
AGROECOLOGIA - Plantio direto de hortali-
ças; Manejo e controle de irrigação com uso 
do Irrigás; Consórcio de hortaliças com árvo-
res frutíferas.
APICULTURA - Alternativas para transporte 
de abelhas; Cavaletes para caixas com abe-
lhas; alternativas de controle de formigas.
AVICULTURA - Alimentação alternativa na 
criação de aves; Pastejo rotacionado; Capta-
ção de água de chuva na criação de aves.
BOVINOCULTURA -  Prevenção de erosão e de 
assoreamento de cursos d’água; Técnicas para 
garantias de forragens para períodos de entres-
safra; Manejo de irrigação nas pastagens.
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS - Sistemas de 
bombeamento de água de poços profundos 
utilizando energia solar (Fotovoltaica); Alter-
nativas de iluminação para residências e gal-
pões através da energia solar.
FLORICULTURA - Uso de tecnologias de co-
bertura morta para redução de uso da água; 
Jardim árido - baixo uso de água; Ecoeficiên-
cia de reuso de águas para irrigações.

FRUTICULTURA - Sistemas de conduções da 
pitaya - planta de baixo consumo de água; Po-
licultivo na fruticultura.
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - Maquete am-
biental; Revegetação de área degradada; Di-
versos usos de forma sustentável das águas.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS - Máquinas e imple-
mentos agrícolas para agricultura familiar.
HORTICULTURA - Captação de águas para 
utilização nas irrigações; Manejo de irrigação 
com uso de tensiômetro e Irrigás; Hidroponia 
e semi hidroponia.
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - Oficinas de ali-
mentação; Mostra e comercialização de pro-
dutos da área rural; Economia e reuso das 
águas nas Agroindústrias.
CRÉDITO RURAL - Programa Empreender e 
Inovar; Linhas de crédito rural.
PISCICULTURA - Dimensionamento de tanques 
e viveiros com base na disponibilidade de água; 
Tratamento de efluentes; Defumação de peixes.
SANEAMENTO AMBIENTAL - Fossa de eva-
potranspiração.

Espaço de Valorização 
da Agricultura Familiar 
incentiva o trabalho  
de pequenos produtores
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ISABELLA CANTARINO

A AgroBrasília 2017, ao completar 
dez anos de história, chega com 

uma grade recheada de novidades, 
eventos especiais e uma progra-
mação diversificada para atender 
a todos os visitantes do Parque Tec-
nológico Ivaldo Cenci. 

A AgroBrasília, realizada pela Co-
operativa Agropecuária da Região do 
Distrito Federal (Coopa-DF), mantém, 
com o apoio do Sistema de Agricultura 
do DF, por meio da Emater, o Espaço 
de Valorização da Agricultura Familiar 
(EVAF), onde são apresentadas tecno-
logias testadas e voltadas para a agri-
cultura familiar. O EVAF possibilita ao 
produtor e a sua família apreciarem e 
conhecerem tecnologias disponíveis, 
de acordo com a necessidade e curio-
sidade, a depender de sua atividade.

O EVAF se caracteriza como uma 
grande oportunidade para os peque-
nos produtores e para o agricultor 
familiar mostrar seu trabalho, suas 
técnicas, atividades e produtos. Neste 
ano, o Espaço de Valorização da Agri-

cultura Familiar está desenvolvendo, 
dentro do tema inovações tecnológi-
cas, ações voltadas à Preservação e Re-
cuperação das Águas e Solos, assunto 
que será debatido e abordado durante 
os cinco dias de evento. 

Segundo Névio Guimarães, coor-
denador do EVAF, a escolha do assunto 
se deu por conta do momento de crise 
hídrica: “buscamos sempre temas com 
focos atuais e inovadores, que visam 
solucionar ou minimizar diversas situ-
ações nas atividades rurais. A fim de 
que sejam realizadas, com eficiência, 
demonstrações e apresentações de 
inovações tecnológicas, são firmadas, 
anualmente, parcerias com diversos 
órgãos públicos e privados para con-
cretização do evento”, concluiu. 

As ações dos circuitos do EVAF, 
neste ano, serão voltadas à preser-
vação de água, tema que impacta 
diretamente a vida dos produtores 
rurais: “houve um esforço muito 
grande das equipes em desenvolver 
ações e situações em que podemos 
preservar e recuperar nossas águas 
e nossos solos”, pontua Névio. 

16 a 20 de maio 
www.agrobrasilia.com.br

Espaço de Valorização 
da Agricultura Familiar 
incentiva o trabalho  
de pequenos produtores

A AgroBrasília 2017 apresentará aos seus visitantes, no EVAF, 14 circuitos, subdivididos 
nas seguintes áreas:
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ISABELLA CANTARINO

O Sicoob é um dos grandes 
patrocinadores da AgroBra-

sília em 2017 e trará para a Feira 
grandes oportunidades para os 
visitantes e empresas que par-
ticiparão do evento. O Sicoob, 
neste ano, chega com seis coo-
perativas unidas, profissionais 
experientes e as melhores solu-
ções financeiras para que os as-
sociados possam produzir cada 
vez mais no campo.

O objetivo é que o asso-
ciado se sinta “em casa” no 

estande do Sicoob, aprovei-
tando as melhores taxas de fi-
nanciamento. “Nosso objeti-
vo é propiciar aos associados 
de nossas cooperativas a me-
lhor experiência possível na 
AgroBrasília, além de permi-
tir a aquisição da melhor tec-
nologia, dos melhores equi-
pamentos e implementos, 
nas melhores condições do 
mercado e, ainda, promover 
nossa marca para aqueles que 
ainda não conhecem as ex-
celentes soluções do coope-
rativismo financeiro”, conta 

Luciano Ribeiro, superinten-
dente Comercial do Bancoob.

Para o Sicoob, a Feira 
Internacional dos Cerrados 
se tornou estratégica para 
a divulgação de tecnologias 
agropecuárias, para a co-
mercialização de máquinas, 
implementos e insumos e 
ainda promove uma especial 
convivência durante os dias 
de evento.

Novidades
Neste ano, o estande do 

Sicoob chega recheado de 

novidades.“Lançaremos, nes-
ta Feira, uma oportunidade 
diferenciada de acesso ao 
mundo dos consórcios. Nos-
sos associados e o público, 
em geral, serão surpreendi-
dos com uma experiência ex-
clusiva. Mas, para conhecer 
esta surpresa, só participan-
do de nosso estande”, pontua 
Luciano Ribeiro. 

Além do diferencial no fi-
nanciamento, o Sicoob pre-
parou uma grande novidade 
para a AgroBrasília. Serão 
oferecidas, apenas no am-

biente da Feira, taxas pro-
mocionais para aquisição de 
consórcios, veículos e imple-
mentos agrícolas. 

Segundo Luciano, este 
produto se destina ao produ-
tor associado ao Sicoob que 
deseja planejar a aquisição 
de veículos, máquinas, equi-
pamentos e implementos. 
Ainda, há a taxa promocional 
para aquisição de imóveis ru-
rais. “Estaremos prontos para 
ajudar o associado a ampliar 
seu fator de produção princi-
pal, sua terra”, finaliza.

A 10ª AgroBrasília chega  
em momento importante para  
o agronegócio brasileiro.

EEstamos muito próxi-
mos da 10ª AgroBrasí-

lia, uma grande conquista 
para toda a macro região 
do Planalto Central. Nes-
ses dias, também na capi-
tal federal, inúmeros pro-
dutores rurais de várias 
regiões produtoras do país 
estarão aqui realizando 
manifestações por cau-
sa da decisão do STF pela 
cobrança do Funrural, a 
qual, se mantida, causa-
rá um grande prejuízo ao 
único setor que possui su-
perávit na balança comer-
cial nos últimos anos, e 
que tem contribuído para 
que a crise atual seja me-
nos impactante.

Também durante a 
AgroBrasília, um impor-
tante evento será reali-
zado: o Fórum Águas do 
Cerrado. Um tema atua-
líssimo e que tem tirado 
o sono de muitos produ-
tores, principalmente os 

irrigantes, devido aos bai-
xos níveis de água dos ma-
nanciais nos últimos anos.

Esperamos na Agro-
Brasília uma presença 
maciça de empresários 
rurais e todos os que, de 
uma forma ou de outra, se 
envolvem com o Agro ou 
simplesmente admiram 
essa importante atividade. 
O Agro é Tech, Agro é Pop, 
Agro é tudo!

Boa leitura!
Ronaldo C. Triacca
Coordenador geral 

da AgroBrasília

A AgroBrasília realizou 
sua sétima edição e 

recebeu mais de 95 mil 
pessoas, representando 

um incremento de mais de 
20% em relação à edição 

passada. Ao todo, 400 
expositores realizaram R$ 
700 milhões em negócios 

nas mais diversas áreas. 
O ano também marcou 

a consolidação da 
AgroBrasília como feira 

internacional. 

PROJETO GRÁFICO Lucivam Costa 
Comercialização  Taine Côrte
REVISÃO  Luiz Alberto Guimarães  
ENDEREÇO  PARA CORRESPONDÊNCIA   
BR 251 - Km 07 PAD-DF - Brasília - DF
Caixa Postal - 063 - 70.351-970 Brasil

2014

2015
Superando as 
expectativas, a edição 
de 2015 da AgroBrasília 
terminou com números 
expressivos. Foram 
420 expositores, que 
movimentaram R$ 
627 milhões e 98 
mil visitantes. Na 
oitava edição, a Feira 
Internacional dos 
Cerrados mostrou, mais 
uma vez, que é uma das 
feiras agropecuárias mais 
importantes do Brasil.

Sicoob estará presente na AgroBrasília oferecendo  
as melhores taxas de financiamento
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ISABELLA CANTARINO

A Embrapa está sempre pre-
sente na AgroBrasília com 

estandes, parcerias e participa-
ções nos eventos e, na edição 
comemorativa de dez anos da 
AgroBrasília, não será diferen-
te. Muitas novidades estão sen-
do preparadas para este ano.

O chefe geral da Embrapa 
Cerrados, Claudio Karia, con-
ta como será a participação da 

Embrapa na Feira Inter-
nacional dos Cerrados e 
destaca sua importân-
cia para a região. 

Confira o ponto a 
ponto:
Importância da Agro-
Brasília

Nós, da Embrapa, 
consideramos a Agro-
Brasília uma das mais 
importantes feiras do 
agronegócio do Brasil. 
Primeiramente, por 

ser uma feira realizada na 
capital do País e no "cora-

ção" do Bioma Cerrado, Região 
onde se desenvolve a agricultu-
ra mais moderna do mundo tro-
pical. Embora a contribuição da 
agricultura do DF na produção 
total de alimentos seja muito pe-
quena em relação aos demais es-
tados, por razões óbvias, grande 
parte dos agricultores busca tec-
nologias que possam torná-los 
competitivos e dar sustentabili-
dade aos seus negócios. Aliado 
a isso, temos, no DF, um grande 

número de técnicos da iniciativa 
privada que dão assistência aos 
produtores e uma das melhores 
empresas de assistência técnica 
pública do Brasil, a Emater-DF. 
Por fim, ainda temos um público 
potencial de formadores de opi-
nião que passa pelo local e pode 
elevar a imagem institucional 
das empresas expositoras.  Por-
tanto, apresentar nossas tecno-
logias dentro desse cenário é, 
sem dúvida, um privilégio.  

Novidades
Este ano, a Embrapa lan-

çará, durante a AgroBrasília, 
três novas cultivares de plantas 
provenientes dos programas 
de melhoramento genético da 
Empresa: uma cultivar de soja 
convencional superprecoce, a 
BRS 698,0 e duas cultivares de 
maracujá, a BRS Rósea Púrpura, 
híbrido para uso ornamental e 
a BRS Mel do Cerrado, cultivar 
de maracujá doce. Tais varieda-
des têm características especí-
ficas que devem atender às ne-
cessidades do mercado dessas 

espécies para a região do Cer-
rado. Outra novidade são duas 
novas cultivares de forrageiras 
lançadas nesse ano, BRS Quê-
nia e BRS Ibyporã, que, além 
da alta produção de biomassa, 
possuem características impor-
tantes como excelente quali-
dade nutricional e tolerância 
às cigarrinhas-das-pastagens, 
respectivamente.

Tecnologias apresentadas 
na AgroBrasília

Em relação ao desenvolvi-
mento de materiais genéticos 
adaptados para as condições 
do Cerrado, além das três no-
vas cultivares que serão lan-
çadas na Feira, serão apre-
sentadas na área da vitrine 
tecnológica 18 cultivares de 
forrageiras, 18 cultivares de 
hortaliças, cultivares de man-
dioca (BRS 398, BRS 399, BRS 
400 e BRS 401), trigo (BRS 394 
e BRS 404), soja (BRS 7380 RR, 
BRS 7280 RR e BRS 9180 IPRO), 
maracujá (BRS Estrela-do-Cer-
rado, BRS Rubiflora, BRS Pé-

rola-do- Cerrado), feijão (BRS 
402) e girassol (BRS 323). 

Serão apresentados, tam-
bém, alguns sistemas de produ-
ção como o sistema de integra-
ção lavoura-pecuária-floresta, 
cultivos integrados (milheto, 
sorgo e milho) e Sistema Filho 
(Fruticultura Integrada com 
Lavouras e Hortaliças).

Expectativas
As expectativas são as me-

lhores possíveis. A estrutura 
do Parque Tecnológico Ivaldo 
Cenci é muito boa. A cada ano, 
o número de expositores au-
menta e a Feira tem recebido 
um público muito bom - acima 
de 80 mil pessoas nos últimos 
três anos. Considerando que 
neste ano agrícola tivemos 
menos dificuldades climáticas 
para a produção, em relação 
ao ano passado, e que já ob-
servamos sinais de melhoria 
no cenário econômico nacio-
nal, estamos muito confiantes 
que, neste ano, a AgroBrasília 
será um sucesso.

ISABELLA CANTARINO

AAgroBrasília recebe grandes 
empresas de máquinas, in-

sumos, pesquisas e muito mais. E 

são essas empresas que veem na 
Feira a oportunidade de apresen-
tar seus produtos e novidades, 
reforçando a importância e a 
força do agronegócio brasileiro. 

FEIRA

ENTREVISTA

Embrapa prepara grandes novidades para a AgroBrasília

Cláudio Karia fala sobre as novidades da Embrapa 
na AgroBrasília 2017

Bayer fortalecerá Programa de Pontos na AgroBrasília 2017
A Bayer é uma dessas em-

presas que acreditam na Feira 
Internacional dos Cerrados, con-
siderada uma vitrine de oportu-
nidades para fechar negócios e 
expor serviços e produtos. Par-
ticipante da AgroBrasília desde 
sua primeira edição, a Bayer che-
ga a sua décima participação tra-
zendo novidades. 

Para 2017, a Bayer estará 
fortalecendo o Programa de 
Pontos, que permite ao produ-
tor rural acumular pontuação 
na compra de insumos agrope-
cuários e, ainda, trocá-los por 
serviços técnicos, consultorias, 
treinamentos, produtos volta-

dos à lavoura, entre outros. 
A Bayer apresenta também a 

campanha Safra Boa é Bayer, que 
permitirá ao agricultor acumular 
o dobro de pontos à medida que 
comprar produtos por meio de 
distribuidores ou cooperativas 
durante a AgroBrasília 2017, se-
guindo as regras da campanha. 

Os produtores terão mais um 
atrativo para se fidelizar ao pro-
grama.  Está inclusa a troca da 
pontuação pela infraestrutura de 
estações meteorológicas. O equi-
pamento instalado permite mo-
nitorar o clima e tomar decisões 
assertivas durante a produção, 
otimizando o uso de maquiná-

rios e defensivos. Os sensores das 
estações medem chuva e tempe-
ratura, além de monitorarem a 
umidade do solo e apresentarem 
histórico climático da proprieda-
de rural.
Importância da AgroBrasília

De acordo com a Bayer, a 
AgroBrasília é um dos mais im-
portantes polos de negócios para 
o setor agropecuário do País. A 
Feira proporciona contato direto 
com o cliente e, para a empresa, 
essa aproximação é uma oportu-
nidade de fidelizar serviços por 
meio de uma interação que passa 
mais transparência e confiança 
aos produtores.

Estação meteorológica da Bayer facilitará o monitoramento do clima no campo

Inovar, Construir ou Ampliar. 
Seja qual for o seu plano, 
o Banco do Brasil apoia.

Banco do Brasil. 
Mais que digital.

Em todos os campos.
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ISABELLA CANTARINO

A AgroBrasília é sempre 
palco das maiores novida-

des do agronegócio brasilei-
ro. Além disso, a organização 

sabe da importância de pensar 
em técnicas e métodos que 
vão de encontro à sustenta-
bilidade e ideias benéficas ao 
meio ambiente, uma vez que 
afetam diretamente na produ-

DESTAQUE

Projeto visa diminuir a emissão de carbono para pecuária 

AgroBrasília terá vitrine de Baixa Emissão de Carbono
ção agrícola, seja nas planta-
ções, na pecuária e até mesmo 
na qualidade dos produtos.

Em 2017, ano em que a Feira 
Internacional dos Cerrados com-
pleta dez anos de história, várias 
novidades estarão em pauta e te-
mas de grande relevância serão 
abordados, além de questões de 
interesse socioambiental volta-
dos à sustentabilidade.

A AgroBrasília contará com 
a participação de empresas es-
pecializadas em tecnologias, 
produtos e serviços que favo-
reçam a produção pecuária em 
sistemas que reduzam a emis-
são de carbono, confirmando a 
preocupação dos organizadores 
da Feira com o meio ambiente.

A ação, que faz parte do pro-
jeto “Pecuária de Baixa Emissão 
de Carbono: geração de valor na 

produção intensiva de carne e 
leite” do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA) é parte do Plano de 
Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono (Plano ABC).

O projeto tem como obje-
tivo divulgar tecnologias, in-
formações, máquinas e equi-
pamentos, como forma de 
estimular produtores, indús-
trias e cooperativas que lidam 
com produção a adotarem téc-
nicas que reduzem a emissão 
de carbono e, ainda, permitem 
a geração de receita a partir 
dos dejetos da produção de 
bovinos de corte e leite em sis-
temas confinados.

A vitrine tecnológica esta-
rá exposta durante toda a Fei-
ra e vai apresentar iniciativas 
em sistemas de baixa emissão 

de carbono e aproveitamento 
econômico de resíduos na pe-
cuária e mecanismos de pro-
dução mais limpa.

Sidney Monteiro, coorde-
nador técnico do projeto e au-
ditor fiscal federal agropecuá-
rio, classifica a importância da 
iniciativa: “pretendemos levar 
mais informações para os pro-
dutores e desmistificar vários 
pontos. Com o tratamento de 
dejetos e resíduos pode-se gerar 
renda para produção de ener-
gia, por exemplo, e de biofer-
tilizantes, trazendo benefícios 
para a atividade”, conta.

De acordo com Sidney, será 
realizada, dentro da AgroBra-
sília, atividades com informa-
ções e presença de empresas 
especializadas no tema, além 
de exposição de equipamentos. 

ISABELLA CANTARINO

AAgroBrasília é palco das 
maiores inovações do 

agronegócio brasileiro, con-
siderada uma vitrine em que 
são apresentadas novidades 
do setor. O visitante da Feira, 
neste ano, terá muito o que 
observar durante os dias de 
evento. Para os interessados 
no mercado pecuário, a Feira 

Internacional dos Cerrados 
é uma grande oportunidade 
para fechar negócios e co-
nhecer raças, pesquisas em 
genética e muito mais.

No ano em que a AgroBra-
sília completa dez anos, gran-
des novidades serão apresen-
tadas. Os animais que estarão 
expostos se caracterizam por 
possuir alto valor genético, e, 
além disso, serão apresenta-

Pecuária terá novidades na AgroBrasília 2017

Pecuária terá animais com alto valor genético

dos matrizes e reprodutores de 
alto padrão, para que seja feito 
o melhoramento genético do 
rebanho comercial do Distri-
to Federal e entorno. Cavalos, 
mulas, burros, ovelhas, cabras, 
bovinos de corte e bovinos de 
leite são alguns exemplos de 
espécies disponíveis na Feira. 

Conforme relata Ricardo 
de Magalhães, extensionista 
rural da Emater, além da ex-
posição, compra e venda de 
animais “diversas empresas 
marcarão presença na Feira e 
irão apresentar suas novida-
des, como, por exemplo, a pre-
sença de empresas de equipa-
mentos para agropecuária, 
leituras de cortes e nutrição 
animal de biotecnologia, es-
truturas e construções gerais 
e de máquinas e equipamen-
tos”, conta. Também será rea-
lizado leilão da raça Brasford. 

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

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

O site da AgroBrasília
está de cara nova

Mais interativo e cheio de novidades. Está muito mais 
fácil encontrar o que você precisa: notícias, informa-
ções de expositores, eventos e muito mais. Acesse já e 

veja tudo sobre a Feira Internacional dos Cerrados.

Acesse de qualquer dispositivo

www.agrobrasilia.com.br


