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Décima edição da AgroBrasília mostra
a força do agronegócio brasileiro

A AgroBrasília 2017 bateu recorde de público, expositores e volume de negócios. A décima edição da Feira
Internacional dos Cerrados foi um sucesso e superou as expectativas dos organizadores. Cerca de 99
mil pessoas passaram pelo Parque Tecnológico Ivaldo Cenci durante os cinco dias do evento, que reuniu
expositores, empresas, produtores rurais, empreendedores, estudantes e público em geral. Neste ano, 430
expositores apresentaram suas novidades e inovações para o agronegócio e movimentaram R$ 710 milhões
em negócios.

AgroBrasília 2018

-

15 a 19 de maio

-

www.agrobrasilia.com.br
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EDITORIAL

MEMÓRIA

AGROBRASÍLIA DEZ ANOS DE SUCESSO!

F

inalizamos a décima
edição com o sentimento de dever cumprido!
Nesta edição, o leitor
poderá ver um pouco do
que foi essa notável AgroBrasília 2017!
A AgroBrasília cumpriu seu papel: ser a vitrine da região do Planalto
Central, região esta que
é a mais diversificada do
mundo e a mais tecnificada do país. Em diversos
segmentos do Agro, a Feira foi exuberante, pujante! Nos rostos das pessoas,
tanto de visitantes como
de expositores, notava-se
a expressão de satisfação;
também em depoimentos,
por estarem num grande
evento, num dos melhores do país em qualidade e
grandiosidade.

E já estamos trabalhando para 2018! Queremos impulsionar ainda mais a área
da pecuária e criar um novo
setor - o de equipamentos
e insumos para hortaliças,
flores e frutas.

Boa leitura!
Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral
da AgroBrasília

PESQUISA

AVALIAÇÃO GERAL DA FEIRA

AVALIAÇÃO EXPOSITORES

AVALIAÇÃO VISITANTES

C

onfira a pesquisa realizada durante a
décima edição da AgroBrasília. Foram
entrevistados um total de 1100 visitantes
e constatadas as opiniões de 197 expositores. Os resultados apontam que a Feira só
cresce a cada ano e mostra a satisfação de
quem visita e expõe na Feira Internacional
dos Cerrados.
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FEIRA

Décima edição da Feira Internacional dos Cerrados
supera expectativas

AgroBrasília 2017 se destacou pelas inovações tecnológicas

ISABELLA CANTARINO

N

ão há dúvidas que o setor
agropecuário do Brasil é
um dos mais ricos e diversificados do mundo. É ele o responsável por movimentar e
aquecer a economia do país,
levantando o PIB e alavancando importações e exportações, o que reflete em melhorias para toda a população. O
Centro-Oeste, por exemplo, é
responsável pela maior produção de grãos do país e mostra a força da região.
Durante os dias 16 a 20
de maio, a AgroBrasília foi
realizada. A Feira cumpre
seu papel em incentivar o
agronegócio como um dos
maiores responsáveis pelo
crescimento nacional. Voltada a empreendedores de
todos os portes, é caracterizada como uma das grandes
feiras do segmento agrícola
brasileiro. Neste ano, a edição comemorativa bateu recorde e mostrou a todos os
presentes a capacidade de
uma das regiões mais tecnificadas do mundo.

Números
Com público recorde,
cerca de 99 mil visitantes estiveram presentes no Parque
Tecnológico Ivaldo Cenci durante os cinco dias de evento. A Feira Internacional dos
Cerrados superou todas as
expectativas.
Realizada pela Cooperativa Agropecuária da Região
do Distrito Federal (Coopa-DF), a AgroBrasília contou
com a presença de 430 expositores de diversos segmentos do agronegócio e movimentou um montante de R$
710 milhões em valores negociados, 20% a mais do que
na edição passada.
Levantamento
prévio
realizado junto aos Bancos
aponta que algumas instituições aumentaram em 50% os
resultados em relação à edição anterior da Feira. Todas
tiveram um rendimento em
montante e em número de
propostas, pelo menos, 20%
maior do que em 2016. Outro destaque deste ano foi a
diversificação do portfólio
de produtos e serviços que as

instituições financeiras ofereceram durante a AgroBrasília, como seguros e consórcios, por exemplo.

ou na agricultura
tecnificada, voltada
aos grandes empresários rurais”, disse.
Atenta às questões de responsabilidade social e ambiental, a Feira teve como
tema "Transmitir Conhecimento Garante
Inovação". Todas as
entidades participantes desenvolveram
atividades ligadas à
educação ambiental
para todas as idades.
A abordagem contribuiu para o fortalecimento da imagem do
Agronegócio como
ente gerador de oportunidades e multiplicador de
ideias construtivistas.
Neste ano, o Espaço de
Valorização da Agricultura
Familiar (EVAF) contou com
14 circuitos com tecnologias
testadas e voltadas ao agricultor familiar. Já o Dia de
Campo da Integração Lavora-Pecuária-Floresta, tradicional na Feira, foi promovido
pela Embrapa e levou grande
número de produtores rurais, técnicos e estudantes à
Feira. Sob forte expectativa,
empresas e produtores souberam o resultado do Dia de
Campo da Competição de
Cultivares de soja.

A décima edição da
AgroBrasília foi palco da
exposição PAD-DF 40 anos
e AgroBrasília 10 anos, que
apresentou toda a história e
pioneirismo da região e, cronologicamente, os dez anos
de Feira. Foi lançado, ainda,
durante os dias de evento, o
livro que marca os 40 anos
do PAD-DF.
Dever cumprido
De acordo com Ronaldo
Triacca, coordenador-geral
da Feira, “a AgroBrasília superou todas as nossas expectativas. A Feira foi um
sucesso, com satisfação total
dos expositores e do público.
Para nós, da organização, é
uma grande alegria ter finalizado essa décima edição, que
é um marco para nós e para a
região como um todo. Então,
estamos realmente com sentimento de dever cumprido e
com números muito satisfatórios”, disse.
Com uma grande pauta
repleta de eventos promovidos por expositores, novidades, inovações tecnológicas
e uma forte presença dos
visitantes, a décima edição
da AgroBrasília foi encerrada com muitas expectativas
para 2018, já com data marcada, para o período de 15 a
19 de maio.

Inovações tecnológicas
foram destaques em 2017
Consolidada como uma
vitrine das novidades do setor agropecuário, as empresas expositoras trouxeram
para a AgroBrasília 2017
grandes inovações no quesito máquinas, implementos
e equipamentos agrícolas.
Máquinas inovadoras e insumos que prometem melhorar
e auxiliar os agricultores na
produção também estiveram disponíveis para
os visitantes da décima
edição da Feira.
O governador do
Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, esteve
presente durante três
dias da AgroBrasília. “É
importante que as pessoas visitem essa Feira,
pois é uma oportunidade de conhecer o que
há de mais moderno,
seja no ponto de vista
da agriculta familiar, Parque Tecnológico Ivaldo Cenci reuniu grandes empresas do agronegócio
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DEPOIMENTOS
A AgroBrasília foi criada em 2008 com o intuito de oportunizar ao agricultor da nossa região de conhecer tecnologias,
tanto de máquinas, quanto de sementes, mais próximas da sua propriedade, sem a necessidade de se realizar grandes
deslocamentos. A ideia foi colocar mais próximo ao agricultor o que há de mais moderno na agricultura nacional, a fim
de que pudesse aplicar em sua propriedade, de forma a obter maior rentabilidade nos seus negócios.
A cada ano, as empresas desenvolvem novas coisas que facilitam a vida do agricultor. A Feira possibilita, ainda, ao público
urbano conhecer o agronegócio, pois grande parte da população que vive na cidade não tem a menor ideia do que é a
agricultura local. Este ano, a AgroBrasília mais uma vez cumpriu seu papel.
MARCONI BORGES - GERENTE DA EMATER NO PAD-DF | VICE-PRESIDENTE DA AGROBRASÍLIA

A AgroBrasília fortalece o agronegócio da região. Nesses dez anos, o salto de produtividade que observamos no
campo foi muito grande. Houve incremento de 30% na produtividade, não só no PAD-DF, mas em toda a região.
Isso se deve a AgroBrasília. O produtor que tem interesse em buscar tecnologias irá encontrá-las na Feira. A
AgroBrasília tem como missão apresentar as inovações disponíveis para o produtor rural, seja ele de pequeno,
médio ou grande porte.
LEOMAR CENCI - PRESIDENTE DA COOPA-DF

ESPECIAL

Exposição que relembrou os 40 anos do PAD-DF
emociona visitantes

Exposição marcou os dez anos da Feira Internacional dos Cerrados

ISABELLA CANTARINO

A

décima edição da AgroBrasília foi palco da Exposição PAD-DF 40 anos e Agro-

Brasília 10 anos, que consistiu
em apresentar a história da
região onde a Feira Internacional dos Cerrados está situada. Quem visitou a exposição

ficou emocionado.
Com uma estrutura feita
especialmente para a edição
comemorativa, os visitantes
puderam observar, de forma

Para realizar seus projetos,
conte com o Sicoob.
Atendimento Sicoob
SAC: 0800 724 4420 | Ouvidoria: 0800 725 0996
Atendimento seg. a sex.: 8h às 20h
www.ouvidoriasicoob.com.br

Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458
Demais serviços de atendimento: www.sicoob.com.br/fale-conosco
www.sicoob.com.br

interativa, histórias de pioneirismo de quem fez parte
da construção e da consolidação do PAD-DF. Em uma área
de 350m², foi apresentada a

evolução e a história da região. Além disso, a exposição
mostrou todo o crescimento
da Feira Internacional dos
Cerrados ao longo da trajetória dos dez anos.
As famílias pioneiras que
deixaram sua marca nos 40
anos do PAD-DF sentiram-se homenageadas e ficaram
emocionadas ao ver como a
região cresceu e desenvolveu-se, tornando-se, nos dias
atuais, referência como uma
das mais ricas e tecnificadas
no que se refere à capacidade
agrícola.
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MÁQUINAS

Máquinas de alta precisão são destaque na Feira
ISABELLA LUCAS

M

áquinas imponentes chamaram atenção de quem
passou pela AgroBrasília 2017.
E não foi só pelo tamanho, mas
pela alta tecnologia empregada,
que garante agilidade e precisão no plantio e na colheita. Os
expositores levaram o que há
de mais moderno e avançado
em colheitadeiras, plantadeiras e tratores para os pequenos,
médios e grandes agricultores.
Um dos grandes destaques
foi a CR 10.90, da New Holland.
Maior colheitadeira do mundo, presente no Guinnes Book,
possui 598 cavalos de potência
nominal e é recordista mundial em colheita de trigo – 797
toneladas em 8h de colheita.
Também, da New Holland, esteve presente na Feira a CR 8.90,

recordista mundial em colheita
de soja – 439 toneladas em 8h
de colheita, valor registrado em
Luís Eduardo Magalhães.
Outro grande destaque,
apresentado pela Case IH, foi o
Magnum 380 CVT, campeão brasileiro do prêmio de Melhor Trator do Ano na categoria Design
do Ano – é também o único trator do Brasil com tamanha potência e tecnologia de transmissão CVT. A principal novidade
da marca são as colheitadeiras
da Série 230 Extreme, que são
equipadas com motores FPT Industrial Cursor 10 e Cursor 13 e
utiliza sistema CVT, que proporciona maior eficácia na transmissão de energia – com até 92%
a mais de aproveitamento da
energia do motor versus 85% no
sistema por correias –, maior robustez da máquina e menos três

Máquinas caracterizadas pela alta tecnologia foram apresentadas na Feira

pontos de lubrificação. “A Case
possui um dos melhores maquinários do país, por isso estamos
comprando. Viemos de Goianésia, foram seis horas de viagem,
só para comprar esse trator
que será usado na plantação de
cana”, ressalta Helaine Lopes,
prestadora de serviços agrícolas.
Sempre inovando na forma
de fazer negócios, a MaqCampo,
representante John Deere, inaugurou, neste ano, o seu estante
fixo na AgroBrasília. A estrutura, de 600m², compreende um
espaço dedicado a pós vendas –
peças e soluções integradas, um
lounge de estar, salas privativas
de reunião, escritórios, lounge
de atendimento e uma recepção que conta com rampa de
acessibilidade. Toda a estrutura
foi planejada pensando no bem-estar e satisfação dos clientes.

“Ter uma loja física possibilita
mais conforto para os visitantes
e, ao mesmo tempo, nos aproxima dos nossos clientes durante
todo o ano. Assim, encurtamos
distância e aumentamos relacionamento, dando mais suporte
ao cliente”, destaca José Augusto Araújo, Diretor Executivo da
MaqCampo.
O Imperador 3.0, da Stara,
não tem este nome por qualquer motivo. Única máquina do
mundo que é pulverizadora e
distribuidora, é também a única
com possibilidade de aumento
de vão livre – alcança incríveis
1,83 m, cerca de 13 cm a mais
que as concorrentes. Essa tecnologia possibilita a aplicação
tardia de complementos em
culturas mais altas, como o milho, controlando insetos ou doenças de finais de ciclo.

Outra novidade da Stara
é o sistema de desligamento linha a linha, que realiza o
desligamento automático das
linhas de plantio no exato momento em que o monitor detecta uma área onde o plantio
foi realizado anteriormente.
Com isso, não ocorre a sobreposição das linhas de plantio,
proporcionando significativa
economia de sementes e eliminando a competição entre
as plantas e aumentando a
produtividade nessas áreas.
Vitório Cenci Neto, produtor
de soja, milho e feijão, utiliza
o sistema há três anos e conta
que ele “ajuda muito no melhoramento da distribuição,
para não ocorrer falha nem
sobreposição de sementes.
Com isso, economizei cerca de
15% de sementes”.
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INSUMO

AgroBrasília 2017 apresenta as principais
tecnologias em insumos

Insumos de alta tecnologia surpreenderam visitantes da AgroBrasília

ISABELLA LUCAS

D

iversas empresas de
insumos e defensivos
agrícolas apresentaram, na
AgroBrasília, soluções para
o manejo de pragas e plantas daninhas na agricultura.
Os produtores que passaram
pela Feira tiveram a oportunidade de conhecer novas
tecnologias que os auxiliam
no aumento da produtividade no campo, como novas
cultivares de soja e milho e
agrodefensivos.
Com foco na capacitação
dos produtores para o reconhecimento de problemas
e identificação de soluções,
a Dow AgroSciences trouxe
para a AgroBrasília 2017 sete
estações temáticas que abordaram temas como plantas
daninhas, mato-competição e
pragas, como mosca branca e
lagartas. Dentre as soluções,
aspectos importantes como
o refúgio, prática importan-

te para prevenir a evolução
da resistência de pragas-alvo.
“Achei interessante ver os
produtos funcionando, entender melhor os problemas
e saber porque estou usando
cada produto já que, no dia
a dia, só o agrônomo é quem
maneja”, relata Vitor Caixeta,
produtor de soja e milho em
Ipameri, Goiás.
Tradicional palco de
apresentação de cultivares
de soja e milho, a AgroBrasília trouxe para os produtores
o que há de melhor no mercado. Campeã da Competição
de Cultivares na categoria
Soja Intacta RR2 Pro de ciclo
precoce, a CD 2728 IPRO da
Coodetec é um dos materiais
mais produtivos do mercado
– dos últimos quatro anos de
competição, o produto venceu três. Com produtividade
média de 75,7 sacas por hectare, a cultivar pode render
mais de 100 sacas/ha, como
é o caso do produtor Antério
Mânica, de Unaí. No portfólio

de milho, a Coodetec ofere- extra: 200 pontos de graça
ce o CD 3612PW IPRO, cam- para quem se cadastrasse no
peão da Competição Safrinha estande da empresa, além de
2016/2016. Ele agrega alto creditar o dobro de pontuateto produtivo com excelente ção durante a AgroBrasília.
sanidade, bastante tolerante
Em seu segundo ano, o
também ao estresse hídrico.
Programa já contabiliza 2,6
A Bayer CropScience bilhões de pontos resgatados,
trouxe para a AgroBrasí- com uma média de 4 mil por
lia 2017 o seu Programa de minuto em 2016. O produPontos - Todo Mundo Ganha tor Paulo Bonato participa
- para clientes diretos, uma do programa há mais de um
iniciativa única no mercado ano, e já trocou os pontos por
agrícola
que
permite ao produtor
trocar
pontos acumulados por produtos e serviços – que vão
desde
ferramentas de trabalho e assistência técnica a
smartphones e
televisores. Os
produtores que
passaram pela
Feira contaram
com uma ajuda Empresas apresentaram inovações em insumos

estação meteorológica, celulares e televisores. “Só vejo
vantagens no programa, pois
já compraria os produtos,
mas agora posso economizar”, acrescenta o produtor.
Para participar do Todo Mundo Ganha, basta se cadastrar
no portal da empresa ou diretamente com o distribuidor.
Completando 50 anos em
2017, a Koppert comemora o
aniversário com um presente
para os produtores: o controle do percevejo de soja, que
chega a prejudicar 40% da lavoura. A solução apresentada
pela empresa é uma vespa,
que age identificando os ovos
da praga e botando nele seu
próprio ovo – dessa forma,
onde nasceriam percevejos,
nascem vespas, que morrem
naturalmente quando sua população supera a de sua presa. A tecnologia está em fase
de registro e deve ser lançada
até outubro. O produtor Mário Suzuki, que já realiza controle biológico para controle
de mosca branca, acrescenta
que “os químicos nunca deram bom resultado, porque
as pragas voam e vão longe.
Com controle biológico, controlei logo no início e nem
precisei fazer a segunda aplicação indicada”.
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VEÍCULOS

Empresas apresentam novidades em caminhões,
caminhonetas e carros de passeio

Pistas de off road e test drive foram atrativos para os visitantes

ISABELLA CANTARINO

Q

uem visitou os cinco dias
de evento pôde observar diversas novidades para
o agronegócio e produção no
campo. A Feira dispõe de várias inovações e é um atrativo
para quem quer aproveitar
para trocar de automóvel.
Para os produtores rurais,

é essencial possuir uma boa colheitadeira, bons insumos e máquinas potentes. Mas, para que
seu produto e seus negócios
sejam realizados de maneira satisfatória, é importante investir
num bom veículo. E os participantes puderam aproveitar o
momento para conhecer várias
novidades: linhas completas e
com alta tecnologia.

A área apresentou modelos
de caminhões, caminhonetas
e carros esportivo. Além disso,
duas pistas foram disponibilizadas para test drive. Nos estandes, as empresas trouxeram baixas taxas de mercado e prazos
flexíveis, buscando boas parcerias e realização de negócios. A
Toyota esteve presente na Feira
e apresentou seus veículos.

O Grupo Slaviero expõe na
Feira, há mais de cinco anos,
trazendo caminhões e automóveis. A empresa apresentou
modelos de rangers, que visam
alcançar o produtor. Segundo
a supervisora comercial da Slaviero, Lidiane Moura, a empresa se prepara o ano inteiro com
o objetivo de trazer preços diferenciados: "ao participar da

AgroBrasília, pretendemos alcançar ainda mais os produtores da região", conta.
A Chevrolet está presente
na AgroBrasília desde sua primeira e, neste ano, a novidade apresentada foi a S10 FLEX
automática. Antes mesmo do
final da Feira, a empresa superou os negócios realizados
na edição anterior.

Inovar, Construir ou Ampliar.
Seja qual for o seu plano,
o Banco do Brasil apoia.
Banco do Brasil.
Mais que digital.
Em todos os campos.
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EVENTOS

Grandes eventos movimentam a AgroBrasília 2017

Os eventos principais deste ano apresentaram temas pertinentes aos participantes

ISABELLA CANTARINO

G

randes eventos foram realizados na AgroBrasília em
2017. A décima edição da Feira
contou com uma programação
diversificada, com palestras,
fóruns e debates de temas atuais, que afetam diretamente
a vida de produtores rurais e
empreendedores do setor.
Com o lema “Transmitir
Conhecimento Garante Inovação”, as ações deste ano foram
voltadas à questão da sucessão familiar no meio rural, assunto que tem afetado o atual
modelo de gestão das propriedades. Além disso, os recursos
hídricos e o debate acerca da
escassez de água pela qual
passam o Distrito Federal e o

Entorno foram temas centrais
debatidos durante toda a Feira, seja pelos expositores e nos
eventos.
Abertura oficial
A abertura oficial da AgroBrasília foi um sucesso. Com
lotação máxima do auditório,
o evento contou com a presença de autoridades, entes do
governo, empresários, organizadores do evento e dirigentes
da Cooperativa Agropecuária
da Região do Distrito Federal
(Coopa-DF).
Na oportunidade, a Rede
Globo de Televisão foi homenageada pela campanha “Agro
é Tech, Agro é Pop, Agro é
Tudo”, que valoriza o agronegócio brasileiro. Além disso,

foi lançado o livro que homenageia os 40 anos de pioneirismo do PAD-DF, com congratulações para as famílias que
estiveram desde o início nessa
região, já consolidada como
uma das mais diversificadas
do setor agropecuário do país.
Fórum Águas do Cerrado
De olho na importância
do tema, o uso consciente dos
recursos hídricos foi discutido
no Fórum Águas do Cerrado,
que propiciou um amplo espaço de debates sobre uso e
conservação da água na atividade agropecuária. O Fórum
tem como principal objetivo
discutir formas de otimizar a
utilização da água pela agricultura, uma vez que a água

já é insuficiente para todos os
produtores.
IV Seminário de Economia
Agrícola da AgroBrasília:
Sucessão Familiar na Propriedade Rural
Tema principal da Feira
neste ano, a sucessão familiar
foi debatida no IV Seminário de
Economia Agrícola. O evento
debateu formas de manter os jovens no campo e como este processo deve ser atravessado para
que haja sucesso e lucratividade
para a propriedade. Palestrantes
fizeram suas considerações e
ambos chegaram a uma conclusão: o mundo mudou. E, com essas mudanças, é necessário paciência para que a sucessão seja
benéfica para ambos os lados.

Diálogo Internacional:
Oportunidade, Tecnologia
e Transmissão de
Conhecimento entre
Culturas
Consolidada como Feira Internacional dos Cerrados, a AgroBrasília foi palco
do Diálogo Internacional.
Na oportunidade, estiveram
presentes representantes de
países como Honduras, Peru
e Colômbia, além da empresa brasileira Rodrigues
Seco International Lawyers.
O objetivo do diálogo foi a
transformação do agronegócio internacional em uma
abertura de oportunidades
e incentivos, em termos de
tecnologia e agricultura, por
exemplo.

HOMENAGEM

Rede Globo recebe homenagem pela campanha
“Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo”
ISABELLA CANTARINO

A

Rede Globo de Televisão recebeu
homenagem durante a solenidade de abertura da AgroBrasília. Na
ocasião, os organizadores entregaram
uma placa comemorativa para o diretor regional da Globo Brasília, Cláudio
Corrêa.
A homenagem se deu por conta da
campanha veiculada nos últimos me-

ses, intitulada “Agro é Tech, Agro é
Pop, Agro é Tudo”, que mostra toda a
força do agronegócio brasileiro, responsável por aquecer a economia, gerar emprego, renda e levantar o PIB
nacional. Sabendo da importância da
campanha para aumentar a visibilidade e tornar cada vez mais conhecida a
agricultura local, a homenagem se deu
em nome da AgroBrasília e de todos os
produtores da região.

Ronaldo Triacca, coordenador-geral da AgroBrasília, entrega prêmio para
Cláudio Corrêa
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PECUÁRIA

Pecuária de alta genética é apresentada na AgroBrasília

Pecuária contou com seis raças em exposição

CHRISTIANE RIBEIRO

P

ara o zootecnista Leonardo Borgatti, de Formosa (GO), uma das melhores
surpresas ao visitar a AgroBrasília 2017 foi constatar o
crescimento do setor da bovinocultura. “Na Feira, sempre
encontrava altas tecnologias
capazes de promover mágicas
na agricultura. É muito bom

ver que a pecuária também
está caminhando e ganhando
espaço”, ressalta.
Já na abertura do evento,
o técnico participou do 1º Dia
de Campo de Bovinocultura de
Corte do Distrito Federal e Entorno, em que quatro palestrantes da Fazenda Sucupira e da
Beckhauser expuseram uma sequência lógica das tecnologias
utilizadas no setor, contextua-

lizando os manejos para a cria,
recria e engorda com utilização
de equipamentos modernos.
No quarto dia, os visitantes
e expositores comprovaram a
força comercial da Feira, com
a comercialização de 100% dos
animais oferecidos no 3º leilão
da Raça Braford na AgroBrasília. “Esta Feira superou todas
as nossas expectativas; foi a
melhor de todas em termos de

visitação de estandes e efetivação de negócios”, comemora o
sócio proprietário da Fazenda
Sucupira, Henrique Cenci.
Pela primeira vez, na AgroBrasília, a produtora da raça
Senepol, Katherine Porto, também se declara muito satisfeita
com os resultados. “Esta Feira
é maravilhosa, uma ótima vitrine para expor e fazer bons
negócios!”, ressalta. E quem

fez negócios, como ÉIgor Copetti, proprietário da Fazenda
Missioneira, em Arinos (MG),
também reconhece a importância da AgroBrasília, que
“está muito bem organizada e
superando-se a cada ano”.
Além de bovinos de várias
raças, o Circuito da Pecuária
trouxe uma boa variedade de
ovinos e caprinos. Outros destaques foram os workshops de
cuidados e bem-estar animal
para ovinos e equinos, promovidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a oficina
de adestramento de cães para
pastoreio de gado, ovelhas e
cabras, com a utilização do
Border Collie, considerada a
raça canina mais inteligente
do mundo. “Foi realmente um
sucesso”, comemora a médica
veterinária, expositora de ovinos e coordenadora do setor na
AgroBrasília, Tânia Maldaner.

Farinha de Trigo

61.3339-6500

moinho@coopadf.com.br

www.coopadf.com.br

1978
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ILPF

Dia de Campo ILPF aborda a diversificação
e intensificação sustentável da agricultura tropical

Dia de Campo já é tradicional na Feira

CHRISTIANE RIBEIRO

H

á cerca de cinco meses, o
zootecnista e instrutor do
Senar, Ângelo Magalhães, assumiu a administração da fazenda
da família, que estava deficitária, e começou a implantar
algumas tecnologias, como os
plantios consorciados de milho
com brachiaria brizantha e de
mombaça com eucalipto, pastejo rotacionado, transferência
de embrião e inseminação artificial em tempo fixo (IATF).
Como primeiro resultado desse
processo de sucessão familiar, a
produção de leite cresceu 25%.

Disposto a se aprimorar
tecnologicamente, ele viajou
cerca de 500 quilômetros, da
Fazenda Caldeirão, no município de São Luís de Montes
Belos, em Goiás, até o Parque
Tecnológico Ivaldo Cenci, no
PAD-DF, especialmente para
participar do Dia de Campo
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), promovido
pela Embrapa, no dia 19 de
maio, na AgroBrasília. “Valeu
a viagem. Recebi informações
interessantíssimas e vi a tecnologia efetivamente instaurada, coisa que a minha região
ainda não possui. Já li dezenas

grados”, coordenado por Jorge
Werneck, da Embrapa Cerrados; “Plantio Direto no Contexto da Conservação da Água e do
Solo”, conduzido por Ronaldo
Trecenti e “Implantação de
ILPF em Novas Fronteiras do
Brasil”, com Luís Wagner Alves,
da Embrapa Amapá.
Para o pesquisador da área
de solos na Embrapa Cerrados,
Cleberson de Souza, o objetivo
do dia de campo foi realmente difundir a tecnologia ILPF,
mostrar sua viabilidade, inovações e rentabilidade, na busca
de uma produção mais diversificada e sustentável, com baixa emissão de carbono. “Hoje,
no Brasil, já são mais de 11
milhões de hectares com essa
tecnologia. Uma das vantagens
é que o produtor tem acesso a
uma linha especial com juros
mais baixos para financiar esses projetos do Plano ABC, que
envolvem também a recuperação de pastagens e o plantio
direto que também faz parte
desse plano ABC”, informa.

de livros de ILPF, mas ver isso, a palestrante Fabiana Vila Alna prática, é outra realidade. ves, da Embrapa Gado de Corte;
Fiz muitas fotos e, além de im- “Prestação de Serviços Ecosplantar na nossa propriedade, sistêmicos por Sistemas Intequero mostrar essas tecnologias para os produtores
que eu atendo”, ressalta o
zootecnista produtor.
No Dia de Campo, ao
lado de dezenas de técnicos, produtores rurais e
estudantes universitários,
Ângelo participou de quatro
estações, com o tema geral
Diversificação e Intensificação Sustentável da Agricultura Tropical: “Manejo
e Bem Estar Animal”, com Diversos produtores participaram do Dia de Campo

SEU NEGÓCIO É AGRO? CONTE SEMPRE COM O BRB.
O BRB é o grande parceiro do agronegócio na região centro-oeste, sempre
ao lado dos grandes, médios e pequenos produtores, além da agricultura familiar.
Acesse www.brb.com.br e saiba mais.
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INTERNACIONAL

Público internacional demonstra interesse com o
agronegócio da região

Comitivas internacionais puderam conhecer o agronegócio da região

ISABELLA CANTARINO

E

streitar laços, realizar intercâmbio de ideias, trocar
experiências e construir rela-

ções sólidas de parcerias é de
suma importância num mundo cada vez mais globalizado.
Na AgroBrasília, o interesse de
países vizinhos e ao redor do

mundo têm crescido com o passar dos
anos, o que auxilia na
possível realização de
acordos internacionais e facilita no quesito importação e exportação de produtos
diversos.
A Feira recebeu
comissões internacionais, embaixadores e
visitantes estrangeiros para visitas guiadas, uma iniciativa
da organização da
AgroBrasília em parceria com
a Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Representantes de di-

versos países conheceram as
novidades e inovações dos
setores presentes na Feira e
observaram, de perto, a força
e capacidade agrícola brasileira. Sob forte expectativa, os
visitantes manifestaram a intenção de voltar para as próximas edições da Feira.
O Ministro Conselheiro da
Embaixada da Georgia, Konstantine Sabiasvili, falou sobre
a importância da conexão entre seu país e o Brasil. "É uma
grande oportunidade para
mostrar e promover a agricultura local", contou. Konstantine disse ainda que pretende
estreitar os laços de amizade
com o país.
Dentre os países que estiveram presentes neste ano,

expondo seus produtos e costumes, pode-se citar México,
Honduras, Colômbia e Romênia. Organismos internacionais também marcaram presença: é o caso da Rodrigues
Seco International Lawyers que expôs pela primeira vez,
e o Instituto Interamericano
de Cooperação para a Agricultura (IICA), grande parceiro da Feira.
A forte presença dos países e o interesse por parte das
embaixadas no Brasil mostram porque a AgroBrasília
é considerada a Feira Internacional dos Cerrados. Essa
parceria, fechada a cada nova
edição, apresenta toda a força do agronegócio brasileiro
frente ao mercado externo.

PAVILHÃO

Pavilhão de negócios reúne grandes empresas

Pavilhão reuniu grandes empresas do agronegócio

ISABELLA CANTARINO

C

erca de 60 expositores marcaram
presença no pavilhão de negócios

neste ano. Proporcionando aos presentes um grande espaço para troca
de experiências, realização de negócios e parcerias que reuniu empresas

de diversos setores do agronegócio
Destes, muitos já participam da Feira desde as primeiras edições e sabem
de sua importância para dar visibilida-

de às empresas. Já outros expositores
estiveram presentes pela primeira vez
e se mostraram satisfeitos com tamanha grandeza da AgroBrasília.
A Bransilos, por exemplo, apresentou seus produtos neste ano e
trouxeram novidades para expor na
AgroBrasília e puderam realizar bons
negócios. “Vários clientes, produtores
e parceiros visitaram nosso estande.
Fechamos negócios e as expectativas
foram as melhores possíveis”, disse.
Na AgroBrasília, há espaço para
todos: no pavilhão, grandes empresas
apresentaram suas inovações e produtos disponíveis, realizaram bons
negócios e mostraram para os visitantes que o segmento agrícola do Centro-Oeste só cresce e se tecnifica com
o passar dos anos.
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INSTITUIÇÕES

Consórcios e linhas de crédito específicas incentivam
investimento no Agronegócio

Bancos superaram os resultados de 2016

GISELE DINIZ

E

nquanto as empresas encontraram na AgroBrasília uma importante vitrine para produtos e serviços
inovadores, o público encontrou boas oportunidades

para investir nos negócios.
Máquinas, insumos, automóveis, semoventes e
tecnologias de todo preço
tiveram o acesso facilitado
por meio de linhas específicas de créditos para o setor.
Instituições, como a Caixa,

isentaram os participantes
da Feira de taxas de análise
de crédito, o que gerou economia de quase R$ 3 mil em
relação às negociações feitas em agências.
Os consórcios foram outra opção bastante procura-

da. Em sistemas cooperados,
como o Sicoob, os negócios
contabilizaram mais de R$
30 milhões em propostas
dessa modalidade.
O Banco do Brasil, Banco de Brasília e Sicredi trabalham com todas as linhas

de crédito do mercado, o
que facilitou a compra de
máquinas de grande porte e
alto valor de mercado.
Ao todo, as instituições
financeiras ofereceram vantagens direcionadas ao setor.

Embrapa apresenta novas tecnologias e capacita
produtores rurais
GISELE DINIZ

O

Tecnologias estiveram disponíveis no estande da Embrapa

resultado de pesquisas
realizadas em 12 áreas da Embrapa puderam ser
visitadas, experimentadas
e esclarecidas para o público da AgroBrasília 2017. Ao
todo, mais de 30 tecnologias
– entre cultivares, técnicas
inovadoras e equipamentos

foram expostos ao público.
Os destaques foram os
minicursos oferecidos diariamente em horários variados, que valorizaram o uso
de insumos e biomassa para
o fortalecimento nutricional
e, consequentemente, da indústria de produção. O Sistema Filho, lançado no evento, e o Irrigas foram os mais

procurados pela possibilidade de otimizar os recursos e
aumentar a lucratividade.
Para aqueles que pretendem investir nas tecnologias e técnicas, os livros
escritos por especialistas
da Embrapa foram vendidos com 30% de desconto
para os participantes da
Feira.
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Sebrae: O Sucesso do Campo está
na Força de seus Elos
GISELE DINIZ

O

Estande contou com parceria entre Sebrae, Fape-DF, Senar, Seagri e Emater

Sebrae direcionou a participação da entidade na
AgroBrasília para a valorização do trabalho conjunto. Sob
o tema “O Sucesso do Campo
está na Força de seus Elos” o
estande do Sebrae ofereceu
atividades de capacitação,
criação de produtos e serviços tecnológicos e de incentivo ao pequeno produtor.
Ao final da Feira, os 18 pro-

dutores convidados a expor
produtos no Mercado Orgânico
faturam cerca de R$ 64 mil. O
público teve acesso a oito minicursos de culinária no Espaço
Cozinha Show, dedicado à culinária regional. Os jovens exercitaram o conhecimento técnico
sobre empreendedorismo em
maratona inédita de Start-ups.
O estande foi palco, ainda,
para a assinatura do Acordo de
Cooperação Técnica entre GDF,
Emater/DF, Sebrae/DF e Senar

para investimentos de R$ 5 milhões em projetos que visem à
dinamização da cadeia de floricultura, olericultura, fruticultura, orgânicos, leite e piscicultura da Capital Federal e Região
Metropolitana. “Todas as nossas atividades tiveram lotação
máxima. O saldo foi bastante
positivo”, analisou o gestor de
Agronegócios Rodrigo Moll. O
Sebrae participou de nove das
10 edições da Feira Internacional dos Cerrados.

Universitários apresentam resultados de pesquisas
GISELE DINIZ

O

s estudos desenvolvidos em sala de aula,
que podem trazer transformações nas relações
do homem com o campo
e com os animais, foram
tema dos estandes das
universidades que participaram da AgroBrasília.
UnB, Icesp, Iapar, Factu e

IFB divulgaram os cursos
de Agronomia, Biologia e
Veterinária por meio de
experimentos em etiologias, solo, sementes, hidroponia, jardim sensorial
e uso de biomassa para a
culinária.
O público pôde conferir as técnicas inovadoras
e o resultado da aplicação,
que pode ser adaptado

para a rotina do comércio
e das atividades rotineiras.
Os estudantes também distribuíram questionários
que servirão como base
para novas descobertas e
que deverão ser apresentadas na próxima edição
da Feira. Ao final, os visitantes dos estandes levaram brindes como mudas
e bombons de pequi.
Bombom de Pequi foi novidade no estande da UnB

Ibram comemora 10 anos na AgroBrasília
GISELE DINIZ

A

Ibram marcou presença na décima edição da AgroBrasília

ssim como a Feira Internacional dos Cerrados,
o Ibram completa 10 anos
de existência em 2017. Para
celebrar a data na AgroBrasília, a equipe do Instituto
desenvolveu atividades que

incluíram palestras, orientações sobre o Cadastro
Ambiental Rural (CAR), distribuição de publicações e
materiais educativos do órgão, entre outras.
"Temos grande relação
com o meio rural e é muito
importante essa oportuni-

dade de estreitar os laços
com o campo”, afirmou Juliana Freitas, da Gerência de
Cadastro Ambiental Rural
(GECAR).
A participação na Feira
fez parte de um calendário de
ações comemorativas, que se
estenderão até 31 de maio.

Adasa leva programas educacionais ao produtor rural
GISELE DINIZ

A

Adasa centralizou os
programas educativos
no estande da AgroBrasília
para incentivar o uso racional dos recursos hídricos no
meio rural. Projetos já consagrados, como Adasa na

Escola, Produtor de Água e
Descoberto Coberto foram
levados à Feira e apresentados aos produtores, estudantes e empreendedores
que dependem da abundância da água para o sucesso
nos negócios.
O estande da Agência
também ofereceu espaço

para a assinatura do contrato para elaboração do
diagnóstico ambiental do
Ribeirão Sobradinho. O estudo embasará a criação
da Unidade de Conservação na região, incluindo
o Parque Canela da Ema,
e beneficiará cerca de 210
mil pessoas.

Estande apresentou projetos voltados ao uso racional de recursos hídricos
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EVAF

Agricultura Familiar conta com alta tecnologia
e uso racional de recursos hídricos

Espaço contou com 14 circuitos

CHRISTIANE RIBEIRO

E

mbora contem com nove
poços artesianos, as 54
famílias do Assentamento
15 de Agosto, em São Sebastião (DF), têm enfrentado
dificuldades com a escassez
de água, sobretudo para a
produção de hortaliças orgânicas. Assim, foi com muita
expectativa que um grupo
liderado pela presidente da
Associação de Agricultores
Familiares da Eco Comunidade, Michele de Matos, visitou
o Espaço de Valorização da
Agricultura Familiar (EVAF)
na AgroBrasília, em busca de
tecnologias para driblar essa
crise e de novos conhecimentos nas áreas da produção orgânica e da agroecologia.
Nos 14 circuitos temáticos cuidadosamente preparados e apresentados pelas
equipes da Emater, Embrapa,
MDA e outros parceiros, os vi-

sitantes viram e aprenderam
muito sobre preservação, recuperação e uso racional das
águas e solos para a sustentabilidade do processo produtivo, tema central da Feira.
Na Olericultura, por
exemplo, o agrônomo Antônio Dantas apresentou técnicas como a captação de água
em telhados para irrigação, o
cultivo protegido sob túnel e
o manejo de hortaliças pela
hidroponia.
“A água recolhida no
telhado da estufa pode ser
utilizada para a produção
de um ciclo completo de tomates. O cultivo em túnel é
barato e possibilita colheita
na entressafra, com racionalidade de água e mão de obra.
Já na hidroponia, outra grande vantagem é a otimização
da produção em pequenos
espaços. Uma estufa numa
área de 350 m² gera renda
para o agricultor manter a

família com um bom nível mentais, apresentado em prade vida”, ressalta o extensio- ticamente todos os circuitos.
nista da Emater, lembrando
“Vamos
experimentar
que a produção de hortaliças esse equipamento, que podeé uma das mais importantes mos fazer em casa com uma
atividades econômicas do se- vela de filtro e uma mangueitor rural do DF, exercida por rinha transparente, ao cusmais de 2,5 mil empreende- to médio de sete reais e que,
dores e geradora de mais de segundo os técnicos, possi30 mil empregos diretos em bilita uns 30% de redução no
toda a cadeia produtiva.
consumo de água para irrigaMas a tecnologia
simples, barata e
eficaz que mais
encantou o grupo de Michele
foi o “irrigas”,
equipamento patenteado
pela Embrapa
para o manejo
da irrigação de
hortas, lavouras, pastagens,
pomares, vasos
e canteiros de
plantas orna- EVAF apresentou tecnoogias para agricultura familiar

ção”, ressalta a produtora de
orgânicos, cuja comunidade
também trabalha com reflorestamento, sistemas agroflorestais, proteção de nascentes e pretende continuar
avançando nessa área.
Toda essa tecnologia de
implantação de um sistema
agrossilvopastoril orgânico
com integração de árvores,
pastagens e recria de novilhas foi apresentada no
Circuito de Agroecologia
pelo pesquisador da Embrapa Cerrados, João Paulo
Guimarães. “É um sistema
que agrega várias fontes de
renda dentro de uma mesma área e promove o empoderamento do produtor, na
medida em que ele consegue
diversificar sua renda ao
longo do ano”, destaca.
Como exemplo, Guimarães apresenta uma pequena
área de 11 mil metros quadrados, com o plantio consorciado de banana, maracujá
pérola do cerrado, eucalipto, feijão guandu, mandioca,
batata doce e pastagem para
o gado. “Ao longo de 5 anos,
foi feito um desempenho
técnico e econômico do sistema, mostrando que, com a
comercialização de todos esses produtos e a utilização da
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Animais tambem tiveram espaço no EVAF

madeira do eucalipto, a cada
R$1,00 investido, conseguimos um retorno de R$2,50,
em média, para o produtor”,
contabiliza o pesquisador.
Outras tecnologias destinadas a gerar renda, aumento de produtividade e
conforto no campo com utilização racional dos recursos
hídricos foram apresentadas
nos circuitos de Piscicultura, Fruticultura, Gestão
Ambiental, Avicultura, Floricultura,
Bovinocultura,
Saneamento Ambiental.
“Tudo isso é maravilhoso!

Todo ano que venho à AgroBrasília eu aprendo coisa
nova”, ressalta Maria Roseli
de Freitas, do Assentamento Contagem, em Sobradinho (DF), onde cria galinhas,
porcos, produz tangerina
Ponkan, bananas, fabrica
biscoitos e pães. “Este ano,
eu vim aqui para descobrir
como resolver um problema
de praga com as galinhas. Já
vi que é falta do cal no chão.
Vou providenciar”, diz.
Outro espaço que encanta e enriquece os visitantes
é o Circuito Organização So-

cial, Qualidade e Sabor, com foram promovidos cursos,
22 estandesdestinados à co- oficinas e encontros, como o
mercialização de produtos diálogo sobre Compras Públida agricultura familiar.
cas, promovido pela EmaterDentre eles, os orgâni- -DF, Secretaria de Agriculcos e probióticos naturais tura do DF e Ministério do
produzidos pelas 20 famí- Desenvolvimento Social e
lias da Associação Prospera, Agrário, que reuniupresidenno Assentamento Oziel Al- tes de cooperativas e associaves, região Pipiripau 2, de ções com órgãos do Governo
Planaltina (DF). “Somos um Federal e DF, potenciais comnúcleo familiar que traba- pradores de alimentos da
lha em regime de mutirão, agricultura familiar.
um cuidando do outro. Já
O extensionista da Emaenfrentamos momentos de ter, Blaiton Carvalho, exmuito sofrimento juntos e plica que, segundo a Lei nº
agora estamos caminhando, passo
a passo, para construir uma história
de muita prosperidade”, acredita
a produtora Quitéria Maria dos
Santos, satisfeita
pela oportunidade
de participar, pela
primeira vez, da
AgroBrasília.
No Auditório
do EVAF, também EVAF apresentou variedades de flores

11.947/2009, no mínimo 30%
do valor repassado aos estados membros, municípios e
DF para o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) deve ser utilizado na
compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. Essa aquisição poderá ser realizada
por meio da Chamada Pública, dispensando o procedimento licitatório. O recurso
disponibilizado pela União
para esse fim é da ordem de
R$ 1,2 bilhões por ano.

INSTITUCIONAL

Secretaria de Agricultura apresenta conjunto
de Políticas Públicas

As Doze Políticas Públicas visam a melhoria da produção no campo

ISABELLA CANTARINO

A

AgroBrasília permite a
seus visitantes conhece-

rem novidades e inovações do
agronegócio. Além disso, propicia um espaço de diálogo
entre os presentes acerca de

temas pertinentes ao cotidiano do produtor rural. A Feira
conta ainda com estandes de
instituições públicas e priva-

das do Distrito Federal,
que visam apresentar
meios para auxiliar o
agricultor nas suas demandas no campo.
Pensando nisso, a
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural
(Seagri) apresentou, durante a AgroBrasília, um
conjunto de Políticas
Públicas para o Desenvolvimento Rural. Ao
todo, foram doze ações
voltadas ao empreendedor do campo. Parte delas
estão direcionadas a ações de
enfrentamento da crise hídrica pela qual o Distrito Federal
e Entorno atravessam, estan-

do diretamente ligadas ao uso
e conservação de água, solos e
nascentes.
Para mostrar essas ações
do governo do Distrito Federal voltadas ao meio rural, o estande contou com
maquetes em tamanho real
das medidas, implementadas
nas doze áreas das políticas
públicas. O uso de maquetes
facilita o entendimento, na
prática, do que as ações representam.
O estande da Seagri contou, ainda, com palestras e
cursos ministrados por técnicos do Órgão, além de circuitos de desafios para crianças, o que promoveu grande
interação com os visitantes.
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