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Obras ampliam área de exposição 
do Parque da AgroBrasília

RAFAEL WALENDORFF

O Parque Tecnológico 
Ivaldo Cenci passou por 

alterações importantes para 
a sétima edição da AgroBra-
sília. As mudanças vão abrir 
espaço para novos exposi-
tores de insumos, máquinas 
e pecuária e ampliar a área 
de exposição, com destaque 
para o Espaço de Valoriza-

ção da Agricultura Familiar 
(EVAF). A parte estrutural 
também passa por transfor-
mações: todas as ruas foram 
asfaltadas e uma nova en-
trada vai ser construída com 
acesso direto à BR 251.

O Espaço de Valoriza-
ção da Agricultura Familiar 
(EVAF) foi transferido para 
o local onde eram realizadas 
as competições de cultivares. 

Lá ficarão reunidos também 
a Embrapa com os centros de 
pesquisa e o Iapar. Com a mu-
dança, a área do EVAF deve 
aumentar em 30% e a antiga 
localização servirá para o in-
gresso de novos expositores. 
As competições, por sua vez, 
foram feitas em uma fazen-
da em frente à Coopa-DF este 
ano. “É uma demanda antiga 
da Emater-DF para ter uma 

área maior, com logística me-
lhor para o agricultor familiar. 
A mudança vai facilitar tam-
bém para planos futuros de 
construção de um centro na-
cional de capacitação e trans-
ferência de tecnologia para a 
agricultura familiar. No antigo 
espaço isso não seria possível. 
Na nova área a disposição das 
rotas tecnológicas ficará bem 
melhor, tudo mais amplo”, ex-

plica o coordenador-geral da 
Feira, Ronaldo Triacca.

Além dessa mudança 
logística, uma nova en-
trada será construída com 
acesso direto à BR 251, me-
lhorando a visibilidade e 
o acesso ao Parque. Todas 
as ruas já receberam asfal-
tamento e a nova área do 
EVAF vai ganhar uma pra-
ça com lago ornamental.
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O Rotary Clube de Unaí 
(MG) doou, no dia 17 

de fevereiro, para a Coo-
perativa Agropecuária da 
Região do Distrito Federal 
(Coopa-DF), vários equipa-
mentos que irão fazer a di-
ferença na vida de muitas 
pessoas da comunidade. A 
entidade entregou para a 
Cooperativa três cadeiras 
de rodas, quatro cadeiras 
de banho, dois andadores e 
sete muletas. A ação foi re-
alizada graças a uma parce-
ria entre a AgroBrasília e o 
Rotary, que, durante a Fei-
ra, manteve um restauran-
te, possibilitando a arreca-
dação de fundos para ajudar 
a bancar projetos sociais da 
entidade, como os materiais 
doados à Coopa-DF.

Segundo o presidente do 
Rotary Clube de Unaí, Dur-
val Mendonça, ações como 
a realizada entre o Rotary 
e a AgroBrasília ajudam a 
instituição a manter os tra-
balhos sociais junto à comu-
nidade. “Nós mantemos, em 
Unaí, um banco de cadeira 
de rodas que são empresta-
das à população carente que 
necessita desses aparelhos. 

Rotary Unaí doa cadeiras  de roda para Coopa-DFAgroBrasília: 
com grandes 
perspectivas!

Já estamos a menos 
de três meses da 7ª 

AgroBrasília e, apesar 
dos veranicos, na mé-
dia, as produtividades 
serão boas, princi-
palmente porque boa 
parte das variedades 
de soja plantadas fo-
ram precoces. Com o 
milho não é diferente, 
e feijão, boas produti-
vidades e o preço em 
ascensão, assim como 
as outras duas cultu-
ras, os preços estão 
em alta.

Com esses subsí-
dios e mais a boa ofer-
ta de crédito, estamos 
confiantes que fare-
mos mais uma Agro-
Brasília com grande 
êxito. O produtor, 
mais uma vez, vai 
se surpreender com 
grandes melhorias no 
Parque Tecnológico 
Ivaldo Cenci, como 
uma nova entrada de 
frente para a rodovia, 
asfalto na maioria das 
ruas e algumas boas 
surpresas.

Boa leitura!

Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral 
da AgroBrasília
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Presidente do rotary e diretoria da Coopa-Df estiveram presentes na entrega dos equipamentos

Nós também realizamos ou-
tros trabalhos sociais que 
beneficiam muitas pessoas 
com alimentação e mora-
dia”, explicou Mendonça.

Segundo o coordenador-
-geral da AgroBrasília, Ronal-
do Triacca, o evento tem o seu 
papel consolidado como uma 
feira de agronegócios e trans-
ferência de tecnologia para o 
produtor rural e, por isso, as 
questões sociais e de sustenta-

bilidade também devem ser in-
seridas em seu contexto. “Essa 
parte social da AgroBrasília e da  
Coopa-DF está presente na 
Feira. É gratificante saber 
que o que foi proporcionado 
ao Rotary está sendo colhido 
agora, com esses equipamen-
tos que serão muito bem vin-
dos para quem precisa”, des-
tacou Triacca.

O presidente da  
Coopa-DF, Leomar Cenci, 

destacou que essa parce-
ria é importante porque 
também é necessário pen-
sar nas questões sociais. 
“A Coopa-DF é uma das 
maiores cooperativas da 
região e nós temos que 
olhar para o lado social da 
comunidade. Nós vamos, 
da melhor forma possível, 
tentar ajudar as pessoas 
com esse material que nos 
foi doado”, afirmou.
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EVAF destaca papel da agricultura familiar no DF

MARCELA RIZÉRIO

O Espaço de Valorização 
da Agricultura Familiar 

(EVAF) promovido pela Em-
presa de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural do DF 
(Emater-DF) e pela Secretaria 
de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural  do DF (Seagri-
-DF) vem com novidades 
em seu planejamento para a 
AgroBrasília 2014, destacan-
do o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar, assim 
declarado pela Organização 
das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO).

Em 2014, com estrutu-
ra totalmente modificada, o 
EVAF vai ocupar uma área 
de 40 mil m2 do Parque Ival-
do Cenci, dividido em 10 ro-
tas tecnológicas. O espaço 
será dedicado a apresentar 
técnicas e transmitir conhe-
cimentos e novas práticas 
agrícolas principalmente aos 
agricultores familiares do DF 
e região, responsáveis diretos 
pela produção de alimentos.

Para os técnicos da Ema-
ter-DF, não basta expor prá-
ticas agrícolas, é necessário 
adaptá-las à realidade dos agri-
cultores do Distrito Federal e 
Entorno. Com a expansão da 
agricultura familiar e sua im-
portância no cenário da pro-
dução agrícola, pensar como 
aplicar cada ensinamento nas 
condições dessas proprieda-
des é papel fundamental para 
o EVAF e, ainda, estimular o 
agricultor a acreditar no me-
lhor de sua propriedade.

De acordo com o coorde-
nador do EVAF, Ricardo Ma-
galhães, o espaço tem como 
objetivo mostrar in loco as 
tecnologias adaptadas ao 
agricultor familiar que verá 
a montagem de cercas, equi-
pamentos de irrigação entre 
outros equipamentos do dia 
a dia, condução de hortaliças, 
frutas, manejo de aviário, pas-
tagens, colheita e pós colheita 
e comercialização dos pro-
dutos. Além disso, o agricul-
tor familiar poderá conferir 
as mais diversas máquinas e 
equipamentos disponíveis no 
mercado, ter acesso ao cré-
dito rural e, assim, realizar 
suas compras. Outro aspecto 
importante é que o visitante 
que passar pelo EVAF levará o 
Caderno Tecnológico que ex-
plica passo a passo as tecnolo-
gias apresentadas no espaço e 
poderá começar sua produção 
a partir dos temas mostrados 
na AgroBrasília.

O agricultor familiar, além 
de ensinamentos técnicos, po-
derá trocar experiências com 
outros agricultores e aprender 
mais sobre qualidade e maior 
produtividade da forma mais 
sustentável. O EVAF também 
apresenta possibilidades de 
diversificação de culturas por 
meio de palestras, orientações 
técnicas e demonstrações de 
práticas e produtos.

Para se ter ideia da im-
portância de estimular esses 
agricultores, segundo o censo 
agropecuário de 2006, a agri-
cultura familiar produz mais 
de 70% dos alimentos con-

sumidos pela população do 
Brasil, aliando sua produção 
com preservação e o respei-
to ao meio ambiente.  O setor 
representa uma oportunidade 
para impulsionar as econo-
mias locais, especialmente 
quando combinada com po-
líticas específicas, com forta-
lecimento das organizações, 
associações e cooperativas da 
agricultura familiar, além dos 
investimentos nas tecnologias 
para maior eficiência e produ-
tividade nos cultivos.

Em todo o EVAF serão di-
vulgadas as políticas públicas 
do Governo Federal e do GDF, 
como o Programa de Aquisi-
ção da Produção da Agricul-
tura (Papa-DF), o Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
entre outros. Além disso, nos 
pavilhões do EVAF serão ofe-
recidas oficinas de culinária 
de produção de cosméticos, 
mostra de artesanato, comi-
das regionais, espaço para 
o jovem rural, boas práticas 
de fabricação e boas práticas 
agrícolas, comercialização de 
produtos da Ceasa, mostra da 
patrulha mecanizada da área 
rural, além de diversas pales-
tras. O EVAF contará com a 
presença de representantes 
da Diretoria de Inspeção de 
Produtos de Origem Vegetal 
e Animal (Dipova), dando ins-
truções nas questões sanitá-
rias e de vigilância, e de outros 
órgãos do setor. O EVAF conta 
com o trabalho da Emater-DF, 
Seagri-DF, Ceasa e do GDF.

No Ano Internacional da Agricultura familiar, o evAf quer promover mais conhecimento para o pequeno produtor
1- Floricultura: pro-
dução de copo de leite, 
gladíolos, forrações di-
versas, além de compo-
sições de paisagismos

2- Hortaliças: produção 
das olerícolas em sistema 
convencional utilizando 
práticas agroecológicas. 

3- Fruticultura - siste-
ma de produção orgâni-
ca de frutas: variedades 
de pêssego; duas varie-
dades de ameixa; duas 
variedades de nêspera; 
duas variedades de uva; 
e uma variedade  de 
mirtilo.

4- Agroecologia - sis-
temas variados de pro-
dução orgânica: peque-
nos animais (galinha, 
frango e ovelhas); agro-
floresta e policultivo; 
produção de hortaliças 
em cultivo protegido 
e aberto; produção de 
compostagem.

5- Dinâmica de máqui-
nas para agricultura 
familiar: terá como ob-
jetivo mostrar e colocar 
à venda os equipamen-
tos disponíveis no mer-
cado para melhoria na 
produção das proprie-
dades, nas condições de 
trabalho e diminuição 
da mão de obra.

6- Leite: sistema de pro-
dução de leite a pasto, 
formação e manejo das 
pastagens, adubação e 
irrigação em três culti-

vares: tifton 85, momba-
ça e braquiarão; além de 
conservação de forra-
gens silagem e fenação.

7- Peixe: produção in-
tensiva de peixes em 
tanque de Ferrocimento 
e tanque escavado com 
tanque rede, produção 
semi-intensiva em tan-
que escavado, mostra 
de equipamentos e ali-
mentação  direcionados 
ao setor produtivo. Será 
realizado o Encontro dos 
Piscicultores do DF  e En-
torno.
8- Aves: produção de 
aves tipo caipira ou cai-
pirão, tecnologias mais 
utilizadas no DF na pro-
dução de carne de fran-
go, fase de cria, recria e 
engorda, alimentação 
alternativa e aproveita-
mento dos resíduos na 
produção de hortaliças.

9- Ovinocultura e Ca-
prinoculturas: sistemas 
de produção de carne e 
leite baseados em forra-
gens.

10- Maquete de Bacia 
Hidrográfica e Projeto 
de Revegetação para 
Reserva Legal: espaço 
dedicado à educação 
ambiental, com visu-
alização de maquete 
com duas propriedades 
idênticas, uma com ma-
nejo correto  e uma sem 
manejo, além do proje-
to de revegetação com 
custo baixo acessível a 
qualquer produtor.

ROTAS DO EVAF
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Dia de Campo mostra 
vantagens da produção sustentável

Máquinas e a evolução agrícola

PesQuIsAs e teCNoLogIAs

MÁQuINAs

RAFAEL WALENDORFF

Os produtores rurais que 
visitarem a AgroBrasília 

2014 vão poder conferir as 
vantagens econômicas e so-
ciais da produção agrossilvi-
pastoril em sistemas susten-
táveis. Na sexta-feira, 16 de 
maio, será realizado o já tra-
dicional Dia de Campo sobre 
integração Lavoura-Pecuá-
ria-Floresta (iLPF). Além das 
técnicas demonstradas no 
campo, o evento vai aprofun-
dar a divulgação de todas as 
tecnologias do Plano Agricul-
tura de Baixo Carbono (ABC), 
abordar os recursos disponí-
veis para a área e incentivar a 
implantação desses métodos 
pelos agricultores da região.

Este ano, será apresen-
tado um balanço parcial da 
atividade implantada na 
unidade demonstrativa do 
Parque Tecnológico Ivaldo 
Cenci. O objetivo é mostrar 
a realidade das despesas e 
receitas, a viabilidade econô-
mica e também os benefícios 
práticos para o produtor com 
base nos dados locais. O sis-

tema integrado é novo (três 
anos), as árvores ainda não 
passaram pelo corte, por 
exemplo, o que impede uma 
análise total e aprofundada, 
como explica o engenheiro 
agrônomo Ronaldo Trecenti 
da empresa Campo, parcei-
ra na realização do evento. 

“Nosso foco é a realida-
de do produtor. Esta unidade 
na AgroBrasília está instala-
da num arranjo específico, 
dentro da estrutura que o 
agricultor daqui tem, para a 
visão do produtor médio da  
Coopa-DF e da região. Va-
mos fazer análise criteriosa 
da viabilidade, a perspectiva 
de retorno para um produ-
tor adotar essas tecnologias. 
Mas existem muitas dúvidas, 
o sistema é novo. Vamos le-
var pelo menos sete anos 
para poder ter um resultado 
abrangente. Mas é impor-
tante mostrar o que é feito 
in loco e incentivar a adoção 
dessas técnicas”, explicou. 

A mudança de pensa-
mento é mais importante. 
Os sistemas integrados pro-
tegem os produtores dos ris-
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Dia de Campo busca aprofundar a divulgação de todas as tecnologias do Plano AbC

o uso de equipamentos modernos aumenta a produtividade e traz bons números para a agricultura do país

cos climáticos e de mercado, 
pois diversificam a produção, 
sendo também um sinal de 
comprometimento com a 
sustentabilidade. “É neces-
sário mudar o foco, a per-
cepção. Com isso, o agricul-
tor faz a sua parte e se sente 
responsável, confortável. A 
autoestima aumenta muito. 
Pequenos produtores de Mi-
nas Gerais que instalaram o 
iLPF ficaram muito satisfeitos 
com o conforto animal, a pro-
dução leiteira aumentou, já 

estão obtendo renda também 
com a silvicultura e aplicando 
recursos próprios sem preci-
sar recorrer a financiamen-
tos”, comemorou Trecenti.

 

Estações
O Dia de Campo será di-

vidido em cinco estações: 
1 - Plano ABC Nacional (Mi-
nistério da Agricultura) e do 
Distrito Federal (Secretaria 
de Agricultura); 2 – Linhas de 

crédito, com participação do 
Banco do Brasil, BRB, Caixa 
Econômica, Sicoob e Sicre-
di; 3 – Integração Lavoura-
-Pecuária; 4 - Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta; 5 
– Viabilidade econômica para 
implantação do sistema. 

Antes, na quinta-feira, 
15 de maio, será feita uma 
homenagem a pessoas de 
destaque nacional e regio-
nal no desenvolvimento e 
difusão dos sistemas susten-
táveis de produção.

MARCELA RIZÉRIO

O uso de máquinas na 
agricultura sempre 

foi uma das temáticas da 
AgroBrasília. As principais 
marcas do setor apresentam 
suas inovações para atrair 
empreendedores rurais e 
aumentar sua participação 
e seu faturamento no mer-
cado de máquinas agríco-
las. Por outro lado, os pro-
dutores conhecem novos 
modelos e como esses equi-

pamentos fizeram a agricul-
tura do país progredir.

A evolução da meca-
nização agrícola veio da 
necessidade do aumento 
da capacidade de traba-
lho no campo, e hoje, o 
constante desenvolvimen-
to de novas tecnologias é 
um dos responsáveis pelo 
crescimento da produtivi-
dade agrícola. Tratores e 
colhedoras trabalham em 
operações de preparo do 
solo, semeadura, plantio, 

tratos culturais e colhei-
ta, transporte, elevação, 
manuseio, e para o pro-
cessamento, acelerando e 
otimizando as atividades 
no campo.

A história da agricul-
tura no Brasil mostra que 
esse processo de inovação 
buscar obter maior pro-
dutividade, aliado à maior 
eficiência das atividades 
agrícolas. Já durante a 
década de 1950, a Revo-
lução Verde, nos Estados 

Unidos, intensificou a mo-
dernização da agricultura, 
que foi promovida pelo 
aparecimento de plantas 
modificadas genetica-
mente em laboratório, o 
uso de defensivos agrí-
colas e de maquinários e 
equipamentos agrícolas 
usados para o cultivo e 
lavoura. Atualmente, má-
quinas com tecnologias 
de ponta, têm o propósito 
de aumentar a produção 
agrícola por meio da sua 

utilização no campo. 
A modernização das 

atividades agrícolas gera 
para o produtor um grande 
aumento da produtividade 
de alimentos; o desenvolvi-
mento agrícola; a expansão 
da fronteira agrícola; e o 
avanço do desenvolvimen-
to tecnológico. O produtor 
ganha em tempo e no custo 
benefício, obtendo bons re-
sultados, como as safras re-
cordes vêm demonstrando 
nos últimos anos.


