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Emater-DF comemora sucesso da AgroBrasília
Mais uma AgroBrasília chegou ao fim. E, mais uma vez, o evento foi um sucesso,
graças ao esforço e dedicação de cada empregado da Emater-DF. Os 13 circuitos
do Espaço da Agricultura Familiar receberam centenas de produtores rurais,
trabalhadores, técnicos, estudantes e consumidores que puderam ver de perto as
tecnologias inovadoras que a empresa tem compartilhado para trazer mais
desenvolvimento ao campo, com bem-estar social, renda e respeito ao meio ambiente. O foco das tecnologias apresentadas foi o uso racional da água.
Preparamos este Informater especial com um resumo do que foi a 11ª edição da
AgroBrasília. Muito aprendizado, muito conhecimento compartilhado, mais integração entre os colegas e a certeza de que estamos cumprindo nosso papel como
extensionistas: levar desenvolvimento, tecnologia, inovação e bem-estar às famílias do campo.

Dias de Campo
ILPF
Mais de 200 pessoas entre estudantes, produtores, consultores e técnicos participaram, na sexta
(18), do Dia de Campo sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta.
Durante a atividade, pesquisadores da Embrapa
falaram sobre as vantagens desse sistema que
une três atividades e reduz os lançamentos de
gás carbônico na atmosfera, tornando a agropecuária mais sustentável.

Floricultura
O Circuito da Floricultura recebeu centenas de visitantes, dentre eles, o grupo de
idosos do núcleo rural Tabatinga.
No sábado (19), mais de 60 pessoas
participaram de um dia de campo que
apresentou as principais tendências do
paisagismo.

Produção Orgânica
O dia de campo Manejo de solo e água na agricultura orgânica apresentou, entre várias tecnologias, o uso da compostagem laminar para fertilização do solo. Segundo o coordenador do
circuito de agroecologia, Rafael Lima, trata-se de
uma maneira de facilitar o uso da compostagem.
Roseli Garcia esclareceu que não é uma técnica
isolada que traz os resultados, mas a soma delas
e a adequação à realidade local, que levam a uma
produção de qualidade.

Palestras
Cozinha Show
Uma inusitada e saborosa mistura do doce com o salgado: essa é receita de tilápia empanada com molho de
maracujá, preparada pelo técnico em agroindústria
Flávio Bonesso, da Emater-DF, durante o Cozinha Show
— oficina promovida pelo Sebrae-DF na tarde de quinta-feira (17). A receita foi elaborada pela equipe do Centro
de Capacitação Tecnológica e Desenvolvimento Rural
(Centrer) da Emater-DF. Cerca de 30 pessoas participaram da oficina. Quem provou, aprovou.

Jovens Rurais
A administradora de empresas Denise
Maldaner, de 28 anos, relatou sua experiência com a agroindústria familiar para um
grupo de jovens no sábado (19). A Emater-DF aproveitou a AgroBrasília para falar
sobre a importância e as oportunidades do
empreendedorismo para os moços e moças
da área rural.

Gestão Rural
O Seminário de Aplicativo de Gestão Rural reuniu
produtores para discutir a criação de um aplicativo
sobre o tema. A ideia é colocar no celular uma
ferramenta para acompanhar a gestão da propriedade, que converse com os sistemas da Emater-DF.
O aplicativo está em fase de estudo, envolvendo a
Gerência de Tecnologia de Informação e as coordenações de Crédito Rural e Empreender e Inovar. A
previsão é que sua modelagem seja concluída em
média em um ano.

Plantas Não Convencionais
Para incentivar o resgate do consumo e cultivo
das Plantas Alimentícias Não Convencionais
(Panc), a Gedes e o Centrer realizaram uma oficina para ensinar a identificar e inserir essas plantas
na alimentação.
Diversos agricultores aprenderam que as Panc
são altamente nutritivas e podem ser cultivadas
em qualquer espaço, pois não possuem um
manejo exigente. Além de serem facilmente
encontradas na natureza, o cultivo dessas hortaliças em pequenas áreas ajuda a preservar a biodiversidade e promover a segurança alimentar e
nutricional das famílias.

Programa de Regularização
Ambiental
Na palestra sobre o Programa de Regularização Ambiental (PRA), Marcos Lara explicou a
todos que o PRA é um conjunto de iniciativas
a serem desenvolvidas por proprietários ou
posseiros rurais com o objetivo de adequar e
promover a regularização ambiental. Ele explicou como o produtor deve agir para fazer o
seu PRA.

Circuitos Tecnológicos
Olericultura
Agricultores e interessados puderam conhecer ,
no circuito da olericultura, novas cultivares de
hortaliças em diferentes sistemas de cultivo. Os
canteiros possuíam o Irrigas implantado, uma
tecnologia que auxilia o produtor a verificar se a
planta precisa de irrigação. O foco é a economia
da água.
Além disso, foram apresentados diversos modelos de estufas para cultivo protegido e o cultivo
no sistema hidropônico, que também faz o uso
racional da água.

Fruticultura
O cultivo de pitaya — uma fruta exótica muito
saborosa — consorciado com outras espécies é
uma alternativa interessante e com muita saída.
Técnicos da Emater-DF apresentaram a possibilidade no Circuito da Fruticultura, que atraiu
vários visitantes durante a AgroBrasília.

Agroecologia
Interessados na criação de aves e produção de
ovos no sistema agroecológico puderam conhecer a tecnologia no circuito da agroecologia.
O circuito trouxe ainda os sistemas agroflorestais, o plantio direto de hortaliças e diversas
outras tecnologias.

Bovinocultura
Dezenas de produtores rurais, técnicos, estudantes e demais visitantes conheceram, no Circuito
da Bovinocultura, uma maneira simples, barata e
ambientalmente eficaz para ordenhar vacas: o
curral com um tanque de dejetos ao lado foi
construído para demonstrar que é possível
ganhar dinheiro com leite sem causar impactos
ao meio ambiente. O circuito, no Espaço da Agricultura Familiar da AgroBrasília, foi uma das principais atrações do evento.

Apicultura
Qual material eu preciso para iniciar uma
criação de abelhas? Qual o equipamento
adequado de proteção individual? O que eu
preciso ter para extrair o mel da colmeia? Essas
e muitas outras questões puderam ser respondidas no circuito da apicultura. Os interessados
ouviram sobre a importância das abelhas na
agricultura.

Piscicultura
No Circuito da Piscicultura, três tanques de
peixes demonstravam técnicas inovadoras para a
criação de pescados em pequenas propriedades.
O destaque foi a utilização de bioflocos, uma
alternativa rentável e que utiliza pouca água para
produção de camarões e outras espécies de
peixes. O espaço chamou a atenção de piscicultores e produtores que pretendem iniciar na atividade.

Avicultura
Viabilidade técnica da criação de galinhas
poedeiras e frangos de corte e alimentação de
frangos e galinhas caipiras: esses foram os
temas abordados no Circuito da Avicultura,
que atraiu a atenção de produtores e visitantes. Os técnicos da Emater-DF falaram sobre as
vantagens da criação desses animais, que
pode ser uma boa alternativa de renda, uma
vez que o Distrito Federal é grande consumidor de frango e ovos.

Saneamento Rural
Fossas ecológicas de baixo custo são possíveis de
ser instalados nas propriedades rurais. Esse foi o
tema abordado no Circuito de Saneamento Rural,
onde produtores, técnicos e estudantes puderam
conhecer de perto as alternativas de construção de
sistemas que evitam a contaminação do solo e dos
lençóis freáticos.

Floricultura
Interessados no cultivo de flores de corte puderam
conhecer o cultivo de lisiantus, gladíolos, copo de
leite e girassóis. A alegria das cores encheu os olhos
dos visitantes, além de ser um mercado em expansão.

Gestão Ambiental
Na Gestão ambiental os visitantes aprenderam o que é uma área degradada e o
que é uma área recuperada e o impacto
para toda a região da preservação
ambiental.
Este ano, teve também para as crianças
uma brincadeira sobre adivinhar em qual
casa o pintinho poderia entrar. Quem se
arriscou, ganhou brindes.

Suinocultura
Com a reestreia do Circuito da Suinocultura, a Emater-DF apresentou ao produtor a técnica da cama sobreposta: um
meio de abrigar os animais com economia de água e diminuição significativa da
contaminação do solo. Na sexta-feira (18),
um coquetel com degustação de carne
suína marcou o evento.

Organizações Sociais
O Galpão das Organizações Sociais recebeu centenas de visitantes. Artesanato,
doces, geleias, sucos, licores, biscoitos e
vários outros produtos de agroindústrias,
assentamentos e comunidades rurais
atendidos pela Emater-DF puderam ser
apreciados e adquiridos pelos visitantes
da AgroBrasília.

Feliz
Aniversário
02 - Ayslan Barbosa Moreno
02 - Otávio Nóbrega
Henriques
04 - João Victor Bergamo
Gonçalves
05 - Jorgiane Cristina da Cruz
07 - Bruna Maria M. Heckler
09 - Muriel de Oliveira
Guedes
09 - Márcio Meirelles
Machado
10 - Renata Cabús Dias Batista
10 - Larissa Gomes Dias
10 - Meire Maria Pinto
14 - Henrique Lourenço
Pacheco
15 - Janaína Pereira Dias
15 - Flávio Rodrigo B. M.
Pereira

17 - Rodrigo Marques
Batista
19 - Jorge Alexandre Xavier
Rocha
20 - João Pires da S. Filho
21 - Luiz Augusto Rocha
22 - Ludilson Antônio Cruz
de Souza
22 - Carla Machado Martins
23 - Antônio Dantas Costa
Júnior
24 - Fábio Renato da Silva
Rodrigues
26 - Taís de Assis Gaspar de
Carvalho
29 - Igor Pereira Alves
Natividade
29 - Pedro Ivo Braga Passos
30 - Carlos Antônio Banci

