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Utilizar a água de forma 
consciente e racional é 

primordial para garantir que 
este recurso não se torne ainda 
mais escasso no futuro. Apesar 
de muitas vezes carregar a al-
cunha de grande consumidora 
de água, a agricultura desempe-
nha um importante papel para 
a sua preservação. Uma vez que 
grande parte das bacias tem seu 
nascedouro nas propriedades 
rurais, a preservação da qua-
lidade e quantidade da água 
acaba se iniciando neste meio.

Em 1986, na vanguarda dos 
movimentos de preservação 
ambiental, um grupo de pro-
dutores de Cristalina se aten-
tou para a possibilidade de, 
um dia, faltar água. Assim, eles 
desenvolveram uma forma de 
utilização sustentável da água: a 
irrigação por barramento. O sis-
tema consiste na construção de 
barragens para a contenção da 
água da chuva, que é utilizada 

na irrigação durante os perío-
dos de seca. Com isso, poupa-se 
90% do volume de água que se-
ria retirado diretamente do rio, 
mantendo a produção durante 
os 12 meses do ano. 

Três décadas depois, 85% 
dos irrigantes utilizam o sis-
tema de barramento, o que 
corresponde a cerca de 52 mil 
hectares. Atualmente, 160 bar-
ragens mantêm o funcionamen-
to de 680 pivôs – o que torna o 
município o maior parque de 
irrigação com esses equipamen-
tos na América Latina. As barra-
gens garantem o fluxo de água 
no sistema, que vai direto para 
o campo, favorecendo a pecuá-
ria e as mais de 40 culturas agrí-
colas do município, entre soja, 
milho, algodão, frutas, legumes 
e verduras variadas. 

Segundo o presidente do 
Sindicato Rural de Cristalina, 
Alécio Maróstica, cerca de 140 
agricultores de Cristalina irri-
gam por pivô central, mas exis-
te uma quantidade muito maior 

com a pretensão de irrigar. No 
entanto, para que haja liberação 
de novas outorgas para irriga-
ção, é necessário que se crie um 
modelo de gestão coletiva entre 
os irrigantes. 

Por isso, está sendo criado 
o Modelo de Desenvolvimen-
to da Gestão Compartilhada 
da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Marcos, por meio da par-
ceria entre a Agência Nacional 
das Águas, Embrapa, Instituto 
Agronômico de Campinas e 
Associação dos Irrigantes do 
Estado de Goiás. Com base no 
novo modelo, a outorga para 
utilização da bacia se daria de 
forma coletiva, para que ela 
seja compartilhada com todos 
os usuários interessados. O 
presidente do Sindicato Rural 
de Cristalina, Alécio Marósti-
ca, destaca que “esse projeto 
democratiza o acesso à água, 
porque existe água para todos; 
a questão é realizar a gestão e a 
organização da cadeia. Não há 
como se pensar em utilização 

Cristalina tem a maior área irrigada por pivô central da América Latina

Produtores são exemplo 
em irrigação sustentável
Método que utiliza água das chuvas proporciona a perenização dos rios 

individual sem se preocupar 
com o coletivo”. 

As discussões acerca deste 
novo modelo, que está em fase 
de estudos, também terão es-
paço na AgroBrasília 2016. Du-
rante o Seminário de Irrigação, 
serão debatidas as questões 
relativas ao uso compartilha-
do de bacias como forma de 
aumentar a disponibilidade 
de água para irrigação, sem 

prejuízo aos mananciais. O 
presidente da Irrigo, Luis Fi-
gueiredo, acrescenta que “os 
problemas relativos à irrigação 
que enfrentamos em Cristalina 
são os mesmos que agricultores 
do Distrito Federal e de todo 
o Brasil enfrentam. Por isso, 
é importante somar esforços 
com a AgroBrasília para que, 
juntando as ideias, possamos 
evoluir de forma sustentável”.
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FALA, prodUtor!

Feira chegando em 
momento histórico 
para o país!

Participei dos de-
bates que deram 
inicio à criação da 
AgroBrasília, que se 
tornou uma grande 
Feira que projeta o 

nome da Coopa-DF para todo o Brasil 
e para o mundo. A Feira sempre traz 
novas tecnologias, como máquinas 
agrícolas. É uma ótima oportunida-
de para os negócios, porque todas 
as empresas que expõem vêm com 
preços atrativos e, num mesmo lo-
cal, podemos avaliar as opções de 
vários fabricantes. Além disso, pro-
porciona um encontro com produ-
tores de outras regiões”.

Juvenil Antonio Cenci, produtor do Pad-DF há 39 anos e sócio-fundador da Coopa-DF

Espaço dedicado para a comunidade 
expressar seu ponto de 
vista sobre a AgroBrasília 

e seus eventos. Quer 
aparecer na próxima edição?

Envie e-mail para imprensa@agrobrasilia.com.br

A 9ª edição da Agro-
Brasília acontece em um 
ano muito atípico. Com 
relação ao clima, talvez 
seja o pior de toda a his-
tória da agricultura do 
cerrado brasileiro, com 
índice pluviométrico bem 
abaixo da média, com ve-
ranicos que compromete-
ram a boa safra que estava 
se desenhando, mas que, 
se ainda voltar a chover, 
poderemos ter uma boa 
safrinha com preços de 
milho e sorgo inéditos e 
excelentes.  Se não cho-
ver, teremos preços iné-
ditos, mas não teremos o 
cereal pra comercializar.

O setor de máquinas 
e implementos agrícolas 
sente a crise econômica 
e política nacional, com 
redução das vendas, mas 
continua apostando na 
força do agronegócio e no 

produtor rural brasileiro. 
Por fim, há a previsão 

de que nos dias da reali-
zação da Feira o senado 
estará votando o impe-
achment da presidente 
Dilma, que dependendo 
do resultado poderá mu-
dar o rumo do país.

De fato um ano atípi-
co, mas a Feira acontecerá 
grandiosa como sempre!

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

Há menos de um mês para o início da Agrobrasília 
2016, o ritmo das obras no parque tecnológico 
ivaldo Cenci é intenso. A pavimentação das 
ruas foi concluída e os jardins estão plantados. 
Agora, o Auditório buriti passa por obras de 
ampliação e construção de banheiros, assim 
como os restaurantes, que ganharam sanitários 
de funcionários. A área do eVAF já está repleta 
de canteiros de hortaliças e frutas, como tomate, 
couve, repolho, banana, pupunha e café.
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Koppert lança 
aplicativo para 
manejo de 
agroquímicos

Stara apresenta 
novas tecnologias

Sistema Cooperativo do DF marca presença

isabella lucas

Com o avanço da cobertura 
4G e internet na zona rural, 

mais produtores estão usando 
smartphones e tablets no traba-
lho do campo. Esse movimento 
levou a Koppert do Brasil a de-
senvolver e lançar, na AgroBra-
sília 2016, o seu primeiro apli-
cativo voltado especificamente 
ao agronegócio. 

O aplicativo Compatibi-
lidade de produtos Koppert 
é um guia para entender os 
efeitos de agroquímicos em 
organismos benéficos e fun-
ciona de maneira bem sim-
ples: o produtor seleciona o 
produto utilizado da Koppert 
e procura o químico com o 
qual deseja combiná-lo. Por 
meio de seu banco de dados, 

o aplicativo cruza as informa-
ções e informa se os produtos 
são compatíveis.

Segundo Luziário Fonseca, 
coordenador comercial da Ko-
ppert, “o app é uma ferramenta 
muito importante para o pro-
dutor, para que ele saiba como 
realizar o controle biológico 
com o máximo de eficiência. 
Essa informação técnica esta-
va disponível apenas com as 
equipes técnicas, mas, como a 
demanda é muito grande, elas 
não conseguem chegar a todos 
os lugares”. Com o banco de da-
dos oferecido pelo aplicativo, 
a informação fica disponível 
ao produtor onde e quando ele 
precisar. O grande benefício é 
que o app funciona off-line, fa-
cilitando a pesquisa em lugares 
sem acesso a internet.

isabella lucas

A AgroBrasília tem desempe-
nhado, cada vez mais, um 

papel determinante para o ce-
nário do agronegócio nacional. 
Grandes empresas de máquinas 
e implementos agrícolas, como 
a Stara, participarão da Feira 
com todo o seu portfólio. Para 
a nona edição da Feira Inter-
nacional dos Cerrados, a Stara 
levará quatro lançamentos: a 
plataforma para milho Brava 
+, a plantadora Princesa e os 
autopropelidos Hércules 6.0 e 
Imperador 3.0. 

A Plataforma Brava + foi 
projetada para realizar a co-
lheita das mais diversificadas 

variedades de milho com efi-
ciência, qualidade e seguran-
ça. Com um design totalmente 
novo, ela possui carenagem 
lateral que evita que os pés de 
milho das extremidades sejam 
jogados para fora da máquina, 
tornando-a mais eficiente no 
momento da colheita. 

Maior distribuidor auto-
propelido produzido no Brasil, 
o Hércules 6.0 possui design ar-
rojado e inovador. Possui capa-
cidade de carga de 6 mil quilos 
e largura de distribuição de 36 
metros, além de ser equipado 
com o melhor controlador para 
Agricultura de Precisão do mer-
cado, o Topper 5500.   

A Stara inova, também, ao 

lançar, em uma só máquina, um 
pulverizador e um distribuidor. 
É o Imperador 3.0, que realiza 
as duas operações com o mes-
mo equipamento em momentos 
distintos. Essa nova tecnologia 
confere ao produtor mais efi-
ciência nos trabalhos de sua 
lavoura, além da redução dos 
custos operacionais. 

Indicada para o cultivo de 
milho, soja e algodão, a planta-
dora Princesa chega para mar-
car um novo conceito em plan-
tio. Ela tem como diferencial a 
vantagem de ser articulada e 
contar com a distribuição de 
sementes e fertilizantes, dispo-
nível nos modelos com 16, 18 e 
20 linhas de plantio.

Thiago silva

A Organização das Coo-
perativas do Distrito 

Federal (OCDF) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (Sesco-
op/DF) participarão, pela 
nona vez, da AgroBrasília.

O Sistema OCDF-Ses-

coop/DF oferecerá, no dia 
11 de maio, no Auditório 
Buriti Anexo, às 10h30, a 
“Palestra - Saber Coopera-
tivo”, que abordará temas 
relativos à história do co-
operativismo; funciona-
mento das cooperativas, 
princípios e valores; di-
reitos e deveres; ramos do 

cooperativismo; sistema 
cooperativista brasileiro, 
entre outros, com o obje-
tivo de difundir a doutrina 
cooperativista.

Durante a Feira, o Sis-
tema OCDF-Sescoop/DF se 
fará presente com o estande 
institucional divulgando o 
cooperativismo do DF, por 

meio de consultorias e jogos 
interativos para as pessoas 
que visitarem o local. Além 
disso, serão distribuídos 
brindes institucionais e ma-
teriais informativos.

Nos cinco dias de even-
to, cooperativas de diversos 
segmentos estarão reunidas 
no estande do Sistema Coo-

perativista do DF para divul-
gar e expor seus produtos e 
serviços. O visitante terá 
oportunidade de conhecer 
um pouco mais sobre o mo-
vimento cooperativista e o 
trabalho desenvolvido pelo 
Sistema OCDF-Sescoop/DF 
para fortalecê-lo e desenvol-
ver as cooperativas.

Sistema oferecerá palestra sobre cooperativismo, além de estande interativo com informações sobre o funcionamento e gestão de cooperativas



4 Jornal Agrobrasília - Abril2016

CrÉdito eVentoS

Fórum de 
Comunicação e 
Desenvolvimento 
Rural

Banco do Brasil leva opções de 
crédito a todos os públicos

isabella lucas

Este ano, a AgroBrasília 
promove o Fórum de 

Comunicação e Desenvolvimento 
Rural, com o objetivo de discutir 
a importância da comunicação 
como instrumento para 
aumentar a produtividade no 
campo. Os assuntos abordados 
serão divididos em dois 
painéis: Comunicação para o 

desenvolvimento e Tecnologias 
de informação e comunicação 
para o agronegócio. Com o 
apoio de diversas instituições, 
o evento pretende aproximar 
os agentes geradores de 
tecnologias daqueles que levam 
a informação ao campo, bem 
como analisar as novas mídias e 
como elas estão sendo adotadas 
pelos agentes de comunicação e 
utilizadas pelos produtores.

hamilTon Ruas

O Banco do Brasil estará 
presente na 9ª Edição 

da AgroBrasíl ia  –  Feira 
Internacional dos Cerrados, 
com funcionários no Estande 
próprio e estrategicamente 
posicionados em diversos 
pontos do Parque.

O Estande contará com 
estrutura física adequada ao 
atendimento do produtor 
rural que visitará a feira e 
disponibilizará de tecnologia 
de informações para:
- Acolhimento de Propostas;
- Informações sobre linhas de 
crédito e condições;
- Dúvidas e esclarecimentos 
para os clientes e usuários do 
Banco do Brasil S/A;
- Orientações e esclarecimentos 
para todo o público interessado 

em ser um cliente do Banco do 
Brasil S/A.

N o s s a  a t u a ç ã o  n a 
AgroBrasília contará com 
todo o Suporte das linhas 
existentes no Plano Safra 
Agrícola e Pecuário, com 
um espaço com informações 
sobre produtos e serviços 
bancários, linhas de crédito, 
entre outras que possam 
contribuir para melhorar 
ainda mais o seu desempenho 
e de nosso país.

Para os públicos:
- Produtor Familiar – Renda Bruta Agropecuária anual de até R$ 360 
mil e detentor de DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf;
- Médio Produtor – Renda Bruta Anual de até R$ 1,6 milhão sendo, 
no mínimo, 80% dessa renda originária da atividade agropecuária 
ou extrativa vegetal;
- Produtor Empresarial - Renda Bruta Anual acima de R$ 1,6 milhão 
ou mais de 20% dessa renda oriunda de atividade não agropecuária 
ou extrativa vegetal;
- Empresas e Cooperativas Rurais;
- Parceiros – Assistências Técnicas, Fiscal e Correspondentes Mais BB.

SUAS 
CONQUISTAS 
EVOLUÍRAM.

O CLASSIFICADOS
DO CORREIO 
TAMBÉM.

CLASSIFICADOSCB.COM.BR
DO CARRINHO AO CARRÃO. VEM QUE VENDE!

Conheça o Classi� cados Online do Correio Braziliense. Você pode anunciar simultaneamente

nas versões online e impressa e ainda criar anúncios integrados aos sites Vrum e Lugar Certo.

Se é pra vender ou pra comprar, você sabe em quem pode con� ar. É só clicar.


