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AGROBRASÍLIA 2013 desponta no
cenário internacional
DIVULGAÇÃO

O fortalecimento de parceiras por meio do intercâmbio com outros países tem gerado visibilidade ainda maior à Feira
que mais cresce no país. A AGROBRASÍLIA é rota de visitas de empresários, produtores rurais e cientistas de todo o
Brasil e do exterior e sua evolução é tema de palestras
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Presidente da Coopa-DF e do
comitê gestor da AGROBRASÍLIA,
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e o crescimento da Feira
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EDITORIAL

Já ouvi em diversos
veículos de comunicação que o Brasil, mais especificamente o Cerrado brasileiro, é a última
fronteira agrícola. Não
para os colombianos do
Vale de Orinoquía. Estive lá há poucos dias, no
“cerrado colombiano”
como dizem, para divulgar nossa região e nossa
Feira e pude perceber
que é uma região em
pleno desenvolvimento,
com índices pluviométricos anuais que variam
de 2.400 a 4.000 milímetros, com estações bem
definidas como aqui no
Planalto Central. Além
disso, o solo é bastante
fértil, topografia plana,
alcançando médias na
cultura de soja acima
de 3 mil kg/ha. A área
de cana-de-açúcar também está em expansão,
inclusive com alguns
investidores brasileiros
e a bovinocultura é destaque, com pequenos,
médios e grandes criadores. Pelo visto, mesmo com todo cuidado
ambiental, que faz parte
da tradição colombiana,
há milhares de hectares nessa região a serem explorados. Fica aí
a dica para quem gosta
de conhecer ou investir
em outros rincões. Boa
leitura!
Ronaldo Cirilo Triacca
Coordenador-geral da
AGROBRASÍLIA
Emater-DF/Coopa-DF
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AGROBRASÍLIA: sinônimo de crescimento e evolução
RAFAEL WALENDORFF

A

história recente da AGROBRASÍLIA repete a saga
e o sucesso dos agricultores
que formaram o Programa
de Assentamento Dirigido do
Distrito Federal (PAD-DF) e,
posteriormente, toda a região
A Coopa-DF imaginava
que a AGROBRASÍLIA alcançaria esse patamar de importância, abrangência e representatividade em pouco tempo?
Eu acho que no começo
era sonho mesmo. O pessoal até podia imaginar, mas
não dentro do crescimento
que teve, de na quinta edição já chegar aonde chegou, talvez mais pra frente.
Isso surpreende também e
a gente até tem que fazer
mais coisas do que estava
previsto para poder atender. Como a Feira cresceu
dessa forma, precisamos dar
suporte pra quem está dentro. O ano de 2012 foi um divisor, a Feira se consolidou
mesmo. Existe esse entendimento, a procura por estandes mudou completamente.
A maior parte da Feira já
está negociada, nos outros
anos nessa época ainda estava meio amarrado, nada
decidido. Isso mostra que o
pessoal está enxergando ela
com outros olhos.
Para quem viveu épocas de descrédito, de falta
de esperança nas terras do
cerrado e de pouca visibilidade até mesmo dentro do
DF é diferente, tem um sabor especial presenciar esse
momento e estar à frente da
Coopa-DF?
Sem dúvida. Quem vem de
fora agora para conhecer a região aqui vê um cenário totalmente diferente, não acompanhou o sofrimento que foi no
começo. Hoje tudo é muito bonito, mas por trás disso daí tem
uma história. Daria para escrever um livro de cada família.
Para nós que estamos aqui des-

agrícola do Planalto Central.
A semelhança com a história
particular de cada produtor
da região e dos associados da
Cooperativa
Agropecuária
da Região do Distrito Federal
(Coopa-DF) aproxima ainda
mais o evento da comunidade e das pessoas beneficia-

das em geral. O presidente da
Coopa-DF e do comitê gestor
da Feira, Leomar Cenci, vindo
de uma família de pioneiros
do lugar, relata o contexto de
crescimento e evolução do
evento e mira novos horizontes para a Grande Feira do Cerrado Brasileiro a partir de 2013.

de o começo é muito prazeroso,
em especial pra mim, de estar
à frente, não é diferente para
o Ronaldo. É muito especial.
Se não existisse a AGROBRASÍLIA não teríamos o mesmo
reconhecimento que temos
hoje. Eu credito boa parte da
valorização rural do DF para a
AGROBRASÍLIA. Hoje o meio
político nos conhece. Em vinte
e poucos anos, nós não conseguimos ter a visibilidade aqui
no PAD-DF que estamos tendo
depois dos 5, 6 anos que a Feira está aí. Ela teve importância
fundamental para essa visibilidade. A política está dentro da
Feira e está olhando mais para
toda a área rural com isso.

tituto Agronômico do Paraná
(Iapar) nessa equipe realizadora da AGROBRASÍLIA? Isso
demonstra a expansão do alcance da Feira?

A união e o cooperativismo foram fatores decisivos
para o PAD-DF dar certo e evoluir. Pode-se dizer que a parceria com o governo e os importantes órgãos de pesquisa
agrícola e assistência técnica
garantiram a consolidação e
crescimento da AGROBRASÍLIA?

A presença de empresas fabricantes de maquinário agrícola de outros países
é uma grande novidade em
2013. Essa é uma prova do potencial de internacionalização
definitiva da AGROBRASÍLIA?

Esse é um diferencial da
Feira, nenhuma outra no Brasil tem tantos centros de pesquisa tão perto como nós temos aqui no DF. Eu penso que
é uma coisa que estamos até
explorando pouco ainda. Nós
temos essa facilidade de ter
eles trabalhando junto com
nós e isso é fundamental. Se
fosse para a Coopa-DF realizar
sozinha a AGROBRASÍLIA com
certeza não conseguiria. Hoje,
com o estágio que alcançou,
talvez sim, mas no início não.
E esse crescimento da cooperativa se deve justamente ao
sucesso da Feira.
Nesse cenário, qual a importância da entrada do Ins-

Vem só agregar. Qualquer
parceira que se faça com centros de pesquisas é sempre
bem-vinda. Tem outros que
estão buscando a parceria
também. O Iapar vai trazer
muitas coisas diferentes. Para
o produtor tem muita tecnologia nova chegando e tenho
certeza que o pessoal vai achar
interessante de se ver no campo. Desde a produção de maçã
e pera, que não se tem aqui, a
parte de café, feijão.

Não tem como fugir dessa parte de internacionalização, mas a gente precisa do
apoio do governo. Não tem
Feira melhor que a nossa para
fazer isso funcionar. Temos
todas as embaixadas muito
próximas. Existe o interesse
muito grande de empresários
de outros países em relação a
nossa região, não só na parte
de máquinas, mas na troca de
tecnologia mesmo, pela semelhança de clima e solo com
regiões dos países deles. Isso é
bom para nós, mostra que estamos no caminho certo e que
tem muita gente querendo copiar isso.
Quase todas as áreas da
AGROBRASÍLIA 2013 já foram
comercializadas. A Coopa-DF
investe também na estrutu-
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A última
fronteira
agrícola
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ração definitiva do Parque.
Esse é o caminho a seguir para
crescer cada vez mais e ganhar ainda mais importância?
A gente vai tentar investir um pouco a cada ano para
consolidar a parte estrutural
do Parque Tecnológico Ivaldo
Cenci, para melhorar o atendimento ao público e ao expositor. Acredito que com essa
estruturação fixa vamos ter
uma sobra razoável dentro do
evento e isso vai gerar novos
investimentos. O próprio associado não tem a Feira como
fonte de renda para a COOPA-DF. Só o que ela traz de tecnologia e benefícios para a região
já paga esse investimento.
O que o visitante pode esperar da AGROBRASÍLIA 2013?
E o que a Coopa-DF vislumbra
para o futuro da Feira?
Esse ano vamos ter muitas
novidades na parte de tecnologias em sementes, vai ser
um grande atrativo. A maioria
das empresas de máquinas e
equipamentos vão trazer lançamentos. A parte ambiental
será destaque. Teremos exemplos de sistemas que podem
ser implantados dentro dessa
nova lei ambiental. Quanto
ao futuro, a AGROBRASÍLIA
não tem mais volta. Pensando
pra frente, tanto essa como as
próximas diretorias da Coopa-DF terão carinho todo especial com a Feira. Essa intenção
de se investir na Feira vai ser
contínua para que cheguemos
ao padrão das outras feiras
que estão aí há 20 ou 30 anos.
Queremos nos equiparar aos
outros eventos, poder mostrar
a mesma qualidade que a gente vê nas outras grandes feiras
que a gente visita no Brasil.
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Tecnologia agrícola do DF transforma vidas no Nordeste

U

ma caravana com 108
agricultores familiares
da cidade de Palmeira dos
Índios (Alagoas) visitou a
área rural do Distrito Federal, no dia 1º de fevereiro,
para conhecer e importar as
técnicas de sucesso usadas
nos campos daqui. A referência do lugar em aplicação
de alta tecnologia agrícola,
demonstrada amplamente
pela AGROBRASÍLIA, chamou a atenção dos nordestinos e já está ajudando a
revolucionar a realidade
de muita gente. O grupo
passou por propriedades e
cooperativas agropecuárias
da região, além do Parque
Tecnológico Ivaldo Cenci,
no PAD-DF.
No Espaço de Valorização da Agricultura Familiar
(EVAF), no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, o grupo
conheceu técnicas de sucesso
aplicadas em pequenas pro-

priedades nas mais variadas
áreas da atividade agropecuária, como a produção de
leite, hortaliças, grãos, peixes
e flores. O presidente da Cooperativa Agropecuária Regional de Palmeira dos Índios
(Carpil) e organizador da
viagem, Luciano Monteiro,
explicou a importância de
trazer os agricultores até a
região onde está o modelo
bem sucedido da agricultura.
“Tem que copiar, não existe
mais o que inventar. É uma
aposta na informação, no conhecimento, principalmente
para os jovens e as mulheres
(mais da metade da comitiva). Os produtores de lá estão
cansados, centenariamente
castigados pela seca. Então é
preciso verticalizar a produção, colocar tecnologia no pequeno espaço de terra. E ele
precisa ver para acreditar e
implementar”, destacou.
Monteiro ministra palestras todos os anos na
AGROBRASÍLIA sobre como

ganhar dinheiro na agricultura familiar e destaca o papel
fundamental da Feira para o
desenvolvimento rural. “A
AGROBRASÍLIA é muito importante para o Brasil. É o melhor
espaço de vendas de tecnologia e conhecimento e vai ser a
maior Feira do país”, enfatizou.
A visita faz parte de um
projeto idealizado e organizado há mais de 15 anos por Luciano Monteiro. Além do DF,
a caravana passa pela Bahia e
vai ao Paraná para conhecer
experiências bem sucedidas
que sirvam de modelo para os
pequenos agricultores alagoanos nas áreas de hortaliças,
grãos e leite.
O agricultor e pecuarista
Luiz Roberto de Oliveira integra a comitiva pela quinta vez.
Ele conta com orgulho como
o conhecimento adquirido
nas visitas “ao sul do país”,
como ele mesmo diz, ajudou
a melhorar a vida em Alagoas. Depois de ver a técnica de
pastejo rotacionado mostrada

EVAF mostra práticas rentáveis para
cadeia produtiva do leite

FOTOS: ALINE RECHMANN

RAFAEL WALENDORFF

A comitiva de Alagoas passa pelo DF anualmente em busca de
inovação para suas propriedades

na AGROBRASÍLIA e usada na
criação de vacas leiteiras no
Núcleo Rural Capão Seco, percebeu que poderia ordenhar
o rebanho até três vezes por
dia. Resultado: a produção foi
multiplicada, passou de 30
litros a 40 litros por dia para
140 litros atualmente. “Eu
acreditei porque vi”, ressaltou. Dessa vez, trouxe o filho
e a esposa para acompanhar e
aprender ainda mais para aju-

dar na atividade.
O grupo visitou também a Cooperativa Agrícola da Região de Planaltina
(Cootaquara), no Núcleo Rural Taquara, e uma propriedade para ver o plantio em
estufa de pimentão, principal
produto local, e outras hortaliças. Mais tarde conheceu a
experiência com orgânicos e
leite na Fazenda Malunga, no
Núcleo Rural Lamarão.

Obras avançam no Parque

ALINE RECHMANN

P

rovar que a pecuária leiteira pode ser lucrativa e
aumentar o rendimento da
cadeia produtiva são algumas metas da Rota do Leite
no Espaço de Valorização da
Agricultura Familiar (EVAF),
da AGROBRASÍLIA 2013. Nela,
os visitantes poderão conhecer mais de 40 espécies de
plantas forrageiras para alimentar o rebanho com custo
reduzido, terão acesso a máquinas e equipamentos e participarão de palestras sobre
boas práticas de produção e
de beneficiamento do leite e
seus derivados.
Desde a alimentação do
rebanho até o beneficiamento
da produção, a Rota do Leite
trará diversas tecnologias que
podem ser implantadas em
propriedades familiares. O coordenador do EVAF, Ricardo
Magalhães, destaca que a intenção é mostrar para o produtor um sistema de produção baseado em forragens, por
se tratar do alimento mais barato que pode ser ofertado aos
animais, principalmente para
as vacas em lactação, levando
em conta os preços do milho

O novo conjunto de banheiros está localizado próximo à
entrada da Feira
Ricardo Magalhães destaca a importância das plantas forrageiras na
alimentação dos bovinos leiteiros

e do farelo de soja. “Sistemas
que estão baseados em grãos
e farelos, hoje estão fadados
ao prejuízo. Nossa intenção é
fazer com que esse produtor
acredite num sistema de produção baseado em forragem
pra diminuir custos e pra aumentar a quantidade de leite
produzida em um hectare”,
afirma Ricardo Magalhães.
O foco no aumento da
produção também é um dos
destaques da Rota do Leite.
Provar que a pecuária leiteira
pode ser atividade principal
de uma propriedade rural
é uma das metas apontadas
pelo coordenador do EVAF. “A
intenção é sair dos mil a dois
mil litros de leite por hectare/
ano para 20 mil litros de leite
por hectare/ano. Dar um sal-

to extremamente expressivo
mesmo”.
O produtor que visitar a
Rota do Leite vai ter também
acesso às informações sobre
ordenha mecânica e manual,
higiene na ordenha e as instruções normativas que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
impõe para a sanidade e a
qualidade do leite, já que o pagamento tem sido feito conforme a qualidade que o leite
apresenta. “Nossa intenção
é que os agricultores familiares entendam toda a cadeia
produtiva do leite e que não
sejam meros produtores de
leite. Queremos que ele seja
cada vez melhor remunerado”, salienta o coordenador
do EVAF, Ricardo Magalhães.

RAFAEL WALENDORFF

A

construção de estruturas fixas evolui
constantemente no Parque Tecnológico Ivaldo
Cenci. Nem a chuva e a
morosidade bancária para
liberação de recursos atrapalharam a sequência das
obras. Até maio, mês de
realização da sexta edição
da AGROBRASÍLIA, serão
quatro mil metros quadrados de área definitiva
construídos no local. A
COOPA-DF pretende, com
isso, melhorar o atendimento ao público e aos
expositores, além de demonstrar a consolidação e
o crescimento da Feira.
O novo conjunto de
banheiros, perto da entrada principal do Par-

que, já está adiantado.
Para a construção dos
dois restaurantes e dois
pavilhões, o trabalho caminha em duas frentes.
Parte da terraplanagem
já foi feita. Enquanto isso,
a empresa responsável
pelas obras monta a estrutura de fundação dos
galpões na indústria e
levará o material pronto
para instalação posteriormente. “Isso mostra que
a Feira está crescendo e
que vamos investir na
AGROBRASÍLIA. Não teremos dificuldades. Vamos
tocar as obras com recursos próprios e vamos terminar no prazo, nem que
tenha que demandar mais
mão de obra”, destacou
Leomar Cenci, presidente
da Coopa-DF.
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INTERNACIONAL

Intercâmbio com a Colômbia promove
internacionalização da Feira
DIVULGAÇÃO

ALINE RECHMANN

O

coordenador-geral da
AGROBRASÍLIA, Ronaldo Triacca, viajou para a
Colômbia, em janeiro, para
participar do seminário
Maloca Académico. Atendendo ao convite do secretário técnico do Ministério
da Agricultura e coordenador do evento, Nelson
López, Triacca falou sobre
a evolução do Cerrado brasileiro, em especial do Programa de Assentamento
Dirigido do Distrito Federal
(PAD-DF), e do potencial
agrícola da região e firmou
importantes parceiras para
o crescimento internacional da Feira. O seminário faz
parte de uma importante
feira anual chamada Malocas 2013, realizada na cidade de Villavicencio, Meta, e
reúne os setores agropecuário, agroindustrial, acadêmico, cultural e turístico.
Em palestra com o título
“Modelo de desenvolvimento
Cooperativo no Cerrado Brasileiro”, Ronaldo Triacca apresentou o porquê da região do
PAD-DF ser considerada hoje
uma das melhores do mundo para produzir alimentos.
A agropecuária desenvolvida
no Distrito Federal é respon-

O modelo cooperativista da Coopa-DF foi tema de destaque na palestra de Ronaldo Triacca durante evento na Colômbia

sável pela grande disseminação de tecnologias e está inserida dentro de um contexto de
evolução do Cerrado. O caso
da Cooperativa Agropecuária
do Distrito Federal (COOPA-DF) é um exemplo claro de
sucesso no desenvolvimento e
uso de tecnologias.
Na viagem, Triacca ainda firmou alguns compromissos e parcerias para a
AGROBRASÍLIA 2013. “Cedere-

mos um espaço na Feira, que
servirá de base para eles, para
divulgar o Vale de Orinoquia,
assim chamada essa região
rica da Colômbia, a feira Malocas onde estive, que é um
grande evento agropecuário, mas principalmente para
conhecerem melhor nossas
tecnologias aqui no Cerrado”,
afirmou. As parcerias envolvem ainda a vinda de técnicos
do Ministério da Agricultu-

ra, produtores rurais, empresários e o governador do
departamento de Meta, na
Colômbia. “Provavelmente,
também estaremos lá no próximo ano com um estande da
AGROBRASÍLIA, divulgando
nossa Feira e nossa região. Atividades como essa fazem parte de um conjunto de ações,
que temos desenvolvido para
a internacionalização da Feira”, acrescentou Triacca.

Ronaldo acrescentou ainda que o reconhecimento internacional da AGROBRASÍLIA
fica evidente em intercâmbios
como este. O PAD-DF e a região
têm hoje grande notoriedade
e isso se deve à competência
dos produtores, às condições
de solo e de clima, à proximidade com a capital federal e à
AGROBRASÍLIA, que tem sido
o maior veículo de divulgação
e de valorização da região.

Biodiversidade e tecnologia aliadas para o desenvolvimento
O Cerrado é a segunda
maior formação vegetal
no Brasil e atualmente é
reconhecido como a savana mais rica do mundo

pela sua biodiversidade.
A paisagem, composta
por pequenas árvores de
troncos torcidos e recurvados e de folhas grossas,

esparsas em meio a uma
vegetação rala e rasteira,
pode parecer agressiva e
por isso, durante muito
tempo, foi considerada

uma área perdida para a
economia do país. No entanto, a evolução do bioma, por meio do desenvolvimento de tecnologias

para o setor agropecuário fez com que o Cerrado brasileiro se tornasse
uma referência mundial
em produtividade.

Sucesso da AGROBRASÍLIA atrai interesse
internacional na região
RAFAEL WALENDORFF

C

ientistas e pesquisadores indianos visitaram
a Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF) no
final de janeiro para conhecer o modelo de cooperativismo rural utilizado no Brasil. Eles querem
entender o funcionamento
do sistema cooperativista
para difundi-lo na Índia.

Segundo o presidente Leomar Cenci, o sucesso da
AGROBRASÍLIA é responsável pelo aumento do interesse internacional em
analisar não só a experiência produtiva, mas também a estrutura organizacional dos agricultores do
PAD-DF. A presença de estrangeiros e também de estudantes brasileiros é cada
vez maior na região.
Leomar afirmou que

esse é um exemplo da
imensa abrangência da
AGROBRASÍLIA, que provoca reflexos positivos
para o PAD-DF durante o
ano todo. “As visitas à região se devem muito à Feira. Gera interesse muito
grande, mesmo na parte
internacional e a demanda
vai crescer cada vez mais.
A cada ano temos visitas de
mais países, que nem imaginávamos”, destacou.

Índia
O grupo com oito estudiosos indianos esteve no PAD-DF
guiado pela Embrapa Cerrados, que apresentou um campo demonstrativo de soja em
uma fazenda da região. O interesse dos cientistas e pesquisadores é coletar informações
sobre as tecnologias de cultivo
da oleaginosa no Brasil, já que
produz três vezes mais que na
Índia. Além das técnicas de

produção, os indianos quiseram conhecer a forma de organização dos agricultores brasileiros. “Mostramos o modelo
justo de gerenciamento que
é o cooperativismo, mas que
existem bons e maus momentos. Acho que eles levam uma
imagem muito boa da região
e da Coopa-DF também. Eles
gostam muito, saem satisfeitos
mesmo”, concluiu Leomar.

