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ISABELLA CANTARINO

A Cooperativa Agropecuária 
da Região do Distrito Fede-

ral (Coopa-DF) e a AgroBrasília, 
em parceria com a Emater-DF, 
realizaram seu tradicional Dia de 
Campo da Competição de Culti-
vares de Soja. O evento levou 
mais de 350 pessoas ao PAD-DF 
e reuniu produtores rurais, em-
presas, técnicos agrícolas, estu-
dantes, autoridades e profissio-
nais do setor. 

O evento superou as expec-
tativas e oportunizou apresen-
tar novas cultivares de soja com 
alto potencial genético. Foram 
apresentados, no total, 67 ma-
teriais cultivados num espaço 
de mil metros quadrados cada, 
sendo 51 cultivares de soja IPRO 
e 16 cultivares de soja RR. 

No evento, foram reunidas 
importantes empresas do agro-
negócio, que apresentaram tudo 
o que há de mais novo no quesi-
to tecnologia e desenvolvimento 
da semente de soja. Dezoito em-
presas participaram da compe-
tição e o evento contou, ainda, 
com a presença de três empresas 
de insumos.

A Competição de Cultivares, 
evento tradicional da AgroBrasí-

lia, é a oportunidade de apresen-
tar materiais de qualidade que 
se adaptam ao clima e ao solo 
da região do Planalto Central. “O 
produtor participa do evento, vê 
todos os materiais e sua perfor-
mance no campo e, na AgroBra-
sília, divulgamos os resultados. 
Isso serve como ferramenta para 
a tomada de decisões para o pla-
nejamento do próximo plantio”, 
avalia Ronaldo Triacca, coorde-
nador-geral da AgroBrasília.

O Dia de Campo é o momen-
to oportuno para os produtores 
rurais observarem cultivares 
plantadas na mesma data, com 
a mesma adubação e mesmo 
manejo, o que confirma a iso-
nomia do evento. 

Segundo Leomar Cenci, 
presidente da Coopa-DF, o ob-
jetivo da Competição é levar 
tecnologia ao produtor. “A 
Cooperativa não tem nenhum 
interesse comercial com o 
evento; o que a gente busca, 
realmente, são variedades que 
possam atender ao produtor 
rural e que façam com que ele 
produza cada vez mais”, conta. 

Participação assídua de 
empresas e visitantes

Desde o ano passado, o 
evento isenta os participantes 

de taxas para participação, o 
que garante, cada vez mais, uma 
maior participação por parte das 
empresas de agronegócio. 

Para Carlos Vítor, coorde-
nador da Competição, o trata-
mento diferenciado oferecido 
pela Coopa-DF é o que garante 
os constantes bons resultados 
do evento: “o mesmo tratamen-
to dado a uma empresa é igual-
mente dado às outras. As culti-
vares de todas as empresas são 
igualmente implantadas e con-
duzidas; não há privilégios e isso 
é importante para que o evento 
tenha sucesso”, comenta. 

“É um evento tradicional 
da macrorregião do Planalto 
Central e é muito importante, 
não só para a Feira, mas para 
todos os produtores rurais. 
Realizamos um trabalho sé-
rio em que as empresas par-
ticipam com seus materiais 
tradicionais, já plantados pe-
los produtores, além de seus 
lançamentos”, avalia Ronaldo 
Triacca, coordenador-geral da 
AgroBrasília. 

Já para os produtores, o 
evento é de extrema importân-
cia. “A cada ano, surgem novos 
desafios nos quesitos tempo, 
clima, doenças e pragas. Por 
isso, é muito interessante ob-

servar o que está sendo desen-
volvido no campo. Esse evento 
favorece muito nossa vida”, 
afirma Raimundo Sauer, agri-
cultor da região. 

As empresas consideram o 
evento como de grande impor-
tância e repercussão na região 
do Planalto Central: “um grande 
público circula por aqui. Isso é 
importante para qualquer em-
presa que está expondo seus 
produtos, pois há uma difu-
são muito grande num curto 
intervalo de tempo, no qual a 
empresa pode apresentar seus 
materiais de forma efetiva para 
seu público alvo”, pontua Bruno 
Ferreira, representante de licen-
ciamento da Nidera Sementes.

Resultados apresentados no 
primeiro dia da Feira

Em 2018, patrocinam o 
Dia de Campo e são parcerias 
do evento as empresas Dimia-
gro Fertilizantes, Koppert do 
Brasil e Yara Brasil. As dezoito 
empresas participantes foram: 
Advanta, Agroeste, Bayer, Coo-
detec, Coopadap, Dimiagro, 
Dois Marcos, Dow Agrociences, 
Embrapa, FT, Guaia, Koppert, 
KWS, Limagrain, Macro Seed, 
Nidera, Syngenta e Tec Agro.

O Dia de Campo foi uma 
mostra prévia dos resultados 
da competição, os quais serão 
divulgados no primeiro dia da 
AgroBrasília que, neste ano, será 
realizada de 15 a 19 de maio. 

Área da Competição de Cultivares

Dia de Campo reuniu empresas e produtores

Dia de Campo da Competição de Cultivares  
reúne mais de 350 pessoas no PAD-DF
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Um dia de campo ao nível 
da Coopa-DF 
e da AgroBrasília

A Competição de 
Cultivares é um 

dia de campo que re-
alizamos desde a se-
gunda edição da Feira. 
Portanto, esta foi a 10ª 
edição e, sem dúvida, 
a melhor delas em to-
dos os quesitos. Com 
um público qualificado, 
com grande presença 
de produtores, a orga-
nização foi quase per-
feita, com distribuição 
exata do enorme núme-
ro de grupos, área para 
estacionamento de fácil 
acesso e o principal: o 
campo demonstrativo 
estava excelente, além 
do recorde do número 
de empresas e de varie-

dades de soja.
Esperamos que, em 

maio, a AgroBrasília tam-
bém seja ainda maior e 
melhor!

Boa leitura!

Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral 

da AgroBrasília
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ISABELLA CANTARINO

Coordenadores da Agro-
Brasília se reuniram com 

integrantes da Embrapa, 
Emater-DF e do Ministério 
da Agricultura para discu-
tir as diretrizes do espaço 
ILPF (Integração-Lavoura-
-Pecuária-Floresta) para a 
AgroBrasília 2018. Durante a 
reunião, foi discutida a pos-
sibilidade de se contar com 

novidades para esta edição.  
O ILPF é um sistema de 

produção que tem como es-
tratégia a integração de dis-
tintos sistemas produtivos, 
agrícolas, pecuários e flo-
restais, dentro de uma mes-
ma área. “A instalação de 
uma área de ILPF é impor-
tante para nossa agricultura 
e também ajuda a demons-
trar ao produtor, pesqui-
sadores e estudantes a re-

alidade de uma área desse 
sistema”, comenta Roberto 
Rocha, auditor-fiscal fede-
ral agropecuário do Minis-
tério da Agricultura.

Segundo Paulo Fernan-
des, pesquisador da Em-
brapa Cerrados, a parceria 
existente dentro da Agro-
Brasília com o setor produ-
tivo possibilita a evolução 
da área rural do Planalto 
Central.

ILPF pode ter novidades  
na AgroBrasília 2018

O ILPF já é espaço tradicional da Feira

COMPETIÇÃO

Para a Dimiagro, a Competição é muito importante, uma vez que mostra, diretamente no campo, nossas tecnologias e 
produtos. Além disso, possibilita apresentar nossos resultados e faz com que o agricultor acredite na nossa empresa. 
A Dimiagro está sediada em Formosa e atua na região desde 2014. A empresa segue na linha de fertilizantes especiais 
para diversas culturas, entre elas: soja, milho, feijão e abóbora.

Somos parceiros da Competição de Cultivares há alguns anos. A nossa expectativa para o evento é muito boa. 
Anualmente, colhemos os materiais separadamente, para observar se há agregado, ou não, em produtividade, 
e temos vários resultados positivos. Nossa expectativa, neste ano, é que se confirme a qualidade dos produtos, 
a eficiência e a entrega de produtividade. Esse evento é referência na região, possui extrema importância, são 
vários materiais de soja. Hoje em dia, o produtor precisa estar antenado, além de conhecer materiais estáveis, 

que entregam boas produtividades. Então, com essa informação e entrega de tecnologia, estar próximo do 
produtor é extremamente importante. 

Gregori Vieira, diretor comercial da Dimiagro

Vanessa Medeiros, gerente de mercado da Koppert
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Projeto otimiza recursos hídricos da Bacia  
do Rio Jardim 

Safra 2017/2018 no Distrito Federal  
deve superar expectativas

GUILHERME ALEXANDRE

O projeto de otimização do 
uso da água da Bacia do Rio 

Jardim na agricultura, desen-
volvido por Marconi Borges, 
gerente da Emater/PAD-DF, 
será apresentado no principal 

ISABELLA CANTARINO

A Cooperativa Agropecuária 
da Região do Distrito Fede-

ral (Coopa-DF) e a Secretaria de 
Agricultura do Distrito Federal 
realizaram, em parceria com a 
Emater-DF, Embrapa e Ceasa a 
abertura oficial da colheita de 
grãos, Safra 2017/2018.

O evento reuniu produto-
res, autoridades, representan-
tes de cooperativas da região, 
estudantes, jornalistas e atu-
antes do setor. Para esta safra, 

a expectativa de colheita de 
grãos é de 850 mil toneladas. 
São esperadas 546 mil tonela-
das de milho, 228 mil de soja, 36 
mil de feijão, 32 mil de sorgo e 
5,4 mil de trigo, de acordo com 
dados da Conab. 

Para o secretário de agri-
cultura do DF, Argileu Martins, 
a nova safra irá movimentar 
a economia da região. “As 850 
mil toneladas que serão colhi-
das nesta safra colocará, na 
economia do DF, mais de 770 
milhões de reais, isso é muito 

para uma unidade da federa-
ção tão pequena quanto a nos-
sa. Este número só reforça a 
importância estratégica do se-
tor agropecuário na dinâmica 
econômica local”, avalia. 

Apesar do veranico ocorrido 
em janeiro, o clima ajudou mui-
to para os bons resultados da 
colheita. Segundo Leomar Cenci, 
presidente da Coopa-DF, a maio-
ria das áreas plantadas estão 
com bom padrão de lavoura. “Se 
não chegarmos na produtivida-
de do ano passado, ficará muito 

RECURSOS HÍDRICOS

SAFRA

evento de debates sobre recur-
sos hídricos do planeta: o Fó-
rum Mundial da Água.

O projeto consiste em ade-
quar o limite máximo de água 
utilizada pelos produtores da 
região e identificar se há exces-
so de uso na bacia. Aí é necessá-
rio reduzir a área plantada ou 
mudar as datas de plantio.

 “A área irrigada da Bacia 
do Rio Jardim é de 4.600 hecta-
res, mas durante a estação seca, 
não tem água para irrigar toda 
a área. Então, nós reunimos os 

produtores e calculamos a ne-
cessidade do recurso hídrico em 
sua atividade, de acordo com a 
área. Dessa maneira, adequamos 
ao limite máximo do que cada 
um pode usar”, explica Marconi.

Caso o limite esteja sendo 
ultrapassado, o produtor deve 
cortar gastos, assim, eles ficam 
conscientes do quanto podem 
consumir para se organizarem 
e se adequarem à otimização 
do uso da água.

O projeto já é realizado há 
dois anos e apresenta resultados 

positivos. “ Em 2017, foi salvo o 
prejuízo de um plantio de 2.800 
hectares que seriam perdidos 
por falta de água. Com a medi-
ção adequada, foi possível re-
direcionar água para a cultura 
em questão. Com essa medida, 
é evitado o desperdício, o que 
beneficia significativamente os 
produtores”, comenta Borges.

No evento, o trabalho será 
apresentado na Vila Cidadã e 
na Feira do Fórum, que são es-
paços com acesso livre ao gran-
de público.

A expectativa é superar a safra anterior

Fórum Mundial da Água será realizado em março

App AgroBrasília,
você         conectado

com a Feira  +

Disponível para 

O aplicativo da AgroBrasília está com funcionalidades incríveis 
para deixar você ainda mais por dentro da Feira

Com as

você tem informações em primeira mão
noti�cações

Ao se cadastrar e fazer o login, 
o usuário recebe todas as noti�cações 
da Feira... 

Avisos prévios de eventos Lembretes Comunicados

para deixar você ainda mais por dentro da Feirapara deixar você ainda mais por dentro da Feira

Dentro do app, clique em 
qualquer evento e depois 

na foto ao lado direito.  
Ao aparecer essa tela, 

clique em “Faça seu login” Preencha o cadastro 
e clique em próximo

Pronto, você
já está pronto para

receber todas
as noti�cações!
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TECNOLOGIA

Tecnologia:  
a grande aliada ao desenvolvimento  
no agro

ISABELLA CANTARINO

Como você conferiu na edi-
ção passada, a tecnolo-

gia está, cada vez mais, aliada 
ao campo. Seja nas grandes 
agroindústrias, empresas de 
agronegócio, nas propriedades 
ou até mesmo no dia a dia do 
homem do campo, as tecnolo-
gias, aplicadas aos trabalhos 
realizados, estão impactando 
de forma positiva a produção e 
os lucros de quem está inserido 
no agronegócio. 

Pensando nas demandas 
de quem atua no agronegócio 
brasileiro, a AgroBrasília traz, 
anualmente, importantes em-
presas do setor para apresen-
tarem tudo o que há de mais 
novo em diversos quesitos: 
máquinas, insumos, tecnolo-
gia de precisão, agricultura 
familiar, genética animal, pes-
quisa e muito mais. 

“A tecnologia, para nós 
do campo, é fundamental. 
Investimos pesado para al-
cançar a alta produtividade. 

Hoje em dia, desde o plantio 
até a colheita, vemos que a 
tecnologia agregada faz com 
que o produtor chegue ao 
padrão de produtividade em 
que se encontra hoje”, afir-
ma Leomar Cenci, presidente 
da Coopa-DF.

Alta tecnologia para o 
aumento da produtividade

A região do Planalto Cen-
tral se destaca, dentre ou-
tras, na produção de grãos. 
Isso se deve, principalmente, 

Com seu conhecimento e nossa tecnologia, 
superamos qualquer limite.

à tecnologia em-
barcada e empre-
gada pelos pro-
dutores e pelas 
empresas locais. 

Na edição 51 
deste jornal, apre-
sentamos a his-
tória de Leandro 
Sato, produtor 
rural de Cristalina 
(GO), que viu, na 
tecnologia, uma 
aliada para seu 
desenvolvimen-
to. Agora, mos-
traremos o caso 
de uma empresa 
de sementes que 
atua na região e, 
com novos apara-
tos, beneficiou o 
serviço realizado 
e oferecido aos 
compradores. 

Graças às ino-
vações e novas 
tecnologias, a Dois 

Marcos Sementes pôde melho-
rar seu maquinário, produtos 
e unidades de processamento. 
“Nós trabalhamos com foco 
em melhorar a nossa condição 
interna para, consequente-
mente, produzir uma semente 
de qualidade para o cliente”, 
conta Clênio Silva, gerente de 
produção da empresa. 

Com os novos equipamen-
tos de laboratório adquiridos, 
os testes realizados nas car-
gas e lotes de grãos determi-
nam, com precisão, a quali-
dade, o vigor, a viabilidade e 
a germinação dos lotes que 

serão entregues aos clientes, 
garantindo confiança no ser-
viço prestado. 

“Todo o processo é feito 
no nosso laboratório. Estamos 
investindo pesado em moder-
nidade e em equipamentos que 
nos dão segurança para enviar 
o produto, uma semente de 
qualidade para o nosso clien-
te”, afirma. 

Para eles, o importan-
te é, principalmente, ter a 
convicção de que seu clien-
te receberá um produto de 
qualidade, resultando em 
satisfação e maior rentabili-
dade para ele. 

“A tecnologia nos ajuda, 
principalmente, quando fala-
mos em agilidade e facilidade 
para identificar e resolver de-
terminados problemas, além 
de ter certo controle sobre 
tudo que é feito no campo”, 
disse Clênio.

AgroBrasília: difusora de 
tecnologias  

A Dois Marcos já parti-
cipa da Feira Internacional 
dos Cerrados há alguns anos. 
“A AgroBrasília é de suma 
importância para a região e 
apresenta informações va-
riadas, principalmente nas 
áreas de tecnologia, maqui-
nário, sementes, cultiva-
res, tecnologias de cultivar, 
melhoramento genético e 
biotecnologia. É um evento 
próximo do produtor onde 
conseguimos trocar conhe-
cimentos e captar inovações 
para o setor”, finaliza. 

Tecnologia favoreceu o trabalho da empresa


