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AgroBrasília 2015
e o Ano Internacional dos Solos

ViViana Braga

Eleito o Ano Inter-
nacional da Con-

servação dos Solos, 
pela Organização das 
Nações Unidas para a 
Alimentação e Agri-
cultura (FAO), 2015 
terá um calendário 
intenso de ações alu-
sivas ao solo. Alinha-
da a essa tendência 
mundial, a AgroBra-
sília, em sua oitava 
edição, prepara uma 
programação voltada 

ao tema, em que espe-
cialistas e produtores 
terão a oportunidade 
de trocar experiências 
e aprender mais sobre 
a importância do uso 
correto da terra.

Considerado parte 
fundamental para o 
bem-estar e sobrevi-
vência dos seres hu-
manos, o solo é um 
dos principais meios 
de desenvolvimento 
econômico dos países. 
No entanto, segundo 
dados do Ministério 

Exemplo de plantio direto de soja

Erosão em sistema convencional de preparo de solo

Marcos Aurélio Sá, pesquisador da Embrapa Cerrados

da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimen-
to (Mapa), apenas no 
Brasil existem cerca 
de 40 milhões de hec-
tares de áreas de pas-
tagem em algum es-
tágio de degradação e 
com baixa produtivi-
dade. No mundo, pelo 
menos dois hectares 
de solo são destruídos 
pelo crescimento ur-
bano, a cada minuto, 
de acordo com a FAO.

Para Marcos Auré-
lio Sá, engenheiro agrô-
nomo e pesquisador 
da Embrapa Cerrados, 
apesar de a pecuária 
e agricultura estarem 
mais tecnificadas, ain-
da há muito que ser 
melhorado. “No que se 
refere à conservação 
dos solos, o Brasil é um 
país de contrastes, pois, 
ao mesmo tempo em 
que temos produtores 
utilizando tecnologias 
de ponta, há casos em 
que, por falta de orien-
tação ou conhecimento 
técnico, não são utili-
zadas práticas adequa-
das”, relata.

Durante a Agro-
Brasília, os visitantes 
contarão com uma 

série de palestras e de-
bates, inclusive de co-
mitivas internacionais, 
que tratarão sobre te-
mas globais, como con-
servação dos solos, da 
água, bem-estar ani-
mal, alimentos orgâ-
nicos, além de outros. 
“Precisamos refletir o 
sistema como um todo. 
Não se pode pensar em 
conservação dos so-

los, por exemplo, sem 
também preocupar-se 
com a preservação da 
água”, completa Sá.

A AgroBrasília é 
considerada uma das 
maiores feiras de agro-
negócio do Brasil. Ins-
talada numa área de 500 
mil m², no Parque Tec-
nológico Ivaldo Cenci, a 
Feira tem se destacado 
como celeiro de inova-

ções e realização de ne-
gócios junto às melho-
res empresas do setor e 
agricultores interessa-
dos em técnicas inova-
doras de produção.

A Feira é uma rea-
lização da Cooperativa 
Agropecuária da Re-
gião do Distrito Fede-
ral (Coopa-DF) e acon-
tece no período de 12 
a 16 de maio de 2015.
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Conservação da terra será um dos destaques da Feira
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Novos investimentos 
na infraestrutura 
para a AgroBrasília 2015

ViViana Braga

Os preparativos para a oi-
tava edição da AgroBra-

sília, a Feira Internacional 
dos Cerrados, não param. 
A quatro meses do evento, 
a equipe da Feira trabalha 
duro nas instalações do Par-
que Tecnológico Ivaldo Cen-
ci, na BR 251, km 05, local 
onde será realizado o evento.

Este ano, uma das gran-
des novidades da Feira será 
o auditório com capacidade 
para cerca de 300 pesso-
as. O espaço contará ainda 
com duas salas, cada uma 
comportando 40 pessoas, 
onde serão realizados cur-
sos, seminários e oficinas. 
A área total da construção é 
de 600 m² e o investimento 
foi de, aproximadamente, 
R$ 1,2 milhão, oriundos de 
emenda parlamentar do 
Deputado Distrital Joe Val-
le, executadas pelo Gover-
no do Distrito Federal. “É 
um espaço bem equipado, 
que vem preencher aquilo 
que faltava no Parque, em 
nível de infraestrutura. Es-
tará pronto para ser usado 

tanto na AgroBrasília, como 
ao longo de todo o ano”, diz 
Ronaldo Triacca, coordena-
dor geral da Feira.

Dentro dessa perspec-
tiva de crescimento, outra 
área que vem se fortalecen-
do é a pecuária. Em 2015, 
leilões, provas e uma maior 
participação de criadores 
está sendo prevista pela co-
ordenação da Feira. “Con-
taremos com a presença de 
associações e criadores das 
raças Braford, Simbrasil e 
Zebu. Inclusive, a Associação 
Brasileira de Criadores de 
Zebu (ACBZ) estará presente 
no Pavilhão Internacional, 
além de alguns expositores 
internacionais ligados à pe-
cuária”, conta Triacca.

Ainda segundo o coor-
denador da AgroBrasília, 
a Feira possui um espaço 
dedicado aos produtores 
de gado de corte e de leite, 
bem como equinos e ovinos. 
“O espaço é gratuito, por-
tanto, está aberto para os 
criadores que quiserem vir 
e expor seus animais aqui. 
Os interessados devem pro-
curar o escritório da Agro-

Brasília e tratar diretamen-
te conosco, que daremos 
todo o encaminhamento”, 
completa Triacca. 

O gerente do Parque Tec-
nológico Ivaldo Cenci, José 
Roberto Gonçalves, destaca a 
infraestrutura do local como 
um dos pontos positivos da 
Feira. “Atualmente, conta-
mos com uma excelente in-
fraestrutura de restaurantes 
fixos, pavilhões, das áreas da 
agricultura familiar e compe-
tições”, destaca.

A AgroBrasília está ins-
talada numa área de 500 mil 
m² e possui localização pri-
vilegiada, bem no centro de 
uma região onde são cultiva-
dos mais de 500.000 hectares, 
abrangendo o Distrito Fe-
deral, Goiás, Minas Gerais e 
Bahia, junto às condições de 
solo e de clima representa-
tivas do Centro-Oeste brasi-
leiro. Além disso, a Feira está 
a apenas 60 km de Brasília, 
sendo a Feira de agronegó-
cio no Brasil realizada mais 
próxima a um aeroporto in-
ternacional, proporcionando 
acesso rápido, fácil e confor-
tável aos interessados.

ronaldo triacca e Mozer teixeira, gerente de obras da Seagri, visitam obra do auditório
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agroBrasília é mais uma 
vez destaque no mundo do 
agronegócio!

Mais um ano que se 
inicia, e as dificuldades 
do homem do campo 
não mudaram. Dessa 
vez, veranico; espera-
mos que “São Pedro” 
mande logo a chuva tão 
esperada por todos.

 Quanto à nos-
sa Feira AgroBrasília 
estamos, a todo vapor, 
organizando mais uma 
edição, que esperamos 
seja ainda melhor que 
a do ano que passou. Se 
tudo correr bem, estare-
mos com um excelente 
auditório construído e 
não mais montado, sem 
riscos de infraestrutura, 
com muito mais como-

didade e qualidade nas 
apresentações e discus-
sões. Também prestigia-
remos, na AgroBrasília 
2015, o Ano Internacio-
nal dos Solos, determi-
nado pela Organização 
das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricul-
tura -FAO, tema impor-
tantíssimo que coloca o 
nosso setor produtivo 
ainda mais em evidên-
cia. Faremos o pavilhão 
internacional com novo 
formato, voltado tam-
bém para a pecuária e 
com participação do pú-
blico, pois haverá atrati-
vos para isso, e, por úl-
timo, o nosso Espaço de 
Valorização da Agricul-
tura Familiar, que estará 
muito mais dinâmico.

Boa leitura e um ex-
celente 2015 a todos!

Ronaldo C. Triacca
Coordenador geral da 
AgroBrasília

CO FO D -P  A

Competição de Cultivares
A Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF) e a 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) têm a satisfação 
de convidar-lhe para o Dia de Campo da Competição de Cultivares da 
AgroBrasília 2015.

A competição é composta de 36 materiais, sendo 13 de soja RR Intacta, 13 de 
soja RR, e 10 híbridos de milho. As 8 empresas participantes (Agroceres, 
Brasmax, Coodetec, Dow Agrosciences, Embrapa, Morgan, Nidera e Syngenta,) 
estarão presentes para explicar as características de cada cultivar.

Venha observar de perto o comportamento dos materiais em relação ao 
veranico ocorrido nessa safra.

Convite para o Dia de Campo

Data: 28 de fevereiro (sábado)
Horário: 09 horas
Local: Br 251, km 07, Fazenda Triacca, em frente à sede da Coopa-DF - Pad-DF - Brasília-DF

Informações: (61) 3339-6542 | (61) 3339-6516 | www.agrobrasilia.com.br

PatrocinadoresApoio

www.dimicron.com.br www.koppert.com.br
CO FO D -P  A

Secretaria de Agricultura
e Desenvolvimento Rural

Feira Internacional dos Cerrados
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Competição de Cultivares auxilia 
produtores na produção de grãos

EVAF investe em novidades 
e mais conforto aos visitantes

ViViana Braga

Numa área de 15 hec-
tares, a equipe da 

AgroBrasília plantou a 
Competição de Cultivares 
de Soja e Milho para a edi-
ção de 2015. Ao todo, oito 
empresas participam do 
evento, que tem o objeti-
vo de mostrar aos produ-
tores as melhores opções 
de cultivares de soja e hí-
bridos de milho disponí-
veis no mercado.

Neste ano, trinta e 
seis materiais compõem a 
disputa. Foram plantadas 
treze variedades de soja 
RR Intacta, outras treze de 
soja RR e dez híbridos de 
milho. O plantio ocorreu 
no período de 6 a 10 de 
novembro de 2014. 

Segundo Carlos Vi-
tor Silva, coordenador 

da competição, a ex-
pectativa é que, a partir 
do dia 15 de fevereiro, 
os primeiros materiais 
de soja precoce sejam 
colhidas. “Como os ma-
teriais têm ciclos dife-
rentes, eles são colhi-
dos à medida que estão 
prontos para a colhei-
ta. No primeiro dia da 
AgroBrasília, é que será 
conhecido o resultado 
final da competição”. 

Durante a Competição 
de Cultivares, os materiais 
plantados na mesma data 
e com as mesmas condi-
ções de solo e controle 
fitossanitário apresentam 
resultados variados, tor-
nando-se importante fer-
ramenta para tomada de 
decisão da próxima safra. 

Ainda segundo Car-
los Vitor, em princípio, 

o mais importante para 
o resultado final da 
competição é a maior 
produtividade. No en-
tanto, este fator nem 
sempre é decisivo na es-
colha dos produtores, já 
que também são levadas 
em consideração as di-
ferentes características 
dos materiais, como re-
sistência ou tolerância 
a doenças, exigência a 
fertilidade de solo, ciclo, 
entre outros.

Dentro da progra-
mação da competição, o 
tradicional Dia de Campo 
da Competição Cultivares 
foi marcado para 28 de 
fevereiro, às 9h. “Essa é a 
oportunidade que os pro-
dutores têm de conhecer 
e escolher as melhores 
opções de cultivares de 
soja e híbridos de milho 

ViViana Braga

Sucesso de público em 
todas as edições da 

AgroBrasília, o Espaço de 
Valorização da Agricultu-

ra Familiar (EVAF) contará 
com novidades na oitava 
edição da Feira. Voltado 
para a promoção de téc-
nicas agrícolas que incre-
mentem a produção dos 

Carlos vitor, responsável pela Competição de Cultivares

névio Guimarães, coordenador do EvAF
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para o plantio da próxima safra. 
Nessa ocasião, cada empresa parti-
cipante aproveita para passar mais 
informações de seus materiais", 
completa Silva. 

A AgroBrasília é uma realiza-

ção da Cooperativa Agropecuá-
ria da Região do Distrito Federal 
(COOPA-DF) e acontecerá no perí-
odo de 12 a 16 de maio de 2015, no 
Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, 
junto à BR 251, Km 05.

Essa é a oportunidade 
que os produtores têm 
de conhecer e escolher 
as melhores opções de 
grãos para o plantio 
da próxima safra..."

Carlos Vitor

pequenos agricultores, o 
espaço terá uma área ainda 
mais atrativa e confortável 
para os visitantes.

De acordo com Névio 
Guimarães, coordenador do 
EVAF, um dos principais ob-
jetivos deste ano é facilitar 
a locomoção dos produtores 
pela área de 40 mil m². “Em 
2014, tivemos um cresci-
mento, em termos de área, 
de aproximadamente 30% 
em relação aos demais anos. 
Portanto, para esta edição, 
estamos planejando outra 
entrada, em que as pesso-
as vão percorrer metade 
do que caminharam no ano 
passado, assim como pode-
rão ver todos os estandes. 
Além disso, pretendemos 
disponibilizar um transpor-
te para levar os visitantes de 

um ponto a outro”, disse.
Em 2015, o EVAF apre-

sentará quatorze circuitos 
diferentes dentre Floricul-
tura, Piscicultura, Olericul-
tura, Avicultura, Apicultu-
ra, Pecuária, além de outros, 
todos com novos atrativos. 
“No estande de tecnologia 
adaptada, por exemplo, já 
preparamos um plantio de 
mandioca, em que os produ-
tores poderão ver as alavan-
cas de colheita, que ajudam 
muito no dia a dia. Nesse 
caso, os visitantes também 
terão a oportunidade de co-
lher e levar as ramas para 
casa”, conta Guimarães.

Outra novidade pre-
vista para o espaço será a 
mudança dos estandes de 
artesanato e agroindústria 
para próximo do Pavilhão 

Internacional, o que deve 
aumentar a visitação e fa-
cilitar o comércio.

Com relação à área 
de grãos, será ampliada a 
exposição de máquinas e 
seus diferentes tipos de 
utilização. A área contará 
ainda com a presença de 
agentes financeiros, as-
sim como de crédito rural. 
“Dessa forma, o produtor 
que se interessar por um 
equipamento terá dispo-
nível uma equipe de crédi-
to que possa elaborar um 
financiamento, realizar a 
consulta de pré-projeto e 
projeto e, em seguida, o 
agente financeiro já discu-
te quais são os caminhos 
para efetivar essa compra 
ou não”, enfatiza o coor-
denado do espaço.
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AgroBrasília terá pavilhão exclusivo 
para mercado internacional

Em busca de novas tecnologias

ViViana Braga

As comitivas internacio-
nais que visitarem a 

AgroBrasília 2015 contarão 
com um espaço dedicado a 
área internacional. Um pavi-
lhão concentrará empresas 
e programas brasileiros de 
setores estratégicos do agro-
negócio voltados aos merca-
dos externos, em especial, à 
América Latina, África e a al-
guns países da Europa. Neste 
ano, representantes de mais 
de trinta nações são espera-
dos no evento.

A expectativa da orga-
nização da Feira é aumen-
tar o número de visitantes 
de embaixadas e corpos 
diplomáticos presentes em 
Brasília, objetivando atrair, 
além das comunidades in-

ternacionais que vivem no 
Brasil e na região de Brasí-
lia, o público em geral. Na 
programação, especialistas 
em diversos setores como 
o bem-estar animal, ali-
mentos orgânicos, dentre 
outros, realizarão debates 
com o público, represen-
tantes do governo brasilei-
ro e outras entidades. “Este 
será o primeiro ano em que 
a Feira terá um pavilhão 
exclusivamente dedicado 
ao agronegócio brasileiro 
voltado ao mercado inter-
nacional e às empresas in-
ternacionais interessadas 
no Brasil. Será um espaço 
dinâmico, com até quinze 
expositores. Além disso, a 
área contará com um pal-
co onde ocorrerão diversos 
debates com especialistas 

ViViana Braga

Participando da AgroBrasí-
lia desde 2013, a Colômbia 

estará presente em mais uma 
edição da Feira. Em 2015, uma 
comitiva de empresários e 
funcionários governamentais 
da região de Altillanura, os 
Cerrados Colombianos, é es-
perada no evento.

Para Nelson López, presiden-
te da comitiva colombiana que 
vem à AgroBrasília, a crescente 
participação de estrangeiros na 
Feira é motivada pela apren-
dizagem de novas tecnologias, 
inovações em máquinas e equi-

árEA intErnACionAl

árEA intErnACionAl

nacionais e internacionais 
sobre temas relevantes 
para o agronegócio”, conta 
Ana Paula Cenci Vidal, co-
ordenadora da Área Inter-
nacional da AgroBrasília.

Ainda de acordo com a 
coordenação, a intenção de 
posicionar esses debates no 
interior do pavilhão é dar a 
oportunidade aos exposito-
res de acompanharem esta 
programação e participa-
rem ativamente dos diálo-
gos. “Os debates serão des-
contraídos, rápidos e com 
participação aberta ao pú-
blico. A intenção é garantir 
a disseminação dos temas 
para a sociedade civil e es-
pecializada de uma manei-
ra descontraída e atrativa. 
Esperamos ter sucesso com 
esta iniciativa e, assim, au-
mentar o interesse do públi-
co internacional na Feira”, 
completa Ana Paula.

Outra novidade da 
Área Internacional será o 
Espaço Culinária, em que 
os expositores terão a 
oportunidade de oferecer 
degustação de seus produ-
tos ao público presente.

Para Ronaldo Triacca, 
coordenador geral da Agro-
Brasília, a similaridade das 
condições edafoclimáticas 
do Cerrado brasileiro com 
as savanas africanas e tam-
bém com o Cerrado sula-
mericano tem contribuído 

para o crescente interesse 
dos estrangeiros. “Além 
dessa coincidência geoló-
gica, nosso exemplo de su-
cesso na implementação 
de tecnologias aplicadas ao 
processo de produção agrí-
cola alavancaram o sucesso 
do evento no âmbito inter-
nacional. Outro ponto rele-
vante é o fato de ser a Feira 
de agronegócio no Brasil 
que é realizada mais próxi-
ma a um aeroporto interna-
cional, permitindo acesso 

rápido, fácil e confortável 
dos interessados”, destaca.

A Feira também conta 
com a presença de órgãos 
governamentais como o 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e a Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), os quais 
podem gerar bons contatos 
e trazer novas perspectivas 
de cooperação tecnológica e 
comercial, principalmente, 
com países os africanos.

pamentos agrícolas. "Além disso, 
fazemos contatos com empresas 
do agronegócio e instituições 
governamentais, para a coope-
ração e assistência técnica", diz.

Ainda de acordo com Ló-
pez,  é notável a semelhança 
entre o Cerrado brasileiro e a 
região de Altillanura. "Este ano 
esperamos maior intensifica-

ção das relações com a região 
brasileira, por meio de fórum 
com a participação de empre-
sários agrícolas e assessores de 
ambos os países, a fim de tro-
car informações, experiências 
e realizar negócios. Nossa ex-
pectativa é que haja uma maior 
participação de outros países 
na Feira", completa.

Cultura colombiana em estande da Agrobrasília

Comitiva africana conhece novidades em máquinas agrícolas

Japoneses visitam área dedicada ao Japão

nelson lópez da comitiva colombiana Pavilhão internacional na Agrobrasília 2014
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