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AgroBrasília 2018:
agronegócio pujante,
país fortalecido

A 11ª edição da Feira Internacional dos Cerrados superou as expectativas e mostrou porque é uma das maiores feiras
do segmento no país. Os números impressionaram, foram 115 mil visitantes, um acréscimo de 16 mil pessoas no
Parque Tecnológico Ivaldo Cenci. Em relação ao volume de negócios, R$ 1,1 bilhão foi movimentado nos cinco dias de
evento que, neste ano, abordou a tecnologia digital em favor do campo.
A Feira já tem data marcada para 2019: será realizada entre os dias 14 a 18 de maio.
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EDITORIAL

FALA, PRESIDENTE

Alma lavada com a grandeza
da AgroBrasília 2018!

Com a palavra, o presidente
Sem dúvidas, a 11ª foi a
edição mais movimentada que
a AgroBrasília já teve. Com um
público de 115 mil visitantes, a Feira
superou nossas expectativas. Com
a ajuda dos bancos, que fizeram um
trabalho diferenciado, conseguimos
superar a movimentação de negócios,
que chegou a R$ 1,1 bilhão, neste ano.
Em 2018, nosso auditório foi palco
de grandes palestras e conseguimos
reafirmar negociações que já estavam
em andamento com o governo federal
e que serão de grande valia para a área
rural. Podemos ver que a AgroBrasília
possui muita força, não só para
as comercializações, mas também
para levar as demandas do setor aos
governantes.
Tivemos uma evolução de público,
abrangendo visitantes de lugares
cada vez mais distantes. A agricultura
familiar tem grande influência nessa
participação; não são todas as feiras
do setor que apresentam novidades
para a agricultura familiar. Assim,
contar com um setor voltado aos
pequenos produtores é, sem dúvidas, um
diferencial da AgroBrasília.

R

ealizamos, sem dúvida, com muita folga, a
melhor edição das onze já
realizadas. Foi um sucesso
em todos os quesitos.
Em negócios, R$ 1,1
bilhão - houve um acréscimo, em relação a 2017, da
ordem de 60%.
Passaram pelo Parque
Tecnológico Ivaldo Cenci
mais de 115 mil pessoas,
16 mil a mais que a edição
passada, e quanto aos estandes e expositores, era
nítido o crescimento, com
os espaços todos tomados,
com 440 expositores.
Em nível de organização, também fomos quase
perfeitos, basta ver a avaliação por expositores e
visitantes neste jornal. Não
houve ocorrência policial
alguma, tudo correu em
perfeita normalidade. Os
eventos paralelos foram de
altíssimo nível, com bom

público participante.
Enfim, só temos a agradecer a Deus e a todos que,
de certa forma, contribuíram como expositores,
visitantes, cooperados e a
nossa valorosa equipe! Todos de parabéns!
Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral da
AgroBrasília

Estamos muito satisfeitos com a
AgroBrasília 2018 e, com toda certeza,
estamos trabalhando para ter uma
Feira ainda melhor em 2019. Estaremos
sempre procurando investir em temas
de interesse do setor e que consigam
abranger todos os produtores rurais.

Leomar Cenci
Presidente da AgroBrasília e Coopa-DF

DEPOIMENTOS

Expositores

A AgroBrasília está
maravilhosa! Nós
conseguimos trazer as
pessoas. Assim, temos uma
diversidade de vendas.
Interagimos com o pessoal
e mostramos o produto
da nossa terra. Estamos
adorando participar; já é
o segundo ano e estamos
maravilhados!
Everton Salles, sócio da
Cachaçaria Prime

Visitantes

Já estamos na terceira
participação. A cada ano, é
um sucesso a mais e é por
isso que contamos com a
parceria com o Sebrae pois
nos proporciona participar
desse maravilhoso evento.
Beijamim de Moura
Neto, proprietário da
Grão Ouro

“Gosto de participar da Feira,
são muitas novidades no quesito
tecnologia e todo ano melhora. O
contato direto facilita muito na
negociação. Ter os vendedores por
perto aproxima o agricultor da
tecnologia. Comprei uma máquina
de jogar adubo, ureia e calcário.
Estou muito satisfeito”
Ido José Wend, 54 anos, agricultor
familiar. Esteve presente
em todas as edições da
AgroBrasília.

“A edição está muito boa. Tenho um
projeto de fazer irrigação, então,
estou negociando com fornecedores e
conversando com outros produtores.
Tenho um foco específico, está sendo
muito produtivo. Acho que todos
os interessados no setor deveriam
vir, porque, além de ser vitrine de
negócios, é muito importante para
valorizar a região”.
Nilson Rebello, 68 anos, produtor
rural em Água Fria de Goiás.
Participa da AgroBrasília há 3 anos.
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FEIRA

AgroBrasília 2018 confirma o sucesso e a pujança
do Planalto Central

115 mil visitantes passaram pelo Parque Tecnológico Ivaldo Cenci

ISABELLA CANTARINO

Q

ue o setor agropecuário da região do Planalto
Central é altamente produtivo a gente já sabe, como também que o agronegócio brasileiro é pujante e fortalece
a economia, gerando empregos, renda, desenvolvimento,
colocando comida na mesa da
população e sendo responsável por levantar o PIB do
Brasil. E qual o melhor lugar
para ver, de perto, todas as
potencialidades do setor? Se
você ainda não sabe como
responder essa pergunta nós
o ajudamos: na AgroBrasília.
E o período de 15 a 19 de
maio foi palco de uma das
maiores feiras do setor agropecuário do Brasil: a 11ª edição da AgroBrasília. Em 2018,
a Feira foi um verdadeiro sucesso!
Todas as expectativas foram superadas e os números
impressionaram: cerca de 115
mil visitantes passaram pelo
Parque Tecnológico Ivaldo
Cenci entre os dias 15 e 19 de
maio. Foram 440 expositores
que apresentaram produtos,
inovações, serviços e novidades voltadas ao agronegócio
brasileiro.
De acordo com Ronaldo
Triacca, coordenador-geral
da AgroBrasília, o balanço,
em 2018, é mais que positi-

vo: “a Feira foi simplesmente
espetacular, fantástica! Estamos extremamente felizes,
satisfeitos, assim como os
expositores e visitantes que
passaram aqui. Registramos
todos os recordes e isso se
deve a tudo o que está acontecendo na região. Ultrapassou e muito o que estávamos
esperando, só temos a agradecer a todos que colaboraram para esse majestoso
evento. A AgroBrasília vai
crescer mais ainda em 2019
- já estamos com demandas
de expositores -; a Feira está,
realmente, entre as maiores
do agronegócio brasileiro”,
avalia.
Em relação ao montante
movimentado na Feira, o número enche os olhos e mostra
toda a pujança da agropecuária da região do Planalto Central e, também, do Brasil: um
bilhão e cem milhões de reais
transformaram-se em investimentos, maquinário, insumos
e muito mais, o que resultará
em desenvolvimento para o
Planalto Central.
“Superou e muito o que a
gente imaginava. Temos sempre em mente que a Feira está
em constante crescimento e,
neste ano, tivemos um incremento muito grande de público. O parque ficou cheio e isso
para nós é muito satisfatório”,
pontua Leomar Cenci, presi-

dente da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito
Federal (Coopa-DF), realizadora da AgroBrasília.
Em 2018, muita gente passou pelo Parque Tecnológico
Ivaldo Cenci. Produtores rurais marcaram presença, além
de profissionais da área, técnicos, estudantes, autoridades,
comitivas internacionais, instituições, escolas e visitantes
em geral.
Na Área Internacional, o
público estrangeiro pôde conhecer, de perto, a agricultura do
Planalto Central, além de suas

tendências e diversificações.
Importantes instituições
financeiras do país estiveram
na Feira, além de cooperativas
da região e instituições públicas e privadas. Na AgroBrasília
2018, máquinas, insumos, pecuária, pesquisa, agricultura
familiar, veículos, cursos, palestras e eventos diversificados foram os atrativos.
Importantes debates tiveram espaço na Feira deste ano: foi o caso do I Fórum
das Mulheres do Agronegócio e do Cooperativismo, que
mostrou a força feminina nos
setores. Já o V Seminário de
Economia Agrícola apresentou a todos as tendências,
desafios e oportunidades, no
que se refere à modernização
da agropecuária. E a fruticultura irrigada na macrorregião
do Planalto Central foi destaque no II Fórum das Águas do
Cerrado.
Com o tema ‘Tecnologia
Digital em Favor do Campo’,
a Feira Internacional dos
Cerrados mostrou sua importância para o setor. As
empresas levaram para exposição suas máquinas com
tecnologias
diferenciadas,
implementos, insumos com
alto valor genético, veículos,
pesquisas, além de diversas
tecnologias que beneficiam o
dia a dia no campo.

As inovações do setor tiveram espaço na Feira

Tecnologia que resulta em
desenvolvimento
Irrigação inteligente, uso
de drones para monitorar a
plantação, cursos voltados
ao melhor uso do aparelho,
máquinas agrícolas semiautomáticas, altamente tecnificadas, além de soluções que
aumentam e desenvolvem a
produção em pequenas propriedades - essas foram apenas algumas tecnologias demonstradas.
Com foco na tecnologia
para beneficiar a atividade
agropecuária, os expositores
estiveram focados em apresentar as inovações do mercado,
além de mostrar aos presentes
que as novas tendências tendem a aumentar a produção e
produtividade na atividade.
A AgroBrasília 2018 mostrou aos presentes a importância da tecnologia e das
inovações para aumentar o
rendimento e transformar
paradigmas na atividade rural. Além disso, apresentou
todas as potencialidades da
macrorregião do Planalto
Central, consolidada como
de suma importância para
o agronegócio do país. Para
2019, a Feira já tem data marcada: anote na sua agenda, de
14 a 18 de maio, 12ª edição da
Feira Internacional dos Cerrados.
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PESQUISA

V

eja abaixo a pesquisa de opinião realizada durante a 11ª edição da
AgroBrasília. Foram constatadas as opiniões de 220 expositores e um
total de 884 visitantes foram entrevistados. Os resultados obtidos a partir
da mesma mostram que a Feira Internacional dos Cerrados está crescendo
anualmente. Além disso, os dados mostram a satisfação de quem visita e expõe
na AgroBrasília.

OPINIÃO DOS EXPOSITORES
Atingiu a meta proposta?

AVALIAÇÃO GERAL DA FEIRA
VISITANTES

EXPOSITORES
Recomendaria a outras
empresas expor na AgroBrasília?

LEGENDAS

LEGENDAS
Ótimo

Bom

Regular

Sim

Ruim

Não

COMPETIÇÃO DE CULTIVARES

Confira o resultado da Competição de Cultivares
de Soja
Super precoce até 108 dias
CULTIVAR
Empresa

Cultivares

IPRO

1º
2º
3º
4º
5º

AS 3680 IPRO
Agroeste

CD 2700 IPRO
Coodetec

NS 6828 IPRO
Nidera (AGROROSSO)

NS 6601 IPRO
Nidera

PRECOZ IPRO
Coopadap

CULTIVAR
Empresa

Cultivares

RR

1º
2º
3º
4º

RK 5813 RR

Riber KWS Sementes

5D 634 RR

Dow Agrosciences

TMG 1264 RR
TMG (COOPADAP)

INT 6300 RR
Int (TEC AGRO)

5º SYN - 1163 RR
Syngenta

Precoce 109 a 115 dias

SC/HÁ

CULTIVAR
1º

80,0

2º

76,7

3º

76,5

4º

76,0

5º

SC/HÁ

Bayer

NS 7505 IPRO
Nidera

(FAVA SEMENTES)

DS 7417 IPRO

Dow Agrosciences

TMGX 17703 IPRO
TMG (COOPADAP)

HO Paranaíba IPRO
Seedcorp HO

(DOIS MARCOS)

Empresa

1º

73,1

2º

73,1

3º

72,6

TEC 7548 IPRO

CULTIVAR

74,4

72,8

SC/HÁ

Empresa

80,4

CD 2737 RR

Coodetec (DOIS MARCOS)

RK 6813 RR

Riber KWS Sementes

BRS 7380 RR
Embrapa

Média 116 a 125 dias
CULTIVAR
Empresa

83,5

1º

79,9

2º

79,3

3º

79,3

4º

78,9

5º

SC/HÁ

RK 8115 IPRO

Riber KWS Sementes

FTR 3178 IPRO

FT Sementes

5G8015 IPRO

Dow Agrosciences

ADV 4779 IPRO

Advanta

SYN 1378 IPRO

Syngenta

CULTIVAR
Empresa

74,2

1º

72,9

2º

69,4

3º
4º
5º

GUAIA 7487 RR
Guaia

W 791 RR
Bayer

SYN - 1080 RR
Syngenta

W 799 RR

Bayer (DOIS MARCOS)

NS 7901 RR
Nidera

Tardia acima de 126 dias
SC/HÁ

CULTIVAR
Empresa

87,2

1º

81,0

2º

FTR 4280 IPRO
FT Sementes

NS 8338 IPRO
Nidera

SC/HÁ
81,2
80,8

80,4
75,1
74,6

SC/HÁ
78,0
76,5
68,3
68,0
67,3

CULTIVAR
Empresa

1º

FTS TRIUNFO RR
FT Sementes

SC/HÁ
74,2
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MÁQUINAS

Tecnologia em máquinas agrícolas ganha espaço

Máquinas altamente tecnificadas foram apresentadas na AgroBrasília 2018

PEDRO COSTA

P

roduzir animais de rara
genética é a paixão do
farmacêutico, bioquímico e
produtor rural Rogério Tokarski. De segunda a sexta, ele se
dedica às farmácias. Nos finais de semana, cultua e cultiva qualidade, na liderança
de uma forte equipe técnica,
que trabalha diuturnamente
no Haras Rancho Tokarski,
região de Planaltina (DF). Ali,
ele coleciona troféus, na produção de equinos da raça Árabe, dos bovinos Wagyu e caprinos Dorper, White Dorper e
Santa Inês. “Este ano, fizemos
o terceiro melhor cavalo da
raça árabe do Brasil, o Grande
Campeão Brasileiro Bronze.
Temos a campeã nacional da
raça wagyu, de origem japonesa, simplesmente a melhor
carne que existe. E colecionamos boas classificações em
concursos de carneiros. São
produtos já consolidados no
Distrito Federal, exemplares
do alto valor genético desta
região”, declara, orgulhoso,
durante sua décima participação na Feira Internacional dos
Cerrados.
Do plantio à colheita, do pequeno ao grande produtor rural. Quem visitou a AgroBrasília
deste ano viu a grande variedade de máquinas que as empresas ofereciam, seja para a agricultura familiar, ou para a linha
de produção de grande porte.

Plantadeiras, colhedoras,
pulverizadores, tratores, plataformas, seja qual for a demanda em máquinas, a AgroBrasília tinha a solução por
meio dos seus parceiros expositores.
Máquinas para a agricultura familiar se destacam
Uma empresa que chamou bastante a atenção foi a
Hanashiro. Com três estandes
parceiros - Yanmar, Husqvarna e Agritech -, duas novidades
se destacaram para o pequeno
agricultor: a transplantadeira
PH1.WA e o robô cortador de
grama Auto Mower.
A PH1.WA promete ser
uma máquina de simples operação, sendo um chamariz
que facilita a vida do pequeno
agricultor em economia, facilidade, reduz a dor nas costas
e problemas com mão de obra.
É o que explica Maurício Tidemann Wetzker, promotor e
coordenador de vendas Yanmar South America.
“É uma transplantadeira de hortaliça. Transplanta
hortaliças com um canteiro de
largura de até 1,20 m e altura
de 30 cm. Com ela, é possível
plantar Alface, brócolis, rúcula e qualquer tipo de hortaliças e mudas a partir de 2.000
mudas por hora, num ritmo
lento. Num ritmo confortável,
com mais prática, de 3 a 3.500
mudas por hora”, detalhou.
Já a Husqvarna trouxe ao

evento uma série de produtos
voltados para floresta, jardim,
e irrigação. Porém, os holofotes estavam voltados para
o cortador de grama Auto
Mower, que estará disponível para aquisição a partir de
outubro. Marcio Stanieski,
promotor de produtos da
Husqvarna, traz alguns diferenciais do robozinho em demonstração. “É um robô cortador de grama, cobre 100% de
uma área de até 3.200 m², programável para manter a grama num nível baixo, a bateria,
trabalhando duas horas a cada
uma hora de carga, sendo que
o robô volta sozinho para a estação de carga ao término do
trabalho”, detalhou.
Tecnologia ganha cada vez
mais espaço nas máquinas
agrícolas
Outra grande novidade na
AgroBrasília deste ano foram
os cursos tecnológicos que
alguns estandes de máquinas
ofereceram aos visitantes. Foram os casos da Case e John
Deere.
A John Deere veio à Feira
representada pela Maqcampo e trouxe uma abordagem
focada no "Agro Digital", destacando como a integração da
tecnologia com o trabalho do
campo otimiza processos de
produção e aumenta a rentabilidade do produtor por meio
de cursos no centro de operações, lançado recentemente

pela companhia e que foi destaque na AgroBrasília.
Para José Augusto Araújo,
diretor executivo da Maqcampo, a Feira é uma oportunidade que vai além dos negócios.
“Com o curso é possível
que os visitantes conheçam
nosso produto, sejam operadores, potenciais compradores, de pequenas e grandes fazendas. Esse é um espaço que
simula todas as estações da
cadeia produtiva: solo, plantio, pulverização, operação”,
detalhou.
A Mepel tem 52 anos de
mercado e participou das 11
edições da AgroBrasília até
então. Em mais uma edição, a
empresa não decepcionou e
trouxe uma grande novidade
alinhada com a tecnologia: o
canhão de monitor elétrico. O
aparelho ajuda o operador de
caminhões tanque e de incêndio, permitindo ao profissional
operar o canhão de água elétrico, em segurança, mesmo com
o veículo em movimento e de
dentro da cabine, por meio de
um controle Joy Stick.
Máquinas impressionam os
visitantes
Os tratores também não
ficaram para trás. Internacionalmente conhecidos pela variedade de versões em potência e tamanho, os tratores New
Holland ganharam espaço com
uma série de opções para melhor preparação do solo com
as séries: 30, TT, TL, T6, T7, T8,
T9, sendo que o modelo T9 tem
uma faixa superior a 500 cv
de potência, o que permitiria
carregar qualquer aparelho de
produção agrícola.

Durante o evento, era recorrente encontrar visitantes com intenção de compra
referente a tratores. É o caso
de Luiz Henrique Pereira, de
Brasília, com propriedade em
São Gonçalo do Abaeté, Minas
Gerais, que busca impulsionar
o seu negócio com um novo
trator.
“Trabalho com silvo pastoril, que é selva com pastagem,
no ramo de gado de corte. Busco aqui um trator de até 80 cv
e implementos, para auxiliar a
produção. Até o fim da Feira,
pretendo visitar alguns estandes como a Case, Valtra, New
Holland, John Deere e fechar
negócio”, ponderou.
Outra máquina que atraiu
muitos curiosos foi a colhedora de café K 3500 da Jacto.
O equipamento é tão grande,
que impressionou até mesmo
o chefe do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (DAEU), Kenneth Isley,
que estava em Brasília para
compromissos oficias, e aproveitou a ocasião para conhecer a Feira.
A K 3500 conta com um
novo derriçador, que permite
uma colocação extra de massas, gerando 10% a mais de
eficiência para ajuste da colheita. A colhedora conta com
um motor de 132 cv de potência, permitindo uma operação
tanto em plantios tradicionais, como os mais adensados
de até 2,50 metros.
Seja qual for o tamanho ou
a finalidade, as máquinas expostas no Parque Tecnológico
Ivaldo Cenci trouxeram, este
ano, ainda mais tecnologia
para o agronegócio brasileiro.

Tecnologias diferenciadas chamaram a atenção dos visitantes
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INSUMOS

Empresas de insumos apresentam soluções
para melhoramento genético em sementes

Empresas trouxeram sementes melhoradas geneticamente

VIRGÍNIA FREITAS

N

o quesito insumos, a AgroBrasília trouxe diversas
novidades ao produtor rural. O
melhoramento genético foi protagonista, trazendo sementes
de soja com ciclos mais curtos,
além de híbridos de milho adaptados ao estresse hídrico.
A possibilidade de se ter
duas safras por ano gera rentabilidade ao produtor rural, assim, o melhoramento genético
tornou-se fundamental na agricultura. Por meio dele, é possível
obter sementes com ciclos mais
curtos, bem como híbridos resistentes às condições climáticas.
A Agrorosso, por exemplo,
apresentou a semente de soja CD
2700, da Coodetec, com ciclo de
101 dias.
A Dois Marcos aposta na
semente de soja HO Paranaíba Ipro. A tecnologia Ipro faz
com que a cultura não seja
atrativa às pragas.
A Morgan Sementes apostou no lançamento de sementes
híbridas, como a MG 711, uma
espécie de milho adaptado à re-

gião, ajustado ao estresse hídrico
e a algumas doenças. O produto
possui a tecnologia Powercore,
que integra o controle de algumas pragas do milho à tolerância de dois tipos de herbicida: o
glifosato e o glufosinato.
Já a Nidera trouxe o híbrido
de milho NS 77, com tecnologia
Pro 2, que garante o controle
de pragas e lagartas. Este híbrido mantém as características
de sanidade e de tolerância à
cigarrinha, uma praga que destrói lavouras. O produto possui
também a tecnologia RR, que
tem resistência ao glifosato, facilitando o manejo de plantas
daninhas na lavoura.
Defensivos agrícolas
Além de sementes melhoradas geneticamente, há empresas que apresentaram soluções para o combate de pragas,
incluindo nematóides. Há diversas opções como defensivos
agrícolas que são pulverizados
nas plantações, outros para o
tratamento das sementes e até
mesmo um inseto criado em
laboratório para combater per-

cevejos antes mesmo do nascimento.
Os nematóides são parasitas que atacam as raízes das
plantas, prejudicando a absorção e a translocação de água e
nutrientes. Para combatê-los,
a FMC Agricultural Solutions
apresentou o Presence, um nematicida biológico para tratamento de sementes. O produto, que combate os vermes, é
composto por duas espécies de
bacilos, ou seja, bactérias que
colonizam o sistema radicular
das plantas e, assim, proporcionam o controle biológico.
O estande da Nativa apresentou uma solução que controla nematóides preservando
os microrganismos benéficos
ao sol. Desenvolvido pela Carbom Brasil, em parceria com
a Embrapa Cenargen, o Acrescent Raiz foi criado a partir do
extrato de uma planta nativa do
Cerrado. O nematicida orgânico
atua no controle de nematóides
sem atingir microrganismos
benéficos ao solo. O produto
sustentável foi premiado pela
Câmara Legislativa do Distrito

Federal durante a Feira.
A Basf trouxe o Bomvoro,
uma solução química e biológica para tratamento de sementes de modo on farm, ou seja, o
próprio produtor poderá tratar
as sementes utilizando os equipamentos disponíveis na sua fazenda. Essa inovação promove o
crescimento da parte aérea e das
raízes das plantas, além de contribuir para o aumento da fixação do nitrogênio.
A Bayer fez o pré-lançamento de seu novo fungicida, o Fox
Xpro, durante a AgroBrasília.
Voltado para as culturas de soja
e algodão, o novo produto estará
no mercado no segundo semestre deste ano. O fungicida combina três ingredientes ativos para
melhorar a chance de proteção
contra a ferrugem asiática nas
plantações.
A Koppert Biological Systems criou uma solução para livrar
as lavouras de pragas. A empresa
apresentou, durante a AgroBrasília, o Telenomus. Trata-se de
um inseto produzido em laboratório para combater os percevejos nas plantações. A previsão é
que o Telenomus seja lançado no
mercado a partir do segundo semestre deste ano. “Após o Telenomus ser produzido, seus ovos
são soltos na lavoura. Esses ovos
eclodem e, assim, o inseto artificial ataca os ovos de percevejos.

A partir daí, surgirão novos Telenomus que vão se multiplicando
e, portanto, eliminado percevejos. O diferencial é que ele controla o ovo, ou seja, é preventivo
ao controle”, explica Fernando
Viera Diniz, supervisor comercial da Koppert.
Durante a Feira, a Santa Clara Agrociência lançou o Protex,
um protetor solar para vegetais, que reduz a temperatura
das plantas em até sete graus.
O protetor solar possui versões
para o segmento hortifrúti e
para cereais, como soja e milho.
O Protex é um produto líquido
e deve ser aplicado por meio de
um pulverizador. Além de proteger os cultivos, a aplicação do
protetor solar indiretamente
garante maior conservação de
água no solo. Outra vantagem é
o aumento dos prazos de validade nos supermercados, além de
aumentar a resistência à seca. “A
ideia é a mesma de quando uma
pessoa aplica um protetor solar
para proteger a pele do sol. Os
raios ultravioleta e infravermelho, que podem causar câncer
de pele, causam nas plantas uma
necrose do tecido vegetal. Essa
necrose pode levar a planta à
morte e assim o produtor rural
perde produtividade”, explica
Tiago da Rosa Oliveira, coordenador de vendas da Santa Clara
Agrociência.

Diversas opções para o segmento foram disponibilizadas
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PECUÁRIA

AgroBrasília destaca a qualidade genética
da pecuária do cerrado

Animais de alto padrão genético

CHRISTIANE RIBEIRO

P

roduzir animais de rara arte
genética é a paixão do farmacêutico, bioquímico e produtor rural Rogério Tokarski. De
segunda a sexta, ele se dedica às
farmácias. Nos finais de semana, cultua e cultiva qualidade,
na liderança de uma forte equipe técnica, que trabalha diuturnamente no Haras Rancho

Tokarski, região de Planaltina
(DF). Ali, ele coleciona troféus,
na produção de equinos da raça
Árabe, dos bovinos Wagyu e caprinos Dorper, White Dorper e
Santa Inês. “Este ano, fizemos o
terceiro melhor cavalo da raça
árabe do Brasil, o Grande Campeão Brasileiro Bronze. Temos
a campeã nacional da raça wagyu, de origem japonesa, simplesmente a melhor carne que

existe. E colecionamos boas
classificações em concursos de
carneiros. São produtos já consolidados no Distrito Federal,
exemplares do alto valor genético desta região”, declara,
orgulhoso, durante sua décima
participação na Feira Internacional dos Cerrados.
Segundo Tokarski, “a AgroBrasília é super, hiper fantástica,
para mostrar a pujança, sobretudo da agricultura, nessa região
do PAD-DF, mostrar o que há de
melhor em tecnologia. É importante para mostrar que produzimos grãos e também produzimos carne. Produzimos, e muito
bem, ovinos, equinos e bovinos
de alta tecnologia”. Este ano,
além de difundir a genética, expor e comercializar animais no
estande, o Haras Rancho Tokarski promoveu seu nono leilão e o
primeiro na AgroBrasília, dia 19
de maio, com o convidado especial Guzerá da Capital.
A 11ª edição da Feira marcou

também a realização do 4º leilão
da Raça Braford Tropical, resultado do cruzamento industrial
entre as raças zebuínas com o
Hereford, pelos proprietários da
Fazenda Sucupira, também expositores tradicionais na Feira.
E foi também o debute dos
jovens pecuaristas Luiz Perdigão
e Marco Magalhães, que escolheram a AgroBrasília para iniciar a
divulgação e exposição do plantel da Fazenda Espaço Senepol
em feiras agropecuárias. E não
se arrependem da decisão. “Estamos muito satisfeitos com o
evento, tanto na divulgação dos
animais da raça, como na comercialização, que foi bem expressiva”, avalia Perdigão.
Ele conta que a produção
pecuária é uma tradição familiar iniciada com seus avós, que
trabalhavam com cria, recria
e engorda de gado comercial.
“Quando me formei, passei a
trabalhar com os animais na fazenda, a pesquisar, fazer cursos

e participar de um nicho, que é
o gado de elite, os animais PO.
Escolhi a raça Senepol e comecei a buscar genética de qualidade em criatórios mais antigos, até formar nosso próprio
plantel. Estou satisfeito com a
qualidade do nosso criatório e
com o feedback dos clientes que
já compraram nossos animais”,
declara o pecuarista, destacando características como a qualidade da carne, rusticidade e
precocidade do Senepol.
Além das raças Senepol,
Braford e Wagyu, a edição 2018
reuniu criadores de bovinos Nelore, Bhraman, Guzerá e Simbrasil. Também foram expostos
e comercializados os equídeos
das raças Crioula, Árabe, Jumento Pêga e Muares, e os ovinos Santa Inês, Dorper e White
Dorper. “Foi realmente um sucesso”, comemora a médica veterinária Tânia Maldaner, criadora de ovinos e coordenadora
do setor na AgroBrasília.

VEÍCULOS

Caminhonetes e circuitos off-road são destaque

AgroBrasília reuniu os lançamentos em um só lugar

PEDRO COSTA

A

Feira Internacional dos Cerrados deste ano recebeu
caminhonetes, pick-up, Suv,
dentre outras linhas e modelos
automobilísticos.
Nesta edição, a grande novidade ficou por conta do lançamento da S-10 Midnight da
Chevrolet, que foi exposta pela
primeira vez na Região dos Cerrados durante a Feira. A cami-

nhonete é toda trabalhada na
cor preta e foi lançada numa
sexta-feira 13. Tudo isso pensado para promover os tons escuros que marcam o design do
veículo.
Profissionais da imprensa
especializada em veículos vindos de Brasília e Goiânia acompanharam o lançamento da
S-10 Midnight e aproveitaram
a pista off-road da Chevrolet
para fazerem um test-drive,

acompanhados por técnicos da
marca, nas caminhonetes S-10
LTZ e na Trail Blazer 2019.
"Pelo contato inicial que tive
com a S-10 no test-drive, o veículo se comportou muito bem nos
mais variados terrenos. Sobre a
Midnight, acredito que tem tudo
para ser bem recebida no mercado, principalmente pelo público
jovem e urbano", avaliou Antonio Teodoro, jornalista do programa Auto Motor.
A nova S-10 conta com um
motor 2.8, motor a diesel, tração 4x4, controle eletrônico de
estabilidade, rodas aro 18 com
acabamento black e a inédita
segurança de monitoramento
de rota, que auxilia o proprietário no rastreio do veículo.
Outros destaques da AgroBrasília no setor de caminhonetes que foram colocados a
teste em pistas off-road foram
a Amarok V6 e a Ford Ranger,
ambas da linha 2018.
Com técnicos especializados para acompanhar os visi-

tantes no test-drive de 7 exercícios, a nova caminhonete da
Volkswagen tem uma série de
atrativos para os produtores
rurais, como, por exemplo,
auxiliar de subida e descida,
modo off-road para quem vive
na fazenda, bloqueio eletrônico diferenciado, 8 velocidades,
dentre outras novidades.
Já a Ford trouxe para a 11º
Feira Internacional dos Cerrados sua linha de caminhões, o
sedan Fusion e a SUV Eco Sport
e o grande destaque dos seus
veículos, a Ford Ranger 2018.
Com as versões XL, XLS, XLT e
Limited (modelo top de linha),
a Ranger chega para agradar a
todos os gostos.
Os holofotes do estande
Ford estavam voltados para
o retorno da Ford Ranger XL.
Fora do mercado por um tempo, a pick-up retorna com um
novo design e capacidade voltada ao trabalho. O automóvel
conta com cabine simples, motor a diesel 2.2, 4 cilindros, 160

cv de potência, 38 kg de força
de torque, piloto automático,
sistema de som, capacidade
de imersão de 80cm e airbag
duplo + airbag de joelho, tudo
isso na versão de fábrica. Para
quem quisesse testar as linhas
Ford Ranger, a marca disponibilizou técnicos especializados
para acompanharem os visitantes para um test-drive, em
circuito off-road, para colocar
na prática as novidades da linha Ranger.
A Toyota também não ficou para trás no segmento de
caminhonetes. Para a edição
da Feira deste ano, a marca
trouxe a Hilux 2018 Challenge.
Com um motor 2.7, a diesel,
entrega força, torque e eficiência de consumo, capacidade
off-road, tração 4x4, além de
designs externos e internos
únicos, como o protetor de
para-choque, roda de liga leve
aro 17, barra de proteção com
logo Challenge e interior com
linhas vermelhas.
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EVENTOS

Fruticultura irrigada, mulheres no agronegócio
e modernização na agropecuária são discutidos
na Feira

Importantes debates foram abordados na 11ª edição da Feira
ISABELLA CANTARINO

N

a AgroBrasília, o Auditório Buriti e o Buriti
Anexo ficaram pequenos para
tantos eventos importantes.
Foram vários painéis sobre
temas variados que levaram
conhecimento aos presentes,
propiciando um espaço de debates e trocas de informações
durante cinco dias de feira.
A AgroBrasília 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.
A ‘Tecnologia Digital Em
Favor do Campo’ foi o tema
central da Feira em 2018 e,
diante disso, as inovações
tecnológicas e seus impactos
no dia a dia de quem atua no
agronegócio foram bastante
discutidas durante os eventos.
Abertura oficial
A abertura oficial da Feira
já mostrou a que vinha a AgroBrasília: com lotação máxima,
o evento contou com a pre-

sença de produtores rurais,
autoridades, entes do governo, empresários, dirigentes
da Cooperativa Agropecuária
da Região do Distrito Federal
(Coopa-DF), estudantes e técnicos da área, além do público
em geral.
Na oportunidade, o governador Rodrigo Rollemberg
destacou a relevância da Feira:
“Nós estamos numa das regiões mais produtivas do Brasil
e a AgroBrasília já é uma das
maiores feiras do país, a qual
mostra o que há de mais moderno nos quesitos tecnologia
e implementos agrícolas para
aumentar a produtividade. O
agronegócio tem sido extremamente importante para a
economia brasileira”, disse.
Ainda durante a abertura,
uma homenagem ao presidente e ex-presidentes da Coopa-DF marcou as comemorações
dos 40 anos da Cooperativa.
Placas comemorativas foram
entregues àqueles que contribuíram e contribuem para seu
crescimento e sucesso.
O coordenador-geral da
AgroBrasília, Ronaldo Triac-

ca, ressaltou a importância do
trabalho realizado pela Cooperativa em prol do agronegócio: “A Coopa-DF superou
grandes dificuldades em sua
trajetória e, hoje, é protagonista de uma história vitoriosa”, concluiu.

Durante o evento, foram
discutidos os impactos da
agricultura digital, as ferramentas e seus desafios para os
produtores rurais, além de opções para uma economia mais
colaborativa e sustentável no
campo.

V Seminário de Economia
Agrícola – Modernização da
Agropecuária: tendências,
desafios e oportunidades
Os desafios, tendências e
oportunidades da modernização na agropecuária foram
o foco do já tradicional Seminário de Economia Agrícola da
AgroBrasília. O evento contou
com a participação de produtores, pesquisadores e estudantes.
O movimento de modernização do campo será um dos
responsáveis por transformações nos padrões e índices de
produtividade, além das relações comerciais no campo nos
próximos anos. Investir em
tecnologia, aplicada ao campo, será o grande diferencial
na administração das propriedades rurais no futuro.

II Fórum Águas do Cerrado:
Fruticultura Irrigada no
Planalto Central
A AgroBrasília debateu a
fruticultura irrigada no Planalto Central. Na oportunidade, foi abordado o potencial
da atividade na região, além
de sua mecanização conservacionista. Também foram
apresentadas as tecnologias
para a produção de vinhos no
Centro-Oeste e a experiência
da fruticultura em média e pequena propriedade.
Com a atual crise hídrica,
pensar e aplicar soluções que
utilizem menos água é uma
saída para uma produção mais
sustentável. E como o Planalto Central é considerado uma
das regiões mais tecnificadas
no mundo, a fruticultura vem
se destacando pela utilização

de métodos de irrigação.
I Fórum das Mulheres
do Agronegócio e do
Cooperativismo
Em 2018, a Feira Internacional dos Cerrados ficou mais
florida pois, no dia 18, foi realizado o primeiro evento voltado às mulheres que atuam
no agronegócio e no cooperativismo. Com auditório lotado,
o evento reuniu mulheres empreendedoras, lideranças femininas e aquelas que atuam
nos dois setores.
O evento foi realizado pela
AgroBrasília e Coopa-DF, em
parceria com o Portal AgroMulher e o Senar-DF. O Fórum
debateu a participação, os desafios, as transformações e as
oportunidades que a mulher
enfrenta nos dias atuais.
O movimento de valorização feminina nos setores está crescendo e é responsável pelo fomento de
diversos debates, eventos,
palestras e estudos voltados
ao empoderamento e participação feminina no campo
e em cooperativas.
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INTERNACIONAL

AgroBrasília recebe visitantes da África, Ásia
e América, em busca de inovações tecnológicas
e parcerias agroempresariais

As comitivas internacionais estão cada vez mais presentes

CHRISTIANE RIBEIRO

C

om altíssimas perspectivas de crescimento
populacional, grande oferta
de mão de obra e renda per
capita média inferior a dois
dólares/dia, o continente
africano demanda tecnologia
e investimentos estrangeiros
para se desenvolver social e
economicamente. No desafio de prospectar parcerias
com investidores brasileiros,
uma comitiva de empresários
angolanos visitou o país em
maio de 2018, especialmente
para participar da 11ª edição
da Feira Internacional dos
Cerrados.
Dia 17, eles integraram o
grupo de mais de trinta empresários, técnicos, embaixadores e adidos agrícolas
participantes do 1º Dia Internacional da AgroBrasília,
a maioria dos continentes
africano e asiático. “Tradicionalmente, nossa feira recebe
visitas de várias comitivas e
empresários internacionais.

Este ano, decidimos reuni-los
em um dia de conhecimento
técnico, para que os visitantes pudessem visualizar todos
os avanços tecnológicos apresentados, conhecer o potencial de nossos empresários
para auxiliar esses países em
desenvolvimento e participar
de uma visita técnica a fim
de verificar essa tecnologia
aplicada na prática”, relata a
coordenadora da área internacional da AgroBrasília, Ana
Paula Cenci.
O evento incluiu palestras sobre as perspectivas
para uma cooperação empresarial entre Brasil e Angola,
apresentação e rodada de
negócios com expositores de
insumos e maquinário agrícola, visita técnica à feira e
à Agrícola Wehrmann, uma
das maiores fazendas de referência nas áreas de genética,
pesquisa, inovação tecnológica no campo e produção de
hortaliças.
No dia 18, o destaque internacional foi a visita de
membros da embaixada ame-

ricana, acompanhados do
chefe do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (DAEU), Kenneth Isley,
que se declarou encantado
com a AgroBrasília. “Impressionante o tamanho da feira,
o número de expositores, o
volume de negócios e a variedade no maquinário. Também me alegra muito ver o
tamanho do espaço que o
evento oferece para a agricultura familiar. Nunca tinha
visto uma feira que abrange
dois públicos alvos no mesmo
local, o pequeno e o grande
agricultor. A potencialidade
agrícola da região é enorme!”, reconhece.
De 15 a 19 de maio, a Feira Internacional dos Cerrados
também recebeu a visita de
comitivas do Quênia, Congo
e Zimbábue. E o grande destaque foi a participação da
Colômbia, presente, pelo sexto ano consecutivo, com um
estande no Pavilhão de Negócios. “A AgroBrasília é importante demais para nós, uma
vez que nossa região é muito

parecida com o Cerrado brasileiro, tem os mesmos desafios, como a baixa fertilidade
dos solos, e um grande potencial”, ressalta o assessor do
Ministério da Agricultura da
Colômbia, Nelson López. Este
ano, ele acompanhou oito
empresários colombianos que
viajaram ao Brasil com a missão de buscar parcerias para
fortalecer o cerrado daquele país, considerado a região
mais importante em termos
de produção de alimentos e
agroindústria.
Segundo López, “a AgroBrasília causou um grande
impacto neles, pois, no cerrado colombiano, ainda não
se tem uma feira dessa magnitude Apreciamos muito o
trabalho da Coopa-DF para o
desenvolvimento dessa região. Estamos nesse processo de transição e queremos
a experiência, a expertise de
grandes produtores de grãos,
como a Coopa-DF e outras
empresas que já se disponibilizaram a dar a mão à Colômbia. ” Nos últimos seis
anos, o assessor tem trazido
também amostras da cultura
do cerrado colombiano para
a AgroBrasília, por meio de
apresentações artísticas, de
danças, músicas, tradições,
artesanato, das belezas turísticas naturais.

Já a apresentação da tecnologia desenvolvida ali fica
a cargo do coordenador da
Aliança Internacional entre a Corporação Colombiana de Pesquisa Agropecuária (Corpoica) e a Embrapa,
Juan Pablo Molina Acevedo.
Ele destaca, dentre outras,
as mais de sessenta espécies de batatas nativas para
consumo, desenvolvidas na
região andina, cultivares de
caju e braquiária adaptadas
ao solo ácido do cerrado e
a raça bovina romulo, um
gado vermelho muito rústico introduzido na época da
colonização espanhola, com
carne entremeada de gordura, adaptado a climas secos
e quentes, como a região caribe. “Agradecemos muito
essa oportunidade oferecida
pela AgroBrasília, para que o
Brasil conheça as tecnologias
que estão sendo desenvolvidas na Colômbia e possamos
criar interações e novas parcerias. Este ano, tivemos a visita do Embaixador Alejandro
Borda Rojar, que ficou muito
satisfeito de ver o estande
como uma janela para apresentar a riqueza do cerrado
colombiano para o Brasil e o
desenvolvimento de sua pesquisa agropecuária. Em 2019,
esperamos estar novamente
aqui”, finaliza Juan Pablo.

Visita técnica a uma propriedade da região

10

Jornal AgroBrasília - Junho2018

TECNOLOGIA

Dia de Campo estimula produtores a investirem
no sistema ILPF

Dia de Campo sobre ILPF é tradicional na Feira

CHRISTIANE RIBEIRO

H

á cinco anos, por conta
própria, o pecuarista Carlos André iniciou a implantação
do sistema silvipastoril em sua
propriedade, no sudoeste de
Goiás, com o plantio de eucaliptos, barus e espécies frutíferas
do cerrado. Enquanto aguarda
os primeiros resultados econômicos na extração e comercialização do eucalipto, previstos
para 2019, o produtor já contabiliza ganhos no conforto animal com o sombreamento das
áreas de pastagens e na melhoria do solo, verificada pelo aumento da produtividade do capim que alimenta o gado. “Sem
falar na beleza da área arbori-

zada. Numa região onde 99%
das propriedades são utilizadas
para produção agrícola, minha
fazenda destaca-se como uma
ilha verde”, ressalta Carlos André, com planos de incrementar
o sistema, investir na apicultura
e no turismo rural para diversificar as atividades e aumentar a
geração de renda.
Em busca de informações
e tecnologias para implantar
essas melhorias, o pecuarista
foi um dos cerca de 150 participantes do 8º Dia de Campo
sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, realizado na
manhã de 18 de maio, na 11ª
AgroBrasília. Com muito entusiasmo, ele acompanhou os
bons resultados apresentados

pela pesquisadora de manejo
animal da Embrapa Cerrados,
Isabel Cristina Ferreira, no
projeto que ela desenvolve há
16 meses no Centro de Tecnologia do Zebu Leiteiro com
vacas girolandas e gir, para
observar os benefícios do conforto animal na ILPF. “No período mais quente e seco do ano,
as vacas que tiveram acesso à
sombra natural, no nosso caso
de eucaliptos, produziram 19%
de leite a mais que aquelas que
ficaram em pleno sol e sofreram o estresse de calor, com
alterações no parâmetro fisiológico”, divulga a palestrante.
Na estação sobre a “importância das forrageiras como
plantas de cobertura na Integração Lavoura-Pecuária”, o
pesquisador da Embrapa Cerrados, Robélio Marchão, citou
diversas espécies usadas para
melhorar a cobertura e a produtividade do solo, apresentado como o bem mais importante do produtor rural. “Hoje,
com toda a dificuldade relacionada a clima, preço, o produtor está consciente de que
precisa investir na qualidade
do solo, no plantio direto, no
uso das plantas de cobertura”,
analisa o pesquisador. Dentre
as diferentes possibilidades de
inserção das forrageiras no sis-

tema produtivo, Robélio destaca o chamado sistema Santa
Fé, com o consórcio do pasto
com a cultura anual do sorgo
ou milho. “Estamos trabalhando também com a sobressemeadura na cultura da soja, outra
modalidade de consórcio que
também funciona e pode ser
utilizada para introdução dessas forrageiras”, sugere.
Outro grande destaque do
Dia de Campo foi a presença
do pesquisador sênior do Iapar (Instituto Agronômico do
Paraná) e consultor internacional, Ademir Calegari, que
falou sobre “Plantas de cobertura em sistemas integrados”
para aumentar a biodiversidade, reequilibrar nutrientes
e nematóides nos solos, aumentar a infiltração de água, a
matéria orgânica, o potencial
produtivo.“Tenho trabalhado
em 49 países e aprendido que
é possível buscar o equilíbrio
na mãe natureza, que sempre
tem a nos ensinar. São várias
ferramentas, a maior parte delas biológicas, que promovem
esse equilíbrio do ambiente e,
consequentemente, condições
melhores das plantas. Quanto
mais nutrientes disponíveis,
mais equilíbrio da microbiota
e maior o potencial produtivo”, destaca Calegari.

Por fim, na estação “Viabilidade econômica em ILPF”, o
pesquisador da Embrapa Agrossilvipastoril em Sinop/MT, Júlio
César dos Reis, apresentou os
resultados da Fazenda Platina,
no município matogrossense de
Santa Carmem, que implantou
o sistema de integração lavoura-pecuária em 2005. “Era uma
fazenda só de pecuária e, desde que implementou a lavoura
de soja e milho, registrou um
ganho de produtividade muito
alto. Tem um retorno de 20 a
25% maior do que as chamadas
fazendas representativas”, registra o palestrante.
Todas essas informações
do Dia de Campo deixaram animados os participantes como o
pecuarista Carlos André. “Isso
ratificou ainda mais nosso
pensamento de que uma saída para o produtor é ampliar
conhecimento, diversificar a
produção para agregar valor e
dar rentabilidade maior à propriedade”, avalia. A seu lado, o
produtor de frangos e suínos
da região do PAD-DF, Marcos
Antônio Lima, complementa:
“O Dia de campo foi excelente,
especialmente quanto às informações sobre sombreamento e
produtividade da ILPF. Quero
implantar o sistema na minha
propriedade”.

Iapar apresenta nova variedade de feijão carioca

Iapar está presente há 7 edições

VIRGÍNIA FREITAS

O

Instituto Agronômico do
Paraná (Iapar) marcou presença na última AgroBrasília.
Esta é a sétima edição consecutiva em que a instituição parti-

cipa da Feira Internacional dos
Cerrados. No estande da entidade o destaque ficou por conta
da apresentação da cultivar de
feijão carioca IPR Sabiá.
Entre as principais características da nova espécie de

grão estão o potencial produtivo, que pode superar a
marca de 4,5 toneladas por
hectare, ou seja, quase 200 sacos por alqueire. O IPR Sabiá é
resistente às doenças que mais
afetam lavouras de feijão. A
nova semente é uma cultivar
do grupo carioca de hábito
de crescimento tipo duas com
guias médias, ou seja, tem ciclo médio de produção – fica
pronta para colheita em cerca
de 90 dias. O porte ereto e a
inserção alta das vagens garantem alta eficiência na colheita mecanizada
“É uma cultivar com bom
desempenho em todos os segmentos da cadeia produtiva”,
avalia Vania Moda Cirino, pes-

quisadora em melhoramento
genético vegetal do Iapar, que
trabalhou no desenvolvimento
do material.
O produto tem se destacado também pelas qualidades
culinárias, já que tem cozimento rápido, bom caldo e bom
sabor, além das qualidades
nutricionais como alto teor de
proteína, ferro e zinco. O grão
é indicado para cultivo nos estados do Paraná, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, São Paulo e
Mato Grosso do Sul.
Os visitantes do espaço do
Iapar na Feira também puderam conhecer detalhes sobre
as características agronômicas
e as tecnologias de cultivo de
café, aveia e trigo-mourisco.

De acordo com o diretor de
inovação e transferência de
tecnologias do Iapar, Tadeu
Felismino, a participação na
AgroBrasília é fundamental
para a visibilidade das novidades tecnológicas da instituição
de ensino.
“Além de reforçar nosso
laço com a COOPA-DF, este é um
espaço privilegiado para a divulgação de novidades tecnológicas voltadas ao agronegócio,”
destaca Tadeu Felismino.
Outras cultivares expostas pelo Iapar na vitrine de
sementes de feijão, durante a
AgroBrasília, e que já são conhecidas do público foram IPR
Tangará, IPR Campos Gerais,
IPR Celeiro e IPR Curió.

11

Junho2018 - Jornal AgroBrasília

TECNOLOGIA

Embrapa e Fundação Cerrados lançam novas
cultivares de soja na AgroBrasília

Embrapa é parceira da AgroBrasília desde as primeiras edições

CHRISTIANE RIBEIRO

O

s produtores do Centro-Oeste brasileiro já contam com novas variedades de
soja adaptadas às condições

agroclimáticas da região, com
alta produtividade, precocidade e resistência às principais doenças da cultura. Na
manhã de 16 de maio, a Embrapa Cerrados e a Fundação

Cerrados lançaram, na vitrine
de tecnologias, as cultivares
BRS 5980IPRO e BRS 6780.
André Ferreira, da Embrapa Cerrados, explica que
a primeira, com tecnologia

IPRO, apresenta alto potencial
produtivo, ciclo superprecoce (100 dias), o que favorece
o plantio da segunda safra, e
traz resistências múltiplas a
nematóides causadores de galhas (M. javanica) e do cisto da
soja (raças 3, 4, 5 e 14).
Já a BRS 6780 é uma cultivar de soja convencional,
nGMO (Soja Livre), que, além
do alto potencial produtivo,
apresenta resistência às principais doenças da cultura. Devido à hiperprecocidade (90 a
98 dias de ciclo), também favorece o plantio da segunda
safra. “São cultivares que vão
fazer diferença na propriedade, gerando rentabilidade ao
agricultor”, assegura André.
Quem visitou o estande da
Embrapa de 15 a 19 de maio,
na AgroBrasília 2018, também teve acesso a tecnologias
como o uso de algas marinhas

na agricultura, a fermentação do etanol e cogumelos em
base de resíduos, o controle
do percevejo marrom em soja
com feromônio e o Sistema
Irrigas para o manejo da irrigação de hortaliças. Outros
destaques foram as cultivares
de milho, sorgo, milheto, trigo, girassol, mandioca, maracujá, forrageiras e diversas
hortaliças, além do sistema
de Integração Lavoura-Pecuária e o Sistema Fruticultura Integrada com Lavoura e
Hortaliças (Filho). A Embrapa
também marcou presença no
circuito Agroecologia do Espaço da Agricultura Familiar,
com as práticas e os processos
utilizados na Unidade de Pesquisa Participativa de Produção Orgânica (UPPO) Sistema
Agrossilvipastoril Orgânico,
mostrando o desempenho de
cada componente.

PAVILHÃO DE NEGÓCIOS

Pavilhão de negócios movimenta a AgroBrasília

Pavilhão de negócios reúne uma diversidade de produtos

PEDRO COSTA

O

Pavilhão de Negócios é
uma das grandes atrações da Feira Internacional dos
Cerrados. No espaço, visitantes, empresários, produtores
e curiosos aproveitaram para

conhecer as novidades em tecnologias voltadas para o campo.
Mais de oitenta empresas
e instituições demonstraram
seus produtos, serviços, inovações, fazendo operações
comerciais e oferecendo soluções que vão do plantio à

construção a seco.
Quem visitou o estande
Gravia no Pavilhão pôde conhecer melhor uma linha de
produtos e soluções para o
ramo de construção a seco.
Heliane Claudino, arquiteta
da empresa, avaliou a partici-

pação da Gravia e destacou as
novidades apresentadas.
“Trouxemos materiais de
construção a seco e policarbonato terceirizado. Essa edição
da Feira foi ainda melhor que
a do ano passado, com uma repercussão excelente em relação aos visitantes”, enfatizou.
Outra empresa que marcou presença no Pavilhão de
Negócios foi a Biocross, que
trabalha com nutrição vegetal produzindo fertilizantes à
base de extratos naturais essenciais em toda fase fenológica das plantas.
Camila Thums destaca os
atrativos da Biocross e o lançamento da empresa na AgroBrasília 2018. “A Biocross trabalha
com uma linha nutricional
completa e a nossa base de
produção é o extrato de algas.
E este ano estamos lançando o
Impacto, que é um regulador
de crescimento, voltado principalmente para a cultura de soja
e feijão”, destacou.

Criada em 1989, a Agrosystem tem como missão inicial
trazer tecnologia para o setor
agrícola. Foi pensando nisso
que a empresa participou mais
uma vez da AgroBrasília. Com
sistemas de monitoramento de
plantio, estação meteorológica
portátil, determinador de umidade, entre outros produtos,
Daniel Tostes, gerente regional
da Agrosystem, avaliou a participação da empresa na edição
deste ano. “A Feira está muito
boa este ano, está excelente.
Durante o evento, conseguimos
resultados significativos que
alcançaram as nossas expectativas para esta edição”, avaliou.
Com tantos atrativos como
climatizadores, insumos biotecnológicos, silos e secadores de
grãos, gesso agrícola, calcário,
fornalhas, balanças, objetos do
dia a dia, como facas e produtos alimentícios, o Pavilhão de
Negócios foi, mais uma vez, um
dos espaços mais visitados durante a AgroBrasília 2018.
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Uso racional da água e tecnologias acessíveis
são destaques no Espaço da Agricultura Familiar

Espaço da Agricultura Familiar contou com treze circuitos temáticos

CRISTIANE RIBEIRO

É

com muita alegria e ansiedade que a produtora de
hortaliças e ervas medicinais
Josefa Ataídes, de São Sebastião, aguarda, todos os anos,
a oportunidade de visitar, conhecer inovações tecnológicas e reciclar conhecimentos
no Espaço da Agricultura Familiar (EAF) da AgroBrasília.
“Acho tudo maravilhoso e
sempre saio daqui cheia de
inspiração e boas ideias para
implementar na propriedade”, declara, encantada com
as cores diferentes de rosas e
as mudas de ervas raras que
encontrou ali.
Nos treze circuitos temáticos cuidadosamente preparados e apresentados pelas equipes da Emater-DF, com outros
parceiros, Josefa e mais de três
mil agricultores familiares do
Distrito Federal, Goiás e Minas
Gerais viram e aprenderam
muito sobre preservação, recuperação e uso racional das
águas e solos para a sustentabilidade do processo produti-

vo. Pelo segundo ano consecutivo, este foi o tema central
da feira, nas áreas de Agroecologia, Apicultura, Avicultura,
Bovinocultura, Floricultura,
Fruticultura, Gestão Ambiental, Inovação e Gestão Rural,
Olericultura, Pesquisa e Tecnologia, Piscicultura e Saneamento Rural.
Uma novidade em 2018
foi a realização de dois dias
de campo no EAF: “Novas
Tendências para a Floricultura e Paisagismo no DF e
RIDE” e “Manejo de Solo e
Água na Agricultura Orgânica”. Esses eventos atraíram
agricultores como Joaquim
Ribeiro de Araújo, que visitou a feira, pela primeira
vez, decidido a aprender a
tecnologia necessária para
iniciar a produção de orgânicos no Assentamento Oziel
Alves III, onde vive com sua
família. “Meus filhos, que
moravam na cidade, decidiram voltar para a zona rural
e trabalhar comigo”, celebra
o visitante, satisfeito com as
técnicas racionais de irriga-

ção, de utilização de biofertilizantes, de controle biológico da traça do tomateiro
e de compostagem laminar
aprendidas ali.
No recém criado circuito
de Suinocultura, produtores
que sempre criaram porcos
na maneira tradicional não
esconderam o entusiasmo
ao conhecer o bebedouro
tipo chupeta e a tecnologia

Estande de Gestão Ambiental

da cama sobreposta, um sistema de manejo em que o
piso do chiqueiro é coberto
com uma camada de 30 a 60
centímetros de palha de arroz, capim seco picado, feno
e/ou maravalha de madeira.
“Essa mistura da cama sobreposta pode ficar até mais de
um ano sem qualquer tratamento, propiciando economia de água, além de gerar

um adubo de boa qualidade,
sem mau cheiro”, explica o
técnico da Emater, Osvaldo
Leite. “É incrível esse jeito
de criação; os animais bebem
água na torneirinha, não há
contaminação, moscas não
são atraídas, não é necessário lavar o cocho todo dia”,
deslumbra-se D. Francisca
Ferreira da Silva, já planejando adotar essa tecnologia
quando realizar o sonho de
receber a sua terra no Acampamento Tiradentes, em São
Sebastião.
No circuito de Olericultura, além de técnicas como
a captação de água em telhados para irrigação, o cultivo protegido sob túnel e o
manejo de hortaliças pela
hidroponia, os visitantes receberam informações sobre
o lago lonado, uma forma
barata de se construir um
reservatório de água, evitando as perdas por infiltração.
“Resumindo a tecnologia,
trata-se de um reservatório
com baixa declividade, cujo
plástico cobrimos com terra,
o que aumenta muito a sua
vida útil e evita a degradação pelos raios ultravioleta”,
explica o coordenador do
programa de Olericultura da
Emater-DF, Antônio Dantas.
Ele também apresentou o
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irrigas, uma tecnologia Embrapa de manejo da irrigação
barata e fácil de utilizar, e
o mulching, uma cobertura
plástica nos canteiros que
elimina necessidade de capinas. “Pode até parecer caro,
mas duas capinas e meia que
o agricultor deixa de fazer já
pagam esse investimento”,
assegura Dantas, lembrando
que a produção de hortaliças
é uma das mais importantes
atividades econômicas do setor rural do DF, exercida por
mais de 2,5 mil empreendedores e geradora de mais de
30 mil empregos diretos em
toda a cadeia produtiva.
Este ano, além de agricultores familiares cadastrados pela Emater, produtores
individuais, estudantes, professores e técnicos, o EAF recebeu a visita de autoridades
como o secretário da Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca da Presidência da
República, Dayvson Franklin
de Souza. Bem próximo às
apresentações das boas práticas para a economia de
água, como a aquaponia, um
sistema de consórcio entre

peixes e plantas, o secretário especial ressaltou que o
Brasil já é o quarto produtor
de tilápias, mas participa
com apenas 0,2% do mercado mundial de 146 bilhões
de dólares/ano. “Um país
com um verdadeiro oceano
de águas e um clima tropical
maravilhoso, que participa
com tão pouco de um mercado tão grande, tem tudo
para crescer e se desenvolver”, aposta Dayvson, certo
de que “a grande fronteira
do agronegócio brasileiro, a
médio prazo, será a criação
de peixes em cativeiro”.
Essa declaração animou
ainda mais jovens piscicultores, como Leonardo Pereira,
da Fazenda Lar, em Planaltina, que voltou para a chácara
decidido a fazer algumas alterações no seu criatório de
peixes. “Há três anos, trabalho
com o tanque lonado e achei
mais interessante o cimentado, por causa da economia de
água”, compara.
Interessado em diversificar a produção, o produtor
visitou também o Circuito
da Bovinocultura, onde co-

Espaço reúne soluções para agricultura familiar

nheceu os avanços tecnológicos nas plantas forrageiras
e os benefícios da integração lavoura pecuária, com o
plantio do milho com capim
para reduzir os custos de
reforma de uma pastagem e
da alimentação do gado na
seca. O coordenador do circuito, Maximiliano Cardoso,

Espaço encanta visitantes

FCO Rural

Com o FCO Rural do BRB, você que é produtor rural conta
com financiamentos de até 100% do orçamento para
realização de custeio e investimento agropecuário.
Tudo que você precisa para realizar o seu projeto.
* Produtor rural com propriedade no DF e Ride (exceto MG) e Receita Bruta
Agropecuária Anual de até R$ 16 milhões.
** Encargos financeiros 8,5% aa para custeio e 7,5% aa para investimento,
com bônus de adimplência de 15%.

explica que “o Brasil tem 170
milhões de hectares de área
de pasto, grande parte deles
em estado de degradação, o
que compromete a alimentação bovina. Com uma boa
pastagem, consegue-se produzir carne, leite, conservar
a água e o solo, evitando-se
erosão, compactação, assoreamento, contaminação
através dos efluentes dos
animais que vão direto para
o lençol freático ou para um
poço de água”.
Outro espaço que sempre encanta e enriquece os
visitantes é o Pavilhão da
Organização Social, com diversos estandes destinados à
comercialização de produtos
da agricultura familiar produzidos pelas associações e
organizações atendidas pela
Emater-DF. Dentre elas, o
Núcleo de Mulheres do Rio
Preto, em Planaltina, criado há cerca de um ano, com
150 produtoras de artesa-

nato, quitandas, agricultura
familiar. “Estamos nos organizando para formar uma
associação”, informa a coordenadora Regina Lima.
Para quem visita a AgroBrasília todos os anos, uma
grande alegria é “ver o Espaço da Agricultura Familiar cada vez maior e melhor”. Ao lado da mãe e da
tia, Elaine Vasconcelos não
poupa elogios: “Gosto de ver
a expansão, a preocupação
dos organizadores com os
visitantes, a infraestrutura
como bebedouros e banheiros, a atenção, uma assistência de qualidade tanto
ao pequeno como ao grande
produtor. Gostei de tudo, especialmente da agricultura
orgânica, onde o produtor
aprende a preservar o meio
ambiente e produzir ao mesmo tempo. No ano que vem,
espero estar novamente
aqui e aprender ainda mais”,
declara.
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Sistema OCDF/Sescoop-DF participa
da AgroBrasília 2018

Campanha Somos Coop foi divulgado no evento

ISABELLA CANTARINO

D

urante a AgroBrasília, instituições cooperativas marcaram presença na Feira e mostraram que o cooperativismo é uma

alternativa mais rentável, justa e
igualitária para aqueles que integram o sistema.
Durante a Feira, estiveram
presentes: o Sistema OCB e
OCDF/Sescoop, Capul, Sicoob,

Sicredi, Multiflor e Coopersefe, que apresentaram seus
produtos e serviços no evento.
O Sistema OCDF/Sescoop-DF, apoiador da AgroBrasília
desde a primeira edição, marcou presença com estande institucional onde pôde divulgar
o cooperativismo por meio
de consultorias, minicursos e
jogos interativos. Durante os
cinco dias de Feira, foram explorados os seguintes temas:
Como funciona uma Cooperativa; Boas Práticas de Governança Cooperativa; Conselho
Fiscal e Conselho Administrativo: atribuições e responsabilidades. O estande contou ainda
com a ‘sessão pipoca’, onde os
visitantes puderam assistir os
episódios da websérie ‘SomosCoop’. Para divulgar o cooperativismo para o público, houve

também a distribuição de material institucional, entrega de
brindes e sorteio de cestas com
produtos de cooperativas.
Para o presidente do Sistema, Remy Gorga Neto, a
AgroBrasília possibilita a apresentação aos presentes das potencialidades da agropecuária
da região do Planalto Central.
“A participação do Sistema
OCDF/Sescoop-DF na Agrobrasília é fundamental para representar as cooperativas do Distrito Federal em uma das maiores
feiras do agronegócio brasileiro, além de prestigiarmos um
evento que é realizado por uma
cooperativa”, disse.
Somos Coop
Em 2018, o foco do Sistema
esteve em divulgar o movimento Somos Coop, criado pela

OCB. O Somos Coop é uma campanha de valorização do cooperativismo e das cooperativas
brasileiras, bem como de seus
colaboradores e cooperados.
O estande contou com design pensado na divulgação da
campanha, a fim de disseminar o Somos Coop e a cultura
cooperativista para a sociedade em geral.
E a divulgação da campanha não estava somente no
estande; toda a Feira contou
com placas e banners que contribuíram, ainda mais, para
disseminar o Somos Coop.
Em 2018, a Coopa-DF, completou 40 anos contribuindo
para o desenvolvimento da
região, de seus cooperados e
colaboradores. O cooperativismo mostrou toda a sua força
na AgroBrasília.

Sebrae traz tecnologia e oportunidade
de negócios para pequenos produtores

Sebrae apresentou tecnologias aos visitantes

VIRGINIA FREITAS

D

urante a AgroBrasília, Sebrae, Senar e Fape-DF compartilharam um estande. Motivado pelas transformações
digitais, há algum tempo, o Sebrae passou a reformular seus
modelos de negócios. Assim, a
instituição seguiu à risca o tema
da edição 2018 da Feira dos Cerrados: Tecnologia Digital em Favor do Campo.
“Hoje, tudo aquilo que não
estiver dentro de um celular
para esta geração está obsoleto. A gente vê uma revolução

nesse sentido. Então, o sistema
Sebrae vem buscando, cada
vez mais, atualizar-se no mercado para exatamente não só
estar no mesmo nível das demais empresas que oferecem
apoio ao micro e pequeno empresário na questão da gestão
da propriedade rural e gestão
da empresa, mas também para
avançar na busca por aplicativos que possam exatamente
orientar e dar informações ao
empresário”, afirma Fernando
Neves, gerente de negócios em
rede do Sebrae.
Uma tecnologia que o Se-

brae trouxe para o campo é o
aplicativo Prod+. Através dele,
é possível criar a ficha da propriedade colocando certificados, outorga de água, declarações, localizar a propriedade
com a latitude e longitude – o
que vai gerar a imagem com o
satélite -, o clima, a precipitação, a temperatura e a cotação
on-line do Ceasa. O programa
também informa as pragas e
doenças que afetam cinco culturas que utilizam os sistemas
hidropônico e semi-hidropônico: alface, agrião, rúcula,
tomate e morango. O Prod+
também oferece recomendações biológicas para que seja
possível reduzir o uso de defensivos agrícolas.
“O objetivo do Prod+ é trazer ao produtor informações
técnicas e financeiras para que
ele possa ingressar na atividade tendo em mente quando ele
terá o retorno do capital e como
ele pode acessar também os
mercados e os preços da atividade de hortifruti”, explica Thiago
Campos, engenheiro agrônomo
e sócio da Thriade Consultoria.
No espaço do empreen-

dedor, o Sebrae trouxe para a
AgroBrasília um grupo de produtores rurais que expuseram
seus produtos. A Feira do Cerrado foi uma oportunidade de negócios para esses agricultores.
A Cachaçaria Prime, dos sócios Everton Salles e Leandro
Ferreira, participa da Feira pela
segunda vez. De acordo com
Everton, a AgroBrasília foi uma
boa oportunidade de negócios.
“AgroBrasília é maravilhosa, é um evento que reúne
muitas pessoas, assim, a gente consegue ter muita diversidade de vendas. Conseguimos interagir com o pessoal e
mostrar o produto da terra. O
Sebrae dá toda a infraestrutura; temos todo o apoio de logística, inclusive o pessoal da
AgroBrasília é bem atencioso”,
explica Everton Salles.
Produtora de sucos naturais,
a Chácara Diogo participa pela
primeira vez da Feira. E neste
ano, a chácara traz uma novidade: uma goiabada sem açúcar.
“Eu estou gostando bastante da AgroBrasília. A gente
faz bastante contato e torna o
nosso produto mais visível e

é isso o que eu queria. Estou
começando a produzir a goiabada sem açúcar e é uma oportunidade ótima para apresentar a minha goiabada para a
cidade e para toda a região.
Vem gente do Brasil inteiro
para essa Feira”, conta Maria
de Fátima Costa e Silva Diogo,
proprietária da Chácara Diogo.
No mesmo estande, o Senar trouxe aquaponia à Feira
Internacional dos Cerrados.
Essa novidade consiste na
união da piscicultura e da hidroponia, ou seja, na criação
de peixes associada às plantas, basta alimentar os peixes.
O excremento produzido por
eles na água é rico em nutrientes que alimentam as plantas e
estas filtram a água.
“É uma tecnologia alternativa em ferro, solo e cimento, que
consiste numa parte de cimento
e uso de telas. Esse é um padrão
que o Senar faz em treinamento
de 12 mil litros, o que dá para
cerca de 800 peixes, dependendo
da quantidade de água disponível para circulação”, explica
Edvan de Oliveira, organizador
de treinamentos do Senar.
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CRÉDITO

Instituições financeiras: parceria estratégica
para o agronegócio

Instituições financeiras ofereceram crédito com taxas especiais

CAMILA BENAC

A

s instituições financeiras levaram para a AgroBrasília
um diversificado portfólio de
produtos e serviços em condições especiais para os produtores. Cada instituição, conforme
seu perfil de atuação e de seus
clientes, estava pronta para atender aos milhares de produtores
que foram à AgroBrasília fazer
negócios. Bastava escolher a máquina, o trator, o veículo, dentre a
infinidade de itens disponíveis, e
se dirigir à instituição financeira
com a qual realiza negócios.
Este ano, estavam presentes o Banco do Brasil, BRB, Bradesco, Caixa Econômica e Santander, além das cooperativas

financeiras dos sistemas Sicoob
e Sicredi. Cada uma, a seu modo,
buscou encantar os clientes.
O Banco do Brasil ofereceu
aos produtores rurais condições
facilitadas de financiamento,
pensadas especialmente para a
Feira. As propostas recebidas superaram a meta proposta, sendo que cinco contratos foram
concretizados durante o evento. Além de crédito, o Banco do
Brasil promoveu debates com
temas de interesse do produtor
rural como, por exemplo, energia solar fotovoltaica, condições
para linhas de crédito e tecnologias para o agronegócio.
Com um portfólio completo
em linhas de crédito, produtos
e serviços direcionados ao agro-

negócio, o Bradesco investiu em
ações de atendimento personalizadas. Para isso, contou com
o apoio de mais de quarenta
profissionais especializados no
segmento para atendimento aos
produtores, esclarecimento de
dúvidas e a realização de transações comerciais.
O Banco Regional de Brasília (BRB), presente desde a primeira edição da AgroBrasília,
investiu em linhas de crédito
com taxas bem atraentes. A
taxa para custeio de 6,5% ao ano
despertou o interesse do produtor rural, Marcelo Bonato,
que fechou contrato e, ainda na
Feira, foi realizada a cerimônia
simbólica de entrega da Cédula
de Crédito Rural de Custeio.

Inovar. Esta foi a estratégia
da Caixa Econômica Federal que,
este ano, participou com estande e apresentou diversificadas
linhas de crédito para custeio,
investimento, estocagem, comercialização e industrialização.
A instituição mostrou engajamento no atendimento às principais demandas dos produtores,
cooperativas, agroindústrias e,
ainda, no estabelecimento de
convênios de Assistência Técnica e Extensão Rural para o apoio
à realização de negócios. Durante o evento, a Caixa Econômica
reafirmou a parceria com a Coopa-DF e iniciou uma negociação
de crédito rural.
O Sistema Sicoob participou
com as cooperativas Sicoob Brasília, com sede no Distrito Federal e Credigerais, Credichapada,
Credipinho, Credivaz e Noroeste
de Minas, com sede em Minas
Gerais, que estavam com equipe
preparada para atender às demandas de financiamento dos
produtores cooperados. Possibilitar aos visitantes maior conhecimento sobre o seguro rural foi
o atrativo no estande do Sicoob,

contando com a presença de um
consultor que, durante a ação
Bate-papo sobre o Seguro Rural,
passou dicas e tirou dúvidas sobre o tema. Com exclusividade
do Sistema Sicoob, foi entregue,
durante a AgroBrasília, o cartão
BNDES Agro a alguns produtores, com crédito pré-aprovado,
sem burocracia e o diferencial de
possuir uma das menores taxas
de juros do mercado. O cartão
BNDES Agro facilita os investimentos para o produtor rural.
Com o firme propósito de
difundir entre os visitantes o diferencial das instituições financeiras cooperativas, o Sicredi
Planalto Central preparou o Espaço do Café. O local foi pensado
para proporcionar aos visitantes
o conforto e a sensação de estar
em casa. Já no Espaço Sicredi, o
foco foram as orientações sobre
consórcios de caminhões, tratores e utilitários e como funcionam, desde a inscrição até as
assembleias, quando ocorrem os
sorteios. As propostas protocoladas durante a Feira superaram
as expectativas da instituição em
número e volume de negócios.

EDUCAÇÃO

Universidades agregam tecnologia e pesquisa ao campo

Instituições de ensino estiveram presentes na Feira
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AgroBrasília trouxe a integração entre instituições
acadêmicas e a sociedade. Diversas entidades destinadas ao ensino estiveram presentes na Feira
Internacional dos Cerrados com
projetos de inovações tecnológicas para o agronegócio.
O Instituto Federal de Brasília (IFB), por exemplo, apresentou um aplicativo, desenvolvido por seus professores e
alunos, que auxilia na produção
hidropônica, o Smart Timer.
Trata-se de um temporizador

inteligente, que mede umidade e luminosidade indicando
quando as plantas da hidroponia precisam de atenção.
“Com o aplicativo, será possível avaliar questões de tempo
e temperatura”, explica Alessandra Ferreira, diretora de
Ensino e Pesquisa e Extensão do
campus Planaltina do IFB.
Professores do IFB ofereceram consultorias gratuitas
aos produtores rurais.
Projetos apresentados à
comunidade
A Universidade de Brasília (UnB) trouxe diversas

palestras para a Feira Internacional dos Cerrados sobre
temas como, criação de suínos ao ar livre, importância
da preservação ambiental no
agronegócio e uso de energias
renováveis no bombeamento
hidráulico, dentre outros.
“Em novembro de 2017, o
decanato lançou edital de fomento para apoiar a participação de atividades de extensão e
pesquisa na Feira. A UnB trouxe
dez projetos para a AgroBrasília”, explica Isadora Vergara,
coordenadora do decanato de
extensão da UnB.
Dentre os projetos exibidos
pela UnB está a Produção de
Ovinos a Pasto. Na oportunidade, ocorreu a apresentação dos
animais na área demonstrativa,
divulgação de resultados de pesquisas e orientações sobre manejos de diversas áreas da produção de ovinos.
Drone a serviço do
agronegócio
Outro trabalho que merece
destaque é o desenvolvido pela
Nong, empresa formada por

três estudantes de graduação
da UnB. A partir de um planejamento de voo, o drone da Nong
alcança até 180 metros de altitude e pode ajudar na realização de
vários serviços, como contagem
de plantas e animais, detecção
precoce de pragas e doenças,
manejo eficiente de insumos, georreferenciamento de propriedades, além de outras atividades.
Armadilhas luminosas
eliminam insetos
A Faculdade de Ciências
e Tecnologia de Unaí (Factu)
trouxe trabalhos recentes sobre os diferentes tipos de solo
de fazendas como também o
seu projeto de armadilhas luminosas para insetos.
“Neste ano, estamos focando na parte de insetos e controle
e manejo de pragas. Além da armadilha luminosa, há também a
armadilha para a mosca das frutas, por exemplo, que qualquer
pessoa pode fazer, até mesmo
na sua chácara, no seu sítio e
em sua casa”, afirma Francilene
Lima, professora e coordenadora
do curso de Agronomia da Factu.

Economia e rentabilidade
na produção de feijão Caupi
Alunos e professores do
Campus Arinos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
(IFNMG) marcaram presença na
AgroBrasília. A instituição trouxe uma pesquisa sobre Qualidade Fisiológica de Sementes
Crioulas de Feijão Caupi.
O projeto testou a qualidade
fisiológica da semente com diferentes dosagens de nitrogênio.
Assim, foi possível avaliar a germinação e o peso de mil sementes, como também foram avaliados o vigor e a produtividade.
A conclusão a que se chegou foi
que não é necessário comprar
adubo nitrogenado para o cultivo de feijão Caupi.
Oportunidade de negócios
Com o objetivo de divulgar
seus cursos aos moradores da
região, as Faculdades Integradas
Icesp apresentaram trabalhos da
faculdade de agronomia em seu
estande na AgroBrasília. No local, estavam expostos materiais
de etimologia de insetos e cultura e classificação de grãos.

