam produtores
Leonardo Novais

D

iversas empresas de insumos levaram, para
a AgroBrasília 2016, novas
tecnologias em produtos e
serviços para suprir as necessidades do agricultor,
como produtos para o cultivo e inovações em biotecnologia. Durante a Feira, o
produtor pôde vivenciar o
impacto da utilização das
boas práticas agrícolas para
melhoria na sua lavoura.
A Dow AgroSciences
apresentou três temas de
boas práticas agrícolas de
forma interativa. O primeiro
tema foi tecnologia de aplicação – um simulador de deriva,
que possibilita a simulação
das condições reais de vento
e tamanhos de gota das aplicações.
O segundo tema foi o manejo da resistência da lavoura
às plantas daninhas. Por meio
de uma plataforma digital, o
agricultor será capaz de identificar as plantas daninhas to-

lerantes e resistentes na sua
lavoura e as melhores recomendações de manejo.
Já o terceiro tema abordou aspectos importantes
como o refúgio, que visa
assegurar a gestão da biotecnologia e garantir a longevidade da plantação. “As
ações de treinamentos e
capacitação são fundamentais para promovermos uma
agricultura responsável”, diz
Ana Cristina, coordenadora
de Boas Práticas Agrícolas da
Dow AgroSciences.
Com os crescentes desafios da agricultura tropical, que envolvem a rápida
evolução de doenças, pragas
e plantas daninhas, os agricultores precisam ter acesso a novas tecnologias para
obter o máximo potencial
produtivo de suas lavouras.
Pensando nisso, a Syngenta
apresentou o novo fungicida
Elatus, que tem por objetivo
o controle de ferrugem e das
manchas foliares da soja.
Outra novidade em bio-

tecnologia de última geração foi a Agrisure Viptera 3,
que proporciona amplo controle das principais lagartas
de importância econômica
que atacam a cultura do
milho. Segundo Wellington
Ribeiro, coordenador de comunicação, o ponto principal da biotecnologia são os
atributos mais fortes em
tecnologia à disposição dos
produtores de milho, como
a praticidade, o desempenho superior e a segurança
no manejo à resistência de
pragas.
Com a perspectiva de capitalização do produtor, os
fabricantes acreditam que
haverá uma forte procura
por inovações tecnológicas,
por isso, apostam forte na
apresentação do que de melhor possuem em seu portfólio para atenderem a esta
demanda. Para a AgroBrasília 2016, a Koppert trouxe
duas inovações no segmento
da tecnologia que vêm auxiliar o produtor rural nas to-

O aplicativo Compatibilidade Koppert pode ser utilizado
em smartphones, tablets ou computadores

madas de decisões durante
o plantio. Uma das tecnologias lançadas na Feira é o
aplicativo Compatibilidade
Koppert, disponível para o
sistema Android e IOS.
“No aplicativo isso é
possível. Basta escolher no
app o tipo de produto biológico e selecionar o tipo

de produto químico desejado que possa combinar
para a aplicação na lavoura. Feita a escolha, o aplicativo mostrará o resultado:
se combina ou não a mistura dos produtos escolhidos”, diz Luziário Fonseca,
Coordenador Comercial de
Vendas da Koppert.
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AGRICULTURA FAMILIAR

Um novo olhar para a vida no campo

No Espaço de Valorização da Agricultura Familiar, pequenos e médios produtores conhecem técnicas e soluções alternativas para a otimização do sistema produtivo

Christiane Ribeiro

V

isitar o Espaço de Valorização da Agricultura
Familiar (EVAF) na AgroBrasília é mais que conhecer
tecnologias de baixo custo e
de fácil implantação destinadas a gerar renda, aumento
de produtividade e conforto
no campo. É ter a oportunidade de ver o brilho nos
olhos de crianças, mulheres
e homens orgulhosos das comunidades que constroem
juntos, maravilhados com as
possibilidades apresentadas
nos treze circuitos tecnológicos que percorrem e fotografam visualmente. “Amei

tudo o que vi e quero colocar
em prática”, entusiasma-se
Maria Carmelita, produtora
de galinhas, porcos e coelhos no Acampamento Renascer, em Sobradinho (DF).
“Vou baratear a ração com
a mistura de feijão andu no
milho, fazer os bebedouros
com garrafas pet e comprar
uma chocadeira em sociedade com quatro pessoas”, cita.
Assim como ela, os cerca
de 4.000 agricultores familiares e estudantes que visitaram o EVAF, de 10 a 14 de
maio, ouviram funcionários
da Emater, MDA e Embrapa
repetirem informações, durante horas, com o mesmo

Anúncio Banco do Brasil

O bom dessa
feira é que a
gente volta
pra casa
com vontade
de inovar,
de sair do
tradicional”
Zenilde Matos, agricultora
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AGRICULTURA FAMILIAR
de cultivo protegido de hortaliças, aprendeu técnicas de
adubação verde e produção
de biofertilizantes.
Mas, o que mais o chamou a atenção foi a perspectiva de produzir energia
eólica e de biomassa, para
reduzir custos e viabilizar
projetos. “Tinha muita coisa
que eu não conseguia implantar na chácara por não
ter energia trifásica. Agora,
vou investir em energia eólica e construir novos tanques com a tecnologia que vi
aqui”, planeja Nazareno.

“O bom dessa feira é que
a gente volta pra casa com
vontade de inovar, de sair
do tradicional”, emenda a
agricultora Zenilde Matos,
com projetos de construir
um biodigestor para a produção do biogás, junto a
companheiros do assentamento onde mora, em Cristalina (GO). Assim, o conhecimento adquirido vai sendo
convertido em melhoria na
vida do campo, com o suporte da Emater, presente em
17 unidades de atendimentos no Distrito Federal.

No Circuito de Energias Renováveis, muitas opções para
a geração de energias limpas: energia solar, biometano,
biodiesel e biomassa

entusiasmo, atenção e vontade de multiplicar conhecimentos. “A feira é um retrato do que queremos
ver nos assentamentos, nas pequenas propriedades
familiares. Esperamos que, com as tecnologias e inovações, os produtores possam prosperar e melhorar
sua produção”, idealiza a veterinária Florence Berthier, coordenadora do Circuito de Piscicultura.
Essa é a expectativa de Nazareno Carlos, produtor de hortaliças, frutas e peixes em Planaltina (DF),
onde procura implantar o sistema agroflorestal. Em
meio a plantações e estruturas muito bem cuidadas,
ele se entusiasmou com um novo sistema para intensificar a produção de alevinos, conheceu opções

Novas cultivares de hortaliças chamaram a atenção dos visitantes

ILPF

Com o foco na criação de ambientes produtivos
Christiane Ribeiro

E

nquanto o cenário rural
brasileiro aponta redução geral da rentabilidade,
a Fazenda Maringá registra
lucros líquidos de até 64%
nas cinco últimas safras. O
segredo para o resultado positivo foi repassado pelo produtor Leonardo Sato, no Dia
de Campo sobre a Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta
(ILPF), promovido pela Embrapa no dia 13 de maio, na
AgroBrasília.
Segundo ele, tudo começou com uma mudança no
modelo de gestão. “Nosso
foco, hoje, não é a produção
de cereais, carnes ou frutas. É

a produção de ambientes produtivos, base do sistema ILPF.
A partir do solo produtivo, o
que tivermos da superfície
para cima pode dar certo”,
ensina Sato.
Ele apresentou alguns
projetos desenvolvidos com
êxito na propriedade, em que
outros produtos de destaque
são funcionários satisfeitos,
meio ambiente harmônico
e precisão nas funções. Para
resolver problemas de doença no solo e queda de produtividade de uma lavoura,
por exemplo, foi aplicado o
projeto “Boi Irrigado”, com
implantação do pastejo rotacionado sob os pivôs. “Nesse
pastejo, com o consumo da

O produtor Leonardo Sato apresenta a experiência bem sucedida da Fazenda Maringá, que aderiu ao sistema ILPF

forrageira e sal proteinado,
conseguimos quase 6 UA por
hectare de lotação e um ganho médio diário de 903 gramas por cabeça/dia”, celebra.

Além da “Experiência da
Fazenda Maringá”, outras
quatro estações foram apresentadas no Dia de Campo:
“Plantio Direto para Conser-

vação da Água e do Solo”,
“Desafios e Oportunidades
da ILPF”, “Serviços Ecossistêmicos” e “Oportunidades do
Plano ABC”.
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PECUÁRIA

Pecuaristas apresentam animais alto padrão genético
O público interessado em
conhecer as novidades e
realizar negócios pecuários
saiu da AgroBrasília
satisfeito. Em 2016, a
programação reuniu leilão,
provas e a presença da
Associação Brasileira
de Criadores de Zebu e
criadores de bovinos das
raças Braford, Gir, Guzerá,
Nelore, Simbrasil, Zebu,
ovinos das raças White
Dorper e Dorper, caprinos
da raça Saanen e equinos.
A raça Nelore corresponde a cerca de 80% do gado bovino de corte brasileiro

Leonardo Novais

N

ovidade na Feira, o
primeiro julgamento
das raças de ovinos White

Dorper e Dorper teve como
jurado Giancarlo Antoni,
inspetor técnico da Arco
(Associação Brasil Criadores
de Ovinos). Jurado renoma-

Há mais de 25 anos na região do Distrito Federal, a raça Simbrasil se
adaptou bem ao clima quente do Cerrado

A vencedora do julgamento da raça White Dorper, Monte Olímpio 543

do no Brasil e especialista
nas duas raças, Giancarlo
relata que os animais foram
julgados de acordo com os
critérios do estatuto de julgamento da Arco. A presença de animais de qualidade
confirma o empenho dos
criadores do Distrito Federal, que investem nessas raças sul-africanas.
Os animais campeões da
raça Dorper foram o macho
Orfeu 141 e a fêmea HRT Gipsy 139, ambos de propriedade de Rogério Tokarski, do
Haras Rancho Tokarski. De
acordo com a veterinária
responsável, Sarah Rocha,
o julgamento foi bastante concorrido, com oitenta
animais na pista. “Há algum
tempo, estamos fazendo o
melhoramento genético dos
animais e agora estamos colhendo o resultado do esforço”, diz Sarah.
Os vencedores da raça
White Dorper foram o macho Five Stars 522 e a fêmea
Monte Olímpo 543, frutos da
parceria dos criadores Ricardo Távora, Tânia Maldaner
e José Idelcário. “Nós compramos, em sociedade, esses
carneiros em São Paulo, e, por
ser a primeira exposição dos
animais, estamos muito satis-

feitos com o resultado obtido
desta compra”, reforça Tânia.

Bovinos

Há três anos, a ACZP
(Associação dos Criadores
de Zebu do Planalto), em
parceria com a ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), participa
da Feira expondo animais
de alto padrão genético. De
acordo com Marcelo Toledo,
superintendente técnico da
ACZP, a Feira proporciona
oportunidades de vendas
pós-evento, quando as visitas passam a ser nas propriedades rurais. “O expositor vê um grande negócio
na AgroBrasília, pois, obtém
resultados positivos decorrentes da exposição dos animais. Por isso, o espaço da
pecuária está aumentando a
cada ano”, diz Toledo.
Há mais de 25 anos na
região do Distrito Federal,
a raça Simbrasil se adaptou bem ao clima quente
do Cerrado. O expositor da
raça, Jeverson Luiz, proprietário da Fazenda Aracê, confirma que o sucesso
das vendas após a exposição na AgroBrasília tem
resultado positivo. “É mui-

to satisfatório participar
da Feira, pois recebemos
visitas durante todo o ano
na fazenda para fechar negócio”, relata Jeverson.

Leilão Braford

O 2º Leilão Braford
Tropical Genética Adaptada aconteceu paralelamente à AgroBrasília 2016.
Ao todo, foram comercializados 51 touros e 27
fêmeas registradas de diversas categorias. O leilão
foi realizado por meio da
parceria entre a Fazenda
Sucupira, de Arinos (MG),
a Agropecuária Santa Ana,
de Uruguaina (RS), e a Estância Luz de São João, de
São Gabriel (RS).
Depois de um resultado
positivo, Ademir Cenci, proprietário da Fazenda Sucupira, se diz satisfeito com o
preço a que os animais foram
comercializados. “O leilão
superou nossas expectativas, aproximadamente 400
pessoas estiveram presentes.
Produtores que compraram
animais no ano passado voltaram para adquirir mais bovinos da raça Braford, sinal
que a raça agradou ao produtor”, afirma Ademir.
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ÁREA INTERNCAIONAL

AgroBrasília coloca o Centro-Oeste
na rota internacional do agronegócio
Isabella Lucas

L

ocalizada próximo à capital federal, a AgroBrasília desempenha importante papel como a principal
vitrine do agronegócio para
os visitantes internacionais.
A nona edição da Feira Internacional dos Cerrados
foi marcada pela visita de
diversas comitivas em missões diplomáticas e expositores estrangeiros.
Representantes de dez
países estiveram presentes
para conhecerem a produção agrícola do Centro-Oeste
brasileiro – Bélgica, Botsuana, China, Espanha, Estados
Unidos, França, Gana, Índia,
Moçambique e Panamá. No
Pavilhão de Negócios, Angola, Colômbia, México e Peru
expuseram as novidades de
seus países. Ana Paula Cenci,
a coordenadora da área internacional da AgroBrasília,
afirma que “a AgroBrasília
é o principal canal de interação de visitantes estrangeiros e produtores, empresas de tecnologia agrícola e
institutos de pesquisa. Muitos deles não sabiam que o
Distrito Federal possui um
campo tão produtivo”.
Interessada na troca de
experiências com os produtores brasileiros e em busca de parcerias comerciais,
Angola expôs os potenciais
agrícolas e pecuários do
país. Além de estande, a
Embaixada de Angola organizou também a Rodada de
Negócios: Potencialidades
Agrícolas da Província do
Zaire, com o governador do

Zaire, Joanes André. “Temos
grandes potenciais no ramo
da agricultura, da pesca e
indústrias do comércio. Angola é rica potencialmente,
mas precisamos transformar essa potência em realidade no que se refere às
relações comerciais. Seria
reduzir a quantidade de importação e crescer a exportação”, destaca o líder.
A Colômbia marcou presença pela mostra dos resultados das pesquisas desenvolvidas pelo Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa).
Além da troca de material
genético, parte importante
desta cooperação reside no
compartilhamento de experiência em diferentes áreas,
como produção de maracujá
e bambu. “A Colômbia possui mais de 20 milhões de
hectares agricultáveis mas,
destes, só 5 milhões estão
produzindo. Temos muito
interesse em conhecer as
pesquisas e desenvolvimento agrícola do Cerrado brasileiro, pois temos 6 milhões
de hectares agricultáveis no
nosso cerrado”, explica Juan
Pablo Hernandez, Ministro
Conselheiro da Embaixada
da Colômbia.
A China, que é um dos
maiores compradores da
soja brasileira, participou,
mais uma vez, da AgroBrasília. O ministro da Embaixada da China no Brasil, Wang
Wei, visitou a nona edição
da Feira Internacional dos

Cerrados. Ele ressaltou a
organização. “É uma oportunidade dos produtores de
outros países conhecerem
as tecnologias que estão
sendo aplicadas no Campo
brasileiro. A nossa intenção é firmar, cada vez mais,
parcerias com o país, seja
comprando ou vendendo. A
Feira, mais uma vez, estava
organizada e nossa intenção
já é retornar na edição de 10
anos”, aposta.
Representantes do Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA)
também estiveram presentes na Feira. O principal
objetivo da comitiva era conhecer e conversar com produtores locais e empresas
de tecnologia agropecuária

COOPERATIVISMO

AG R O P E C UÁ R I O B R AS I L E I R O

para sentirem como será a
próxima safra. “Viemos de
Washington com dois analistas para saber como está
a safra daqui. Sabemos que
a Feira é muito importante
para o Cerrado, porque está
numa área única para a agricultura”, destaca Nicholas
Rubio, adido de agricultura
do USDA na Embaixada dos
Estados Unidos.
Composta por membros do Governo e instituições não-governamentais,
a comitiva de Moçambique
desembarcou já no primeiro dia da Feira. O engenheiro florestal da Unidade de
Gestão de Fundo Internacional do Ministério do
Território, Ambiente e Rural, José Soares, destaca a

1543
C O O P E R AT I VAS

UMA IDEIA CULTIVADA EM CONJUNTO
GERA FRUTOS PARA TODA SOCIEDADE

994 MIL
COOPERADOS

troca de experiências que a
AgroBrasília proporciona.
“Viemos em busca de novidades do mercado, principalmente em relação à
questão da redução do desmatamento. Sabemos que o
Brasil está avançado nessa
área. Esperamos, durante
esses dias, adquirir e voltar
com novos conhecimentos
para o nosso país”, detalha.

181 MIL
E M P R E G O S D I R E TO S
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INSTITUIÇÕES

Instituições levam conhecimento aos produtores

No estande institucional a OCDF ofereceu consultorias e realizou jogos interativos

Isabella Lucas

A

participação da Agência
Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico
do Distrito Federal – Adasa
- na nona edição da AgroBrasília foi movida a informação.
Durante os cinco dias de atuação dos servidores, técnicos e
colaboradores da Agência na
Feira, mais de oito mil pessoas
receberam orientações sobre
recursos hídricos, resíduos
sólidos, água e esgoto, drenagem urbana e projetos especiais nas ilhas de atendimento
montadas no Espaço Adasa.
Palestras sobre temas
que envolvem o setor agropecuário e um relevante debate com o tema central “O
seu papel no futuro da água
e do agronegócio” foram
importantes ferramentas de
mobilização no estande. O
encerramento da presença
da Adasa na Feira foi marcado pelas contribuições para

o 8º Fórum Mundial da Água
2018. A iniciativa do Projeto Rumo a Brasília é fundamental para que a série de
palestras e o debate em torno do papel da população no
futuro da água e do agronegócio atinjam seu objetivo.
O Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal também marcou
presença na AgroBrasília
2016 com ações socioeducativas focadas principalmente na população rural, que,
em geral, reside próximo
às rodovias. O órgão apresentou o Movimento Maio
Amarelo, uma ação para
conscientizar os motoristas
da importância de respeitar
as sinalizações e chamar a
atenção da sociedade para
o alto índice de mortes e
feridos no trânsito em todo
o mundo. “Essa ação é importante porque, em quase
todos os dias, acontecem
acidentes de trânsito nas ro-

dovias da região, e precisamos estar bem informados
para não acontecer com a
gente”, relata Adriana Gomes, moradora de Marajó.
Grandes apoiadores da
Feira, os Sistemas OCB e
OCDF realizaram a palestra Saber Cooperativo, que

abordou temas relativos à
história do cooperativismo, ao funcionamento das
cooperativas,
princípios
e valores, direitos e deveres, organização em ramos,
dentre outros. O objetivo
foi difundir a doutrina cooperativista. Além disso,
o cooperativismo também
pôde ser conhecido pelos
interessados no estande
institucional, que ofereceu
consultorias e realizou jogos
interativos e reuniões.
Localizada na entrada do
Circuito de Valorização da
Agricultura Familiar, a área
do Sebrae no DF contou com
atendimento individualizado aos visitantes; Mercado do
Produtor, com dezenove estandes; e um teatro, em que
os agricultores puderam participar de capacitações que
transmitiram, de forma lúdica,
conhecimento sobre temas
importantes como empreendedorismo e gestão, além de
palestras técnicas organizadas
por entidades parceiras como

o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do DF - Senar/
DF e Federação da Agricultura
e Pecuária – Fape/DF.
Realizar a Educação
Profissional, a Assistência
Técnica e as atividades de
Promoção Social, contribuindo para um cenário de
crescente desenvolvimento
da produção sustentável,
da competitividade e de
avanços sociais no campo.
Foi com este objetivo que o
Sistema Fape-DF/Senar-DF
ofereceu, na AgroBrasília,
vários cursos, palestras, seminários e oficinas de capacitação para o público que
visitou a Feira. Na ocasião,
foi lançado o Programa de
Assistência Técnica e Gerencial do Distrito Federal,
uma iniciativa do Senar Nacional. Em fase de implantação no DF, o Programa já
possui quatro turmas formadas, divididas por tipo
de produção - orgânicos,
ovinos, hortifrutigranjeiros
e piscicultores.

Servidores da Adasa demonstraram ao público como é feito o monitoramento da qualidade da água

O BRB é o grande parceiro do agronegócio de toda a nossa região
centro-oeste, com níveis de produtividade que superam a média
nacional. Seja grande, médio, pequeno produtor ou agricultor familiar,
pessoa física ou jurídica, o BRB oferece o melhor repertório de crédito e
soluções, do jeitinho que o seu negócio precisa.
BRB. Faz tudo pelo agronegócio. Faz tudo por você.
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PESQUISA

Entidades apresentam soluções para energias
renováveis e produção de sementes

Jovens aprendem sobre o aproveitamento de biomassa residual da extração de óleo para produção de biodiesel

Isabella Lucas

P

resentes na AgroBrasília desde o início, as
instituições de pesquisa levam ao conhecimento dos
produtores os resultados
das mais recentes pesquisas agropecuárias. Na nona
edição da Feira, a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) e
o Instituto Agronômico do
Paraná (Iapar) apresentaram novas cultivares de
grãos, frutas, circuitos tecnológicos e eventos.
Além do estande e da
vitrine de tecnologias, a
Embrapa contou com duas
estações no Espaço de Valorização da Agricultura
Familiar (EVAF): o circuito de Energias Renováveis,
organizado pela Embrapa
Agroenergia (Brasília-DF) e
o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) com a
estação de Gestão Ambiental, apresentada pela Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia (Brasília-DF).

Um dos destaques foi o
estande de Energias Renováveis, em que os produtores conheceram alternativas
para geração solar e eólica,
bem como para produção de
biogás e participação no Programa Nacional de Produção
e Uso do Biodiesel. O chefe-geral da Embrapa Agroenergia, Manoel Souza, afirmou
que a agricultura familiar é
uma das bandeiras do centro de pesquisa. Para Souza,
fontes renováveis tanto podem ser alternativas para
fornecimento de energia nas
propriedades rurais quanto
para ampliação da renda dos
produtores, principalmente
quando ocorre o aproveitamento de resíduos da produção agropecuária.
Abrindo a agenda de
eventos da AgroBrasília
2016, o Seminário de Energias Renováveis na Agricultura discutiu a redução
de despesas com energia
elétrica e apontou soluções
para a produção de energia
a partir do aproveitamen-

Anúncio Caixa

to de recursos naturais. O
seminário foi promovido
pela Embrapa Agroenergia,
Emater-DF e pelo então
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).
Entre as tecnologias que
foram apresentadas na vitrine, destaque para a cultivar
de soja que foi lançada durante o evento, a BRS 7780
IPRO, importante para o
manejo integrado de pragas,
além da cultivar BRS 7380

RR, lançada na Agrobrasília
de 2015 e que possui ciclo
precoce, resistência ao herbicida glifosato e resistências múltiplas a nematoides.
Parceiro da AgroBrasília, o Iapar trouxe para
a nona edição da Feira variedades de sementes para
cultivo que prometem incrementar a produção agrícola no Centro-Oeste. Entre
os destaques, cultivares de
aveia surgem como opção
para prevenção de pragas,
alimentação humana e animal, além de base para o
plantio direto. A aveia IPR
Cabocla, do tipo preta, chamou bastante a atenção,
por seu ciclo precoce, de
130 dias – enquanto a maioria possui 180 dias–, boa tolerância à ferrugem e alta
taxa de proteína.
Além da aveia, o Iapar
também apresentou variedades de feijão como o Curió,
do tipo carioca, produzido
em parceria com a Coopa-DF. O Curió tem despertado
o interesse de produtores

Com boa adaptação no Cerrado a IPR 99 chamou a atenção dos visitantes

da região pela alta produtividade – 3.800kg/ha – e por
ser um produto pesado, com
sementes grandes que não
escurecem. Horácio Juliatto,
representante do Iapar em
Brasília, acrescenta que “é
importante a parceria entre
a Coopa-DF e o Iapar, pois
possibilita que o Instituto
teste as novas cultivares no
Distrito Federal e, ao mesmo
tempo, garante à Cooperativa material com certificado
de qualidade e fruto de cruzamento natural”.
Outra atração que atraiu
os visitantes foi o Programa
de Qualidade de Café, que
trouxe informações sobre
cafés comerciais e gourmets,
como os diferentes pontos
de torra. No campo demonstrativo de café, as variedades
IPR 99 - café amarelo - e IPR
103 – vermelho -receberam
atenção especial dos produtores. Com boa adaptação no
Cerrado, são cultivares que
apresentam galhos cheios de
grãos uniformes, o que garante a qualidade da bebida.
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COOPA-DF

Dirigentes da Coopa-DF avaliam a AgroBrasília
Em 2017, a AgroBrasília completa 10 anos. Ao longo dos anos, a Feira cresceu,
amadureceu, ganhou reconhecimento e se firmou como a Feira Internacional dos Cerrados.
Para sua 10ª edição, a Coopa-DF está preparando um evento ainda mais completo.
"A AgroBrasília superou e muito a
nossa expectativa, pois o volume de negócios foi acima do
esperado para um momento
de crise. Notamos, também,
a presença de um público
específico, mais focado em
agronegócio, como vários
produtores não só da região
como também localidades mais
distantes. A região está entendendo que a AgroBrasília é um
lugar importante para se realiza“A AgroBrasília 2016 foi uma surpresa
em movimento de público e volume
de vendas, considerando o contexto
econômico e climático do país. A 10ª
edição será maior e melhor e, por ser
um marco significativo, acredito que
será motivo de grande comemoração.

rem negócios. Os eventos organizados pela Feira refletem nossa preocupação em abordar temas atuais que são do interesse
do produtor. Temos visto que essas palestras têm grande procura pelo produtor e isso nos mostra que estamos no caminho
certo. O I Fórum Brasileiro de Café Irrigado teve uma boa repercussão, com a presença de um grande público e focado no
setor. O EVAF é uma área pela qual temos um grande carinho e
ficamos muito satisfeitos com o trabalho realizado pela Emater
e pela Seagri. Mesmo com poucos recursos, usaram a criatividade e foram muito felizes no que quiseram apresentar. O
Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, a cada ano, vai melhorando.
Temos um cuidado muito grande com o conforto dos visitantes, por isso primamos pela sua infraestrutura e paisagismo.”
Leomar Cenci, presidente

A AgroBrasília é uma Feira cujo crescimento ninguém
imaginava tão alto. Estamos numa região onde há muita diversidade de culturas, produtores capitalizados e
tecnificados, e isso traz um movimento maior para a
Feira. Convido a todos os interessados em agropecuária a virem para a 10ª edição da AgroBrasília, para conhecerem as novidades e realizarem bons negócios.”
Carlos Vitor, conselheiro de administração

“Através da aprovação do
público e da visibilidade alcançada, a Agrobrasília demonstra, mais uma vez, ser
uma feira de negócios. Sem
dúvida, por sua ótima organização e localização privilegiada, a Agrobrasília coloca-se
como um polo de divulgação e difusão de
novas tecnologias para o Agronegócio brasileiro e internacional.”
Derci Cenci – diretor secretário

Realização

“Quero agradecer aos expositores e visitantes que
participaram da nona edição da AgroBrasília.
Consolidada como importante para a difusão de
tecnologia, a Feira superou as expectativas de
negócios, mesmo em um ano com um cenário
econômico desafiador. Contamos com a participação de todos para a 10ª edição!”
Paulo Bonato, conselheiro de administração

“Quero agradecer aos expositores e visitantes
que participaram da nona edição da AgroBrasília. Consolidada como importante para a difusão de tecnologia, a Feira superou as expectativas de negócios, mesmo em um ano com
um cenário econômico desafiador. Contamos
com a participação de todos para a 10ª edição!”
José Guilherme Brenner, vice-presidente
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