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Ponte para o futuro 
 A AgroBrasília demonstrou, mais uma vez, a força do Agro em nossa região 

e  do cooperativismo como instrumento de dinamização e realização. Uma 

cooperativa relativamente pequena, a Coopa/DF, é capaz de tantas realizações, 

o que demonstra a força desta forma de organização, que não objetiva o lucro, 

mas o crescimento e a prosperidade de todos os seus associados. 

Para alcançar esses objetivos, eventos como a AgroBrasília são extremamente 

importantes. Possibilitam o contato dos produtores com o que há de mais 

moderno em recursos tecnológicos no mercado e a realização de bons negócios, 

ao reunir os agentes financeiros juntamente com vendedores e compradores. 

Viabilizam  sobretudo , a troca de ideias e conceitos.

Neste particular está, no meu entendimento, a grande força e importância deste 

evento. A troca de ideias, conceitos e experiências aponta sempre para os novos 

rumos da agropecuária. Essa é nossa grande função. Apontar os novos rumos. 

Mostrar hoje qual será a agricultura de amanhã. Novas tecnologias estão 

constantemente surgindo, e não são necessariamente produtos extremamente 

sofisticados e inacessíveis. Ao contrário, vemos o crescimento constante da 

área de insumos biológicos, atendendo ao desejo dos produtores de valorizar a 

riqueza de seus solos. Vemos também o aumento constante do uso da tecnologia 

com o objetivo de tornar mais eficiente o uso de insumos e, assim, continuarmos 

nossa trajetória de produzirmos mais com menos.

Enfim, esse é o nosso papel e maior objetivo. Estarmos constantemente em busca 

dessa eficiência, que é também a busca da preservação da vida do solo e de 

tecnologias que sejam ambientalmente responsáveis, pois esse é o caminho para 

o futuro e é o caminho que a AgroBrasília aponta.

José Guilherme Brenner  

Presidente da Cooperativa Agropecuária da Região  

do Distrito Federal (Coopa-DF)

“
PALAVRA DO PRESIDENTE
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Um oásis para produzir  
e prosperar  
O agronegócio brasileiro tem se destacado dentro e fora do país e disso ninguém 

tem dúvida e nem discorda. O Brasil, com seus biomas fantásticos, tem também 

regiões produtoras nesses biomas que muito se destacam. Mas uma em especial, 

onde a Feira AgroBrasília está “fincada”, é um pouco diferente. 

Essa região é diferenciada, pois apresenta uma das maiores diversidades do 

mundo em se tratando de atividades agropecuárias. De soja, milho, feijão e 

trigo a cebola, alho, café, batata inglesa e batata doce. De pimentão, morango, 

goiaba, grão de bico e suinocultura, a gado de corte, de leite e avicultura. E 

por último, crescendo também em áreas produtoras de maçã, pera e uva, entre 

tantas outras. 

Toda essa produção é feita com o uso de alta tecnologia e com altíssima 

produtividade.  Estamos falando de uma região que concentra  a maior área 

irrigada sob pivô central da América do Sul -  com mais de 240 mil hectares -, aliado  

a um clima muito bem definido com seis meses de seca e outros  seis  chuvosos. 

Essa pujança deve-se principalmente  ao empresário rural que apostou nesse 

oásis do Cerrado brasileiro e cuja atuação é responsável pela presença da  

AgroBrasília entre as cinco principais feiras do agronegócio brasileiro. Essa 

fantástica região, com raio aproximado de 250 km de Brasília, chama-se 

PLANALTO CENTRAL.

Continuaremos na nossa jornada de divulgar todo esse potencial e valorizar a região. 

Convido a todos aqueles  que de uma forma ou outra têm relação com o campo para 

que venham para a AgroBrasília 2020! Ela estará ainda maior e melhor!

Ronaldo Cirilo Triacca 

Presidente da AgroBrasília

“

PALAVRA DO PRESIDENTE



INOVAÇÃO

A exploração de novas ideias com sucesso é uma 
das formas de definir o que é inovação. Com o objeti-
vo de impulsionar novas ideias para que se transformem 
em negócios com potencial de solucionar problemas re-
lacionados a Controle Biológico, a AgroBrasília traz, na 
edição de 2020, o Inova AgroBrasília, o primeiro desafio 
de soluções tecnológicas – que podem ser produtos, pro-
cessos ou serviços. 

O concurso de inovação é uma realização conjunta 
da Feira, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), da Secretaria de Agricultura do Distrito Fe-
deral (Seagri-DF) e da Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF).

O desafio nacional tem como público-alvo empresá-
rios, acadêmicos ou pessoas empreendedoras com ideias 
inovadoras em qualquer estágio de maturidade. Podem 
participar estudantes e startups que tenham sido es¬tabe-
lecidas há menos de três anos. Soluções comercializadas 
há mais de 24 meses não podem concorrer. As inscrições 
serão gratuitas e devem ter início em 2020.

O presidente da AgroBrasília, Ronaldo Triacca, 
avalia que a Feira se mantém alinhada a outras feiras do 
setor que também promoveram essas competições de 
inovação. “Têm sido iniciativas de sucesso para atrair a 
atenção de jovens para o setor, que cada vez mais se tec-
nifica, no fenômeno conhecido como Agricultura 4.0”, 
afirma.

O presidente espera que a participação de estudan-
tes e startups seja alta, na esteira dessa Agricultura 4.0. “O 
tema escolhido, Controle Biológico, também é atrativo, 
pois remete à sustentabilidade. Contar com a parceria de 
instituições como a Embrapa, Emater e Seagri traz ou-
tro diferencial. A Embrapa, por exemplo, é referência 
na área de novas tecnologias e processos para o campo”, 
completa.

Conforme o coordenador de Inovação Digital da 
Embrapa, Ricardo Fonseca Araújo, impulsionar a cadeia 
da agropecuária brasileira e proporcionar ganhos de pro-
dução para o produtor até o consumidor final são alguns 
dos motivos que fazem a instituição apoiar conceitos de 

Feira promove, em 2020, 
desafio de inovação
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Inovação Aberta, Ciência Aberta e Negócios Aber-
tos, a exemplo do Inova AgroBrasília. 

“A Embrapa acredita nas iniciativas voltadas à ca-
deia produtiva e sempre promoveu eventos de inovação, 
seja em eventos da própria cadeia ou nas suas unidades 
de pesquisa. No caso da AgroBrasília, será o primeiro 
evento de inovação dentro de uma feira agropecuária de 
negócios com a participação da Embrapa”, relata.

Ao investir nesse tipo de ação, a Embrapa colhe 
como resultado múltiplas oportunidades de negócios 
sendo realizados entre parceiros e entre a própria Em-
brapa e fundos de investimento, avalia Araújo. “Além de 
negócios, a instituição ajuda a desenvolver e a lançar ao 
mercado, conjuntamente, ativos agropecuários, de forma 
a impulsionar e melhorar a produção agrícola e pecuária 
brasileira”, complementa.

Fases e critérios

A primeira fase do concurso é a homologação de 
inscrições. Estudantes e startups devem, nessa fase, de-
talhar a proposta de solução, que pode ser acompanhada 
por um pitch – uma breve apresentação – em vídeo de, 
no máximo, três minutos.

Na segunda fase, a pré-classificação, uma comis-
são de especialistas vai analisar as propostas homolo-
gadas. Serão selecionados até dez projetos, que irão 
participar do Inova AgroBrasília. Serão avaliados di-
versos aspectos, como a viabilidade técnica do projeto 

– probabilidade de desenvolver e introduzir a solução 
no mercado e grau de maturidade; o diferencial da so-
lução proposta – vantagens competitivas da solução 
em comparação com soluções existentes no mercado; 
e o potencial de impacto da solução – o tamanho do 
problema a ser resolvido.

A terceira fase é a competição em si. Uma comissão 
avaliadora escolherá a “Melhor solução para o Controle 
Biológico 2020”. Essa etapa ocorrerá presencialmente, 
no Parque Ivaldo Cenci, na AgroBrasília. A apresentação 
dos projetos, a premiação e o encerramento do desafio 
serão no dia 15 de maio de 2020.

A comissão avaliadora será composta por repre-
sentantes das entidades realizadoras e correalizadoras do 
Inova AgroBrasília, podendo agregar representan¬tes 
dos diversos segmentos da cadeia produtiva como em-
presas e instituições de ciência e/ou tecnologia e/ou ino-
vação, representantes do ecossistema de AgTechs, apoia-
dores e patrocinadores do Inova AgroBrasília. 

Entre os critérios a serem levados em conta estão 
o impacto econômico – o tamanho do problema a ser 
resolvido, relacionado com o público-alvo e/ou tama-
nho do mercado; visão de futuro – expectativa de prazo 
para a solução proposta; barreiras de entrada – obstácu-
los para implantação e execução da solução proposta; e 
desenvolvimento e execução da proposta – percepção de 
como está o projeto no momento da apresentação final 
da solução.

6  | AGROBRASÍLIA 2019-2020
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Possibilidade de renda para o produtor do Centro-
-Oeste – sob esse prisma a AgroBrasília reforça as ações 
em torno da fruticultura em 2020. No Parque Tecnológico 
Ivaldo Cenci, são cerca de 4 mil m² destinados às culturas 
da uva, da maçã, da pera, do caqui e da manga, que têm 
despertado bastante interesse dos visitantes da Feira. 

O gerente do Parque Tecnológico onde é realizada a 
AgroBrasília, José Roberto Gonçalves, destaca que o obje-
tivo é demonstrar as culturas adaptadas ao Cerrado. “Essas 
culturas realmente dão certo e há muitos produtores co-
lhendo. Além dessas, no Distrito Federal há, por exemplo, 
plantações de atemoia e pêssego.”

Edson Carlos da Silva, proprietário da Brava Fru-
ticultura, empresa parceira da Feira nessa área, detalha 
que a fruticultura será demonstrada a produtores como 

oportunidade de negócio. “Essa é a etapa em que se en-
contra o projeto na AgroBrasília – demonstração do 
potencial e também do que é necessário para dar início 
ao cultivo de frutas, sempre destacando a viabilidade 
econômica da atividade.”

Edson Silva explica, ainda, que a produção de fru-
tas tem três fases – o planejamento, que envolve estudo 
de solo, disponibilidade de água, adaptação de projetos, a 
produção e a comercialização. Isso tudo é abordado pela 
Brava, tocando também na questão do financiamento da 
atividade. “O produtor precisa saber, por exemplo, que 
vai ter retorno financeiro a partir do quarto ano de cul-
tivo. Nosso objetivo é oferecer consultoria que auxilie o 
agricultor a entender essas fases e processos, incluindo a 
comercialização.”

FRUTICULTURA

Cultivo de frutas é 
oportunidade de negócios 
para produtor da região

Área de plantio  

de maçã 

no Parque 

Tecnológico 

Ivaldo Cenci
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A Brava Fruticultura conduz, desde 2008, 
um estudo sobre a viabilidade do cultivo de frutas 
na região. Esse é o segundo ano em que a empre-
sa participa da AgroBrasília, apresentando dados 
consolidados do trabalho.

Emater

A Empresa de Assistência Técnica e Exten-
são Rural do Distrito Federal (Emater-DF) tam-
bém prepara atividades de fruticultura, que serão 
desenvolvidas dentro do circuito tecnológico cor-
respondente. Produtores conhecerão cultivares, 
processos e tecnologias. 

Uma das novidades será o lançamento de 
variedades exclusivas de pitaia desenvolvidas pela 
Embrapa, adianta o coordenador de fruticultura 
da Emater-DF, Felipe Camargo. “Também apre-
sentaremos técnicas para o plantio adensado de 
abacate, o que significa mais plantas num mesmo 
espaço para melhor aproveitamento, coleção de 
bananas, com até oito cultivares, atemoia, no-
vas cultivares de goiaba. O produtor está sempre 
atento ao que é novo”, destaca.

No Distrito Federal, de acordo com o co-
ordenador, o cenário é o melhor possível para a 
fruticultura. Muitos produtores de hortaliças es-
tão migrando para o cultivo de frutas, por ser uma 
atividade que demanda menos mão de obra e que 

conta com um mercado de preços mais estabiliza-
dos. “Famílias com poucos membros conseguem 
manejar hectares de frutas, por exemplo, o que 
torna a atividade mais simples que a olericultura.” 

Brasília é hoje, ao mesmo tempo, o maior 
mercado consumidor e o maior importador de 
frutas do País. Por aqui são cerca de 800 proprie-
dades voltadas à cultura, que não atendem à de-
manda. Produzir localmente é, assim, uma enor-
me oportunidade, em razão dos menores custos 
de logística de transporte, por exemplo. “Outra 
especificidade é que a população local tem poder 
aquisitivo maior que a população de outras partes 
do País e aprecia frutas exóticas, outro nicho a ser 
explorado. Culturas como atemoia e pitaia, por 
exemplo, são de alto interesse.” 

Terceiro maior

O Brasil é o terceiro maior produtor de fru-
tas do mundo, abrigando mais de 2,5 milhões de 
hectares cultivados. São cerca de 45 milhões de 
toneladas colhidos por ano, dos quais cerca de 
dois terços são destinados ao mercado interno. 
De acordo com a Associação Brasileira dos Pro-
dutores Exportadores de Frutas (Abrafrutas), a 
estimativa de produção chega a R$ 33 milhões 
em valores brutos. Em 2019, o País deve alcançar, 
pela primeira vez, US$ 1 bilhão em exportações.

Emater mantém um circuito 

dedicado à fruticultura na 

AgroBrasília
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Atenta às potencialidades da Região Centro-
-Oeste, a AgroBrasília terá, em sua programação de 
2020, durante mais um ano, atividades voltadas à vi-
ticultura e à vitivinicultura. É crescente o interesse de 
produtores locais nas atividades – são quase 40 hecta-
res de uvas viníferas plantadas na região do Planalto 
Central, e mais de 100 hectares de uvas americanas, 
para mesa e suco–, e daí vêm surgindo planos e ações.

Na AgroBrasília, além da área de cultivo para de-
monstração – mil m² de uva no Parque Ivaldo Cenci –, 
haverá a terceira edição do Seminário de Viticultura. O 
presidente da Feira, Ronaldo Triacca, avalia que as edi-
ções do debate têm tido sucesso. “Tivemos o auditório 
cheio em todas as palestras e é isso que esperamos para 
a edição de 2020”, conta. Na programação, a proposta 
é abordar gargalos da produção de uva, tratando de te-
mas como tecnologias voltadas para uva de mesa e de 
vinho, manejo de campo, doenças do solo, característi-
cas de um bom vinho, tendências do mercado.

Um fator que despertou produtores para as 
possibilidades da viticultura e da vitivinicultura foi o 
surgimento da técnica da dupla poda, que permitiu a 
adaptação de parreiras ao clima do Centro-Oeste. A 
partir da técnica, há três anos, um grupo de produ-
tores deu início ao plantio de vinhedos nessa região. 
Surgiu, então, a necessidade de saber como seria feito 

o processo de industrialização dessa uva. Nove desses 
agricultores criaram a  Viniplan – Vitivinicultores do 
Planalto Central –, que tem o objetivo de preencher 
essa lacuna.

Para Triacca, também integrante da associação, 
conforme a atividade for se tornando bem-sucedida, 
outros produtores irão investir no cultivo. “E é isso que 
queremos. Em até dez anos, a região pode se transfor-
mar num polo efetivo e consolidado de produção de 
uvas de mesa e para vinhos finos.”

Além das ações com lugar cativo na Feira – área 
cultivada e evento técnico –, o Parque Ivaldo Cenci 
se prepara para ser o cenário de mais uma iniciati-
va que trará impulso à atividade e visibilidade à se-
riedade das iniciativas dos produtores da região – a 
construção de uma vinícola, cujo projeto está em de-
senvolvimento pela Viniplan. “A produção de uvas e 
vinhos é um negócio de longo prazo, tendo em vista 
ser a videira uma planta perene. É importante passar 
a mensagem de que nossa atividade aqui será sólida 
e duradoura e a construção de uma vinícola é fun-
damental para isso, e, acredito que será a primeira 
dentro de um parque tecnológico, e também dentro 
de uma grande feira de agronegócio, é imensurável 
a notoriedade que teremos, tanto para a Feira como 
para Brasília e região, conta Triacca.

VITIVINICULTURA

Atenta às potencialidades do 
Planalto Central, AgroBrasília 
incentiva atividades voltadas  
à viticultura e vitivinicultura
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Vinhos e turismo

Também associado da Viniplan, Rodrigo Sucena, da Ercoa-
ra Cordeiro e Vinho, em Cristalina (GO), detalha que o objetivo 
do grupo com a construção da vinícola é produzir vinhos com a 
uva cultivada na região, produzir um vinho da AgroBrasília, co-
mercializar as bebidas e abrir a edificação à visitação do público.

A vinícola exigirá um investimento de cerca de R$1,5 mi-
lhão, aporte que virá da Viniplan. A obra deverá começar em 
2020 e ser concluída em 2021, para que a industrialização do 
vinho tenha início com a safra do próximo ano, cuja colheita de-
verá ser feita nos meses de agosto e setembro. Assim, provavel-
mente, os primeiros vinhos serão conhecidos na edição de 2022 
da AgroBrasília. A vinícola terá capacidade de processamento de 
até 200 mil quilos de uva por ano.

“O projeto foi pensado para canalizar o enorme potencial 
produtivo da região, que conta com condições climáticas favorá-
veis, sem eventos adversos como geadas, e com altitude excelente. 
Muitos produtores têm percebido esse cenário”, reforça Rodrigo. 
Além disso, destaca ele, a atividade de produção de vinhos é uma 
grande impulsionadora do turismo, hotelaria e gastronomia. “Ao 
atrair pessoas, agrega um valor significativo aos negócios locais.”

A produtora Marina Aparecida Malheiros Silva cultiva pe-
quenas quantidades de soja e milho, além de eucalipto para ma-
deira – a principal atividade –, em sua propriedade no núcleo 
rural Quebrada dos Neres (DF). Em razão da nova técnica e do 
surgimento da Viniplan, vislumbrou uma oportunidade de ini-
ciar na atividade e, para isso, plantou sete mil mudas da uva syrah 
na chácara onde mora no Lamarão-PAD/DF.

Ela conta também que está encerrando sua carreira de ser-
vidora pública e pretende começar um negócio voltado ao eno-
turismo – atividade turística motivada pela apreciação de vinhos 
da região – em sua propriedade. “Além da possibilidade de obter 
renda, vou conseguir exercer meu gosto por receber pessoas e por 
cozinhar, que são algumas das atividades que pretendo desenvolver 
na propriedade.”

Nelson Antônio do Amaral Santos começou na atividade 
em 2019, com um hectare plantado no município de Planaltina de 
Goiás (GO). Planeja colher em 2020 e, a depender dos primeiros 
resultados, expandir o negócio. Integra a Viniplan a convite de 
alguns dos fundadores e compartilha da expectativa do grupo de 
que o Centro-Oeste se torne um polo produtor de uvas e vinhos. 
“O surgimento da associação deu um impulso ao antigo desejo 
que eu tinha de me envolver na produção de vinhos”, acrescenta.

Para ele, a vinícola trará desenvolvimento ao setor e resul-
tará na produção de uma boa quantidade de vinho de qualida-
de superior. “Para isso, estamos investindo em assessoramento 
tanto para o plantio quanto para a produção de vinhos.”

Dupla poda

A técnica da dupla poda ou poda invertida consiste em con-
duzir a videira para que tenha sua maturação no inverno do Cen-
tro-Oeste, quando o clima da noite é frio e seco, em vez da matu-
ração no verão que é aplicada em outros lugares como a Região 
Sul. A técnica permitiu não somente a adaptação de videiras, mas 
o surgimento de uma uva de alta qualidade no Cerrado.

“As condições climáticas do inverno nessa localidade do 
Centro-Oeste, aliadas à técnica de maturação mais lenta, resul-
tam no cultivo de uma uva com níveis adequados de açúcar e 
acidez para a produção de vinhos”, explica Rodrigo Sucena.
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EMATER

Emater prepara programação  
intensa para agricultura familiar

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Distrito Federal (Emater-DF) prepara uma 
intensa programação para o Espaço de Valorização 
da Agricultura Familiar – EVAF na AgroBrasília 
2020. A instituição deverá contar doze circuitos 
tecnológicos, interligados, que ocuparão cerca de 
50 mil m². É um dos maiores espaços destinados à 
agricultura familiar em feiras semelhantes no Brasil. 

Além disso, a Emater levará 3 mil agricul-
tores para visitas guiadas ao espaço. A ação co-
meça logo nas áreas rurais, com transporte feito 
pela instituição até a AgroBrasília. Na Feira, os 
grupos são conduzidos nos espaços, seguindo 
um planejamento. Passam o dia no Parque Ival-
do Cenci, com suporte da empresa. A esses 3 mil 
produtores guiados somam-se mais produtores, 
estudantes e profissionais do agronegócio que 

visitam o EVAF, para formar um público que 
tem ultrapassado a soma de 7 mil pessoas.

A presidente da Emater, Denise Fonseca, 
adianta que haverá inovação em várias frentes, 
notadamente nos circuitos da fruticultura, flo-
ricultura, olericultura e da criação e manejo de 
aves, peixes, abelhas e bovinos. 

Outra novidade é o assessoramento na ob-
tenção de crédito rural, numa parceria da Ema-
ter com o Banco de Brasília – BRB. A presidente 
explica que haverá um estande no EVAF com 
técnicos da empresa pública que irão auxiliar os 
produtores na elaboração de projetos. “Vamos 
ampliar nossa assistência para fornecer subsídio 
aos agricultores que quiseram acessar as novas li-
nhas de financiamento, cumprindo o objetivo de 
apoiar a geração de emprego e renda no campo.”
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A AgroBrasília é, na avaliação de Denise, uma 
vitrine tecnológica, contando com altos investimen-
tos da Emater. Somente no espaço dos circuitos, por 
exemplo, a empresa pública de extensão rural irá dis-
por de cem extensionistas rurais. “As tecnologias ex-
postas na AgroBrasília demonstram aos produtores 
como ter renda no campo. Além disso, trata-se de 
transformar o espaço rural no melhor lugar, não so-
mente para produzir, mas para viver com qualidade.”

O coordenador do EVAF, Névio Guimarães, re-
força que o compromisso da Emater é sempre com a 
apresentação de novas técnicas e processos em todos os 
circuitos. “E eles podem servir a produtores de todos os 
portes”, alerta.

De acordo com Névio, tecnologias, processos e sis-
temas relativos ao uso racional da água e a energias re-
nováveis são alguns dos que mais atraem a atenção dos 
produtores. Ele também tem observado o crescimento 
do interesse em criação de animais, como peixes, aves, 
suínos, bovinos, abelhas com e sem ferrão. “A piscicul-
tura, por exemplo, tem tido um incremento em razão 
do interesse no uso sustentável da água, para melhor 

aproveitamento do recurso. É o caso do produtor que 
constrói um tanque para irrigação e coloca nele pei-
xes, que incrementam as possibilidades de uso daquela 
água”, detalha o coordenador.

A Emater também organiza o Pavilhão das Orga-
nizações Sociais, que reúne pequenos empreendedores, 
cooperativas e associações. Além dos negócios durante 
a Feira, muitos se tornam conhecidos e são procurados 
depois. 

Como ação institucional no pós-feira, a institui-
ção realiza, durante todo o ano, dias de campo, pales-
tras e exposições tanto no Parque Ivaldo Cenci quanto 
nos núcleos rurais. “Também durante todo o ano so-
mos procurados por pessoas que passaram pelo EVAF 
e querem obter mais informações sobre o serviço que 
conheceram”, aponta Névio.

Assim, para ele, esse é um dos diferenciais da Agro-
Brasília – ser ponto de divulgação de tecnologias e re-
sultados. “Produtores de todos os portes, estudantes, ges-
tores públicos, público urbano, políticos, enfim, a Feira 
congrega todos. É um momento único para todos que 
dela participam. ”

Presidente da Emater, Denise Fonseca: 

Instituição está empenhada em 

apresentar inovações na AgroBrasília

Tanque para criação de peixes 

utilizando a tecnologia ferro-solo-

cimento
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PRODUÇÃO DE LEITE

Compost Barn é alternativa para  
bem-estar animal, aumento da 
produtividade e menor impacto ambiental

Bem-estar animal, aumento da produtividade e 
menor impacto ambiental são, de acordo com especialis-
tas, alguns dos benefícios do Compost Barn, um sistema 
de confinamento de gado leiteiro que consiste em um 
grande espaço físico coberto e ventilado para descanso 
das vacas, revestido de uma cama orgânica, que pode ser 
formada por serragem e sobras de corte de madeira, por 
exemplo. O conjunto assegura que as vacas tenham, du-
rante todo o ano, um local seco e confortável para ficar e 
que o material da cama passe por compostagem.

Uma das características do Compost Barn é deixar 
os animais livres no estábulo. Embora continue confina-
da, a vaca circula à vontade, interagindo com as outras, 
o que possibilita, segundo pesquisadores, que ela exercite 
seus instintos sociais com o grupo e apresente cio com 
maior facilidade, o que melhora os índices reprodutivos.

O Compost Barn chegou ao Brasil em 2009, quan-
do o produtor começou a enxergá-lo como alternativa de 
incremento do conforto animal. Passaram-se mais dois 
anos até que pecuaristas, pesquisadores e consultores na-
cionais formassem o conhecimento necessário à adapta-
ção de galpões às condições climáticas do País. 

O consultor técnico Luis Einar afirma ser um mito 
o argumento de que a criação de vacas no pasto é melhor 
do que em confinamento. “O animal leiteiro despende 12 
horas do seu dia ruminando o alimento e descansando. 

Cada hora adicional que ele passa em repouso, sem pegar 
sol no pasto, e sem ter que buscar alimento, reflete na 
produção de leite. Nesse sistema, o produtor se torna um 
garçom do animal, fornecendo a melhor nutrição e um 
ambiente de bem-estar, e recebe de volta mais leite. A 
produção pode dobrar com a aplicação do Compost, por 
causa desse conforto alcançado.”

Na fazenda, além da produtividade de leite, sur-
gem outros benefícios. O ambiente se torna mais limpo, 
propício à produção de alimentos que servirão à nutri-
ção das vacas, os empregados obtêm maior qualidade 
no trabalho, o que aumenta a retenção de mão de obra, 
o controle de doenças e pragas é facilitado, assim como 
a detecção do cio, pois o animal estará num ambiente 
mais controlado.

Desde 2014, a Embrapa Gado de Leite, sediada em 
Juiz de Fora (MG), conduz um estudo sobre o uso do sis-
tema, cujos resultados até agora atestam que, num galpão 
de Compost, os animais encontram-se numa situação 
condizente com bem-estar e conforto animal na maior 
parte do ano. O pesquisador da instituição Alessandro 
Guimarães detalha que foi observada ainda evolução sig-
nificativa na produtividade de leite. “O Compost, aliado 
com melhorias no manejo e na nutrição, trouxe um cres-
cimento de 30%. Houve também incrementos na detec-
ção do cio e nos índices de reprodução”, confirma.
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Cenário no País

Um levantamento de 2018, feito por Einar e mais dois consultores, mostra 
que o Brasil tem cerca de 1,8 mil galpões adaptados ao Compost, o que torna o 
País o maior do mundo em quantidade de galpões. Além disso, o cenário na-
cional para a tecnologia é promissor. “Considerando a produtividade de leite 
brasileira, que é muito baixa, um sistema que apresenta bons resultados tem um 
amplo horizonte para crescer. A técnica também consegue alta fidelização – o 
produtor que a adota não volta aos sistemas anteriores, porque obtém retorno. 
O crescimento da tecnologia dependerá de melhorias no ambiente de negócios, 
como diminuição no endividamento dos produtores, que permitirá o acesso às 
linhas de financiamento existentes, como o Inova Agro, do BNDES [Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social]”, explica Einar.

Alessandro Guimarães também vê um interesse crescente de produtores 
que estão em atividade e querem aperfeiçoá-la e de produtores que querem dar 
início à produção com adoção do sistema. Ele aponta ainda que a demanda por 
informações de pessoas que procuram a Embrapa Gado de Leite tem sido in-
tensa, resultado do esforço diário da Embrapa na divulgação do Compost Barn.

O pesquisador conta que, num estudo de viabilidade econômica, chegou-se 
à conclusão de que os produtores que investem no sistema conseguem retorno 
em até quatro anos. “O estudo considerou os produtores que começam do zero, 
desenvolvem o projeto e instalam a ventilação. O investimento inicial é estima-
do em R$4,2 mil por animal e tem sido recuperado em quatro anos, por meio 
dos ganhos com a evolução da produção, da qualidade do leite e dos índices de 
reprodução, por exemplo”, detalha.

Experiência do produtor

Fernando Ribeiro, com propriedade em Santo Antônio do Descoberto 
(GO), está na fase final de preparação do espaço onde vai ser instalado o Com-
post Barn. Em dois meses, ele espera estar em operação.

Ribeiro buscou a tecnologia com vistas ao aumento da produção e sua ex-
pectativa é a de melhorar a ambiência para os animais, a fim de que atinjam o 
máximo de seu potencial genético. “Se hoje a vaca, no sistema que tenho, está 
produzindo 20 litros de leite por dia, com o Compost espera-se que produza 
26 litros. O sistema demonstra ainda ser ideal para as particularidades do Cen-
tro-Oeste, como o clima quente e com épocas bem definidas de seca e chuva, 
fornecendo maior conforto ao animal e provocando menor gasto da energia, já 
que a vaca não precisa ir ao pasto.”

O pecuarista também relata que, antes de adotar o sistema, fez uma am-
pla pesquisa, que incluiu visitas a propriedades que adotam o Compost Barn. 
“Depois desse levantamento, com assessoramento, adaptei o que apresentava 
melhor custo-benefício à minha propriedade.”

9 fatos sobre  
o Compost Barn

1. É para pequenos, 
médios e grandes 
pecuaristas uma 
alternativa para elevar 
a produtividade;

2. Possibilita maior 
conforto e higiene do 
rebanho;

3. Contribui para a 
redução de problemas 
de perna e casco; 

4. Melhora a detecção 
do cio e a qualidade 
do leite, que apresenta 
menor risco de 
contaminação;

5. Diminui o odor 
no estábulo e a 
incidência de moscas 
e carrapatos;

6. A cama fica em 
contato com o solo, 
com uma altura de 
20 a 50 cm. As vacas 
defecam e urinam 
no material, dando 
início ao processo de 
compostagem;

7. A compostagem 
depende da aeração 
e da movimentação 
(escarificação) da 
cama pelo menos 
duas vezes por dia;

8. Essa aeração, a 
partir de ventilação 
forçada e natural, 
mantém a cama 
seca e desfavorece 
o crescimento de 
bactérias patogênicas;

9. A cama é removida 
e substituída de 
tempos em tempos. 
Pode ser utilizada 
como adubo orgânico 
ou na geração de 
bioenergia.



Boa gestão,  
ótimos resultados
Fazendas no cinturão agrícola  
de Brasília são destaque  
na utilização de métodos  
de gestão sustentáveis 

REGIÃO
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O modelo de gestão adotado em uma 
propriedade é fundamental para a boa rentabi-
lidade e para a sustentabilidade tanto ambien-
tal como a do próprio negócio. 

No cinturão agrícola de Brasília, uma das 
poucas capitais do mundo que possuem área ru-
ral, não faltam propriedades referência em ges-
tão. O Grupo Matté, constituído das fazendas 
Alvorada e Brejão é uma delas. A família Matté 
produz no Distrito Federal há 19 anos.

Na propriedade, de 1.700 hectares, sen-
do 1.000 de área cultivada, são produzidos 
soja, milho, feijão, trigo e aveia. O carro-che-
fe é o milho, cuja produção chega a 4.800 to-
neladas anuais. A soja também responde por 
2.700 toneladas/ano.

O Grupo Matté também investe na pe-
cuária de corte. “São 2 mil cabeças de gado em 
sistema de confinamento, mais especificamente 
animais meio sangue Angus e Nelore”, explica 
William Matté, engenheiro agrônomo que ad-
ministra a propriedade ao lado do pai, que cuida 
da área comercial, e da irmã, que é responsável 
pela área financeira. 

Como boa parte das propriedades da re-
gião, o Grupo também utiliza o processo de ir-
rigação em uma área de 220 hectares.

Um dos sistemas importantes adotados 
pelos Matté é a produção em cadeia, ou seja, 
a verticalização do uso de insumos da fazenda. 
A propriedade procura produzir internamen-
te tudo o que precisa. Dessa forma, a fazenda 
produz o vegetal, que é consumido pelos bo-
vinos e os resíduos são reutilizados na lavoura 
como adubação, diminuindo o uso de fertili-
zantes químicos. “A gestão da propriedade é 
basicamente familiar. A gente tenta utilizar os 

princípios que nos trazem segurança, que mi-
nimizem riscos e trabalhamos com a reutiliza-
ção dos dejetos da atividade pecuária, portanto 
o Grupo produz os grãos, armazena, beneficia, 
processa e utiliza isso no confinamento dos bo-
vinos e reutiliza o dejeto produzido na agricul-
tura”, detalha. 

A fazenda utiliza em sua gestão diferentes 
tecnologias a seu favor, como no controle de 
pulverização no manejo de defensivos agrícolas, 
com um baixo volume na aplicação de defen-
sivos. “Para isso, nos cercamos de consultoria, 
inclusive na área ambiental, cujos processos são 
acompanhados pela empresa”, conta.

Os cuidados vão muito além da aduba-
ção orgânica e do controle da pulverização no 
manejo de defensivos agrícolas, o local de cada 
cultivo também é escolhido estrategicamente 
de forma a aproveitar melhor o solo evitando 
o esgotamento deste por meio da realização da 
rotação de culturas.

De acordo com o agronômo, a fazenda 
também utiliza drones, que são usados para 
fotografar as lavouras e até mesmo para fazer 
imagens NDVI (Índice de Vegetação da Dife-
rença Normalizada) e identificar manchas. O 
NDVI analisa a condição da plantação através 
de sensoriamento remoto. As imagens permi-
tem identificar anomalias, bem como as áreas 
com maior produtividade.

A boa produtividade e a rentabilidade do 
Grupo se devem também a um fator de grande 
relevância na administração de uma proprie-
dade: o modelo adotado na gestão de pessoas. 
“Investimos muito em treinamento, seleciona-
mos perfil e tratamos todos com muito respei-
to”, destaca William Matté. 

“ A gestão da propriedade é 

basicamente familiar. A gente 

tenta utilizar os princípios 

que nos trazem segurança, que 

minimizem riscos e trabalhamos 

com a reutilização dos dejetos  

da atividade pecuária.” 

William Matté, engenheiro agrônomo.



Fazenda Maringá 

Outro modelo de gestão do agronegócio vem da Fa-
zenda Maringá. Localizada a aproximadamente 70 km de 
Brasília, no município de Cristalina (GO), a propriedade é 
considerada uma “Fazenda de Precisão”, ou seja, um sistema 
de manejo integrado de informações e tecnologias, que visa 
o gerenciamento mais detalhado do sistema de produção 
agrícola como um todo, não somente das aplicações de in-
sumos ou de mapeamentos diversos, como também na área 
de Recursos Humanos, tecnologia e maquinários, manejo 
das culturas e conservação do solo e da água.

A fazenda, com 2.250 hectares e 1.450 de área cultiva-
da, sendo 500 hectares irrigados, produz soja, milho, trigo, 
feijão, frutas (uva, caqui e tangerina), além de praticar a pe-
cuária de corte. 

A Maringá é atualmente modelo em manejo susten-
tável do solo e da água graças aos projetos implantados 
na propriedade. Após verificar uma queda na rentabilida-
de por hectare, o agrônomo e proprietário Leandro Sato 
resolveu adotar um sistema de ambientes produtivos que 
garante a recuperação do solo – o “boi irrigado”, que, em 
consórcio com gramíneas, corrigiu o problema de drena-
gem existente, levou a uma melhor infiltração de água, à 
manutenção da umidade do terreno, promovendo, segun-
do ele, a cura do solo. “O método corrigiu as doenças de 
solo, principalmente em área irrigada”, afirma Sato. De 
acordo com o proprietário, depois de três anos de implan-
tação do sistema, começaram a surgir os resultados. 

A família Sato, que se mudou do Paraná para o Pla-
nalto Central em 1984, implantou também na proprieda-
de uma miniusina fotovoltaica com placas de 1.500 m2 e 
255 kw de potência. A energia produzida equivale a 30% da 
energia consumida anualmente pelos cinco pivôs existentes 
na Fazenda Maringá.

Além da integração lavoura-pecuária e do plantio se-
midireto utilizado na propriedade, sem o revolvimento do 
solo, uma importante tecnologia construída foi a barragem, 
utilizada exclusivamente para a irrigação. Com ela, Sato 
conseguiu fazer uma reserva da água das chuvas. Quando a 
lâmina-d’água está cheia, a área chega a 70 hectares e atinge 
um volume de 3 milhões de m3 de água.

“Praticar um modelo de gestão sustentável é im-
portante, principalmente a longo prazo  na medida em 
que você consegue garantir que seu filho mantém a pro-
dutividade e a rentabilidade iguais ou até maiores que 
você”, destaca Leandro Sato.

A gestão eficiente da água é fundamental para garantir 
a produtividade, tendo em vista os efeitos das mudanças cli-
máticas e os veranicos inesperados que pegam muitos pro-
dutores de surpresa. Além de aumentar a rentabilidade, ao 
adotar modelos sustentáveis, as propriedades agregam va-
lor aos serviços, potencializando cada vez mais os negócios.
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Cooperar significa unir forças para alcançar pro-
pósitos maiores. É com base no esforço e no benefício 
comuns, e em um dos sete princípios do cooperativismo 
(Interesse pela Comunidade), que a Cooperativa Agro-
pecuária da Região do Piratinga Ltda. (Coopertinga) vem 
alcançando bons negócios e resultados para os associados. 

A cooperativa foi fundada em 10 de janeiro de 1990 
e está localizada na zona rural do município de Formoso, 
região noroeste do estado de Minas Gerais, a 820 Km de 
Belo Horizonte e 260 Km de Brasília.

Graças a um projeto de compra conjunta de insu-
mos, implantado em 2006, a Coopertinga conseguiu re-
duzir em 10% o custo para o associado de todos os insu-
mos para a safra, como, por exemplo, adubos, defensivos 
e foliares. Atualmente, todos os insumos dos cooperados 
são comprados pela Coopertinga. “Nós começamos a ob-
servar que, pelo volume de compras que tínhamos, po-
deríamos comprar diretamente dos fabricantes os nossos 
produtos e tirar os intermediários. Com isso, a diretoria 
decidiu iniciar esse processo”, explica o vice-presidente 
da Coopertinga, Juliano Beust Guimarães. 

O projeto tem uma série de vantagens. Além de 
conseguir um preço melhor, as empresas oferecem uma 
gama de benefícios, como atendimento personalizado, 

cursos, treinamentos e equipamentos para o departa-
mento técnico.

O vice-presidente explica que o projeto teve uma 
grande aceitação por parte do cooperado. “Isso foi a me-
lhor coisa que fizemos. Compramos os produtos avalia-
dos pelo nosso corpo técnico, com melhores condições de 
preço. No final, todos ganham: o associado tem produtos 
de qualidade com melhor eficiência; estamos sempre à 
frente com qualquer lançamento de novos produtos; ti-
vemos um grande investimento no nosso corpo técnico, 
e tudo isso se reflete na redução de custo e aumento de 
produtividade. Esse é o nosso objetivo, ou seja, atender 
nosso associado da melhor maneira possível”, destaca Ju-
liano Beust. Segundo ele, todos os associados da Cooper-
tinga estão envolvidos no projeto de compra de insumos.

A cooperativa agropecuária comercializa produtos 
como soja, milho, sorgo, feijão, café e laranja, além de 
insumos agrícolas, combustíveis e serviços de assistência 
técnica agronômica, e armazenagem e beneficiamento.

Com 72 cooperados e um quadro de 80 funcioná-
rios, a Coopertinga desempenha um papel fundamental 
no desenvolvimento regional, representando atualmente 
mais de 90% da arrecadação de tributos do município de 
Formoso.

Ações de cooperativas  
geram resultados

Cooperativas idealizam projetos e beneficiam 

centenas de associados, refletindo em produtos de 

qualidade com melhor eficiência, redução de custo  

e aumento de produtividade

COOPERATIVAS
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Proagril

Outro importante programa desen-
volvido no âmbito das cooperativas foi o 
Proagril – Programa de Redução de Cus-
tos com Qualidade, criado pela Coopera-
tiva Agrícola de Unaí Ltda. (Coagril), para 
aumentar a eficiência e enfatizar a redução 
dos custos mais representativos da produ-
ção agrícola. Os produtores, por diversos 
motivos, não têm condições para negociar 
diretamente com os fornecedores, labora-
tórios e multinacionais, diminuindo a efe-
tividade de suas compras e se restringindo 
ao mercado local.

Com a criação do Proagril, a coope-
rativa passou a adquirir e armazenar gran-
des quantidades de sementes, fertilizantes 
e defensivos, com valores diferenciados 
para repassar aos seus associados. Com 
isso houve uma redução de custos da pro-
dução agrícola, bem como a prestação de 
assistência técnica especializada a fim de 
garantir maior produtividade e rentabili-
dade aos produtores associados, além da 
participação em pesquisas e atualizações 
constantes de tecnologia, incluindo inter-
câmbios e visitas técnicas a outros países.

“O projeto Coagril é ser um sistema 
amplo de soluções para os cooperados e 
parceiros. As demandas de produtores 
altamente qualificados e possuidores das 
melhores tecnologias são complexas e exi-
gem mais que soluções isoladas de preço 
ou prazo. Claro que a Coagril busca isso 
também, mas seus conselhos formados 

por associados com perfil empreendedor 
direcionam a cooperativa para que ela seja 
integrada aos negócios de seus coopera-
dos, proporcionando condições ótimas 
de planejamento com seu corpo técnico, 
negócios melhores de insumos com o 
Proagril, e os volumes de grãos e café que 
conseguimos formar e organizar logisti-
camente nos faz atingir patamares de re-
cordes estaduais de comercialização com 
lotes que sozinhos praticamente formam 
cargas de navios para exportação, o que 
traz melhorias na rentabilidade do asso-
ciado”, explica Daniel Amorim, assessor 
de Gestão e Planejamento da cooperativa.

Os resultados dessa sinergia são per-
cebidos por todos os que se relacionam 
com a Coagril e culminaram em 2018 com 
um faturamento da cooperativa superior a 
R$ 1 bilhão.

Fundada em 1985, a cooperativa é 
uma das maiores do País. A Coagril tam-
bém registra em seu portfólio impor-
tantes premiações, entre elas “A melhor 
gestão entre as grandes cooperativas do 
País” pela revista Dinheiro Rural além do 
3º lugar na “Gestão da Cadeia Produtiva” 
atrás apenas de grandes multinacionais. 
“Esses fatos trazem credibilidade a todo o 
projeto Coagril e o reconhecimento dos 
principais players do agronegócio bra-
sileiro, de clientes e fornecedores bem 
como das instituições bancárias, gover-
namentais e representativas do setor”, 
finaliza o assessor.

“O projeto Coagril é ser um 

sistema amplo de soluções 

para os cooperados e parceiros. 

As demandas de produtores 

altamente qualificados e 

possuidores das melhores 

tecnologias são complexas 

e exigem mais que soluções 

isoladas de preço ou prazo.”  

Daniel Amorim, assessor de Gestão e 

Planejamento da Coagril.



1998



1998
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IRRIGAÇÃO

Polo de Irrigação 
do Planalto Central 
impulsionará ainda mais
a produção de alimentos
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Um grande passo para potencialização da produ-
ção irrigada foi dado com o lançamento do polo de ir-
rigação do Planalto Central. A iniciativa deve alavancar 
as demandas dos produtores irrigantes do país, multi-
plicando a produtividade com o uso racional de água e 
desenvolvendo empregos e renda.

O lançamento foi realizado no município de Cris-
talina, no sudeste de Goiás, região que contempla cerca 
de 63 mil hectares, irrigados com equipamentos como 
pivô central, gotejamento e microaspersão. Entre as 56 
culturas irrigadas na localidade, alho, batata, cebola e 
tomate são as que já bateram recorde de produtividade 
no ano de 2018, assim como o trigo, com 145 sacas por 
hectare.

O polo de agricultura irrigada é uma ação desen-
volvida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, 
em parceria com a CNA, Federação da Agricultura e 
Pecuária de Goiás, o Sindicato Rural de Cristalina e a 
Associação de Irrigantes de Goiás (Irrigo).

De acordo com o ministro do Desenvolvimento 
Regional do Brasil, Gustavo Canuto, a parceria entre o 
público e o privado precisa acontecer para aproximar 
o setor e identificar as dificuldades ainda existentes. 
“Precisamos trabalhar em conjunto federal, estadual e 
municipal para tirar as amarras e reduzir a burocracia. 
Esse é o objetivo do programa do polo de agricultura 
irrigada”, afirma Canuto.

Segundo Luiz Carlos Figueiredo, presidente da Ir-
rigo, o polo de agricultura irrigada representa a concre-
tização de um objetivo bastante almejado e marca uma 
parceria mais forte entre produtores rurais e o Governo 
Federal. “Nós precisamos estar alinhados. Somos pro-
dutores de alimentos não só para o Brasil como também 
para o mundo e todos precisamos produzir com quali-
dade e seguir a mesma linha de raciocínio. Por isso o 
produtor precisa estar envolvido com as partes gover-
namentais e acima de tudo, com os outros produtores”, 
enfatiza.

Já o presidente do Sindicato Rural de Cristalina-
-GO, Alécio Maróstica, acredita que pela primeira vez a 
região desenvolveu um processo de organização na base 
de distribuição hídrica, embora ainda precisem ser rea-
lizados estudos para que a distribuição de água para os 
irrigantes seja feita de forma justa. “Temos que pensar 
quais critérios serão estabelecidos para a distribuição de 
água. Para isso, será preciso promover estudos hidro-
lógicos e climatológicos na região, para que o produtor 
saiba qual o momento certo e a quantia adequada para 
a aplicação da irrigação. Portanto, acredito que o polo 
de irrigação será fundamental para o estabelecimento 
desses critérios”, ressalta.
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A agricultura irrigada é essencial para au-
mentar a produção de alimentos reduzindo os 
impactos negativos no meio ambiente. Para o 
prefeito de Cristalina-GO, Daniel Sabino, a ativi-
dade é uma forma eficiente de produzir sem des-
perdiçar água, por exemplo. “O principal insumo 
da irrigação hoje é a água e quem mais zela por 
essa água é o irrigante, então, o caminho é esse 
para podermos gerar alimentos baratos, empre-
gos e renda de forma responsável e sustentável”, 
conclui.

Com a técnica da irrigação é possível forne-
cer alimento para todo o mundo de forma equita-
tiva e racional, atendendo as novas demandas de 
alimentos, que, de acordo com a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO), aumentará significativamente até o ano 
de 2030. Para atender tal necessidade a produção 
mundial de cereais terá que aumentar cerca 1 bi-
lhão de toneladas até lá. Portanto, a irrigação tem 
um papel relevante na multiplicação da produ-
ção, buscando atender cerca de 80% da produção 
adicional de alimentos necessária para suprir as 
demandas que ocorrerão até 2030. 

A atividade é responsável por gerar também 
trabalho e renda, pois, em cada hectare dotado de 
sistema de irrigação, estima-se a geração de pelo 
menos 3 empregos. Portanto, além do desenvol-
vimento econômico, social e sustentável, o polo 
de irrigação do Planalto central levará segurança 
jurídica, ambiental, hídrica e energética para a 
região.

Sustentabilidade

Uma área irrigada pode produzir até quatro 
vezes mais que a agricultura tradicional, de se-
queiro, gerando 3 vezes mais produtividade físi-
ca e 7 vezes mais produtividade econômica para 
produção agrícola. Para o diretor da Pivot Equi-
pamentos, Cauê Campos, os investimentos em 
irrigação para a produção agrícola elevam a pro-
dutividade da terra de forma superior a qualquer 
outro investimento. “Além de tornar a atividade 
muito mais segura com relação aos veranicos, 
possibilita mais uma safra e também dá versatili-
dade para a terra. Em um local onde antes não era 
possível produzir hortaliças, com a irrigação você 
passa a ter essa e outras diversas possibilidades”, 
aponta.

Atualmente o Brasil está entre os dez pa-
íses com maior área equipada para irrigação 
do mundo, com 6,95 milhões de hectares irri-
gados, segundo dados da Agência Nacional de 
Águas (ANA). 

No Planalto Central, cerca de 120 mil hec-
tares são irrigados. A maior parte das culturas 
produzidas na região como soja, milho, trigo, al-
godão, café, feijão, batata, cenoura e outras, são 
majoritariamente irrigadas pelo sistema de pivô 
central, embora os sistemas de microaspersão e 
gotejamento também estejam em ascensão na fru-
ticultura, por possuírem sistemas mais específicos 
para o segmento. Apesar disso, a região possui 
uma demanda reprimida de mais de 30 mil hec-
tares para ser irrigado. “Estamos falando de quase 
500 milhões de reais anuais de adição ao PIB da 
região”, destaca o diretor da Pivot Equipamentos.

Quatro estados brasileiros concentram 
quase 80% da área ocupada por pivôs centrais no 
país. São eles: Minas Gerais, Goiás, Bahia e São 
Paulo. Já na região noroeste de Minas Gerais, os 
municípios de Unaí, Paracatu, Guarda-Mor e 
Bonfinópolis somam juntos o total de 100 mil 
hectares irrigados. 

Produtividade
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Referência para o setor de agronegócio, a Agro-
Brasília recebe grandes empresas de tecnologia que 
apresentam soluções tecnológicas, bem como as últimas 
novidades do setor de irrigação que permitem o uso de 
eficientes sistemas. Por meio da exposição de maquiná-
rios e equipamentos, os agricultores têm ao seu alcance 
tecnologias de irrigação como a aspersão, a microasper-
são e o gotejamento.

De acordo com o secretário-executivo da Associa-
ção dos Irrigantes do Estado de Goiás (Irrigo), Bruno Vi-
cente Marques, a agricultura irrigada é representada na 
AgroBrasília por diversas empresas e pessoas que pen-
sam o setor. “É uma das formas de ficar mais próximo 
dos agricultores e das pessoas que estão trabalhando e 
pensando as tecnologias. É onde se faz network e os pri-
meiros contatos. Para a nossa área, talvez seja o evento 
mais importante do ano”, destaca.

Bruno ressalta ainda que a irrigação é um fator de-
terminante para o desenvolvimento econômico, social e 
sustentável da região. “A prática da irrigação nessa área 
traz segurança para o produtor rural, principalmente nos 
períodos de veranicos, quando já temos um déficit hídri-
co já programado naturalmente. Dessa forma, garantimos 

que as lavouras e as produções tragam resultados mais es-
perados”, explica.

Para Cauê Campos, diretor da Pivot Equipamentos, 
as tecnologias apresentadas na última edição da Agro-
Brasília proporcionam aumento de produtividade e eco-
nomia de recursos para o agricultor. “Uma das novidades 
da Pivot este ano foi o controle remoto do pivô central 
através do celular e do computador. Nós chamamos essa 
tecnologia de Fieldnet. Com ela o produtor pode acom-
panhar a quantidade de água, umidade e posição que o 
pivô se encontra. Na prática o produtor elimina a neces-
sidade de ter que ir no pivô para ligar, desligar e verificar 
se está ou não jogando água. Agora ele pode fazer isso 
usando o celular”, revela.

O crescimento da atividade tem se tornado mais 
forte nas últimas décadas, por conta da veloz evolução 
tecnológica nos últimos anos, porém, a irrigação ainda 
é pequena frente ao potencial estimado no país, pois 
muitos avanços ainda são necessários para a melhor ca-
racterização e monitoramento da atividade, como por 
exemplo a disponibilidade de água e energia de forma 
adequada e a agilidade nos processos de licenciamento 
ambiental.

AgroBrasília: Vitrine para irrigação
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TECNOLOGIA

Entre as tecnologias apresenta-
das pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) na Agrobrasília 
2019, tiveram destaque as medidas que 
o produtor deve tomar para melhorar o 
rendimento das culturas agrícolas frente 
às variações climáticas, sobretudo no Bio-
ma Cerrado. 

O biólogo e supervisor de Transfe-
rência de Tecnologia da Embrapa Cerra-
dos (Planaltina, DF), Sérgio Abud, expôs 
aos visitantes da feira a necessidade de 
construção de um perfil de solo de melhor 
qualidade, o uso de plantas de cobertura 
como as braquiárias e a escolha de varie-
dades com resistência a pragas e doenças e 
tolerância aos veranicos que ocorrem no 

Brasil Central durante a safra de grãos.
A região do Cerrado tem um clima 

bastante favorável à agricultura, com boa 
distribuição da luminosidade, temperatura 
adequada para os cultivos de verão e de in-
verno. No entanto, durante o período das 
chuvas, quando se cultiva a soja, o milho e 
o feijão, podem ocorrer períodos de estia-
gem chamados veranico.

“Um dos problemas relacionados ao 
veranico é que nunca sabemos quando ele 
vai ocorrer e a sua duração. Quando se pla-
neja o plantio da lavoura e o veranico ocor-
re num período não muito crítico para a 
cultura, a produtividade é boa. Quando ele 
ocorre num período crítico, isso impacta 
muito na produtividade”, explica Abud. 

Embrapa leva tecnologias  
para enfrentamento  
de variações climáticas

Uso de plantas de cobertura 

contribuem para construir 

um perfil de solo de 

qualidade
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Mas as variações climáticas não se limitam 
à falta de chuva. Segundo o biólogo, outro fator 
que impacta a produtividade é a deficiência de 
luz durante os períodos de chuva. “No caso da 
soja, a falta de água impacta mais na fase inicial 
do desenvolvimento da cultura. Para o período 
do enchimento do grão, que vai do florescimen-
to até a finalização da lavoura, a falta de água 
é importante, mas a deficiência de luz impacta 
muito mais. Se começar a chover durante muitos 
dias e o tempo ficar nublado por um longo pe-
ríodo, essa deficiência da luminosidade também 
impacta na produtividade”, afirma.

Já no caso da cultura do milho, nas fases 
iniciais até o pendoamento, a necessidade de 
água é menor, de 2 a 3 mm por dia para o es-
tabelecimento. Do pendoamento até o final do 
enchimento do grão, a planta necessita de 4 a 
5 mm de água. “Assim, a falta de água no final 

da cultura do milho impacta mais que no final 
da cultura da soja. Mas ambas precisam de luz o 
tempo todo”, lembra Abud.

Para o enfrentamento dessas adversidades, 
a Embrapa recomenda que o produtor construa 
um perfil de solo mais apropriado. Nesse senti-
do, a Empresa levou à Agrobrasília 2019 algu-
mas espécies de cultivos de forrageiras como as 
braquiárias e os Panicum spp. Além de servirem 
como alimento aos animais, podem ser utiliza-
das em consórcio com a cultura do milho, pro-
porcionando a melhoria do perfil do solo, o que 
permite o aprofundamento do sistema radicular 
das plantas. 

Essa técnica permite corrigir o problema de 
solos mais rasos, que por terem uma camada com-
pactada ou uma má distribuição de nutrientes, 
muito concentrados nas camadas superficiais, não 
permitem aprofundamento do sistema radicular. 
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“Como a planta de soja bombeia muita água, se as ra-
ízes estiverem concentradas apenas na superfície, o solo 
secará rapidamente durante o veranico, impactando muito 
mais na produtividade. Se o veranico durar muito tempo, a 
planta pode até morrer”, aponta Abud.

Integração Lavoura-Pecuária

Entre as tecnologias que permitem a construção do 
solo e aumentam o aprofundamento das raízes estão os sis-
temas de Integração Lavoura-Pecuária (ILP). Esses sistemas 
foram apresentados na vitrine da Embrapa em parcelas com 
milho plantado em consórcio com braquiária, com melho-
ria do perfil do solo do ponto de vista químico, físico e bio-
lógico e aumento da ciclagem de nutrientes. 

Com a melhoria do perfil do solo, o sistema radicular 
vai se aprofundar mais no solo, explorando mais água e nu-
trientes. Assim, em curtos períodos de estiagem, a planta terá 
uma reserva maior no solo para suprir as necessidades. “Se o 
produtor não utilizar essa tecnologia e o sistema radicular ficar 
superficial, com 10 dias de seca a água do solo pode estar numa 
tensão muito alta exigindo um gasto elevado de energia para 
extraí-la. Isso causa o estresse hídrico”, explica Abud. 

Ele observa que as raízes das forrageiras podem atra-
vessar camadas compactadas no perfil, melhorando a carac-
terística física do solo. “A condição biológica do solo tam-
bém pode ser melhorada porque haverá maior quantidade 
de matéria orgânica, com mais microrganismos benéficos, 
que vão ocupar esse espaço, diminuindo a presença de mi-
crorganismos que causam doenças às plantas, além de pro-
moverem a ciclagem de nutrientes”, completa. 

No final do ciclo, a parte aérea da planta forrageira for-
ma a palhada, que auxilia na formação da matéria orgânica 
do solo e na proteção do solo, minimizando a evaporação da 
umidade e diminuindo a temperatura do solo. “Com isso, ha-
verá um ambiente com água e temperatura ideal para que as 
plantas das culturas se estabeleçam”, diz Abud.

“A organização da Feira 

é excelente, a estrutura 

é ótima. Houve muita 

prospecção de negócios. 

Enfim, a AgroBrasília é um 

ambiente muito bom para 

a realização de negócios. 

Conheço várias feiras 

do setor e ela realmente 

surpreende.” 

Luciano Henrique dos Santos, 

representante comercial

VISITANTE APROVA

“A AgroBrasília em 2019 foi fantástica e tivemos ótimos 

resultados. Nós estivemos com uma equipe totalmente 

preparada para estar trabalhando com eles, estamos muito 

animados e fazendo muitos negócios no decorrer do ano. 

Não vemos a hora de chegar o mês de maio em 2020. Nós 

estaremos juntos aí.  Quero convidar vocês a estarem juntos 

com a gente na AgroBrasília 2020, visitando os estandes, 

porque a gente tem muita coisa pra fazer e tem que mexer 

com esse agronegócio do Brasil.”

Rui Rosa – Superintendente de Agronegócio do Bradesco 
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Soja

A Embrapa também apresentou cultivares de soja 
mais adaptadas ao Cerrado – BRS 7481 e BRS 7581RR – e 
com sistema radicular mais agressivo, capazes de explorar 
maior volume de solo, buscando água e nutrientes em ca-
madas mais profundas. 

“Consequentemente, essas cultivares sofrem menos 
com os veranicos e, em associação com o manejo integrado 
com as braquiárias, que também aprofundam suas raízes, 
têm o suprimento de sua necessidade de água garantido”, 
explica o biólogo. Dessa forma, as perdas de produtividade 
pelas cultivares mais adaptadas são menores que as das va-
riedades produtivas, porém sensíveis às variações climáticas. 

Abud argumenta que a Embrapa investe em uma ge-
nética mais adaptada ao Cerrado não só pelas questões li-
gadas ao sistema radicular mais profundo, como também 
quanto à tolerância e à resistência a doenças. “As variedades 
são selecionadas em ambientes com doenças, sendo escolhi-
das aquelas com maior tolerância a doenças”, acrescenta.

Plantas de cobertura

Para corrigir os problemas de compactação e de de-
ficiência de matéria orgânica no solo, normalmente as 
braquiárias são as primeiras espécies utilizadas. Em se-
guida, é possível empregar algumas forrageiras do gêne-
ro Panicum, que não são usadas inicialmente por serem 
mais exigentes em fertilidade do solo. Depois que essas 
plantas conseguem romper a compactação do perfil do 
solo, é possível utilizar, no segundo ou terceiro ano, ou-
tras opções de plantas de cobertura, como as crotalárias, 
o milheto, o trigo mourisco, o nabo forrageiro, a aveia 
e o trigo. Elas podem ser usadas em plantio consorciado 
com a braquiária, oferecendo maior biodiversidade de 
plantas tanto na parte aérea como no solo. 

Segundo Abud, o uso de plantas de cobertura é uma 
das melhores estratégias para o controle das plantas dani-
nhas. “É mais fácil dessecar e controlar uma planta de co-
bertura que as plantas daninhas, que já foram selecionadas 
com o uso dos mesmos herbicidas e dessecantes”, justifica. 
A presença de plantas de cobertura diminui a ocorrência 
de plantas daninhas, pois as primeiras se estabelecem mais 
rapidamente, “abafando” as plantas daninhas e impedindo 
seu desenvolvimento.

Outro ponto positivo do uso da braquiária dos Pa-
nicum spp. e das demais plantas de cobertura é a quebra 
do ciclo de doenças. “As doenças da soja, por exemplo, são 
específicas da cultura. Ao introduzir outras culturas, é in-
terrompido o ciclo biológico dos patógenos que causam 
doenças na soja, como os fungos de solo – Macropho-
mina phaseolina, Phomopsis sojae, Fusarium spp. – e os 
fungos presentes na palhada da soja, que fica sobre o solo 
após a colheita – Septoria sp., mofo branco, antracnose e 
mancha-alvo. Ao colocar uma diversidade de plantas, a 
população desses patógenos diminui”, diz o biólogo.

As plantas de cobertura também auxiliam no contro-
le de pragas. Abud cita o exemplo do percevejo, que ataca 

a soja. Na presença de plantas de cobertura, a praga não 
terá do que se alimentar, o que levará à diminuição da sua 
população. O mesmo ocorre com lagartas e com a mos-
ca branca, mantidas muito abaixo do nível de dano. “Com 
essa prática, quando o produtor estabelece a lavoura, a po-
pulação de pragas que chega é muito baixa. Muitas vezes, 
os inimigos naturais ali presentes conseguem controlá-las. 
Com isso, é possível reduzir em mais da metade as aplica-
ções de fungicidas, de inseticidas e de herbicidas”, afirma.

Os nematoides também podem ser controlados com o 
auxílio das plantas de cobertura. Ele explica que quando se cul-
tiva apenas uma espécie, como a soja, os nematoides de galha 
e de cisto são selecionados por terem preferência pela cultura. 
Já os Pratylenchus spp. preferem ambientes com nichos de-
socupados, ou seja, solos desequilibrados quimicamente, com 
baixa população de organismos benéficos e compactação. 

Ao introduzir plantas de cobertura que melhoram 
a estrutura do solo, aumentam a matéria orgânica, corri-
gem a parte química e melhoram a qualidade biológica do 
solo, haverá uma população maior de organismos benéfi-
cos. Esses organismos vão concorrer com os nematoides, 
diminuindo a população destes. “É uma tática de manejo 
chamada manejo cultural ou biológico. É simples de ser 
feita, mas exige dedicação do produtor”, aponta Abud. 

O biólogo ressalta que a informação já está disponível, 
mas o produtor precisa acreditar nas medidas para diminuir 
a população de nematoides e de outros patógenos do solo. 
“É como se nós imitássemos a natureza, em que as áreas com 
elevada biodiversidade têm baixa população de patógenos. 
Quando a biodiversidade diminui, aumenta a preferência 
específica e, consequentemente, aumenta a pressão de pra-
gas para a espécie que está sendo cultivada”, explica.

Cuidados no manejo

Ao apresentar as plantas de milho e soja durante a 
Agrobrasília 2019, os técnicos da Embrapa enfatizaram 
a necessidade de haver um cuidado especial no estabele-
cimento da lavoura. Para a obtenção de alto rendimen-
to, uma das fases mais importantes é a realização de um 
plantio adequado após a escolha de variedades genetica-
mente adaptadas e estáveis e de sementes com alto pa-
drão genético e com vigor e sanidade. 

“Quando o produtor coloca essa semente na pro-
fundidade ideal de solo e com boa distribuição de plantas, 
ele terá uma boa distribuição espacial de plantas. E quan-
to mais plantas bem desenvolvidas na lavoura, melhor é a 
produtividade”, aponta Abud. Ele também salienta a ne-
cessidade de manejo fitossanitário adequado, que permita 
que as folhas da cultura se mantenham saudáveis até o 
final do ciclo, evitando uma dessecação antecipada. 

O biólogo lembra que os produtores atualmente 
recordistas de produtividade, que apresentam alta efici-
ência de manejo agronômico do solo, utilizam essas prá-
ticas de forma integrada. “Ao contrário do que as pessoas 
pensam, muitas vezes o custo de produção é mais baixo 
apesar do maior uso de tecnologia”, diz.
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A AgroBrasília reúne tradicionalmente 
empresas fornecedoras do que há de mais mo-
derno em máquinas, equipamentos e tecnologias 
para atender do pequeno ao grande produtor, 
ajudando-o a obter desempenho cada vez me-
lhor na sua atividade. 

Neste ano não foi diferente. As principais 
empresas do Brasil e do mundo realizaram um 
verdadeiro desfile de tecnologias em máquinas 
para o campo como tratores, pulverizadores, 
colheitadeiras, plantadeiras, transplantadoras e 
muito mais. 

A Maqcampo John Deere apresentou 17 
grandes novidades com o objetivo de facilitar 
o trabalho de plantio. Entre eles a plantadeira 
Exact Emerge, que garante uniformidade no 
plantio e sementes equidistantes, melhorando as 
condições de plantio. 

O diretor executivo da empresa, José 
Augusto Araújo, informou que o estande da 
empresa será fixo a partir de agora no Parque 
Tecnológico Ivaldo Cenci, onde a Feira é re-
alizada. “Vamos trazer uma loja para o PAD-

-DF para atendermos de perto os produtores 
dessa região cujas lavouras são muito  tecni-
ficadas”, disse. 

Asas fortes 

A Jenc Implementos Agrícolas estreou na 
Feira chamando a atenção dos visitantes com a 
Stark Flügel (asas fortes em alemão). Trata-se de 
uma barra feita em alumínio utilizada como ex-
tensor para os pulverizadores.

A Stark Flügel tem 50 metros de compri-
mento, o que a credencia como a maior barra de 
alumínio para pulverizadores da América Lati-
na, e o melhor, é fabricada no Brasil. 

 A Jenc Implementos veio da Bahia e está há 
dois anos no mercado como fabricante de barras 
e kits de extensores em aço carbono e alumínio. 
Edimar Rodrigues, diretor comercial da empresa 
aprovou a presença na AgroBrasília.

“Estamos aqui pela primeira vez e estamos 
muito satisfeitos com o ambiente, com a Feira. 
Tudo muito bonito e fizemos grandes negócios 
por aqui”, disse.

MÁQUINAS

Máquinas e equipamentos para 
melhores resultados no campo



Pulverização superior 

De colhedoras de café a pulverizadores e equi-
pamentos para adubação e agricultura familiar, a 
Jacto levou para a AgroBrasília uma série de pro-
dutos com as exigências da região e que atendem a 
todos os tamanhos de produção rural.

O carro-chefe da empresa na edição deste ano 
foi o lançamento do pulverizador Uniport 3030 
EletroVortex. Armando Maran, gerente regional 
de vendas da Jacto explica porque essa máquina 
chama tanta atenção.

“É um pulverizador que traz um conceito que 
nós dominamos há bastante tempo que é o vortex, 
com pulverização de ar, aliado a uma gota com car-
ga elétrica positiva e negativa que gera uma pulve-
rização muito superior”, destacou Maran.
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Fernando Lohmann é produtor 
rural em Buritis-MG e diz que sua fa-
mília é cliente Valtra há três gerações. 
A ida ao evento teve o  intuito de ad-
quirir conhecimento e fazer negócios. 

“Quatro anos que venho aqui e a 
AgroBrasília está sempre melhorando 
em tecnologia, não só da Valtra, mas 
de outras empresas presentes aqui. 
Esse ano está muito chique”, brincou 
o produtor.

Lohman planta milho, soja, fei-
jão, trigo e veio a AgroBrasília em 
busca de uma plantadora e um trator 
para impulsionar o seu negócio e indi-
cou a Momentum para os agricultores 
da região.

“Uma máquina como essa traz fa-
cilidade, tecnologia, enorme capacidade 
para reservatório e autonomia. Indico 
100%”, recomendou o produtor.

Produtor aprova!

Plantio de precisão 

A Valtra atua no segmento agrícola de me-
canização com soluções do plantio até a colheita 
e possui um portfólio de tratores, pulverizado-
res, plantadeiras e máquinas específicas para o 
segmento de cana-de-açúcar. 

 “Nossa maior novidade aqui para a 
AgroBrasília foi a plantadora Momentum, 

que está disponível em três tamanhos de 
chassis articulados com 24, 30 e 40 linhas 
de 40 cm que facilita a questão de logística, 
transporte de longa distância e tudo isso com 
grande apelo tecnológico. É uma máquina 
com 100% de plantio de precisão, destacou 
O coordenador comercial da Valtra, Fabiano 
Talamini.

“Quatro anos que venho 

aqui e a AgroBrasília 

está sempre melhorando 

em tecnologia, não só da 

Valtra, mas de outras 

empresas presentes aqui. 

Esse ano está muito chique

Fernando Lohmann,  
Produtor Rural Buritis-MG

Feira reúne 

principais 

empresas de 

tecnologias em 

máquinas do 

Brasil e do mundo

121 mil
visitantes

1,2 bilhão
negócios

480
expositores

Números  
AgroBrasília 2019
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“A AgroBrasília, é uma das mais 

importantes feiras do Brasil. Em parceria 

com a MaqCampo, há dois anos nós 

colocamos um estande permanente dentro 

da AgroBrasília. E nesse último ano, ele 

se tornou um ponto de atendimento dos 

nossos clientes na região, tornando o 

estande provisório em ponto permanente 

para os clientes que têm propriedade 

ao redor da área da AgroBrasília. 

Então eu deixo aqui meu recado para 

a importância da AgroBrasilia para o 

agronegócio brasileiro.”

Rodrigo Bonato - Diretor de vendas  

da John Deere

Dobro de rendimento

Outro destaque na AgroBrasília foi o Steiger 370, da 
Pivot Case. Esse trator faz parte da linha Steiger, sendo que 
o 370 é o menor deles. Os tratores Steiger vão de 457 cavalos 
até 558 cv.

Adriano Rodrigues é gerente da Pivot Case em For-
mosa (GO) e região, e destacou os diferenciais do Stei-
ger 370. “É um trator que substitui dois equipamentos. 
O produtor consegue o dobro de rendimento com um 
equipamento só. É um trator muito robusto”, enfatizou. 

Localização estratégica 

E não são só as grandes máquinas que fazem sucesso na 
AgroBrasília. Com foco na agricultura de precisão e especia-
lidade em plantio, a SafraMax marcou presença no evento. 
Fabiano Schwonka, coordenador técnico da empresa, deta-
lhou os produtos que a expositora apresentou no evento.

“Trabalhamos com quatro modelos de pulverizadores 
de sulco, monitores de plantio e GPS agrícola com piloto hi-
dráulico e taxa variável, além do iluminador de bico que é 
exclusivo da SafraMax”,  destacou Schwonka.

A empresa compareceu pelo segundo ano consecutivo 
na Feira. Werther Fábio de Souza, gerente comercial, argu-
menta que a Feira possui importância estratégica na região 
do PAD-DF, pois a empresa possui clientes em Unaí (MG), 
no Distrito Federal e nas cidades goianas de Cristalina e For-
mosa. “É uma grande oportunidade para apresentarmos nos-
sas novas tecnologias para os agricultores da região”, disse.

Economia de água 

Atentas à crise hídrica algumas empresas apresentaram 
soluções tecnológicas para irrigação de forma harmônica 
com a sustentabilidade ambiental. A Valley marcou presen-
ça com as tecnologias mais recentes do Brasil e do mundo 
quando o assunto é irrigação mecanizada com pivô central 
no campo. 

A expositora trouxe para o evento a linha de produtos 
Icon, que são painéis inteligentes que focam na conectivida-
de e economia.  

“Nossa ideia é que o cliente tenha autonomia e possa 
tomar sua decisão baseado em informações do campo que 
os equipamentos Valley vão transmitir. Nós temos um ape-
lo muito grande nessa área. Trabalhamos com emissores da 
mais alta tecnologia para transferir com maior eficiência só a 
quantidade de água necessária para a planta”, afirmou Carlos 
Augusto Ferreira, supervisor de vendas e projetos da Valley.

“Os maquinários são muito 

interessantes. A cada ano a 

AgroBrasília fica ainda melhor. 

O setor de veículos também 

chama muito a atenção.  

A Feira é maravilhosa.” 

 
Lourdes Fernandes, produtora rural.

PRODUTOR APROVA
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De novas cultivares de sementes a produ-
tos para nutrição e protetor solar para plantas, 
passando pelo resgate da saúde dos solos e pelos 
produtos que auxiliam no tratamento e manejo de 
pragas que podem acometer as lavouras. A  Agro-
Brasília apresentou um variado leque de opções 
em insumos  que o mercado tem para oferecer aos 
produtores e que podem auxiliá-los na busca pelos 
melhores resultados do plantio à colheita. 

A modernização em soluções integradas de 
manejo foi o grande destaque do setor na Feira, 
apresentadas pelas empresas expositoras. Exemplo 
foi a Agrichem, com portfólio de mais de 30 pro-
dutos voltados para a nutrição vegetal. “Buscamos 
manter uma nutrição equilibrada para que se tenha 
uma produtividade de excelência”, afirma Gaspar 
Fonseca, representante comercial da Agrichem. Os 
produtos da empresa são aplicados em doses meno-
res por serem mais concentrados e atuam no trata-
mento de sementes, com aplicação foliar e via solo.

Novos insumos para  
mais produtividade  
e qualidade 
nas lavouras

INSUMOS

Outra companhia especializada em nutrição 
de plantas, a Santa Clara Agrociências, trabalha 
com mais de 55 produtos. Além do sistema nutri-
cional, a empresa oferece o manejo de pragas e do-
enças. Na Feira apresentou um protetor solar para 
as plantas. “O produto faz uma proteção na cutícu-
la da planta protegendo contra raios ultravioletas e 
infravermelhos. Na pele humana os raios causam 
queimaduras e lesões, na planta não deixa de ser di-
ferente, pois destrói o tecido celular”, revela Thia-
go da Rosa, gerente comercial da empresa. 

A Araunah Agro trabalha com soluções in-
tegradas para manejo, no tratamento de doenças 
radiculares, nematoides e plantas daninhas. A 
empresa apresentou na AgroBrasília ativos bio-
lógicos, plantas de cobertura e bioativação. “São 
três linhas de trabalho que estão ligadas para res-
gatar a saúde do solo, a vida que já existe ali, mas 
que necessita de uma melhoria. Buscamos sair da 
dependência química para que as plantas possam 
expressar mais seu potencial produtivo”, argu-
mentou Toniel da Costa Resende, engenheiro 
agrônomo e representante comercial da empresa.

A companhia se destaca pelo uso de uma 
tecnologia exclusiva desenvolvida na Suíça, re-
gião conhecida pela qualidade de seus produtos. 
A tecnologia penergetic é voltada para a bioa-
tivação, baseada na indução eletromagnética e 
ativação de organismos do solo.

A KWS sementes possui experiência no 
desenvolvimento e melhoramento de sementes 
de soja e sorgo, que apresentou na AgroBrasília. 
“Temos materiais com dupla aptidão com exce-
lente performance em bromatologia e também de 
alto potencial produtivo de grãos”, aponta Mateus 
Silva, gerente comercial da KWS. A inovação da 
KWS é voltada para a variedade de soja que tem 
maior resistência a nematoides.
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A competição de cultivares de soja já é uma tradi-
ção da AgroBrasília e tem o objetivo de mostrar o de-
sempenho de cada cultivar participante. Na edição de 
2019 participaram 15 empresas. A competição de 2020 
conta com a participação de 17 empresas e foram plan-
tados 72 materiais.  “Para o agricultor a competição é 
importante para identificar as cultivares que oferecem 
as melhores respostas. Para as empresas permite um 
comparativo com os produtos das empresas concorren-
tes”, relata Marciliano Gaspre, sócio administrador da 
Guaiá Agronegócios. 

A competição contou com 59 cultivares plantadas. 
Essa diversidade permite ao produtor, após o resultado da 
competição, escolher as cultivares que mais   irão se adequar 
à sua lavoura e com menores riscos na hora do plantio.

Neste ano a empresa vencedora na categoria de cul-
tivares com ciclo de até 105 dias foi a Coopadap, com pro-
dução de 58,42 sacas por hectare. Já no grupo de cultivares 
com ciclo de até 115 dias, a Sementes Triunfo saiu vito-
riosa, com 85,57 sacas por hectare. Por fim, a Dois Marcos 
venceu a categoria de cultivares com ciclo de mais de 115 
dias, com 94,58 sacas por hectare.

Competição identifica  
as melhores cultivares
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Pecuária apresentou 
mostra diversificada 
com animais  
de qualidade

A AgroBrasília apresentou uma  diversificada mostra 
da pecuária da região.  Cerca de 20 criadores levaram para 
exposição e venda exemplares de bovinos das raças guze-
rá, brahman, braford, senepol e wagyu. A Associação de 
Criadores de Zebu do Planalto (ACZP) promoveu um sho-
pping de touros no evento, ocasião em que seis associados 
comercializaram animais das raças nelore e sindi. Presen-
tes também equídeos da raça quarto de milha e mangalarga 
marchador, ovinos Dorper e White Dorper e Santa Inês e 
caprinos da raça anglo-nubiana.

A coordenadora do espaço da pecuária na Feira, Tâ-
nia Maldaner, avalia que a mostra foi positiva paras os pe-
cuaristas. “Todos saíram satisfeitos com as vendas da Feira 
e já manifestaram interesse em retornar nas próximas edi-
ções”, celebrou. 

Bons negócios 
Há apenas um ano na ovinocultura, o empresário 

Thiago Sabino já conhece bem a importância de investir 
em tecnologia, genética e divulgação, na meta de se con-
sagrar como um forte produtor das raças Dorper e White 
Dorper, tanto na área de competições, como no ramo de 
corte e venda de matrizes. 

“A Feira oferece uma oportunidade excelente para 
divulgar o trabalho, as qualidades dos animais e as poten-
cialidades do mercado, realizando bons negócios durante 
e após o evento. No próximo ano, quero participar nova-
mente”, pontuou Sabino. 

PECUÁRIA
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Produtor e criador de bovinos da raça wagyu, de 
ovinos e equídeos, cavalos premiados, Rogério Tokarski, 
participa há 10 anos na AgroBrasília. “A Feira é fantástica, 
oportunidade para mostrar a pujança, sobretudo da agri-
cultura do PAD-DF, apresentando o que há de melhor 
em tecnologia. O evento é igualmente importante para 
mostrarmos que produzimos que além dos grãos produ-
zimos carne de qualidade com bovinos, caprinos e ovi-
nos”. Tokarshi é proprietário do exemplar que é campeã 
nacional da raça wagyu.

De comprador a expositor

Quem também já prioriza a AgroBrasília no calen-
dário de eventos é o pecuarista  Luiz Perdigão, do Espaço 
Senepol, que participou da Feira pela segunda vez, ani-
mado pelos bons resultados alcançados na estreia. “Co-
mercializamos 100% dos animais que trouxemos, além de 
garantir boas vendas futuras”, comemorou. 

Um dos compradores, o produtor Alexandre Car-
ponez, da Fazenda Recanto Guarani, na Cidade Ocidental 
(GO), destacou a precocidade, adaptabilidade, mansidão 
e fertilidade da raça. “Foi um ótimo negócio”, avaliou, na 
intenção de iniciar a sexagem de machos, entrar no mer-
cado de venda de reprodutores senepol e, em breve, tam-
bém participar como expositor da AgroBrasília. 

“A Feira oferece uma 

oportunidade excelente 

para divulgar o trabalho, as 

qualidades dos animais e as 

potencialidades do mercado, 

realizando bons negócios durante 

e após o evento.”  

Thiago Sabino, empresário.
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Tecnologias para inovar  
e aumentar a produção  
de pequenos agricultores

AGRICULTURA FAMILIAR
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Que inovações tecnológicas 
simples, rentáveis, de baixo custo 
e fácil aplicação poderão surpre-
ender e estimular os agricultores 
familiares e outros visitantes da 
AgroBrasília 2020? 

Essa questão já ocupa os coor-
denadores do Espaço de Valoriza-
ção da Agricultura Familiar (EVAF) 
e extensionistas da Emater-DF Né-
vio Guimarães e Luciana Tiemenn. 
Eles celebram o sucesso da “melhor 
das 12 edições da Feira”, segundo 
informaram, na avaliação generali-
zada de agricultores, parceiros e in-
tegrantes do serviço público. “Esta-
mos sempre nos superando com os 
resultados”, avaliou Guimarães.

Mais de 20 mil pessoas visi-
taram o Galpão das Organizações 
Sociais e os 11 Circuitos Tecnoló-
gicos apresentados  pela Emater-DF 
e equipes parceiras durante a Feira. 
Nesse contingente, cerca de 3300 
agricultores familiares participaram 
de visitas monitoradas ao espaço da 
agricultura familiar, reunidos em 
224 grupos procedentes de diferen-
tes localidades do DF e região. Cada 
grupo foi acompanhado por técni-
cos da Emater-DF que explicavam 
o funcionamento e os benefícios de 
cada tecnologia apresentada.

Entre as diversas tecnologias 
que podem ajudar o agricultor a 
melhorar e aumentar sua produ-
ção, Luciana Tiemenn citou o sis-
tema de bioflocos na piscicultura,  
que permite produzir até 30 vezes 
mais peixes utilizando 2% da água 
de um sistema de criação tradicio-
nal e com até 30% menos ração. 

Galinheiro móvel - A ex-
tensionista citou também o gali-
nheiro móvel, construído sobre 
uma estrutura leve feita de madeira 
e tubos de PVC, com laterais em 
tela e equipado com rodas, o que 
possibilita seu deslocamento do 
aviário. Assim, as entrelinhas dos 
plantios podem se tornar áreas de 

pastagem das galinhas, fazendo o 
controle de plantas invasoras nes-
ses locais. 

“O espaço da agricultura fa-
miliar permitiu conhecer ainda, 
nos vários circuitos tecnológicos, 
o uso da homeopatia na agroecolo-
gia, um modelo de curral funcional 
com integração lavoura-pecuária e 
os benefícios de se utilizar a ener-
gia solar e fotovoltaica”, avaliou 
Tiemenn. 

Outra novidade nesta edição 
da AgroBrasília foi a introdução 
do Circuito de Equideocultura, re-
alizado em parceria com o setor de 
Pecuária, onde os visitantes visu-
alizaram uma estrutura adequada 
para a criação de equinos, jumentos 
e muares e  aprenderam sobre for-
mação de pastagens, alimentação, 
manejo de dejetos e controle de 
verminoses e moscas. 

“A cada ano buscamos nos 
aprimorar para atender as expecta-
tivas das pessoas que também que-
rem inovar e esperam a Feira para 
ver o que tem de mais novo e co-
nhecer as oportunidades para entrar 
em determinado segmento produti-
vo”, destacou Névio Guimarães.

Mais tomate - Ele falou de 
outra inovação tecnológica. Uma 
estufa com 4,70 metros de pé di-
reito, onde um pé de tomate pode 
produzir por até dois anos. Segun-
do explicou, na estufa convencio-
nal, com três metros de pé direito, 
um tomateiro vive em média 130 
dias após o início da colheita. Para 
testar e demonstrar melhor essa 
tecnologia, a equipe da Emater-DF 
vai plantar o tomateiro em agosto 
e setembro, para que ele esteja com 
oito a nove meses na AgroBrasília 
2020. “Em outros anos semeáva-
mos em janeiro e transplantáva-
mos no final de fevereiro. Vamos 
adiantar essa etapa, para levar mais 
essa novidade ao produtor na pró-
xima edição da Feira”, planeja.
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Outra perspectiva é que o EVAF seja aberto 
ao público não só nos cinco dias da Feira, mas tam-
bém em outros eventos durante o ano, como dias 
de campo, reuniões técnicas e unidades demonstra-
tivas. Segundo os coordenadores, um acordo nesse 
sentido começou a ser estudado durante a Agro-
Brasília 2019 entre o Governo do Distrito Federal, 
Seagri, Emater, Ceasa e a Coopa-DF, visando o 

melhor aproveitamento dos espaços permanentes 
em circuitos como fruticultura, piscicultura, agroe-
cologia e bovinocultura. Assim, o impacto positivo 
vivenciado por dona  Aracaci e milhares de outros 
visitantes poderá ser multiplicado em novas opor-
tunidades para que todos acessem e coloquem em 
prática as inovações disponibilizadas neste parque 
pleno de vida, beleza e tecnologia.

“O mais bacana da Feira é que as imagens dos circuitos ficam 

na nossa cabeça e a gente vê que é possível fazer mais ou menos 

assim na nossa chácara. Ficamos mais animados a trabalhar 

pra deixar tudo bonito e produtivo lá também.”  

Aracaci Rosa de Sousa, agricultora do assentamento El Shaday, em Brazlândia (DF).



SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade
 para cuidar do planeta terra

 “Todo mundo deveria 

ter essa consciência de 

fazer a separação dos 

resíduos direito, para 

evitar que seja gerado 

tanto lixo.”

Necy Batista, da comunidade 

Café sem Troco.
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Ações de sustentabilidade desenvolvidas pela 
AgroBrasília reforçaram o compromisso do evento 
com o cuidado e a preservação do meio ambiente. A 
Feira adotou ações alinhadas com os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU) previstos para serem alcançados 
até 2030.

Durante a Feira foram realizadas ações para a Ges-
tão de Resíduos Sólidos, Neutralização de Carbono, 
Educação e Comunicação Ambiental.

Para a Gestão de Resíduos Sólidos foram distribu-
ídos em todo o parque coletores identificados para a co-
leta seletiva de orgânicos, recicláveis e não-recicláveis. 
A coleta e triagem aconteceram na fase de montagem do 
evento, durante os cinco dias da sua realização e na des-
montagem final. 

A iniciativa resultou na triagem de cerca de 56 to-
neladas de resíduos coletados entre madeira, plástico, 
metal e produtos orgânicos. Todo o volume foi doado 
ou enviado para reciclagem e compostagem, garantindo 
sua correta destinação. 

Os colaboradores responsáveis pela triagem parti-
ciparam do “Curso de Boas Práticas em Processos Lixo 
Zero de Gerenciamento de Resíduos Sólidos”, realizado 
em parceria com o Sescoop-DF. 

Compensação no efeito estufa 

Como medida de conscientização da população 
para a necessidade da baixa emissão e mitigação de gás 
carbono que pode influir no efeito estufa,  a Feira pro-
moveu a campanha de Compensação Voluntária. Nela, 
os visitantes adquiriram mudas de plantas nativas do 
cerrado disponibilizadas pelo Projeto Pede Planta. O 

plantio de árvores ajuda a neutralizar o efeito estufa com 
as emissões de gás carbono.

Ao todo foram adquiridas pelo público mais de 700 
mudas e parte delas foi doada para o projeto de com-
pensação voluntária. Elas serão mantidas no viveiro da 
AgroBrasília até que possam ser plantadas no período 
chuvoso em áreas de proteção ambiental para a preser-
vação de nascentes. 

Investindo no futuro 
Conectada com o futuro do planeta, a  AgroBrasília 

investiu no conhecimento, de forma a ajudar as pessoas 
a contribuírem com o meio ambiente. 

Nesse cenário, a Feira ofereceu cursos de capacita-
ção para  profissionais como parte do Plano de Sustenta-
bilidade. Promovidos pelo Sescoop/DF em parceria com 
a Neutralize, os cursos certificaram 69 moradores locais 
em questões de Gestão de Resíduos Sólidos, Educação 
Ambiental e Processos de Inovação e Criatividade.

Além dos participantes que trabalharam na triagem 
dos resíduos, a ação contou com agentes de Educação Am-
biental  que realizaram atividades com cinco escolas locais 
que levaram mais de 500 alunos para visitarem a Feira. 

A atividade, batizada de Circuito de Sustentabilida-
de, foi realizada com a parceria da Adasa, Sescoop-DF, 
Emater-DF e o Projeto Pede Planta . Durante a visita ao 
circuito, os alunos conheceram mais sobre preservação 
ambiental, uso consciente da água, plantas do Cerrado e 
agroecologia.

As ações de sustentabilidade na AgroBrasília con-
taram com o patrocínio dos  parceiros Neutralize; Pede 
Planta; Sescoop/DF; Senar/DF; Emater/DF; Organo-
gran; Adasa e Produtec Bayer.

“Participo de um projeto de preservação 

e plantio de mudas no Ceará, fico muito 

feliz de ver que projetos como esses estão 

em todo o Brasil.” 

Carlos Ferreira, visitante.

“É muito importante que 

as crianças aprendam mais 

sobre agricultura, pecuária, 

sustentabilidade e preservação 

ambiental.”

Lindalva Alves Pereira, diretora da Escola 

Sussuarana.

“A presença dos agentes 

de educação na visita dos 

estudantes ajudou bastante, 

e as atividades estiveram 

realmente voltadas para a 

realidade dos alunos.  

Foi muito interessante e 

gostamos muito.” 

Aline Soares, vice-diretora do Lamarão.
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Conhecimento que renova 
Oportunidade para divulgar o trabalho de-

senvolvido, novos estudos e conhecimentos, 
estreitar laços com os produtores rurais e espe-
cialmente com o público urbano. Assim é a Agro-
Brasília na visão dos líderes das diversas institui-
ções governamentais, universidades, institutos e 
centros de pesquisas presentes na 12ª edição da 
Feira Internacional de Agronegócios do Cerrado.

Embrapa focou nos impactos hídricos sobre 

a produção e grãos

Para o supervisor de Transferência de Tec-
nologia da Embrapa Cerrados, Sérgio Abud, como 
o Planalto Central conta com a maior área irriga-
da e uma das maiores biodiversidades cultivadas 
do país, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária tem a oportunidade de apresentar na Feira 
muitas inovações tecnológicas ligadas ao manejo 
sustentável dessas culturas. 

“Procuramos concentrar as tecnologias com 
foco nos problemas que tivemos nas últimas sa-
fras, principalmente com relação ao estresse hí-
drico que gerou um impacto muito grande sobre 
a produção de grãos da região” diz, citando alter-
nativas como splots com plantas forrageiras para 

alimentação animal ou integração lavoura-pecuá-
ria e o cultivo integrado de milho com braquiária 
para o produtor aumentar a produtividade das 
lavouras e escapar dos veranicos.

Outros destaques foram os lançamentos de 
cultivares de soja e maracujá e o Dia de Campo 
sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, com 
foco na produção de leite. As estações abordaram 
temas como produtividade e conforto térmico de 
bovinos leiteiros em sistema de ILPF, produção 
de leite orgânico e Leite A2A2, com agregação de 
renda e benefícios para a saúde humana. “Além de 
fazer contato com pequenos e grandes produtores, 
a AgroBrasília nos possibilita mostrar nosso traba-
lho para a sociedade, que indiretamente é a maior 
consumidora de nossos produtos”, conclui Abud. 

Sebrae & Sistema Fape-DF e as oportunidades 

para empreendedores

Mais de 2 mil pessoas passaram pelo estande 
do Sebrae e do Sistema Fape/Senar-DF, onde foram 
realizadas 21 atividades gratuitas entre palestras, 
reuniões e capacitação  para empreendedores inte-
ressados em aperfeiçoar a gestão de seus negócios 
e prospectar novas oportunidades no segmento. 

INSTITUIÇÕES
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Inovações na produção de leite com o Compost 
Barn, viabilidade da produção de uvas para vinhos 
no DF, oportunidades de negócios com espécies 
medicinais do cerrado e licenciamentos para irri-
gação, avicultura e suinocultura foram alguns dos 
temas abordados. 

Na Cozinha Show, os visitantes e possíveis 
empreendedores na área de gastronomia puderam 
aprender, entre outras, técnicas de preparação de 
pães e biscoitos artesanais com frutos do cerrado 
e harmonização de cervejas artesanais. E a tradi-
cional Feira do Produtor Rural do Sebrae no DF 
contou com 26 estandes destinados à comerciali-
zação de produtos regionais, com movimentação 
de R$ 160 mil. 

Se o Sebrae já é muito conhecido do público 
urbano, o mesmo não acontece com o Senar, na 
avaliação do analista financeiro do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural, Marco Vinício Lima. 
Ele avalia que “a AgroBrasília dá uma visão enor-
me para o trabalho da instituição, que é focado na 
formação profissional rural, na promoção social 
da família do produtor e do trabalhador rural e 
na assistência técnica e gerencial ao homem do 
campo”. A equipe da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) aproveitou o evento 
para divulgar o programa Bem+Agro, que oferece 
benefícios exclusivos ao produtor em dia com a 
contribuição sindical rural facultativa.

Adasa reforçou o uso racional da água e o 

descarte correto de resíduos

A educação ambiental foi o grande destaque 
do estande da Agência Reguladora de Águas, Ener-
gia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Ada-
sa) na AgroBrasília 2019. Cerca de 2.200 estudan-
tes do ensino fundamental divertiram-se enquanto 
aprendiam sobre a importância do uso racional da 
água e o descarte correto de resíduos, nas chama-
das “aulas espetáculos”, com direito a brincadeiras, 
dinâmicas, músicas, distribuição de brindes e bo-
tons com o título de Guardião da Água. “Educação 
ambiental é a prioridade da Adasa em todas as suas 
ações”, ressalta o superintendente de Planejamento 
e Programas Especiais, José Bento da Rocha.

Presente na Agrobrasília desde 2010, a Ada-
sa apresentou uma ampla programação em 2019, 
com palestras sobre recursos hídricos, drenagem 
urbana, saneamento básico, conservação do solo, 
educação ambiental e agronegócio, além da exposi-
ção de maquetes com o ciclo da água, mesa redonda 
sobre gestão da crise hídrica no DF, exposição de 
equipamentos e veículos utilizados no trabalho do 
dia a dia, reunião administrativa com presença de 
todos os diretores e servidores. Outro destaque foi 
a emissão ou renovação de outorgas com o novo 
prazo de 10 anos aos produtores da bacia do PA-
D-DF, valorizando o trabalho de conscientização 
desenvolvido pelo órgão durante a crise hídrica.
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Conab e o comércio e abastecimento de 

alimentos 

No espaço da Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) no DF e Entorno, os visitantes 
receberam orientações sobre diversos programas 
como o de Aquisição da Agricultura Familiar (PAA) 
e o de Vendas em Balcão (ProVB).  “A AgroBrasília 
é também uma oportunidade de estreitarmos o con-
tato com o público urbano, apresentando o trabalho 
do Governo Federal no abastecimento e comercia-
lização de produtos agrícolas”, ressalta o superin-
tendente regional da Conab-DF, Rafael Bueno.  A 
companhia montou uma mesa com mostras de pro-
dutos comercializados no programa PGPBBio, da 
sociobiodiversidade (pequi, baru, buriti, castanha do 
Brasil, babaçu) e os que constam na pauta dos pro-
gramas de garantia de preço mínimo do Governo 
Federal como café, trigo, feijão, soja e milho.

OCDF e Sescoop-DF e a cultura da cooperação 

O Sistema OCDF/Sescoop-DF firmou-se 
como espaço permanente para a construção conjun-
ta e o fortalecimento da cultura da cooperação por 
meio de  minicursos,  dinâmicas e debates. O analis-
ta do Sescoop-DF, Paulo Marcos dos Reis, proferiu 
palestra com o tema “por que é importante o coo-
perativismo ter a ética como essência norteando as 
escolhas e decisões, além de ressaltá-lo como modelo 
econômico viável para a sociedade”. 

Universidades e as tecnologias para a 

produção agropecuária

Presente na Feira desde 2008, a Universidade 
de Brasília (UnB) apresentou oito projetos de ex-
tensão com tecnologias para pequenos e grandes 
produtores. Dentre eles, as técnicas de produção de 
ovinos em pastejo, demonstradas por estudantes de 
veterinária, agronomia e agronegócios. 

“Na AgroBrasília a gente ensina e aprende. 
Recebemos muitas visitas de produtores e estudan-
tes e essa troca de experiências é algo excepcional”, 
reconheceu Ramon Souza Oliveira, coordenador 
da equipe e do Centro de Manejo de Ovinos da Fa-
zenda Água Limpa (Fal/UnB). 

Os criadores também conheceram alterna-
tivas de suinocultura sustentável para agricultura 
familiar e o trabalho do Hospital Veterinário de 
Grandes Animais da UnB. 
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Outro destaque do estande foi uma conversa so-
bre contabilidade e gestão de riscos na agropecuária, 
com dicas sobre volatilidade de preços dos 20 princi-
pais produtos negociados pela Ceasa -DF e seus cus-
tos de produção. Foram apresentados projetos sobre 
segurança alimentar e desenvolvimento sustentável, 
com oficinas sobre extratos vegetais no manejo de 
práticas agrícolas, compostagem e adubação em siste-
mas orgânicos de cultivo. 

Instituto Federal de Brasília 

No Instituto Federal de Brasília (IFB)  os  vi-
sitantes participaram  de oficinas abordando temas 
como hidroponia caseira, produção de ervas e tem-
peros em Kokedamas (técnica japonesa de bola de 
musgo), princípios da automação na irrigação e 
cerveja artesanal. O curso rápido para confecção de 
armadilha luminosa e a oficina reciclando e criando 
também encantaram o público.  

“Participamos da AgroBrasília desde a primei-
ra edição”, celebrou a professora do campus Planal-
tina, Alessandra Ferreira da Silva. “A Feira é uma 
grande oportunidade de mostrar o nosso trabalho 
para a comunidade. Muitas pessoas não sabem que 
temos um ensino público de qualidade disponível. 
É uma forma de divulgar e, ao mesmo tempo, dar 
um retorno pra comunidade”, disse. A professora 
informou que a escola tem por missão oferecer en-
sino técnico e tecnológico, pesquisa e extensão por 
meio de  ações práticas. 

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí 

O estande da Faculdade de Ciências e Tecno-
logia de Unaí (Factu) contou com participação da 
Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e 
Mucuri e da Escola Agrícola de Unaí. “Participamos 
desde a primeira edição, trazendo os alunos para 
apresentar os trabalhos e conhecer as inovações 
do mercado”, ressaltou a coordenadora do curso 
de Agronomia, Francilene Lima. Para o estudante 
Allan Leomar, que apresentou estudo sobre a uti-
lização de produtos biológicos no controle de ne-
matóides na cultura de soja, “a Feira é importante 
para mostrar o conhecimento prático e teórico que 
adquirimos e também para mudar aquela velha vi-
são de que o agrônomo só utiliza venenos. Nossa 
missão é alimentar as pessoas com qualidade” disse, 
satisfeito pela oportunidade de participar de mais 
uma edição da Feira.
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Mulheres buscam  
empoderamento no agronegócio

As mulheres estão cada vez mais presentes na 
produção rural. Dados do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) revelam que entre 2006 e 
2017 o total de estabelecimentos nos quais o produ-
tor é do sexo feminino passou de 12,7% para 18,6%, 
ocupando 945.490 pessoas. A participação masculi-
na no mesmo período foi de 87,3% para 81,4%, com 
4.100.900 pessoas no total. 

Levantamento do Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada – Cepea (Esalq/USP), referen-
te ao mercado de trabalho, demonstrou uma evolução 
positiva da participação feminina na população ocu-
pada no agronegócio (PFPOAGRO) frente ao total de 
ocupados no setor. Entre 2004 e 2015, o número de 
mulheres empregadas no agronegócio aumentou con-
sistentemente, registrando crescimento de 8,32% no 
período.  

Esses indicadores revelam o quanto está crescendo 
a participação feminina num setor até então conduzido 

por homens. Daí a importância do debate sobre o tema 
durante a AgroBrasília, abordando o engajamento e o 
empreendedorismo das mulheres no agronegócio.  

O evento apresentou cases de sucesso no intuito 
de fortalecer e inspirar o empoderamento feminino no 
setor.  

Pioneira

A presidente da Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), De-
nise Fonseca, primeira mulher a assumir a presidência 
da empresa desde a sua criação, há  41 anos, falou sobre 
o aumento da presença feminina no campo e o avanço 
das mulheres na conquista da liderança do trabalho no 
mundo do agronegócio, como agricultoras e assesso-
ras técnicas. Segundo ela, a Emater-DF é um exemplo 
desse avanço, onde 40% dos cargos de chefia e coor-
denação de programas de trabalho são ocupados por 
mulheres. 

EVENTOS

Mulheres que 

transformam 

vidas
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“Elas são metade do quadro de funcionários e pos-
suem alto nível de qualificação, tendo mais da metade 
delas títulos de especialização, mestrado, doutorado e 
pós-doutorado. Isso é motivo de muito orgulho para 
mim, pois  mostra que competência não tem gênero. 
Sinto-me honrada em ser a primeira mulher a ocupar 
esse cargo. É uma sinalização clara da valorização femi-
nina em uma empresa que já tem um histórico de com-
bate ao preconceito e à desigualdade de gênero”, disse. 

Transformação 

A presidente da Associação dos Produtores 
Agroecológicos do Alto São Bartolomeu (Aprospe-
ra), Fátima Cabral, contou sua trajetória e experi-
ência no âmbito do Programa Produtor de Água no 
DF, iniciativa da Agência Nacional de Água (ANA). 
Trata-se de pagamentos aos produtores rurais por 
serviços ambientais com o objetivo de proteger as 
nascentes, diminuindo, assim, os impactos da falta de 
água nas regiões urbanas.

Cabral falou também sobre a agroecologia e a 
agrofloresta, e a transformação do Rio São Bartolo-
meu, com ações de proteção ambiental que levaram à 
sua transformação pessoal. “Eu gostava muito da cida-
de e levei alguns anos para me acostumar com a vida 
no campo. Com o tempo descobri que era ali que eu 
devia desenvolver minhas novas habilidades”.    

Mensagem dada

Ângela Anversa é presidente da Associação Bra-
sileira dos Produtores de Grãos (Abrasgrãos). Para ela, 
a iniciativa da AgroBrasília de inserir em sua grade de 
programação o tema sobre a mulher no agronegócio foi 
de fundamental importância. “O Fórum mostrou como 
o segmento feminino tem crescido no agronegócio 
como produtoras, agrônomas, zootecnistas, veteriná-
rias, e como a mulher tem conquistado seu espaço no 
setor”, avaliou. Segundo ela, o fórum atingiu o objeti-
vo e adquiriu uma grande repercussão. “Muitas pessoas 
nos procuraram após o evento, portanto, acredito que 
o fórum atingiu seu objetivo e a mensagem foi dada.”

O Fórum contou com a participação também de 
Ronara Lasmar, coaching com foco em carreiras Agro e 
a da presidente do Sindicato dos Floricultores, Fruticul-
tores e Horticultores do Distrito Federal (Sindifhort), 
Sandra Padilha. 

“O  debate foi importante e interessante 

porque abriu o leque de oportunidades e 

desmistificou que o Agro é voltado apenas 

para o público masculino.” 

Cíntia Vicentini, agrônoma e gerente 
comercial de HF da Vegetal Agronegócios 

“Esse evento é de extrema importância, 

tendo em vista que as mulheres têm 

que conciliar tantas atividades e aqui 

encontramos mulheres que nos inspiram a 

seguir em frente no agronegócio.”

Talita Cunha, gestora em Agronegócio

“Eu sugiro e recomendo que, na próxima

AgroBrasília, tenhamos um espaço para

um movimento das mulheres no Planalto

Central. As mulheres são aceleradoras da

inovação. Elas compõem um corpo intuitivo,

de foco e de visão. A AgroBrasília é um

evento riquíssimo do agronegócio brasileiro,

no centro do poder. Por que não as mulheres

reunidas para que possamos, inclusive,

acelerar os projetos do Governo Brasileiro 

bem aí no centro do poder?”

José Luiz Tejon – Consultor em Marketing  
e Agronegócio
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Ações simples podem ajudar  
na prevenção dos crimes no campo

Abigeato configura uma espécie de crime de fur-
to em propriedades rurais   envolvendo a subtração de 
animais, como gado bovino, equídeos e outras espécies 
domesticadas. Mas não é só esse tipo de crime que preo-
cupa os produtores rurais. O campo está vulnerável tam-
bém ao roubo de máquinas agrícolas, cargas, defensivos 
e transformadores. 

A resposta para o enfrentamento a esses problemas 
pode estar muitas vezes na adoção de boas práticas de segu-
rança com ações simples, sem muito custo, adotadas a partir 
de informações corretas. É o que argumenta Eugênio Mo-
retzsohn, que fez palestra sobre o tema segurança no agro-
negócio durante a AgroBrasília 2019. 

Formado em Ciências Militares, Moretzsohn é oficial 
de Infantaria pela Academia Militar das Agulhas Negras 
(AMAN), e mestre em Operações Militares pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro (EsAO).  

Durante o evento, Moretzsohn apresentou dados 
onde a média do Brasil é de um policial para cada 473 
habitantes, enquanto a Organização das Nações Unidas 
(ONU) preconiza um policial para cada 450 habitantes.  
“A média do País precisa melhorar para chegar a esse pa-
tamar”, disse. Segundo ele, a análise do contexto mostra 
um ambiente político e jurídico favorável à criminalidade 
até 2018, impunidade e corrupção, e uma baixa eficiência 
da resposta pública. 

“O policiamento no campo precisa melhorar 1000% 
porque a área rural, apesar de ser uma potência econô-
mica, ainda não é uma potência política, e ela precisa ser. 
Somente quando tivermos uma força política com re-
presentatividade para o setor conseguiremos mudar esse 
cenário”. De acordo com o consultor, o policiamento do 
campo precisa ser reforçado porque o agronegócio é o 
setor que tem mantido a economia brasileira. 

manter portões e porteiras fechados com cadeados; 

instalar sistema de alarme ou videomonitoramento; 

ter sempre cães na propriedade;

deixar alguém de confiança para cuidar do campo;

fazer a revisão periódica das cercas para verificar possíveis cortes na sua estrutura; 

manter sempre um celular ou telefone fixo para acionar a polícia, caso necessário; 

não instalar corredor de gado longe da sede da propriedade. 

realizar a contagem periódica para conferir o número de animais; 

dividir a propriedade em invernadas, anotando o número de animais em cada uma; 

marcar e assinalar corretamente todos os animais, de forma legível;

registrar sempre as ocorrências.

Campo protegido

EVENTOS



50  | AGROBRASÍLIA 2019-2020

Dados da Organização das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO) indicam que muitos países 
ao redor do mundo ainda necessitam de ajuda internacio-
nal para produzir alimentos e abastecer a sua população. 
Muitos desses países com insegurança alimentar estão no 
continente africano e entre as causas estão dificuldades cli-
máticas e conflitos de ordem étnica, territorial e religiosa.

O Brasil é um grande produtor e exportador de ali-
mentos, cenário no qual se inclui a região dos cerrados, 
que se destaca na produção nacional de grãos, principal-
mente com culturas irrigadas. 

A AgroBrasília tem mantido ao longo das suas edi-
ções a tradição de receber representantes de países de di-
versas regiões do mundo interessados em conhecer novas 
tecnologias em processos produtivos, insumos, máquinas 
e equipamentos que possam contribuir para melhorar a 
sua produção agrícola. 

Em 2019, a Feira recebeu comitiva composta por 
representantes de 16 nações, sendo a maioria do conti-
nente africano, entre eles embaixadores e conselheiros 
das embaixadas. Jesuíno Alves, conselheiro da embaixada 
de Timor-Leste convidou os produtores e empresas par-
ticipantes da Feira a realizarem negócios com o seu país.

“Aproveitei a visita aqui na AgroBrasília para verificar a 
possibilidade de levarmos novas tecnologias na produção de 
alimentos para  meu país. Em Timor-Leste nós gastamos por 
ano em torno de US$ 700 a 800 milhões em alimentação. Nós 
não produzimos e por esse motivo a minha visita tem a in-
tenção de levar as grandes fábricas para o meu país”, pontuou.

O embaixador da Coreia do Sul Doo Won Choi 
disse que participar da Feira é grande oportunidade para 
aprender um pouco mais sobre o setor, tendo em vista 
que o  Brasil é referência mundial do agronegócio.

Países receberão assistência técnica  
Um dos resultados práticos da presença de represen-

tantes de outros países na AgroBrasília foi a assinatura de 
um protocolo de intenções entre a Emater-DF,  Campo 
Companhia de Promoção Agrícola e Fundação Casa do 
Cerrado, por meio do qual promoverão cursos de capaci-
tação em assistência técnica e extensão rural para países da 
África que estejam em situação de insegurança alimentar. A 
transferência de conhecimentos e tecnologia será feita para 
nove países sendo eles Gana, Moçambique, Angola, Guiné 
Conacri, Senegal, Nigéria, Togo, Zimbábue e Gabão.

A capacitação vai incluir além da extensão rural as 
áreas de educação ambiental e de  proteção e recuperação 
de nascentes degradadas. A presidente da Emater-DF, 
Denise Mendes, lembrou a experiência da empresa nes-
tas áreas, inclusive com o reconhecimento, pela FAO, das 
inovações tecnológicas desenvolvidas pela instituição e 
voltadas para a agricultura familiar na região do cerrado.

O presidente da Campo, Emiliano Botelho, infor-
mou que a empresa tem atendido há três anos a 12 países 
da África com potencial para desenvolver a agricultura 
tropical. Segundo relatou, há dificuldades justamente na 
área de extensão rural. Daí a importância da parceria com 
a Emater-DF pela sua reconhecida experiência nesta área. 

Brasil e países africanos juntos 
na promoção da alimentação

IINTERNACIONAL

Representantes 

de vários países 

em visita à 

AgroBrasília
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Datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) indican que muchos países alrededor del mundo todavía necesitan ayuda internacional 
para producir alimentos y abastecer a su población. Muchos de estos países con inseguridad 
alimentaria se encuentran en el continente africano y entre las causas están las dificultades 
climáticas y los conflictos étnicos, territoriales y religiosos.

Brasil es un importante productor y exportador de alimentos, un escenario que in-
cluye la región del Cerrado, se destaca en la producción nacional de granos, principal-
mente con cultivos de regadío.

AgroBrasília ha mantenido a lo largo de sus ediciones la tradición de recibir repre-
sentantes de países de diversas regiones del mundo interesados em conocer las nuevas 
tecnologías en procesos de producción, insumos, máquinas y equipos que pueden 
contribuir a mejorar su producción agrícola.

En 2019,  la Feria recibió una comitiva compuesta por representantes de 16 
naciones, la mayor parte oriunda del continente africano, incluidos embajadores 
y consejeros de embajadas. Jesuino Alves, asesor de la embajada de Timor-Leste 
invitó a productores y empresas que participan en la Feria a hacer negocios con 
su país. “Hice la visita aquí a AgroBrasília para ver la posibilidad de traer nuevas 
tecnologías en la producción de alimentos a mi país. Em Timor-Leste gastamos 
alrededor de US $ 700 a 800 millones por año em alimentación No produci-
mos y por esta razón mi visita tiene la intención de llevar las grandes fábricas 
a mi país “, dijo.

El embajador surcoreano Doo Won Choi dijo que visitar la feria es 
uma gran oportunidad para aprender un poco más sobre la industria, lle-
vando en cuenta que Brasil es una referencia mundial en agronegocios.

Los países recibirán asistencia técnica

Uno de los resultados prácticos de la presencia de representantes 
de otros países en AgroBrasília fue la firma de un protocolo de inten-
ción entre Emater-DF, Empresa de Promoción Agrícola Campo y 
Fundación Casa do Cerrado, que promoverá cursos de capacitación 
en asistencia técnica y extensión a los países africanos que se en-
cuentren em inseguridad alimentaria. La transferencia de conoci-
miento y tecnología se dará a los siguientes nuevepaíses, Ghana, 
Mozambique, Angola, Guinea Conakry, Senegal, Nigeria, Togo, 
Zimbabwe y Gabón.

La capacitación incluirá además de la extensión rural,  las 
áreas de educación ambiental, protección y recuperación de 
manantiales degradados. La presidenta de Emater-DF, De-
nise Mendes, recordó la experiencia de la compañía en estas 
áreas, incluido el reconocimiento por parte de la FAO de 
las innovaciones desarrolladas por la institución y enfo-
cado en la agricultura familiar en la región del Cerrado.

El presidente de Campo, Emiliano Botelho, in-
formó que la compañía viene sirviendo hace tres años 
a 12 países africanos con  potencial de desarrollar la 
agricultura tropical. Según su relato, hay dificultades 
precisamente en el área de extensión rural. De ahí la 
importancia de la asociación con Emater-DF por su 
experiencia reconocida en esta área.

Brasil y países africanos juntos para 
promover la alimentación



Brazil and African countries  
together to promote food

Data from the United Nations Food 
and Agriculture Organization (FAO) indi-
cate that many countries around the world 
still need international aid to produce food 
and supply their people. Many of these 
food-insecure countries are on the African 
continent and root causes include climate 
difficulties and ethnic, territorial and reli-
gious conflicts.

Brazil is a major food producer and 
exporter including the Cerrado region whi-
ch stands out in the national production of 
grains, especially with irrigated crops. 

AgroBrasília has maintained throu-
ghout its editions the tradition of receiving 
representatives of countries from various 
regions of the world interested in learning 
about new technologies in the production 
processes, inputs, machinery and equip-
ment that can contribute to improve their 
agricultural crops.

In 2019, the Fair was hosted by repre-
sentatives of 16 nations, most of them from 
the African continent, including ambassa-
dors and embassy advisers. Jesuíno Alves, 
Timor-Leste embassy advisor, invited the 
fair’s participating producers and compa-
nies to do business with his country.

“I am visiting AgroBrasília to check 
on the possibility of bringing new techno-
logies in food production to my country. 
In Timor-Leste, we spend around $ 700 to 
800 million dollars a year on food. We do 
not produce and for this reason my visit is 
intended to bring the big factories to my 
country”, he said. 

Korean Ambassador Doo Won Choi 
said attending the Fair is a great opportu-

nity to learn a little more about the sector, 
given that Brazil is a world reference in 
agribusiness. 

Countries will receive technical 

assistance

One of the practical results of the 
presence of representatives of other cou-
ntries in AgroBrasília was the signing of a 
memorandum of understanding between 
Emater-DF, Campo - Companhia de Pro-
mocción Agricola and Fundação Casa do 
Cerrado, through which they will promote 
training courses in technical assistance and 
rural extension to food insecure African 
countries. Knowledge and technology will 
be transferred to nine countries including 
Ghana, Mozambique, Angola, Guinea Co-
nacri, Senegal, Nigeria, Togo, Zimbabwe 
and Gabon.

The training will include beyond ru-
ral extension the areas of environmental 
education and protection and recovery of 
degraded water springs. The president of 
Emater-DF, Denise Mendes, recalled the 
company’s experience in these areas, inclu-
ding the recognition by FAO of technolo-
gical innovations developed by the insti-
tution and aimed at family farming in the 
Cerrado region.

The president of Campo, Emiliano 
Botelho, said the company has been serving 
for 3 years 12 African countries with po-
tential to develop tropical agriculture. As 
reported, there are difficulties precisely in 
the area of rural extension, hence the im-
portance of partnering with Emater -DF 
for its recognized experience in this area.
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