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AgrobrAsíliA, uma  realidade!

Finalizamos a quinta edi-
ção da AGROBRASÍLIA, 

sem dúvida, a melhor de to-
das as edições. O volume de 
negócios na AGROBRASÍLIA 
2012 foi da ordem de 400 mi-
lhões de reais, um aumento 
em relação à edição passada 
de 88%. Também tivemos 
incremento no número de 
público (77 mil) e exposito-
res, com 370 ao todo. 

É muito importante 
ressaltar que, apesar de 
todo esse volume de negó-
cios, a Feira cresceu muito 
também em diversidade 
de tecnologias. Enumero 
algumas como as 13 rotas 
tecnológicas implantadas 
pela Emater-DF e parcei-
ros no EVAF - Espaço de 
Valorização da Agricultura 
Familiar; a área demonstra-
tiva de iLPF (com a grande 
parceria do Mapa, Embra-
pa, Campo, Emater-DF e 
Coopa-DF); a presença do 
IAPAR- Instituto Agronô-
mico do Paraná, com di-
versas tecnologias de má-
quinas de Plantio Direto 
para a agricultura familiar. 
Tivemos mais visibilidade 
(mídia espontânea), cres-
cemos politicamente com 
a presença de diversos re-
presentantes governamen-
tais, como o governador 
do Distrito Federal Agnelo 
Queiroz, diversos senado-
res (Rodrigo Rollemberg foi 
um deles), diversos depu-
tados (Joe Valle, presente 
todos os dias), ministros, 
secretários de estado, com 
destaque  para o da agri-
cultura do DF, Lúcio Vala-

dão, que, juntamente com 
o presidente da Emater-DF, 
José Guilherme, apoiaram 
incondicionalmente o even-
to, além de prefeitos, embai-
xadores e adidos agrícolas de 
diversos países. 

Muito importante tam-
bém a presença institucio-
nal  e do apoio da Sudeco, do 
IICA, do Sescoop-DF, do Se-
brae, do Senar, da Fape-DF, 
do Mapa, de todas as coope-
rativas, dos agentes finan-
ceiros, como o BRB, Banco 
do Brasil, Sicoob e Sicredi, 
facilitando cada vez mais 
o crédito aos produtores. 
E, por último, e não menos 
importante, a Feira cresceu 
socialmente, contribuindo 
muito para o desenvolvi-
mento regional. Um dos 
exemplos foi a inclusão do 
Rotary Clube de Unaí-MG, 
onde disponibilizamos o es-
paço e a estrutura. 

Graças ao esforço cole-
tivo, novamente a AGRO-
BRASÍLIA superou todas as 
expectativas. Em nome do 
Comitê Gestor, pedimos des-
culpas pelas falhas que co-
metemos, mas vamos buscar 
corrigi-las para o próximo 
evento. Parabéns a todos, 
pois, de uma forma ou de ou-
tra, todos contribuíram para 
esse grandioso evento, mas 
principalmente, parabéns 
ao produtor rural, o grande 
protagonista! 

Ronaldo Cirilo Triacca 
Coordenador-geral da 
AGROBRASÍLIA
Emater-DF / Coopa-DF

pavilhão do cooperativismo reuniu entidades do brasil, argentina, uruguai e paraguai

AgrobrAsíliA sedia encontro 
internacional de cooperativas

A AGROBRASÍLIA 2012 
promoveu uma série de 

ações para a integração das 
cooperativas dos países do 
Mercosul. Cinco entidades 
do Paraguai, Uruguai e Ar-
gentina estavam instaladas 
no Pavilhão do Cooperati-
vismo junto a outras 32 do 
Brasil. O objetivo foi am-
pliar as discussões sobre o 
crescimento do movimento 
cooperativista nessas na-
ções e fazer um intercâmbio 
de experiências.

A integração produtiva 
e a intercooperação foram 
tema da Reunião Especia-
lizada de Cooperativas do 
Mercosul (RECM), realizada 
no dia 18 de maio, um dos 
principais eventos da pro-
gramação. Os participantes 

conheceram parcerias de 
êxito, como a cadeia de gar-
rafas pet, com a participação 
de cooperativas do Brasil e do 
Uruguai. “Queremos motivar 
a replicação de casos como 
esse ao longo desses países. 
As garrafas são recicladas e 
transformadas em polieti-
leno e, posteriormente, em 
tecido”, explicou Evandro 
Scheidt Ninaut, coordena-
dor-executivo da Oficina de 
Negócios do Mercosul. 

O encontro fez parte 
das comemorações oficiais 
do Governo Federal ao Ano 
Internacional das Coopera-
tivas. “A AGROBRASÍLIA é 
o primeiro grande evento 
de ação conjunta visando 
trabalhar em prol da coo-
peração para melhor qua-

lidade de vida, para gera-
ção de trabalho e renda e, 
principalmente, para dar 
visibilidade às cooperativas 
do nosso país.”, enfatizou 
Vera Daller, diretora do 
Departamento de Coope-
rativismo e Associativismo 
(Denacoop) do Ministério 
da Agricultura.

Eduardo Velenzuela, da 
Confederação de Coopera-
tivas do Paraguai, destacou 
a importância do encontro. 
“Ter um pavilhão de coope-
rativismo num evento tão 
amplo e grandioso quanto a 
AGROBRASÍLIA é essencial, 
pois é no cooperativismo 
que são criadas as forças de 
integração e ajuda mútua 
para alcançar resultados e 
soluções para crises”, disse. 

A AGROBRASÍLIA 2012 
recebeu também as 15 co-
operativas integrantes da 
Rota Nacional do Coopera-
tivismo (Rotacoop). As en-
tidades debateram com os 
ministérios da Integração 
Nacional, do Desenvolvi-
mento Agrário e da Agricul-
tura ações para fortalecer 
o cooperativismo por meio 
de acordos de cooperação 
e apresentaram o Rotacoop 
para as outras cooperativas 
participantes da Feira. “O 
Rotacoop é a base econô-
mica das rotas produtivas 
que a AGROBRASÍLIA pro-
porciona”, explicou Lucia-
no Monteiro, presidente da 
Cooperativa Agropecuária 
Regional de Palmeira dos 
Índios (Carpil) e idealiza-

rotacoop marca presença na Feira

Rotacoop busca integrar produção e melhorar gestão das cooperativas

dor do projeto. O objetivo 
do Rotacoop é criar uma 
central nacional de coope-
rativas e profissionalizar a 
gestão das entidades para 
atender beneficiários do 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultu-

ra Familiar (Pronaf) e inte-
grar a produção brasileira. 
“A AGROBRASÍLIA é o me-
lhor espaço das feiras na-
cionais para mostrar o que 
você é e prospectar o que 
você quer comercializar”, 
avaliou Monteiro.

foTos: Tiago oliveiRa
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Com força e representatividade, AgrobrAsíliA 2012 registra recordes e 
mostra potencial agrícola do Centro-oeste para o mundo

A AGROBRASÍLIA 2012 foi 
palco de realização de 

grandes negócios, de difu-
são das tecnologias agríco-
las mais modernas do mun-
do e de disseminação do 
conhecimento. Os estandes 
vigorosos e a apresenta-
ção das últimas novidades 
do mercado mostraram a 
confiança dos expositores 
no evento. Com visitação 
recorde e um público cada 
vez mais focado e interes-
sado nas inovações para 
a agricultura, a Feira ul-
trapassou as fronteiras do 
Planalto Central. Pessoas 

Pela primeira vez, a 
AGROBRASÍLIA recebeu o 
apoio da Associação Brasi-
leira de Máquinas e Equi-
pamentos (Abimaq) e do 
Sindicato de Máquinas e 
Implementos Agrícolas 
no Rio Grande do Sul (Si-
mers), duas das maiores e 
mais importantes institui-
ções representativas do se-
tor no país. 

Em celebração ao Ano 
Internacional das Coope-
rativas, a AGROBRASÍLIA 
contou com a participação 
de quase 50 cooperativas 
brasileiras distribuídas en-
tre os pavilhões do Coope-
rativismo e do Rotacoop, 
além de cinco entidades do 
Mercosul. Diversas ações 
de intercooperação e de-
bates marcaram a agenda 

cooperativista da Feira.
Sustentabilidade tam-

bém foi tema em evidên-
cia nessa edição, com des-
taque para o Dia de Campo 
das práticas do Programa 
Agricultura de Baixa Emis-
são de Carbono. “A AGRO-
BRASÍLIA mostrou a sua 
pujança e da região tra-
zendo tecnologias e unin-
do a agricultura familiar e 

empresarial no mesmo es-
paço, numa vivência har-
mônica. A questão da sus-
tentabilidade foi pauta em 
todos os estandes da Feira. 
Isso mostra que o avanço 
no processo de produção 
precisa vir acompanhado 
do desenvolvimento so-
cial e ambiental”, desta-
cou o deputado distrital 
Joe Valle.

além dos vários ministérios 
que apoiaram ações na Fei-
ra. A presença do Institu-
to Agronômico do Paraná 
(Iapar), com tecnologias 
sustentáveis para a agricul-
tura familiar, engrandeceu 
ainda mais o evento. Banco 
do Brasil, BRB, Sicoob e Si-
credi facilitaram o acesso 
do produtor rural ao cré-
dito e registraram recordes 
de financiamentos.

O ministro da Agricul-
tura, Mendes Ribeiro, mos-
trou satisfação em conhe-
cer a capacidade agrícola e 
a produtividade do Distrito 
Federal. “Nós temos que 
conhecer a Brasília daqui. 

Eu fico muito feliz quan-
do descubro uma Brasília 
que produz alimentos, que 
é responsável pela comida 
na mesa do brasileiro e do 
mundo”, destacou. O sena-
dor Blairo Maggi afirmou 
que a AGROBRASÍLIA tem o 
mesmo nível técnico apre-
sentado em outras grandes 
feiras de negócios e tecno-
logias do Brasil e enalteceu 
a organização do evento. 
“Fiquei muito bem impres-
sionado com a organização 
do Parque. É uma feira que 
demonstra a maturação da 
agricultura aqui no PAD-
-DF”, concluiu.

Agricultura Familiar

O Espaço de Valoriza-
ção da Agricultura Familiar 
(EVAF) foi destaque mais uma 
vez. Foram registrados mais 
de 5,8 mil agricultores fami-
liares de vários estados do 
Centro-Oeste, Sudeste, Norte 
e Nordeste. O espaço con-
tou com 13 rotas tecnológi-
cas, onde foram feitos 80 mil 
atendimentos, comprovan-
do a importância e o grande 
alcance da área organizada 
pela Emater-DF. “Consegui-
mos aumentar o número de 

rotas da agricultura familiar 
e o número de visitas, trazen-
do para o setor mais opção de 
tecnologia. A Feira deixou um 
legado para o Distrito Federal 
e região no que diz respeito 
às opções de negócios entre 
os produtores, além das ino-
vações tecnológicas apresen-
tadas não só pela Emater-DF, 
mas também pelas empresas 
que participaram do even-
to”, enfatizou José Guilher-
me Tollstadius Leal, presi-
dente da entidade.

Para o secretário de 
Agricultura do DF, Lúcio 
Valadão, a Feira mostrou 
novamente a força da ati-
vidade agropecuária na 
região e ajudou os pro-
dutores a desenvolverem 
ainda mais seus trabalhos. 
“A AGROBRASÍLIA já con-
solidou o Distrito Federal 
como polo de inovação, 
conhecimento, tecnologias 
e negócios para todo o cer-
rado brasileiro”, apontou.

sustentabilidade e Cooperativismo Máquinas

evaf recebeu quase 6 mil agricultores de vários estados

estandes vigorosos, crédito facilitado e público focado: receita para o 
sucesso e grandes negócios na agRobRasília 2012

leomar cenci
presidente da coopa-df

entidades fortaleceram o setor 
de máquinas

foTos: Tiago oliveiRa
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de vários lugares do Brasil 
e representantes políticos 
de todos os continentes do 
planeta conheceram as prá-
ticas de sucesso da agrope-
cuária brasileira expostas 
no PAD-DF.

Este ano, foram fecha-
dos R$ 400 milhões em ne-
gócios, volume 88% supe-
rior ao de 2011. O Parque 
Tecnológico Ivaldo Cenci 
recebeu 77 mil pessoas du-
rante os cinco dias do even-
to e o total de expositores 
chegou a 370. Além dos nú-
meros impressionantes, a 
Feira demonstrou o amplo 
potencial e a credibilidade 
que tem com a presença 
maciça de instituições go-
vernamentais, organiza-
ções sociais, cooperativas, 
autoridades e representan-
tes do setor agrícola.

O presidente da Coo-
perativa Agropecuária da 
Região do Distrito Federal 
(Coopa-DF), Leomar Cen-
ci, comemorou a gran-
diosidade do evento. “Os 
expositores vieram mais 
motivados, com estandes 
mais robustos, com mais 
novidades pra mostrar. Os 
bancos atingiram suas ex-
pectativas já no segundo 

ou terceiro dia da Feira. 
Além do volume de negó-
cios, a parte política foi um 
item importante. Essa era 
a credibilidade que preci-
sávamos”, destacou, ao vis-
lumbrar crescimento ainda 
maior nas próximas edições.

Várias comitivas es-
trangeiras visitaram a 
AGROBRASÍLIA 2012. Junto 
a isso, a presença de co-
operativas do Paraguai, 
Uruguai e Argentina para 
encontros de integração 
produtiva com entidades 
brasileiras demonstrou a 
força internacional da Feira 
e a capacidade de exporta-
ção do sucesso agrícola do 
Brasil. “Crescemos em di-
versidade de tecnologias, 
crescemos politicamente e 
também socialmente. Che-
gamos a um nível em que 
podemos receber muito 
mais estrangeiros. Vamos 
buscar apoio para que isso 
aconteça”, garantiu Ronal-
do Triacca, coordenador-
-geral do evento.

As principais institui-
ções de apoio ao desenvol-
vimento rural participaram 
da AGROBRASÍLIA: Sudeco, 
IICA, Sescoop-DF, Sebrae-
-DF, Senar-DF e Fape-DF, 



4 JoRnal agRobRasília - Junho2012 

ações da sudeco ajudam setor agrícola da região a se fortalecer

sebrae-df orienta empreendedores rurais no pós-porteira

entidades do df ganham destaque nas comemorações do ano 
internacional das cooperativas

O Sebrae-DF levou infor-
mação e capacitação 

para pequenos agricul-
tores e empreendedores 
rurais na AGROBRASÍLIA 
2012. Entre diversas ações, 
a instituição realizou pa-
lestras, expôs produtos, 
possibilitou a prospecção 
de negócios e viabilizou 
um bate-papo do cantor 
Sérgio Reis com produtores 
da agricultura familiar. A 
entidade também aprovei-
tou a Feira para promover a 
1ª Fomenta Setorial Agrone-
gócios do Distrito Federal.

“Ampliamos o número 
de cursos e palestras e dispo-
nibilizamos fichas técnicas 
com informações sobre di-
versas atividades no campo, 

inclusive com passo a pas-
so”, destacou Roberto Faria, 
gerente da Unidade de Aten-
dimento Coletivo de Agrone-
gócios do Sebrae no DF. Ele 
comentou os resultados das 
ações da entidade junto aos 
agricultores na orientação 
do empreendimento rural 
no pós-porteira. “Estamos 
alavancando o desenvolvi-
mento da região, pois os pro-
dutores estão contribuindo 
para geração de emprego e 
renda”, finalizou.

A 1ª Fomenta Setorial 
Agronegócios, promovida 
pelo Sebrae,  esclareceu dú-
vidas dos pequenos empre-
sários sobre procedimentos e 
exigências dos grandes com-
pradores públicos, bem como 

o processo de aquisição de 
serviços. Foram apresenta-
das estratégias de negócios, 
contratos, operacionalização 
e capacidade produtiva do 
agricultor nos negócios da 
agricultura familiar para au-
mentar renda e fortalecer a 
atividade no DF. O presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Sebrae no DF, José Sobrinho 
Barros, ressaltou a impor-
tância do trabalho conjunto 
com a AGROBRASÍLIA para 
auxiliar no desenvolvimen-
to do empreendedorismo 
rural. “Quando os pequenos 
produtores buscam melho-
rias, a sociedade como um 
todo também é beneficiada 
com produtos e atendimen-
to de qualidade”.

O Sistema Cooperativis-
ta do Distrito Federal 

(OCDF/SESCOOP-DF) par-
ticipou das celebrações 
da AGROBRASÍLIA 2012 
ao Ano Internacional das 
Cooperativas. Com espa-
ço especial na Feira, le-
vou informações sobre a 
legislação local que rege 
o segmento aos interessa-
dos em ingressar no coo-
perativismo e promoveu a 
Cooperativa Saudável. Os 
visitantes puderam aferir 
a pressão, receber orien-
tação sobre qualidade de 
vida, doenças sexualmente 
transmissíveis e ainda re-
ceberam preservativos.

Além disso, foram pro-
movidas atividades em 

conjunto com a Emater-DF, 
voltadas para o público jo-
vem, no Pavilhão da Agri-
cultura Familiar, e com as 
seis cooperativas do DF 
instaladas no Pavilhão do 
Cooperativismo. O presi-
dente do Sistema, Roberto 
Marazi, participou do Fó-
rum de Intercooperação de 
Negócios das Cooperativas 
do Mercosul, no qual fez 
um intercâmbio de experi-
ências com representantes 
de Argentina, Paraguai e 
Uruguai. “Há uma sinergia 
como política de governo 
para esta intercooperação 
entre as cooperativas do 
Mercosul. Este encontro é 
uma oportunidade de co-
nhecer a realidade deles e 

poder mostrarmos o que 
produzimos aqui no Bra-
sil”, destacou.

Marazi elogiou a inicia-
tiva da AGROBRASÍLIA de 
promover a importância 
do cooperativismo para o 
desenvolvimento social e 
econômico. “O fato da ONU 
declarar 2012 como o Ano 
Internacional das Coopera-
tivas mostra que é preciso 
chamar a atenção do mun-
do para o Cooperativismo. 
Considero de muita im-
portância a mostra de co-
operativas de Brasília, do 
Brasil e do Mercosul apre-
sentada na AGROBRASÍLIA. 
Representantes do coope-
rativismo de todo o mundo 
estão aqui presentes para 

A Superintendência do De-
senvolvimento do Cen-

tro-Oeste (Sudeco) mostrou, 
durante a AGROBRASÍLIA 
2012, o trabalho realizado 
em prol da atividade agrope-
cuária da região ao longo do 
seu primeiro ano de existên-
cia. A autarquia vinculada ao 
Ministério da Integração Na-
cional realizou uma série de 
palestras, debates e apresen-
tações sobre ações para a me-
lhoria do agronegócio local.

O diretor-superinten-
dente, Marcelo Dourado, 
afirmou que a Feira é um 
ponto de referência tanto 
para a divulgação quan-
to para a concretização de 
ações da Sudeco. “Partici-
pamos ano passado e conti-

nuaremos participando da 
AGROBRASÍLIA por conside-
rá-la um evento fundamental 
para o fortalecimento do agro-
negócio no Distrito Federal e 
em toda região. A Feira tem se 
firmado como uma oportuni-
dade excelente de negócios e 
divulgação", destacou.

O Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO) e o Pro-
grama de Recuperação de  
Pastagens Degradadas e Ma-
nutenção da Produtividade 
do Centro-Oeste (PRP-CO), 
duas das principais atribui-
ções da Sudeco, foram te-
mas de palestra ministrada 
pelo superintendente. 

Dourado informou que a 
Sudeco trabalha para recu-

perar cerca de 8,7 milhões de 
hectares de pastagens na re-
gião. Para isso, capacita pe-
cuaristas, estimula a implan-
tação de métodos adequados 
e eficazes para recuperação 
do pasto e facilita o acesso ao 
crédito. “O nosso Programa 
Pasto Verde, o PRP-CO,  que 
está sendo construído em 
parceria com a Embrapa e 
os quatro estados da região 
Centro-Oeste, será lança-
do oficialmente durante a 
Rio+20”, informou.

Com relação ao FCO, o 
superintendente fez um 
balanço dos números des-
de a sua criação. Em quase 
22 anos de atividade foram 
contratados quase R$ 33 bi-
lhões, que geraram aproxi-

sebrae-DF auxilia empreendedores rurais

sudeco trabalha pelo desenvolvimento da região

sistema oCDF/sEsCooP-DF promove cooperativismo do DF 

madamente quatro milhões 
de empregos diretos e in-
diretos. “Só nos primeiros 
três meses de 2012 o FCO 
já contratou mais de R$ 2 
bilhões. Financiamento é 
a mola propulsora para o 

empreendimento de qual-
quer natureza seja ele rural 
ou empresarial. Aumentar 
a rede de atendimento e 
diminuir a burocracia são 
nossos maiores desafios”, 
concluiu Dourado.

O cantor Sérgio Reis foi 
um dos visitantes ilustres 
que prestigiou a AGRO-
BRASÍLIA graças ao Se-
brae-DF. Ele participou de 
um bate-papo com cerca 
de mil pessoas. Em meio 

a músicas, conselhos pes-
soais e histórias de vida, 
encorajou os presentes a 
persistirem na agricultura 
familiar: “Mantenham a 
família unida, como se fos-
se uma microempresa”.

mostrar o que fazem no 
ambiente cooperativo. A 
Feira não poderia ser uma 
vitrine melhor para mos-

trar a tecnologia e para 
mostrar a importância das 
cooperativas para a socie-
dade”, destacou.

paRceiRos

foTos: Tiago oliveiRa
lydia cosTa



O BRB apoia o desenvolvimento 

regional com linhas de crédito especiais 

e fi nanciamentos. Um banco que é da 

nossa cidade entende o que você precisa 

melhor do que ninguém. Tudo que o BRB 

faz é voltado para geração de emprego e 

desenvolvimento da nossa economia. 

É O BANCO QUE INVESTE 

NO DESENVOLVIMENTO DO DF.

O BRB É tão PARTE DE brasÍLIA quanto você. 

da série

motivos para
ter uma conta

no brb:

 WWW.BRB.COM.BR
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As empresas de insumos 
presentes à AGROBRASÍ-

LIA 2012 apresentaram resul-
tados de estudos e pesquisas 
em sementes para aumentar 
a produtividade da região do 
Planalto Central. Os agricul-
tores puderam conhecer as 
variedades nas amostras de 
plantio nos estandes e con-
ferir a capacidade de rendi-
mento de produção e de re-
sistência a doenças das novas 
cultivares. A grande novida-
de, porém, foram as tecnolo-
gias computadorizadas que 
auxiliam na busca por exce-
lência no campo.

A Monsanto trouxe 
dos Estados Unidos exclu-
sivamente para a Feira um 
equipamento inovador e 
revolucionário para análise 
genética da soja. É o Seed 
Chipper. A partir de uma 
raspagem pequena e não 
destrutiva do tecido do grão, 
as sementes são examinadas 
individualmente antes mes-
mo do plantio. Apenas as 
melhores são selecionadas 
e vão para o campo. “Ao re-
tirarmos uma lasquinha mí-
nima da semente, ela pode 
ser geneticamente analisada 

Novas tecnologias garantem maior produtividade das sementes

i nsuMos

empresas de sementes investem em tecnologias computadorizadas para melhorar a produção agrícola brasileira

Tecnologias baratas e capacitação profissional apresentadas pelo sistema fape/senaR garantem rentabilidade no campo

FAPE/sENAr apresenta tecnologias baratas para lucratividade no campo

O Sistema FAPE-DF/SE-
NAR-DF realizou uma 

série de cursos, palestras 
e encontros durante a 
AGROBRASÍLIA 2012 com 
foco na capacitação de 
agricultores. A participa-
ção de todos os sindicatos 
filiados garantiu também 
a discussão e a busca por 
soluções para os principais 
entraves da atividade agro-
pecuária na região. Houve 
ainda exposição de produ-
tos e grande interação com 
o público no estande.

A grande novidade foi o 
tanque de baixo custo, feito 
a partir da técnica Ferro-
-Cimento, para piscicultu-
ra integrada. A tecnologia, 
sustentável e de grande du-
rabilidade e lucratividade, 
chamou a atenção de pesso-
as de diversos estados, até 
mesmo do senador Blairo 
Maggi. “Ele achou a técni-
ca a coisa mais interessante 
que viu na Feira e quis levar 
a inovação para o estado 
de Mato Grosso”, afirmou 
Mansueto Lunardi, superin-
tendente do SENAR-DF. 

A entidade também uti-
lizou um simulador para 

ensinar o público a operar 
um pulverizador agrícola 
equipado com computador 
e GPS. O aparelho oferece 
maior eficiência na produ-
ção rural e diminui despe-
sas. “A agricultura brasilei-
ra precisa se modernizar 
para evitar o desperdício 
de produtos e os gastos des-
necessários. O SENAR está 
incumbido de capacitar os 
produtores isso”, explicou o 
instrutor de Motomecaniza-

ção, Ingbert Ruppenthal.
Os sindicatos filiados à 

FAPE-DF promoveram vá-
rios encontros durante a 
AGROBRASÍLIA 2012. Des-
taque para o Dia de Cam-
po da cadeia produtiva de 
caprinos e ovinos, onde 
foram debatidas medidas 
para acabar com clandes-
tinidade da atividade. O 
consultor do Sindicato 
dos Criadores de Caprinos 
e Ovinos do DF, Mário So-

ter França Dantas, afirmou 
que é possível o produtor 
conciliar a criação com ou-
tras atividades, como inte-
gração Lavoura-Pecuária, 
e ressaltou o papel funda-
mental que a AGROBRASÍ-
LIA tem para o crescimen-
to da caprinovinocultura.

A AGROBRASÍLIA ain-
da foi palco da 1ª Feira de 
Touros do Pró-Genética 
(Programa de Melhoria da 
Qualidade Genética do Re-

banho Bovino Brasileiro), 
organizada pelo Sindicato 
dos Criadores de Bovinos, 
Bubalinos e Equideos do 
Distrito Federal (SCDF). 
“É uma oportunidade para 
pequenos criadores te-
rem acesso a essa genética 
cara, por meio das linhas 
de financiamento do Pro-
naf, e promover a melho-
ria do rebanho”, explicou 
o presidente do SCDF, Ge-
raldo Borges.

sem comprometer a sua via-
bilidade. Com essa tecnolo-
gia, podemos realizar testes 
mais eficientes em campo, 
contribuindo para a obten-
ção de sementes melhores 
em menos tempo e plantar 
apenas sementes que apre-
sentam um potencial de 
produto superior”, declara 
Jennifer Lopes, analista de 
Pesquisa da empresa.

Os agricultores conhe-
ceram ainda um sistema 
que identifica os sintomas 

das principais doenças que 
atingem as plantações e 
ajuda a escolher o proce-
dimento correto para con-
trole e prevenção das pra-
gas. O Digilab, criado pela 
Basf, é um aparelho com 
microscópio digital capaz 
de aumentar a imagem em 
até 200 vezes ligado a um 
software com vasto banco 
de dados dos males que afe-
tam as lavouras. Com ele, 
o produtor tira uma foto 
da planta, encaminha para 

o sistema e em poucos se-
gundos tem o diagnóstico. 
A indicação do tratamento 
ideal evita despesas desne-
cessárias que interferem no 
resultado final da produção. 
O equipamento tem ainda 
GPS acoplado para rastre-
amento e mapeamento de 
algumas doenças, o que fa-
cilita ainda mais o combate 
por área de ocorrência. 

A Basf apresentou ainda 
um aplicativo do Digilab para 
smartphones. “A versão mó-

vel possibilitará aos usuários 
fotografarem pragas, doen-
ças e plantas daninhas por 
meio de um aparelho celular, 
obtendo respostas automáti-
cas de possíveis diagnósticos 
da propriedade” elucida o 
gerente da Unidade de Ne-
gócios Cereais Centro-Norte 
da Basf, César Silos de Sou-
za, ao defender a importân-
cia da análise rápida e pre-
cisa das doenças no cultivo 
agrícola para assegurar o 
sucesso da colheita.

Tiago oliveiRa

MaRcos acypResTe 

MaRcos acypResTe 
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cRÉdiTo

bancos superam expectativas e alavancam negócios na AgrobrAsíliA

"a agRobRasília é uma feira realmente de negócios" "o volume de negócios foi muito surpreendente"

o sicoob alcançou bom resultados na agRobRasília 2012 o sicredi aproveitou a feira para buscar novos associados

Estandes bem estrutura-
dos, crédito abundan-

te e movimento intenso 
de clientes. A combinação 
desses fatores demonstra 
o grande investimento e a 
confiança das instituições 
financeiras na AGROBRASÍ-
LIA 2012 e o retorno satis-
fatório que todas tiveram 
no evento. Os resultados 
superaram todas as expec-
tativas dos diretores bancá-
rios. Juntos, Banco do Brasil 
(com R$ 240,9 milhões), BRB 
(com R$ 110 milhões), Si-
coob (com R$ 24 milhões) e 
Sicredi (com R$ 8 milhões) 
movimentaram quase R$ 
400 milhões na Feira, sem 
contar os negócios à vista e 
diretos com o fabricante.

O bom momento da 
agricultura no Planalto 
Central contribuiu para o 
salto no número de finan-
ciamentos. Junto aos resul-
tados da safra e a excelen-
te organização da Feira, os 
juros menores e a ajuda do 
Governo Federal (como a 
prorrogação das condições 
especiais das linhas do BN-
DES PSI) garantiram as ne-

gociações extraordinárias 
alcançadas pelos bancos, 
que avalizaram contratos 
alcançadas pelos bancos. 
Que avalizaram contratos 
para custeio, investimento 
e também compras para a 
agricultura familiar. “O vo-
lume de negócios foi muito 
surpreendente, muito além 
das expectativas mais oti-
mistas. Estamos muito satis-
feitos e felizes. O produtor 
está satisfeito. Com certeza 
a evolução exponencial da 
Feira contribuiu para isso”, 
comemorou José Flávio Ra-
belo Adriano, diretor de De-
senvolvimento do BRB. Ele 
ressaltou que o crescimento 
da AGROBRASÍLIA possibi-
litou ao agricultor avaliar 
a melhor opção de compra, 
comparar preços e realizar 
o negócio mais atraente.

O Banco do Brasil reali-
zou uma ação inédita para 
alavancar os negócios. A 
Superintendência de Ne-
gócios e Varejo do DF reu-
niu gerentes das principais 
agências da região que tra-
balham com agronegócio 
durante a Feira. Eles leva-

ram clientes com cadas-
tros atualizados e limites 
de crédito pré-aprovados 
e apresentaram condições 
especiais. O resultado foi 
recorde. “A AGROBRASÍLIA 
é o evento que a Superin-
tendência mais aloca valo-
res porque os resultados são 
fantásticos, é uma feira re-
almente de negócios. Aloca-
mos R$ 150 milhões este ano 
e vamos gastar tudo, vamos 
aplicar tudo e esse vai ficar 
dinheiro no DF. Queremos 
que o nosso produtor tenha 
uma condição diferenciada 
de entrega desse produto. 
Conseguimos linhas dife-
renciadas de custeio para o 
DF e no Entorno temos ala-
vancado investimentos com 
alto padrão de tecnologia e 
produtividade”, vislumbrou 
o superintendente Otaviano 
Amantéa de Souza Campos. 

O presidente do Sicoob 
Credibrasília, Antônio Ma-
zurek, atribuiu os grandes 
negócios à evolução e gran-
diosidade da AGROBRASÍLIA 
e ao investimento feito pelos 
expositores, que levaram à 
Feira mais tecnologias, ins-

tigando o interesse do agri-
cultor. Ele elogiou ainda o 
clima harmônico do evento. 
“Quero ressaltar é o estado 
de espírito dos expositores, 
organizadores, produto-
res e visitantes. A Feira fi-
cou marcada pelo clima de 
confraternização, pessoas 
acolhedoras, muita troca 
de informações. Tudo isso é 
em função, também, da boa 
fase que vive o país. Temos 
que enaltecer a AGROBRASÍ-
LIA e a questão psicossocial, 
que foi altamente positiva. O 
grande crédito deixado pela 
AGROBRASÍLIA 2012 é o da 
motivação e do otimismo. 
Temos certeza que 2013 será 
ainda melhor”, destacou.

A satisfação com a edi-
ção deste ano e o otimismo 
para 2013 também tomaram 
conta do presidente do Si-
coob Crediunaí, José Augus-
to de Carvalho. Ele afirmou 
que a participação na Feira 
é extremamente importan-
te pela proximidade com o 
noroeste mineiro e a cida-
de de Unaí, principalmen-
te, detentora do maior PIB 
agrícola de Minas Gerais. “A 

participação de nossos asso-
ciados foi relevante. Diante 
do resultado deste ano, es-
tamos certos de que 2013 
a Feira vai alavancar um 
volume maior de negó-
cios. A AGROBRASÍLIA é 
uma referência para todo 
país”, comemorou.

O presidente do Sicre-
di, Pedro Caldas, elogiou o 
potencial de negociações da 
AGROBRASÍLIA, mas desta-
cou a natureza cooperativista 
da Feira. Além de oportunizar 
financiamentos, a instituição 
aproveitou o evento para di-
vulgar produtos e serviços e 
angariar novos associados. 
“Valorizamos muito a AGRO-
BRASÍLIA, a intercooperação, 
a organização. São vários as-
pectos positivos. O ambiente 
é propício para encontrar as-
sociados, mostrar a coopera-
tiva, aprofundar o relaciona-
mento com os atuais sócios, 
fazer negócios e focar no 
crescimento de outras ope-
rações da entidade. A Feira 
está se tornando cada vez 
mais um importante ponto 
de encontro e de difusão tec-
nológica”, conclui. 

foTos: Tiago oliveiRa
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embrapa exalta sustentabilidade e cooperativismo

iapar trouxe à agRobRasília 2012 suas novas tecnologias

MaRcos acypResTe

RaMon paiva

Tecnologia

Americanos, asiáticos, 
africanos, europeus. Re-

presentantes de países dos 
quatro cantos do mundo 
visitaram a AGROBRASÍLIA 
2012 em busca de tecnologia, 
conhecimento e cooperação. 
O interesse estrangeiro de-
monstra a importância da 
Feira para a disseminação de 
técnicas modernas para o de-
senvolvimento da atividade 
agropecuária e para a garan-
tia da produção sustentável 
de alimentos no planeta.

“A AGROBRASÍLA é uma 
vitrine pra mostrar não só 
nossos produtos, mas o po-
tencial agrícola que o Brasil 
tem na sua região central, 

especialmente no cerrado”, 
relatou Rui Samarcos Lora, 
coordenador da Secretaria 
de Relações Internacionais 
do Agronegócio do Ministé-
rio da Agricultura, que orga-
nizou a visita de conselheiros 
comerciais, adidos agrícolas 
e representantes de embai-
xadas de países da África, 
dos Estados Unidos, Espanha, 
Alemanha, Canadá, China e 
Espanha, entre outros.

As tecnologias do Espaço 
de Valorização da Agricultu-
ra Familiar, da Embrapa e dos 
estandes de máquinas e insu-
mos surpreenderam os diplo-
matas. O primeiro-secretário 
da Embaixada de Guiné-Bis-

sau, Jorge Luís Mendes, afir-
mou que vai transmitir todo 
o conhecimento técnico visto 
na Feira para os produtores 
africanos. “Aqui conseguimos 
ver a experiência brasileira 
no domínio da agropecuária. 
A experiência é espetacular. 
Dá para levar para a nossa 
realidade e conseguimos apli-
car”, destacou. Para a repre-
sentante da área de ciência e 
tecnologia da embaixada da 
China, Wang Yingshi, a visi-
ta foi uma oportunidade de 
conhecer de perto as tecno-
logias utilizadas na área agrí-
cola do Brasil, conversar com 
especialistas e conhecer agri-
cultores. “É muito diferente 

pesquisar em livros ou na 
internet, é preciso ir a campo 
para ver o que está sendo uti-
lizado”, afirmou.

Para os europeus, a pro-
ximidade com a capital e 
a oportunidade de buscar 
parcerias com empresas e 
o governo brasileiro são os 
pontos positivos do evento. 
“É muito interessante es-
tar na AGROBRASÍLIA por-
que também somos de um 
país industrial e que traba-
lha muito na agropecuária” 
comentou Leonid Krupets, 
embaixador de Belarus. Já o 
conselheiro para Alimenta-
ção, Agricultura e Defesa do 
Consumidor da Alemanha, 

Volker Niklahs, elogiou o 
crescimento da Feira e afir-
mou que o nível tecnológico 
e profissional é o mesmo das 
feiras europeias. Ele ressal-
tou a importância de visitar 
as exposições e ver as novi-
dades na área de pesquisa de 
sementes e maquinário. “A 
AGROBRASÍLIA é uma feira 
crescente, que mostra muito 
bem o dinamismo da agri-
cultura na área do cerrado, 
uma das áreas agropecuárias 
mais promissoras do Brasil. 
As empresas que estão aqui 
apresentam tecnologia de 
primeira classe como nós 
conhecemos na Europa e nos 
EUA”, destacou.

AgrobrAsíliA exporta tecnologia para o mundo

Embrapa apresenta tecnologias sustentáveis

Engajada com o foco da 
AGROBRASÍLIA 2012 na 

busca por sustentabilida-
de, a Embrapa transformou 
sua Vitrine Tecnológica na 
Feira em uma exposição de 
sistemas produtivos volta-
dos para o Programa Agri-
cultura de Baixa Emissão 
de Carbono (ABC). Além 
disso, as plantas cultivadas 
no espaço da empresa for-
maram o símbolo do coope-
rativismo, outro tema em 
destaque no evento.

Foram apresentadas 
43 tecnologias agrícolas 
sustentáveis, resultados 
de estudos da Embrapa. 
O pesquisador Edson Al-
ves explicou o objetivo do 
projeto. “Trouxemos para 

a AGROBRASÍLIA sistemas 
produtivos sustentáveis, 
como o Sistema Bragantino, 
voltado para a agricultura 
familiar, que predomina a 
tecnologia do consórcio e 
da rotação de culturas. O 
produtor passa a utilizar o 
cultivo de linhas duplas de 
determinado produto jun-
tamente com o plantio de 
outras culturas, otimizando 
o aproveitamento da área e 
recursos”, ilustrou.

Outro sistema mostra-
do na Vitrine foi o Santa 
Fé. “Como a Embrapa tra-
balha com o princípio da 
sustentabilidade, tanto na 
questão econômica quanto 
ambiental, apresentamos 
esse sistema que engloba a 

O Instituto Agronômico 
do Paraná (Iapar), uma 

das entidades de pesquisa 
agrícola mais importantes 
do país, participou pela 
primeira vez da AGROBRA-
SÍLIA e mostrou tecnolo-
gias para o plantio direto 
na agricultura familiar. O 
objetivo foi demonstrar 
aos pequenos produtores 
a possibilidade e as van-
tagens de se praticar uma 
atividade agrícola susten-
tável, com baixa emissão 
de carbono.

A entidade realizou 
uma exposição de máqui-
nas eficientes de baixa po-
tência como chamariz para 
a discussão da importância 
do plantio direto e do ma-
nejo correto do solo nas 
pequenas propriedades. 

iapar demonstra tecnologias de plantio direto para agricultura familiar

Para 2013, o Iapar quer 
ampliar o alcance dos en-
sinamentos. A intenção é 
desenvolver plantações e 
colocar as máquinas em 
funcionamento e à dispo-
sição dos visitantes para 
plantio e colheita durante a 
Feira. “Queremos mostrar a 
máquina trabalhando, para 
o pequeno produtor ver que 

ela é simples, mas é eficaz. 
Que ela corta bem a cama-
da morta do solo e efetua 
plantio de qualidade, com 
profundidade correta de 
colocação de semente, ve-
locidade perfeita de queda 
de semente. Isso vai abri-
lhantar ainda mais nossa 
demonstração”, projetou 
Horácio Juliatto.

Projeto

“Essa é uma feira muito 
técnica. As pessoas vêm 
aqui com sede de conhe-
cimento e ficam encanta-
das. Conseguimos explicar, 
mostrar os custos. Com 
conhecimento de novas 

cultivares e de técnicas de 
plantio, as pessoas saem 
interessadas e prontas 
para implementar”, des-
tacou Horácio Juliatto, re-
presentante do Iapar em 
Brasília.

integração Lavoura-Pecuá-
ria-Floresta. Trata-se de um 
sistema que planta uma cul-
tura de grãos junto com uma 

pastagem, que pode servir 
tanto para a alimentação do 
gado, depois que for tirado o 
grão, como para preparar o 

plantio direto, fazendo a pa-
lhada para a próxima safra”, 
ressaltou João Dallacorte, 
analista da empresa.

Juliatto elogiou o dina-
mismo da AGROBRASÍLIA. 
Ele afirmou que o evento 
atende bem qualquer tipo 
de público e isso justifica o 
interesse do Iapar em inves-
tir ainda mais na participa-
ção na Feira. “A AGROBRA-
SÍLIA é muito importante 
porque faz um elo e mostra 

as tecnologias que existem 
hoje para o produtor do DF 
e região. Os agricultores 
encontram aqui todo tipo 
de tecnologia para qual-
quer nível de agricultura. É 
uma mescla de tecnologias 
muito variadas. É uma feira 
muito eclética e por isso é 
tão brilhante”.
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Produtores buscam 
maior produtividade com 
resultado das competições

Credibilidade. Essa é a 
palavra associada pelos 

agricultores da região às 
competições de cultivares 
de soja e milho realizadas 
pela AGROBRASÍLIA 2012. 
Com os resultados divulga-
dos no primeiro dia da Fei-
ra, os produtores puderam 
se orientar pelas produti-
vidades alcançadas pelas 
sementes das 13 empresas 
participantes e fechar o me-
lhor negócio para a próxima 
safra. Os estandes da Dekalb 
e da Syngenta ficaram mo-
vimentados. Elas foram as 
vencedoras dos ensaios de 
ciclo médio/longo com tec-
nologias de alto rendimento 
e resistência a pragas.

A semente SYN 1180 RR, 
da Syngenta, foi a campeão 
da competição de soja. Uma 
das grandes novidades pre-
paradas pela empresa para 
a Feira, a variedade de ciclo 
médio apresenta excelentes 
resultados na região do cer-
rado. O material alcançou 
rendimento de 53,62 sacas 
por hectare. Além do alto 
potencial produtivo, dá se-
gurança ao agricultor pela 
resistência a doenças, como 
nematóides e cancro da 
haste. “Vários clientes vie-
ram conferir esse material. 
Eles consideram realmente 
importante o trabalho feito 
pela AGROBRASÍLIA. É um 
instrumento de decisão de 
compra. Muitos vieram em 

função do resultado, gosta-
ram da soja aqui no campo 
e com certeza vão com-
prar”, destacou Adriano 
Melo, representante comer-
cial da empresa.

Tecnologias de controle 
de pragas e tolerância a her-
bicidas somadas ao alto po-
tencial produtivo foram os 
diferenciais do híbrido DKB 
340 PRO, da Dekalb Monsan-
to, para vencer a compe-
tição de milho. A semente 
obteve produtividade de 
222,34 sacas por hectare. O 
representante comercial da 
empresa Alan Bueno Pereira 
afirmou que a procura dos 
agricultores pela semente 
aumentou com a vitória na 
competição. “O produtor 
confia nesse resultado, pois 
é a própria AGROBRASÍLIA 
que desenvolve e conduz 
os ensaios, tem uma grande 
credibilidade”, ressaltou.

Para Carlos Vitor, res-
ponsável técnico das com-
petições, a confiança nos 
resultados é essencial para 
alcançar o objetivo dos 
ensaios, que é orientar os 
produtores. “Com os da-
dos do rendimento de cada 
semente das principais 
empresas de genética do 
Brasil em mãos, o agricul-
tor pode escolher qual se 
adapta melhor à sua reali-
dade, aumentar produtivi-
dade da lavoura e diminuir 
custos”, justificou.

coMpeTiÇÂo

ilpf

especialistas mostram 
benefícios ambientais e 
econômicos das práticas 
agrícolas sustentáveis

AgrobrAsíliA apresenta técnicas de agricultura sustentável

Pesquisadores, especia-
listas e produtores ru-

rais participaram do Dia 
de Campo sobre o sistema 
de produção integração 
Lavoura-Pecuária-Flores-
ta (iLPF) organizado pela 
AGROBRASÍLIA 2012. A 
iniciativa demonstrou os 
benefícios econômicos e 
ambientais dessa e de ou-
tras técnicas pertencentes 

ao Programa Agricultura 
de Baixa Emissão de Carbo-
no (ABC). Representantes 
de instituições financeiras 
orientaram os interessados 
sobre como acessar as li-
nhas de créditos específicas 
para práticas sustentáveis.

O produtor rural e pes-
quisador da Embrapa Abílio 
Rodrigues Pacheco implantou 
a iLPF há quatro anos e já co-

lhe os frutos da diversificação 
de atividades na propriedade. 
“Com esse sistema, a terra 
passa a produzir algo além 
do que vinha produzindo. No 
meu caso, que crio gado de 
corte, a área passa a produzir 
carne e madeira, otimizando 
muito a atividade rural em 
termos econômicos, ambien-
tais e sociais”, explicou.

O gerente da Emater-DF 

no PAD-DF, Marconi Borges, 
destacou a importância da 
técnica.  “A iLPF é essencial 
para a redução de gases cau-
sadores do aquecimento glo-
bal. Permite conciliar a cria-
ção de animais, a produção 
agrícola e de agroenergia e a 
preservação da mata nativa, 
aumentando a produtivida-
de e a renda sem abrir novas 
áreas para cultivo”. 

Ronaldo TRiacca

Para demonstrar os be-
nefícios dos sistemas de pro-
dução integrada, a AGRO-
BRASÍLIA detém a maior área 
demonstrativa de práticas 
sustentáveis dentro de um 
parque tecnológico no Brasil. 

São 50 mil m² de iLPF e 10 mil 
m² de integração Lavoura-Pe-
cuária, além de lavouras com 
plantio direto. “Aqui o pro-
dutor tem ideia da tecnologia 
que é utilizada no espaço e 
pode estudar a possibilidade 

de implantar na sua proprie-
dade”, afirmou Carlos Vitor, 
técnico da Emater-DF.

Ronaldo Trecenti, enge-
nheiro agrônomo especialista 
em iLPF e plantio direto da 
Campo, empresa parceira da 

AGROBRASÍLIA desde a pri-
meira edição, vislumbra um 
cenário cada vez mais positivo 
para o debate da sustentabili-
dade no evento a nível mun-
dial. “Esta grande feira está se 
tornando a mais importante 

vitrine de tecnologias para a 
agricultura sustentável nos 
trópicos, em especial, em 
tecnologias sociais e na con-
tribuição para a cooperação 
multilateral Brasil x América 
Latina e Brasil x África”.

sustentabilidade

1º 1 Nidera  NS 7200 RR  362.400  48.96 
2º 1 Pioneer 97R01  316.800  46.86
3º 1 Monsoy M 7211 RR   296.600  45.64
4º 1 Syngenta  SYN 9074 RR   298.800  43.21
5º 1 Nidera  NA 5909 RR  366.800  42.92
6º 1 Nidera  NS 7100 RR  347.200  42.25
7º 1 Syngenta  SYN 9070 RR  282.400  41.33
1º 2 Syngenta  SYN 1180 RR  219.200  53.62
2º 2 Nidera  NS 7490 RR  308.400  48.07
3º 2 Nidera  NS 7901 RR  240.000  48.04
4º 2 Wherman sementes W 799 RR  184.000  43.40
5º 2 Agroeste AS 7307 RR  341.200  43.37
6º 2 Syngenta  SYN 9078 RR  233.200  42.37
7º 2 Coodetec CD 237 RR  189.600  39.58
1º 3 Pioneer 98Y30  209.200  49.74
2º 3 Monsoy M 7908 RR   169.600  49.27
3º 3 Syngenta  SYN 1183 RR  234.400  48.79
4º 3 Syngenta  SYN 1182 RR  236.800  48.28
5º 3 Nidera  NS 8015 RR  204.800  47.89
6º 3 Agroeste AS 8197 RR  184.800  46.05
7º 3 Wherman sementes W811 RR  256.400  45.06
8º 3 Pioneer 98Y12  206.400  43.95
9º 3 Coodetec CD 242 RR  168.000  43.43
10º 3 Monsoy M 8221 RR  190.000  39.35 
11º 3 Syngenta  SYN 1080 RR  306.800  38.38

CICLO
ORDEM 
POR 
CICLO

EMPRESAS CULTIVARES
POPULAçãO 
FINAL 
PLANTAS/HA

SACAS 
DE 60 
KG/HA

Obs. 1: Ciclo 1 : 100 a 114 dias / Ciclo 2:  115 a 124 dias / Ciclo 3: acima de 125 dias
Data de plantio: 28 - 29/10/2011
Adubação de plantio: 560 kg de 05 - 25 - 15 
Obs. 2: 2º ano de plantio, após 15 anos de plantio de eucalipto.

Dekalb  DKB 340 PRO 68800 222.34
Pioneer   P 3646 H 71600 214.44
Agroeste AS 1625 PRO 72400 212.31
Dekalb  DKB 310 PRO 68000 205.66
Agroeste AS 1555 YG 79200 198.33
Agromen 30A37 HX 74000 198.06
Agroceres  AG 7098 PRO 68400 197.55
Agroceres  AG 8676 PRO 68800 195.77
Agroeste AS 1598 PRO 62800 193.64
Dekalb  DKB 390 PRO 67600 193.46 
Geneze  GNZ 9688 PRO 72400 190.75
Agroeste AS 1596 CONV 68600 189.89
Agroceres  AG 8041 YG 62400 189.00
Agromen 30A68 HX 68400 188.94
Geneze  GNZ 9626 PRO 68000 188.05
Agromen 30A95 HX 68800 187.20
Pioneer   P 3862 H 63600 185.49
Dow Agrociences 2B604 HX 68800 184.05
Dow Agrociences 2B707 HX 66000 183.93
Dow Agrociences 2B587 HX 69600 183.8
Biogene  BG 7049 H 64000 183.39
Pioneer   P 30F35 H 62000 180.90
Geneze  GNZ 9505 Y 63600 175.89 
Syngenta SYN 7205 VIP TC 70400 174.93
Syngenta FORMULA TL TC 69600 173.29
Syngenta SYN 7316 VIP TC 69600 150.80
Syngenta IMPACTO VIP TL 63200 147.21

EMPRESAS HIBRIDOS População final 
plantas/ha

SACAS DE 60 
KG/HA

ADUBAçãO:
* Cama de frango = 4000/há
* Cloreto de potássio = 160 kg/há
* Uréia incorporada (45% N) = 300 kg/ha
* 05 - 25 - 15 + micro = 560 kg/há.
 Data de plantio = Inicío - 22/10/2011
                                    Final - 23/10/2011
Obs.:2º ano de plantio, após 15 anos de plantio de eucalipto.

MILHO CONVENCIONAL   
Agroeste AS 1596 CONV 68600 189.89
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Mais de 15 mil pessoas 
passaram pelo Espa-

ço de Valorização da Agri-
cultura Familiar (EVAF) 
durante os cinco dias da 
AGROBRASÍLIA 2012. Foram 
registrados na recepção do 
EVAF mais de 5,8 mil agri-
cultores familiares de vários 
Estados, como Goiás, Minas 
Gerais, Alagoas, Bahia, Ma-
ranhão, Pará, Paraíba, Piauí, 
Sergipe e Tocantins, além 
do Distrito Federal.

Os agricultores familia-
res puderam conhecer di-
versas tecnologias de baixo 
custo apresentadas em cada 
uma das 13 rotas do EVAF. As 
rotas das Hortaliças, Flores, 
Leite e Agroecologia, onde 
foi lançado o Projeto SABIA 
-  Sistemas Agroflorestais 
Biodiversos para Inclusão 
de Agricultores - ficaram 
entre as mais visitadas. Es-
sas duas buscaram demons-
trar tecnologias aplicáveis 
desde o momento da produ-
ção a campo, passando pe-
las Boas Práticas Agrícolas 
na colheita e pós-colheita, 
com a participação da Em-
brapa, até o processamento 
dos produtos e chegando ao 

consumidor final em feiras 
e mercados.

Todas as rotas buscaram 
focar na geração de ren-
da ao agricultor familiar e 
mostrar o processo de pro-
dução de forma abrangente. 
Na rota do Peixe, por exem-
plo, um caminhão refrige-
rado do Mercado do Peixe 
possuía espaço para comer-
cialização dos pescados. 

Ao total, consideran-
do que o mesmo produtor 
foi atendido em diferentes 
rotas, o EVAF registrou 
cerca de 80 mil atendi-
mentos a agricultores fa-
miliares, o que demonstra 
o alcance do espaço em di-
fusão de tecnologias. 

O produtor Antônio 
de Pádua da Silva Cortes, 
do núcleo rural Taqua-
ra (região administrativa 
de Planaltina), gostou da 
AGROBRASÍLIA pela diver-
sidade de temas. “Tivemos 
a oportunidade de ver e 
aprender sobre vários tipos 
de produção: grãos, hortali-
ças e piscicultura, além das 
novidades em máquinas e 
implementos”, afirmou. An-
tônio, que planta tomate, 

AgrobrAsíliA 
atrai produtores de 
todo o brasil

evaf

pimentão, pepino e abóbo-
ra-menina, vê a possibili-
dade de criar peixes em sua 
propriedade, como comple-
mento de renda. “Conversei 
com a instrutora da Emater-
-DF sobre o assunto e estou 
pensando em usar um dos 
meus três reservatórios de 
irrigação para começar a 
atividade. Se der dinheiro, 
vou adotar”, planeja.

A mini agroindústria de 
micro processamento de 
hortaliças e frutas, mon-
tada no EVAF despertou o 
interesse dos visitantes e 
fez sucesso. “A grande sur-

presa é que ela foi montada 
com o objetivo de demons-
tração, mas houve cerca 
de R$100 mil em negócios 
feitos. Isso demonstra que 
o agricultor familiar está 
enxergando também o pós-
-porteira”, diz Ricardo Ma-
galhães, coordenador do 
EVAF. Para ele, agricultor 
familiar está tendo visão 
de empresário rural e está 
buscando formas de apro-
veitar o produto que não 
vai para os pontos de venda 
de modo convencional, por 
meio do beneficiamento.  

Segundo Ricardo, essa 

transformação na forma de 
pensar a agricultura está 
acontecendo de forma rá-
pida porque os produtores 
estão recebendo informa-
ções de qualidade, adotan-
do boas práticas agrícolas e 
tendo acesso a políticas pú-
blicas consistentes.

“Tudo isso é resultado 
do trabalho da Emater e da 
Seagri e a AGROBRASÍLIA 
tem sido a vitrine para mos-
trar que as ações propostas 
pelas duas instituições po-
dem ser colocadas em prá-
tica e estão atravessando as 
fronteiras do DF”, conclui. 

Rotas tecnológicas apresentam oportunidades rentáveis aos agricultores familiares

foTos: Tiago oliveiRa
eMaTeR/df

eMaTeR/df
eMaTeR/df

eMaTeR/df
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O setor de máquinas, cada 
vez mais pujante na 

AGROBRASÍLIA, ganhou um 
reforço de peso este ano. O 
crescente mercado do Cen-
tro-Oeste e a proximidade 
da Feira com embaixadas e 
órgãos estrangeiros atraíram 
duas das principais entidades 
representativas dos fabrican-
tes de maquinário agrícola 
do Brasil. A sessão gaúcha da 
Abimaq (Associação Brasilei-
ra da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos) e o Simers 
(Sindicato das Indústrias de 
Máquinas e Implementos 
Agrícolas do Rio Grande do 
Sul) participaram do evento e 
trouxeram empresas a fim de 
concretizar vendas e promo-
ver a internacionalização dos 
negócios brasileiros.

O presidente do Simers, 
Cláudio Afonso Bier, elogiou 
a versatilidade da AGROBRA-
SÍLIA, por atender todos os 
portes de agricultores, e a po-
tencialidade da região, pela 
diversidade da produção. 
Tudo isso somado à neces-

sidade de inovação tecnoló-
gica e ao caráter internacio-
nal da Feira interessam às 
fabricantes de máquinas do 
Sul do país. “Rendemos ho-
menagem à AGROBRASÍLIA. 
Essa será uma das maiores 
feiras tecnológicas do Brasil 
e a indústria gaúcha é par-
ceira e sempre irá apoiar a 
Coopa-DF nessa sua iniciati-
va”, ressaltou.

Atentas a essas carac-
terísticas, as fabricantes de 
tratores, colheitadeiras e 
implementos agrícolas e as 
montadoras de caminhões 
e veículos apresentaram na 
AGROBRASÍLIA 2012 o que de 
mais moderno existe no mer-
cado. A Stara, por exemplo, 
expôs pulverizadores e dis-
tribuidores autopropelidos, 
plantadeiras com sistema a 
vácuo, lâminas, conchas, re-
boques, entre outros. “Trou-
xemos a linha completa da 
Stara para a Feira e aprovei-
tamos o evento para mostrar 
os lançamentos, tendências e 
os novos equipamentos que a 

empresa vem desenvolven-
do”, afirmou o diretor comer-
cial, Fernando Trennepohl.

Já a Jumil apresentou mo-
delos que auxiliam o produtor 
na busca por excelência no 
plantio, maior produtividade 
e mais agilidade no traba-
lho. As plantadeiras JM 8080 
PD Magnum e JM 8090 PD 
Exacta, desenvolvidas para 
atender essa demanda, foram 
destaque na AGROBRASÍLIA. 
“É o implemento ideal para 
quem utiliza as tecnologias 
de agricultura de precisão, 
onde a fertilização é efetuada 
a lanço, em operação separa-
da, ganhando com isto tempo 
e eficiência neste processo”, 
descreve o diretor presidente 
da empresa, Fabrício Morais. 

A Massey Ferguson apos-
tou forte na AGROBRASÍLIA 
2012. A empresa exibiu o 
maior e mais avançado tra-
tor da marca no mundo (MF 
8690) e a colheitadeira com 
maior capacidade de colheita 
(MF 9790 ATR II). Com isso, 
demonstrou confiança na 

Feira para atender a deman-
da do Planalto Central por 
máquinas de grande porte e 
de alta tecnologia. O diretor 
comercial, Carlito Eckert, re-
alçou o caráter negocial do 
evento e o interesse dos pro-
dutores locais. “O agricultor 
da região é capitalizado e in-
veste no maquinário para au-
mentar a produtividade”.

A nova família de pulve-
rizadores automotrizes foi 
a grande aposta da Jacto. A 
linha conta com três máqui-
nas de destaque: o UNIPORT 
2000 PLUS/24 e o UNIPORT 
2500 STAR/28, líderes de 
mercado atualmente, e o 
UNIPORT 3030, lançamen-
to da empresa nesse ano. O 
contato direto com os agri-
cultores oportunizou bons 
negócios. “A Feira é uma 
oportunidade de mostrar os 
produtos e serviços além 
de manter contato próxi-
mo com o produtor. Come-
çou modesta, porém com 
excelente organização, e 
hoje se mostra como refe-

rência num polo onde não 
havia um canal direto com 
o mercado e o produtor 
precisava se deslocar a ou-
tros estados para conhecer 
os lançamentos”, avaliou 
José Tonon Júnior, gerente 
de Comunicação.

O nível das exposições 
de máquinas faz de Írio Pooz 
um grande fã da AGROBRA-
SÍLIA. Produtor de soja, mi-
lho e feijão no município de 
Água Fria-GO, ele aprovei-
tou a diversidade e a qua-
lidade do maquinário agrí-
cola na Feira para realizar 
negócios e tecnificar ainda 
mais a atividade. Adquiriu 
um pulverizador, um trator 
e uma plantadeira. “Eu sem-
pre ia a outras feiras. Esse é 
o segundo ano que não fui e 
acho que não vou mais, pois 
a AGROBRASÍLIA se firmou, 
é uma realidade. Tudo que 
tem lá tem aqui, até com 
mais qualidade. Está até se 
destacando das outras feiras 
e a região ganha muito com 
isso”, explicou.

Entidades fortalecem setor, crédito facilita negócios e empresas de máquinas 
superam expectativas na AgrobrAsíliA 2012

abimaq e simers participam pela primeira vez da agRobRasília e fortalecem ainda mais o setor que mais movimenta negócios na feira

foTos: Tiago oliveiRa

MaRcos acypResTe

lydia cosTa


