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São mais de 200 produtores rurais, cerca de 6,3 
toneladas de morangos plantados numa área 

de pouco mais de 180 hectares: a região de 
Brazlândia, de onde vêm 98% da fruta no 
Distrito Federal, comemorou mais uma 
safra com bastante participação popular, 
morangos, doces, geleias, licores, tortas, 
bolos, concurso de receitas, oficinas de 
gastronomia, comercialização de artesanato, 
flores e plantas ornamentais, dentre várias 

outras atrações. A abertura oficial do evento 
ocorreu na sexta-feira, 31 de agosto.
Segundo o presidente da Associação Rural e 

Cultural de Alexandre de Gusmão (Aracg), Takao 
Akaoka, a festa ocorreu em meio a desafios. “A 

crise hídrica ainda não acabou completamente. 
Temos que nos adaptar à nova realidade, de continuar 

produzindo com menos água e qualidade. A Emater-DF 
tem nos ajudado bastante nesse sentido, o que nos fez chegar à realização de mais 
uma festa”, comentou. Takao citou também os 110 anos da imigração japonesa no 
Brasil, comemorados em 2018.

O presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro, relembrou a primeira festa, ocorrida 
em 1996, e enumerou as inovações e tecnologias marcadas pela produção em 
Brazlândia. “Temos novas variações surgindo, controle biológico e agroecológico 
de pragas, tecnologia, inovação, tudo isso movimentando mais de R$ 30 milhões 
na economia local”, destacou. O presidente da empresa ressaltou ainda que os 
extensionistas da Emater-DF trabalham incansavelmente para auxiliar os 
produtores. “Graças ao esforço conjunto dos nossos 
técnicos e dos produtores, a produção de morangos 
continua, mesmo com novos padrões de utilização 
de água, devido à crise hídrica”, comentou. 

Após a abertura oficial, um bolo de 23 metros 
foi cortado e dividido entre os visitantes. 
Além dos estandes de comercialização 
e gastronomia, a programação da festa 
incluiu eventos técnicos realizados pelos 
escritórios da Emater-DF em Brazlândia e 
Alexandre de Gusmão. 

Festa do Morango chega à 23ª edição



Inovação tecnológica para a cultura do morango 

A Emater-DF tem buscado levar tecnologia 
e conhecimento para melhorar a produtividade 
de seus agricultores atendidos. É o que 
mostrou a Oficina de manejo do ácaro rajado 
na cultura do morango, que aconteceu no 
dia 28 de agosto, abrindo o 14º Encontro 
Técnico do Morango, em Brazlândia. “A oficina 
busca trazer informações precisas e que vão 
contribuir para redução de custos e promoção 
do melhor manejo para esse problema, que 
é sério”, afirmou o presidente da Emater-DF, 
Roberto Carneiro, na abertura da capacitação.

A oficina apresentou o controle biológico 
do ácaro rajado no cultivo de morango. 
Diante dessa praga, que tem elevado custos 
e prejudicado a produção da hortaliça, a 
proposta da Emater-DF foi de acompanhar o uso dessa tecnologia na propriedade 
de José Ricardo Serrano, produtor em Brazlândia. O resultado foi que Serrano está 
há dois meses sem precisar pulverizar o acaricida e ainda aumentou sua produção 
de morangos em 20%, em relação ao ano anterior. “Melhora a qualidade para os 
trabalhadores, melhora a polinização, pois você vê mais abelha na plantação e o 
resultado é mais fruto na lavoura”, relata o produtor. 

Mesmo com o uso do agrotóxico correto, 20% da praga permanece e volta a atacar 
a lavoura, em um ciclo muito curto. O pesquisador da Embrapa Hortaliças, Miguel 
Michereff, explicou aos produtores o motivo. “O ácaro começa a atacar as folhas mais 
baixas e mais velhas e os ovos ficam protegidos embaixo da folha pela teia que o 
ácaro faz, por isso o agrotóxico não alcança esses ovos e torna o controle mais difícil”, 
explicou Michereff. O controle biológico consiste em colocar um ácaro predador que 
come os insetos adultos e também os ovos.

Mas a técnica exige um manejo cuidadoso por parte dos 
produtores como, por exemplo, realizar inspeções 

semanais na lavoura para observar os resultados. O 
saldo, porém, demonstrou ser bastante positivo 
e a expectativa é que a oficina incentive mais 
produtores a adotarem essa tecnologia, a fim 
de levar uma fruta de qualidade cada vez 
melhor para o consumidor, e de aumentar a 
lucratividade da produção para o agricultor.



Palestra explica importância das boas práticas 
na cultura do morango

O morango é um dos frutos mais perecíveis e está 
entre os mais sensíveis no quesito contaminação. 
Por esse motivo, a Emater-DF realizou, na manhã 
do dia 1º (sábado), uma palestra sobre Boas 
Práticas Agrícolas. O evento aconteceu no 
espaço da Feira de Floricultura (FloraBraz), 
na Festa do Morango e as extensionistas 
da empresa Luciana Xavier e Joseane Lelis 
orientaram os produtores quanto aos cuidados 
a serem tomados desde a pós-colheita até o 
transporte para comércio ao consumidor final. 

Entre as principais orientações passadas 
durante a palestra estão a importância do uso do 
equipamento de proteção individual (EPI) completo; 
o uso de caixas de plástico e não de madeira, para 
realizar a colheita do morango; a higiene pessoal do 
manipulador; a forma correta de lavar as mãos; o fluxo que deve ser seguido na área 
de embalamento e os tipos de embalagens disponíveis para o morango. “Todos esses 
cuidados contribuem para manter a qualidade do morango em todas as etapas, até 
chegar ao consumidor”, explica a extensionista rural Luciana Xavier.

Ao total, 27 produtores participaram do evento e puderam aprender ou reforçar 
seu conhecimento sobre como proceder em cada etapa. “Para se tornar uma prática 
mais comum, falta o produtor realmente adotar o hábito correto dos procedimentos 
recomendados, ou seja, precisa gerar a cultura de seguir as orientações 
adequadamente”, diz Luciana Xavier.

 



Prato salgado vence o concurso de receitas

“O Rei e a Rainha”: uma delciosa combinação de morango com batata foi o 
prato vencedor do 14º Concurso de Receitas com Morango, realizado pela Emater-
DF. A divulgação do resultado ocorreu no dia 2 (domingo), durante a 23ª Festa 
do Morango, e premiou o grupo formado por Lindaura Carvalho da Silva, Elisa 
Dourado dos Santos e Rosa Oliveira, moradoras do núcleo rural Chapadinha, na 
região administrativa de Brazlândia. 

Lindaura, de 80 anos, afirma que quis juntar o rei da festa — o morango — com 
a rainha. “Usamos a batata em vários pratos e acompanhamentos. Então pensei 
em combinar os dois numa receita diferente”, conta. “Gosto de misturar o sal com 
o doce, fazer coisas que ninguém nunca fez”, acrescenta. Sua companheira Eliza 
confirma: “A ideia é sempre dela. Nós formamos o grupo para ajudá-la a preparar 
as receitas”, diz. 

As três participantes do grupo integram a Associação das Donas de Casa da 
Chapadinha, que promove reuniões onde as receitas do concurso são servidas. 
“Também aceitamos encomendas”, afirma Elisa.

A receita foi apresentada em rede nacional na quarta-feira (5), na TV Globo, 
com direito a premiação simbólica. Dona Lindaura fez questão de ressaltar o apoio 
que teve da Emater-DF na realização do concurso. “Sempre fomos auxiliados pela 
empresa, que incentiva as atividades rurais”, afirmou. 

Realizado há 14 anos, o concurso foi uma iniciativa da Emater-DF para estimular 
o consumo do morango, o que aquece ainda mais a economia rural e gera renda 
às famílias do campo. Há oito edições, o certame é realizado em parceria com a 
Universidade Católica de Brasília (UCB), cujos professores e estudantes do curso de 
Gastronomia são os jurados. Os itens avaliados são: higiene no preparo, estética, 
apresentação, sabor, criatividade e originalidade. 

Neste ano, sete grupos participaram do concurso. Os três primeiros lugares 
receberam uma premiação em dinheiro, oferecida pela Associação Rural e Cultura 
de Alexandre de Gusmão (Arcag).



1º Lugar: O Rei e a Rainha
Lindaura Carvalho da Silva
Elisa Dourado dos Santos
Rosa Oliveira

Vencedores do 14º Concurso de Receitas com Morango

2º Lugar: Cesta de Morango
Noilde de Jesus

Tereza

3º Lugar: Surpresa de Morango
Raimundo Nonato Moreira Trindade
Jéssica Gonçalves Ferreira
Jenifer Gonçalves Ferreira



Você sabe o que são alimentos funcionais? Quem participou das oficinas 
promovidas pela Emater-DF na 23ª Festa do Morango sabe: são alimentos 
que desempenham alguma função importante e benéfica no nosso 
organismo. Essa informação foi repassada para os visitantes que assistiram 
à preparação de duas receitas bastante saborosas com base de morango: 
bombons funcionais e tartaletes. 

De acordo com a nutricionista Danielle Amaral, do Centro de Capacitação 
Tecnológica e Desenvolvimento Rural (Centrer) da Emater-DF, a preferência 
para o preparo dos pratos é a utilização de ingredientes naturais. “Em vez de 
açúcar, por exemplo, é bom usar frutas na receita, como ameixa ou passas. 
O açúcar presente nesses alimentos adoça a iguaria”, explicou. 

Os participantes receberam as receitas impressas e um material de 
divulgação dos cursos oferecidos pelo Centrer. 
Ao final, todos puderam provar os doces e 
salgados preparados pela nutricionista, 
com apoio da economista doméstica Ana 
Paula Rosado. As oficinas foram um dos 
eventos mais concorridos da Festa do 
Morango.

Oficinas apresentam alimentos funcionais



Maior exposição agrícola do DF tem cerca 
de 800 amostras de produtos

Cerca de 200 agricultores de Brazlândia, Alexandre de Gusmão e Ceilândia 
participam da 29ª Exposição Agrícola de Brazlândia, realizada de sexta-feira 
a domingo (07 a 09), na 23ª Festa do Morango. O objetivo é apresentar ao 
público a diversidade da agricultura local e incentivar os produtores a melhorar 
a produção e a qualidade do alimento.

Jurados convidados pela Emater-DF avaliaram cerca de 800 produtos 
diferentes, entre frutas e hortaliças, em diversos quesitos: apresentação, 
conformação anatômica (forma), consistência (padrão de comercialização), 
coloração e peculiaridades de cada produto. Após a análise dos jurados, os 
produtos recebem uma colocação, de forma a valorizar os agricultores que 
atenderam bem aos quesitos.

Só de morango, a mostra apresentava 13 
variedades diferentes, entre eles Oso Grande, 
Cristal, Percinque, Camino Real e Portola.



Espaços atraíram público

A 23ª Festa do Morango de Brasília reuniu, mais uma vez, milhares de 
pessoas no espaço da Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão 
(Arcag), em Brazlândia. O público pôde conhecer e adquirir não só as delícias 
vindas da fruta, na Morangolândia — como doces, tortas, geleias, licores e 
o próprio morango in natura —, como também flores e plantas ornamentais 
na Feira de Floricultura de Brazlândia (FloraBraz). 

A Emater-DF esteve presente em ambos os locais: no primeiro, com um 
estande de informações e comercialização de lanches, temperos, biscoitos e 
panificados; na FloraBraz, a empresa montou um estande para tirar dúvidas 
do produtor rural sobre Boas Práticas Agropecuárias (BPA). 


