
 

USP ESALQ  – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  
Veículo: AgroAgenda 
Data: 01/08/2011 
Link: www.agroagenda.com.br 
Caderno / Página: - / -  

   Assunto: ESALQ realiza reunião de pesquisa de soja da região central do Brasil 

 

 
 
ESALQ REALIZA REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL 
 
A Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil chega à sua 32ª edição, para analisar os 
avanços e desafios das últimas safras de soja e promover a discussão entre especialistas sobre os 
resultados de pesquisa, contribuindo assim, com a definição de novos rumos para a transferência de 
tecnologia e prioridades na área de pesquisa. O evento é promovido pela Embrapa que, a cada edição, 
percorre os principais estados produtores ou centros de conhecimento. 
 
Neste ano, a Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ), unidade de ensino, pesquisa e 
extensão em Ciências Agrárias, Ambientais e Sociais Aplicadas da Universidade de São Paulo (USP), 
será parceira na realização dessa reunião onde a análise dos fatos ocorridos nas últimas safras de soja e 
a orientação técnica para a nova safra fundamenta-se nas discussões de trabalhos e idéias apresentados  
em comissões técnicas como Economia Rural e Difusão de Tecnologia; Plantas Daninhas; Ecologia, 
Fisiologia e Práticas Culturais; Entomologia; Fitopatologia; Genética e Melhoramento; Tecnologia de 
Sementes; e Nutrição Vegetal, Fertilidade e Biologia do Solo. Nessas comissões ainda são realizadas 
palestras, painéis e apresentações de resultados sobre o desempenho da cultura da soja na safra anterior. 
 
De acordo com o presidente da comissão organizadora, Gil Miguel de Sousa Câmara, professor do 
Departamento de Produção Vegetal (LPV) da ESALQ, a soja é a principal cultura do país. "São 24 milhões 
de hectares, ou seja, três vezes a área nacional de cana de açúcar. Na pauta de exportações, que dá o 
saldo positivo na balança comercial brasileira, em primeiro lugar aparece o minério de ferro e, em seguida, 
destaca-se a soja. Antes do minério de ferro crescer como cresceu, a soja era a primeira. São cerca de 12 
a 16 bilhões de dólares que entram no Brasil com a exportação do grão e do farelo de soja", analisa o 
professor. 
 
Câmara comenta que essa reunião irá trabalhar a publicação da safra 2011/12, e a de 2012/13, pois no 
próximo ano ela não acontecerá. 
 
"Nós teremos o 6° Congresso Brasileiro de Soja em C uiabá, e quando ocorre esse congresso, a reunião 
não acontece. Vale lembrar que depois do congresso, esse é o evento de soja mais importante do País". 
 
O professor destaca, ainda, que a reunião gera um documento oficial chamado "Tecnologias de Produção 
de Soja - Região Central do Brasil", destinado aos profissionais da área da assistência técnica e extensão 
rural de instituições oficiais e de empresas privadas envolvidas com o agronegócio da soja. Constitui-se, 
assim, em um conjunto de informações atualizadas que visam subsidiar a produção da soja, sendo de  
esponsabilidade dos técnicos fazer os ajustes e adaptações necessárias ao ambiente ou sistema de 
produção em que forem aplicadas. 
 
O evento tem apoio do Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas 
(Pecege) da ESALQ e da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq).  
 
Informações pelos telefones (19) 3434-1333, (19) 3435-1022, (19) 3402-3595 ou pelo e-mail 
planejamento@pecege.esalq.usp.br 
 
Confira a programação em  http://www.pecege.esalq.usp.br/rpsrcb/ 
 
Serviço 
 
 XXXII Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil (XXXII RPSRCB) 
 
 Data: 09 e 10 de agosto 



 

 

Horário: 08h00 às 18h00 
 
Local: Hotel Fazenda Fonte Colina Verde, na Estância Turística e 
Hidromineral de São Pedro |SP| -Rua Veríssimo Prado, 1.500. 
 
Alicia Nascimento Aguiar 
MTb 32531 
 
      


