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AgroBrasília se lança
no cenário internacional
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AgroBrasília prepara 
competição de cultivares

AgroBrasília abrange região 
de desenvolvimento agrícola

A Feira Internacional dos 
Cerrados reúne produ-

tores, indústrias, empresas e 
agentes do desenvolvimento 
do agronegócio brasileiro no 

centro do país. Além disso, ex-
positores levarão para a Feira 
suas técnicas de produção e 
uso de novas tecnologias no 
setor agrícola. O Parque da 

AgroBrasília vai receber cerca 
de 30 países, principalmente 
da África e América do Sul, no 
Pavilhão Internacional, onde 
vai acontecer seminários téc-

nicos sobre a produção sus-
tentável.

A AgroBrasília e seus 
parceiros querem que a tro-
ca de experiência e o volu-

me de negócios movimen-
tem a sua sétima edição. 

A Feira acontece de 13 a 17 
de maio, no Parque Tecnológi-
co Ivaldo Cenci, no PAd-dF.
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A AgroBrasília 2014 vai 
surpreender positiva-

mente quem for ao PAd-dF 
de 13 a 17 de maio. Este ano, 
a Feira se lança definitiva-
mente como internacional e 
terá a participação de vários 
países reunidos em um pa-
vilhão específico para mos-
tras, seminários e intercâm-
bios. Mudanças logísticas e 
estruturais estão sendo fei-
tas no Parque Tecnológico 
Ivaldo Cenci para melhorar 
ainda mais a qualidade das 
exposições e agradar o pú-
blico. Eventos técnicos de 
grande sucesso nos anos an-
teriores devem ser amplia-
dos e outros serão prepara-
dos para atender a demanda 
do setor agropecuário da re-
gião. A organização aposta 
nos bons resultados da sa-
fra para aumentar o poder 
aquisitivo do produtor e ga-
rantir grande volume de ne-
gócios nessa sétima edição.

diferentemente dos 
anos anteriores, em que 
apenas recebia a visita de 
comitivas de fora do Brasil, 
a AgroBrasília 2014 vai des-

tinar um espaço exclusivo 
para a exposição de cerca 
de 30 países, principal-
mente da América do Sul 
e África. O Pavilhão Inter-
nacional terá também um 
auditório para a realização 
de seminários com técnicos 
dessas nações. Com os olhos 
do mundo voltados para o 
Brasil este ano, a Feira quer 
aproveitar o momento e 
mostrar a competência e 
a qualidade da agricultura 
brasileira para o planeta. O 
objetivo da internaciona-
lização é trocar experiên-
cias e exportar a tecnologia 
nacional. “A ideia é que os 
países mostrem suas tec-
nologias agropecuárias e 
outros atrativos, como tu-
rismo rural, artesanato e 
também tragam empresas 
de equipamentos. Mas o 
objetivo maior será o que 
eles irão ganhar em conhe-
cimento, com nossas tecno-
logias, com nossa pesquisa 
agropecuária, e a oportuni-
dade de adquirir o que há 
de melhor da nossa  indús-
tria brasileira de máquinas 
agrícolas”, ressalta Ronal-
do Triacca, coordenador-

-geral da AgroBrasília. Ele 
cita ainda a importância do 
Ano Internacional da Agri-
cultura Familiar, estabele-
cido pela ONU, como outro 
gancho para a visibilidade 
mundial da Feira, já que 
essa área tem destaque es-
pecial no evento.

Ainda nessa área, deve 
ser repetido e ampliado o 
projeto de rodadas interna-
cionais de negócios. Sucesso 
em 2013, elas viabilizaram 
vendas de máquinas fabrica-
das no Brasil para oito países, 
num total de US$ 3 milhões 
em exportações. Eventos pa-
ralelos são prioridade para 
os organizadores. O dia de 
Campo de iLPF (Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta) 
será expandido e aborda-
rá agora todas as ações do 
Programa ABC (Agricultura 
de Baixo Carbono). A Agro-
Brasília 2014 terá também 
um evento organizado pela 
Abrasgrãos e outro sobre 
economia agrícola com pa-
lestrantes renomados para 
instruir o agricultor sobre a 
gestão dos negócios rurais 
principalmente em ques-
tões “pós-porteira”.

AgroBrasília 2014 traz 
novidades ao produtor

O mundo do Agronegócio 
no coração do Brasil

Começa agora a largada 
para a Feira Internacional 

dos Cerrados, AgroBrasília. A 
AgroBrasília faz parte do ca-
lendário dos grandes eventos 
agropecuários como uma das 
maiores  feiras do país.

Este ano o evento traz o 
tema: O mundo do agrone-
gócio no coração do Brasil. 
Localizada no Centro-oeste 
brasileiro, uma região que 
cresceu e se desenvolveu com 
base na produção agrícola, a 
AgroBrasília expõe como o 
agronegócio pode transfor-
mar a economia nacional e o 
seu modo de produzir. 

A Feira revoluciona o 
mercado do agronegócio e 
atinge o empreendedoris-
mo rural, apresentando tec-
nologias de ponta, levando 
conhecimentos e novas téc-
nicas para o uso no campo, 
e realizando negócios entre 
produtores e empresas do 
ramo agropecuário.

O Parque Tecnológico 
Ivaldo Cenci, junto à BR 251 
km 05, na propriedade da 
COOPA-dF, palco da Agro-
Brasília, está sendo prepara-
do para receber os mais de 
80 mil visitantes e propor-
cionar toda estrutura neces-
sária para seus expositores.

Nesta edição do Jornal 
da AgroBrasília, o leitor está 
convidado a saber um pouco 
mais do que está sendo pre-
parado para o evento, o que 

a Feira movimenta na agri-
cultura do Brasil. durante os 
cinco dias, a Feira apresenta 
as inovações dos exposito-
res, suas pesquisas de produ-
ção, o que os produtores po-
derão incrementar ao que já 
sabem sobre as tecnologias 
do agronegócio, e quais ino-
vações estão surgindo nesse 
mercado, que não para de 
evoluir. 

A AgroBrasília mostra 
como a agricultura pode me-
lhorar aumentando sua pro-
dução de forma sustentável 
com melhor custo benefício 
para quem produz e para o 
meio ambiente.

O jornal também vai fa-
lar sobre como o agronegó-
cio revolucionou o centro 
do país, quais produtos e 
culturas impulsionaram o 
distrito Federal e região. E 
Com a Feira buscando novos 
mercados, vamos mostrar 
como será a participação dos 
outros países e suas técnicas 
produtivas, no Pavilhão In-
ternacional nesse ano.

A AgroBrasília coloca 
em pauta as discussões so-
bre a agricultura, os avanços 
para o seu futuro e faz com 
que o intercâmbio de conhe-
cimento revolucione o setor 
produtivo.

Leomar Cenci
Presidente da Coopa-DF e 
da AgroBrasília

foto : Sérgio Kremer

Parque ivaldo Cenci será remodelado para receber a AgroBrasília 2014

Com expectativa de 
uma safra melhor que a 
do ano passado e de bons 
preços das commodities 
agrícolas, a AgroBrasília 
deve gerar volume de ne-
gócios de R$ 700 milhões, 
valor quase 20% maior que 
o registrado em 2013. “de-
pendemos muito do ano 

agrícola e de como vão os 
preços das commodities. 
Estamos bem otimistas, 
pois pelo que está se en-
caminhando teremos uma 
boa colheita. Não estáva-
mos muito otimistas ano 
passado e a Feira foi um su-
cesso. Com certeza vamos 
superar o volume de 2013”, 

afirmou Triacca, confiante 
nos resultados das lavouras 
para impulsionar as com-
pras dos produtores. O nú-
mero de expositores deve 
crescer também e chegar 
próximo a 400. A organi-
zação estima um público 
de 80 mil visitantes para os 
cinco dias de evento.

Perspectivas
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estamos desenvolvendo ações junto aos produtores para fixar o 
homem no campo, diz o secretário da agricultura da Prefeitura de 
formosa Wilmar Weber

Planaltina df é uma das regiões administrativas do df que mais 
produzem alimentos da agricultura familiar

mais duas indústrias chegam em Cristalina em 2014

foto : PrefeitUrA  de formoSA
foto : PAtríCiA CoStA

foto ilUStrAtivA : PAtríCiA CoStA

deSenvolvimento regionAl

Agronegócio impulsiona desenvolvimento
do Centro-Oeste brasileiro

PAtríciA cOstA

O setor agropecuário tem 
confirmado, por meio 

de números, a sua importân-
cia para o desenvolvimento 
do país. Segundo dados do 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
as exportações do agrone-
gócio alcançaram US$ 99,97 
bilhões em 2013, crescimen-
to de 4,3% em relação aos 
exportados em 2012.

Neste cenário produtivo, 
a participação da região Cen-
tro-Oeste tem crescido cada 
vez mais, como é o caso do 
distrito Federal e de cidades 
do Entorno como Cristalina-
-GO, Formosa-GO e Unaí-MG.

O dF possui 65% do seu 
território constituído por áre-
as rurais. Um dos seus poten-
ciais é na produção de trigo, 
com uma área de cultivo es-
timada em 1,5 mil hectares. O 
dF, este ano, ocupou o primei-
ro lugar no ranking das regi-
ões com a maior produtivida-
de do país, com sete toneladas 
de grãos de trigo por hectare. 
A média do Brasil na safra 
2013/2014 é de 2,2 toneladas. 
Os números foram divulgados 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). 

Outro destaque no dF vai 
para os pimentões. Produzi-
dos na região Administrativa 
de Planaltina, a comercializa-
ção ganhou força com uma 
cooperativa, a Cootaquara. 
de acordo com a Empresa 
de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural do dF (Emater), 
a produção ultrapassa a mé-
dia nacional, sendo 4,5 vezes 
mais do que outras regiões 
agrícolas do Brasil. O pimen-
tão do dF é exportado para os 
estados de Goiás, Amazonas, 
Pará, Tocantins, Roraima e 

chegou a ultrapassar as fron-
teiras, atingindo os Estados 
Unidos e Argentina.

“Com o crescimento 
deste setor agropecuário, 
abriram-se oportunidades 
de emprego. Vale ressaltar 
que nossa agricultura usa 
tecnologia de ponta, o que 
é importante para o desen-
volvimento, por isso, temos 
os melhores índices de pro-
dutividade”, pontua o sub-
secretário de desenvolvi-
mento Rural do Governo do 
distrito Federal”.

A cidade de Formosa 
conta com produção em vá-
rias culturas, inclusive na 
área de grãos, mas a maior 
delas é no setor pecuário, 
com a carne e o leite. Formo-
sa abate, em média, cerca de 
70 mil cabeças, sendo 25 mil 
delas em confinamento. Na 
área de leite, produz média 
de 20 mil litros por dia, que 
abastecem todo o mercado 
do dF. Ainda, na região, há 

cultura de hortifrutigran-
jeiros em dois assentamen-
tos, com produção direta da 
agricultura familiar. 

A renda bruta anual dos 
assentamentos Santa Cruz e 
Bela Vista, na região de For-
mosa, é de R$ 20.570.000,00 
(vinte milhões e quinhentos 
e setenta mil reais). 

“O setor é o que tem 
mais influenciado no cres-
cimento da região, pois gera 

emprego e renda e contri-
buição para o município, 
que tem retornado com me-
lhoramento das estradas, 
apoio e incentivo aos agri-
cultores por meio de pro-
gramas e uma série de ativi-
dades. Isso resulta em uma 
rede que une órgãos e ações 
em prol do desenvolvimen-
to”, destaca o secretário 
de agricultura de Formosa, 
Wilmar Weber.

O PIB Agrícola de Cris-
talina é de R$ 1,3 bilhão, se-
gundo dados do IBGE. Com 
este número, Cristalina-GO 
assumiu o primeiro lugar no 
PIB agrícola do país. dos 634 
mil hectares do município, 
52 mil são irrigados. 

Quem chega à cidade, 
logo percebe que o desen-
volvimento e geração de 

renda principal da região 
vem do agronegócio. Os 
agricultores de Cristalina 
cultivam 34 tipos diferen-
tes de lavoura, desde soja, 
milho, batata, cebola, alho, 
entre outros. 

O desenvolvimento no 
agronegócio gera o maior nú-
mero de empregos na cidade. 
Em 2013, foram criadas 3.158 

novas vagas neste setor. As 
informações são do Cadastro 
Geral de Empregados e de-
sempregados de Goiás.

“Continuamos a crescer 
por meio do agronegócio. So-
mos líderes do PIB agrícola do 
país. Este ano de 2013, conti-
nuamos a impulsionar o setor 
e, a cada dia, mais agricultores 
e empresas investem mais 

Avião decola na agropecuária

Formosa no setor pecuário

Cristalina, o carro forte do agronegócio no país

Unaí, maior produtor de feijão do Centro-Oeste brasileiro
A cidade de Unaí-MG 

fica apenas a 165km de 
Brasília. A região está en-
tre os principais produto-
res de feijão do país, com 
produção de 90 mil tone-
ladas, segundo o IBGE, em 
2013. O município é o pri-

meiro no ranking da pro-
dução de Minas Gerais, 
estado que assumiu o se-
gundo lugar na produção 
em nível nacional, com 565 
mil toneladas, sendo que a 
sua participação no merca-
do nacional é de 19%.

Unaí também é refe-
rência na produção de 
soja, com 349,5 mil tone-
ladas. A localidade é a que 
mais produz em Minas Ge-
rais, que ocupa o 6º lugar 
em produção do grão em 
nível nacional. 

Ainda na cultura de 
grãos, Unaí é um grande 
produtor de sorgo, com 64,8 
mil toneladas. Com este nú-
mero contribui para que o 
estado seja o segundo maior 
produtor de sorgo do país.

Em 2013, importantes 

eventos ocorreram em Unaí 
em prol do desenvolvimen-
to da região, como foi o caso 
do Fórum do Futuro – even-
to que abordou temas do 
agronegócio, devido ao fato 
de a cidade apresentar forte 
vocação agropecuária.

na nossa região. Neste ano, 
devido a esse ranking, duas 
empresas estão se instalando 

na nossa cidade”, informou o 
secretário de agricultura de 
Cristalina, Carlos Sponchiado.
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O mundo se mostra na AgroBrasília

Competições de cultivares mostrarão resultados 
ainda mais próximos da realidade da região

internACionAl

ComPetiÇÃo CUltivAr

MArcelA rizériO

Com as atenções voltadas 
para o mercado agrícola 

mundial, a internacionali-
zação da AgroBrasília será 
destaque em 2014.  O cresci-
mento da Feira levou a con-
solidação dos participantes 
de outros países. Só no ano 
passado, foram mais de US$ 3 
milhões em negócios duran-
te o evento. E a organização 
pretende aumentar ainda 
mais sua área internacional.

Com localização na ca-
pital do país, possibilitando 
um contato maior com em-
baixadas e organizações in-
ternacionais, a AgroBrasília 
vai reunir cerca de 30 países 
nesta edição, principalmente 
da África e América do Sul. 

O Pavilhão Internacional 
ocupará um espaço de 800 
m², e vai abrigar também 
um auditório com estrutura 
para receber até 80 pessoas 

aproximadamente, onde será 
realizado o Seminário de Tec-
nologias Sustentáveis.  

Segundo o coordenador-
-geral da AgroBrasília, Ro-
naldo Triacca, estão envol-
vidos no projeto do Pavilhão 
Internacional: o Ministério 
da Agricultura Pecuária e de-
senvolvimento, o Instituto 
Interamericano de Coopera-
ção para a Agricultura - IICA, a 
Emater-dF, e apoio da Campo 
Consultoria. Além do apoio da 
Apex Brasil e do Sindicato de 
Máquinas e Equipamentos do 
Rio Grande do Sul – Simers, 
para repetir na edição de 2014 
da Feira, a Rodada Internacio-
nal de Negócios.

"A Internacionalização 
da AgroBrasília era inevitável, 
por todas as peculiaridades 
que temos, como por exem-
plo, termos a 50 minutos da 
Feira embaixadas  de pelo me-
nos 170 países. Mas para con-
solidarmos esse importante 

foto :Sérgio Kremer
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Adidos Agrícolas visitam o Parque da AgroBrasília 

edição 2014 da competiução de cultivares terá plantação de soja, sorgo e milho

segmento, é preciso que haja 
vantagens comerciais e sociais 
para todos os participantes, 
desse modo, em 2015 a área 
internacional crescerá ain-
da mais", esclareceu Ronaldo 
Triacca.

O Engenheiro agrônomo 
da Campo, Ronaldo Trecenti, 
afirmou que toda a organiza-

ção da Feira está com grandes 
expectativas para a área inter-
nacional da AgroBrasília 2014. 
“Estamos trabalhando inten-
samente nossa relação com 
embaixadas, com a Secretaria 
de Relações Internacionais do 
Agronegócio do Ministério 
da Agricultura. Acreditamos 
que na Feira, em maio, tere-

mos uma presença maciça de 
países que vão expor suas tec-
nologias, seus produtos e suas 
oportunidade de negócios”, 
Trecenti afirmou ainda que 
o Pavilhão mostrará turismo 
culinária, e costumes dos paí-
ses participantes, destacando 
a potencialidade do agronegó-
cio do Brasil para o mundo.

rAfAel WAlendorff

A equipe da AgroBrasília 
já preparou as compe-

tições de cultivares de soja 
e de milho para a edição de 
2014. desta vez, os materiais 
foram plantados em uma 
área em frente à Coopa-dF, 
já que o espaço onde eram 
realizados os ensaios no Par-
que Tecnológico Ivaldo Cen-

ci será ocupada pela Emater-
-dF e centros de pesquisa a 
partir desse ano. Com a mu-
dança, o tamanho das par-
celas dobrou, o que vai per-
mitir resultados ainda mais 
próximos da realidade das 
lavouras da região, segundo 
o coordenador-geral da Fei-
ra, Ronaldo Triacca.

Quatorze empresas parti-
cipam dos ensaios este ano. Ao 

todo, 53 materiais compõem 
as competições: 24 de milho, 
todos transgênicos, e 29 de 
soja, dos quais 10 são da tecno-
logia Intacta. As sementes fo-
ram plantadas entre o fim de 
outubro e início de novembro 
do ano passado e começarão 
a ser colhidas em fevereiro. 
Logo após, no mesmo local, 
serão cultivadas variedades 
de sorgo e de milho safrinha. 

O tradicional dia de Cam-
po das Competições de Culti-
vares será realizado no final 
de fevereiro, junto à colheita 
das primeiras parcelas. Triac-
ca destaca a credibilidade dos 
ensaios devido ao tratamento 
isonômico dado aos materiais 
em relação à data de plantio, 
condições de solo e controle 
fitossanitário. Ele também 
enaltece a ampliação da área 

plantada este ano. "As com-
petição de cultivares esse ano 
estão ainda mais próxima da 
realidade da região, assim, 
após os resultados, o produ-
tor terá mais uma importan-
te ferramenta para tomada 
de decisão da próxima safra”. 
A divulgação dos vencedores 
dos ensaios será feita no pri-
meiro dia da AgroBrasília 
2014, em 13 de maio.


