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ISABELLA CANTARINO

Para uma instituição ser forte 
e permanecer anos na estra-

da, são necessários elementos 
que a consolidem como empre-
sa de sucesso e confiabilidade, 
tornando-a sólida e estrutura-
da perante a comunidade onde 
está inserida.

E é assim que a Cooperativa 
Agropecuária da Região do Dis-
trito Federal (Coopa-DF) com-
pleta, em 2018, 40 anos. São 40 
anos de história, alicerçada em 
trabalho em equipe, dedica-
ção, empenho, cooperação. São 
quatro décadas de lutas e con-
quistas, trabalhando em prol 
da comunidade, de seus asso-
ciados e colaboradores, que 
mostram, diariamente, a im-
portância do cooperativismo 
para manterem-se firmes com 
seus ideais e com sua história. 

Em abril de 1978, um gru-
po de produtores advindos do 
Sul do país vira, nas terras do 

Programa de Assentamento 
Dirigido do Distrito Federal, 
o PAD-DF, a oportunidade de 
transformação. Foi nos solos do 
PAD-DF que o sonho iniciou-se. 
Com muitos desafios, por par-
te de quem não acreditava no 
potencial produtivo da região, 
que esse grupo se uniu. 

E a união, em prol de um 
ideal, deu espaço para a rea-
lização desse sonho: hoje, 40 
anos depois, a Coopa-DF é re-
ferência quando o assunto é 
qualidade e produtividade de 
grãos em escala mundial. E, 
para os que não acreditavam 
na capacidade agrícola do DF, 
viram, no empenho dos visio-
nários, o Planalto Central se 
transformar numa das regiões 
mais diversificadas e tecnifi-
cadas do mundo.

A Coopa-DF não perdeu 
sua essência. Atualmente, con-
tinua fortalecendo o agrone-
gócio e os produtores rurais, 
contando com 145 associados. 

E quando o assunto é coopera-
ção, dirigentes, colaboradores 
e cooperados mostram, nas 
ações da cooperativa, o porquê 
da Coopa-DF ter alcançado o 
patamar de confiança, rentabi-
lidade e desenvolvimento. 

Segundo o presidente da 
cooperativa, Leomar Cenci, a 
Coopa-DF tem papel importan-
te na expansão das fronteiras 
agrícolas da região. “Nesses 40 
anos, se não tivesse a Coopa-DF 
abrindo o campo, tenho certe-
za que o projeto não teria dado 
tão certo. O que a Coopa-DF 
agrega na área rural é muito 
significativo, traz um volume 
de negócios imenso. Isso me-
lhora o desempenho do pro-
dutor rural, principalmente na 
compra e na venda. O ganho 
que o produtor tem em mo-
vimentação pela Coopa-DF é 
muito grande”, avalia. 

Estimula a economia e tem 
papel importante para o cres-
cimento e fortalecimento da 

agropecuária da região do Pla-
nalto Central, colocando o DF 
e Entorno no mapa das regiões 
que se destacam quando o as-
sunto é produtividade de grãos, 
abrindo espaço para novos ce-
nários e mercados ao promover 
o desenvolvimento regional. 

A busca constante por no-
vas tecnologias, capacitação e 
técnicas de fomento na ativi-
dade colocam a Coopa-DF em 
um importante patamar para 
o DF, tornando-a essencial na 
vida de seus cooperados.

Desde 2008, realiza a Agro-
Brasília e mostra, num gran-
de campo demonstrativo, as 
potencialidades da região no 
âmbito do agronegócio. Conso-
lidada por todo o país, a Feira 
Internacional dos Cerrados é 
mais uma ação da Coopa-DF 
que deu certo: atualmente, se 
destaca como uma das maiores 
feiras agropecuárias do Brasil e 
é referência quando o assunto 
é variedades, tecnologias, ino-

vações e soluções para o setor. 
“A área agrícola melhorou 

muito, nesses onze anos de 
atuação da AgroBrasília, por-
que trouxe mais tecnologias 
para o produtor rural, prin-
cipalmente para nosso asso-
ciado. O incremento tivemos 
em produtividade é muito di-
recionado ao produtor e a sua 
eficiência. E boa parte disso se 
deve a Coopa-DF e a AgroBra-
sília, que tem trazido, anual-
mente, novas tecnologias para 
serem aplicadas no campo”, 
finaliza Leomar. 

A AgroBrasília se orgulha 
em fazer parte dessa história. 
Vida longa à Coopa-DF, que 
os anos de trabalho duro se 
perpetuem em anos de bons 
resultados e reconhecimento 
pelo serviço realizado. Para 
o futuro, a cooperativa espe-
ra manter-se no caminho da 
luta, da dedicação, trabalho em 
equipe e, principalmente, no 
caminho do sucesso. 

Coopa-DF: 40 anos de superação 
e sucesso no campo

Bradesco oferece 
linhas de crédito 
especiais durante 

a AgroBrasília 
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AgroBrasília 2018 
aborda uso da 

tecnologia digital 
no campo 
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COOPA-DF 40 ANOS:   
uma história de superação, sucesso  
e reconhecimento!

Em abril nossa coope-
rativa completou 40 anos. 
Uma bonita história ao lon-
go dessas quatro décadas, de 
dificuldades, de superação, 
de reconhecimento e de su-
cesso. Tenho o orgulho e sa-
tisfação em ser um associado, 
e de ter contribuído, um pou-
quinho só,  ajudando a criar 
a AgroBrasília, evento que 
dignificou ainda mais a Co-
opa-DF. Parabéns às famílias  
Benke, Bonato, Cenci, Golfet-
to, Ghesti, Kerber, Klein, Lan-
denberger, Luna Machado, 
Marchese, Preto, Ractz, Reu-
ter, Taschelmayer, Triacca, 
Tsuno,  e Wagner, que fun-
daram essa importante coo-
perativa, e parabéns também 
às atuais famílias associadas, 
que asseguram o futuro pro-
missor da Coopa-DF.

A Coopa-DF, apesar do 
pequeno número de asso-
ciados, é referência nacional 
em cooperativismo. Desem-
penha seu papel de líder de 
toda essa região fantástica 
que é o Planalto Central. Em 
outros tempos, nos idos da 
década de 80 e 90, passou por 

dificuldades, mas hoje, é uma 
cooperativa sólida, e que re-
aliza uma das maiores feiras 
do agronegócio brasileiro. 

E por falar em AgroBrasí-
lia, a 11ª edição está chegan-
do, com uma expectativa de 
bater recordes; confira a ma-
téria sobre os 40 anos da Co-
opa-DF e outras dessa edição, 
e não perca a Grande Feira do 
Cerrado Brasileiro, de 15 a 19 
de maio.

Boa leitura!

Ronaldo C. Triacca
Coordenador-geral da 

AgroBrasília

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA   
BR 251 - Km 07 PAD-DF - Brasília - DF
Caixa Postal - 063 - 70.351-970 - Brasil

PEDRO COSTA

A AgroBrasilia, uma das 
maiores feiras de tecno-

logia agrícola do País, sendo 
referência no Cerrado bra-
sileiro. Além disso, o setor 
agropecuário fechou 2017 

com a melhor contribuição 
para o PIB desde 1996, com 
crescimento de 13% em rela-
ção ao ano passado.

Foi pensando nisso que 
o Bradesco decidiu apoiar, 
mais uma vez, a Feira Inter-
nacional dos Cerrados. Apre-

Bradesco oferece linhas  
de crédito, produtos  
e serviços direcionados  
ao agronegócio

O Bradesco se destaca com linhas de crédito e serviços destinados ao 
agronegócio brasileiro 

sentando uma estrutura de 
atendimento com mais de 
quarenta profissionais espe-
cializados, o Bradesco atuará 
no evento ofertando o seu 
portfólio completo de linhas 
de crédito, produtos e servi-
ços direcionados ao agrone-
gócio.

De acordo com o Banco, 
quem procurar o estande po-
derá encontrar atendimento 
personalizado para esclare-
cimentos de dúvidas, além 
de gerentes de financiamen-
tos especialistas no segmen-
to para a realização de tran-
sações comerciais.

Desde a sua fundação, no 
interior de São Paulo, o Bra-
desco está presente no Agro-
negócio. São mais de 75 anos 
de apoio, desde aos pequenos 
produtores até às grandes 
corporações.

App AgroBrasília,
você         conectado

com a Feira  +

Disponível para 

O aplicativo da AgroBrasília
já está disponível para download

BAIXE AGORA
E saiba tudo o que acontece na Feira

e muito mais... 

Competição de Cultivares 

Programação Notícias em primeira mão 

Expositores

Resultados

Mapa da Feira Eventos
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AgroBrasília 2018 apresentará como a tecnologia 
está transformando o campo

ISABELLA CANTARINO

A tecnologia digital está 
transformando o agrone-

gócio. A cada dia, as novas tec-
nologias entram na vida do pro-
dutor, modificando a forma de 
pensar, agir, trabalhar. Trans-

formando paradigmas, tem o 
poder de oferecer uma nova 
forma de realização de diversas 
atividades nas rotinas diárias. 
No campo, não é diferente.

Consolidada como uma das 
maiores e mais importantes 
feiras do agronegócio do país, é 

muito aguardada por produto-
res rurais, empreendedores do 
campo, estudantes, empresários 
e quem atua no setor. Anual-
mente, leva milhares de pessoas 
aos 500 mil m² do Parque Tecno-
lógico Ivaldo Cenci e apresenta 
o potencial da agropecuária da 

FEIRA

INSTITUIÇÕES

Tecnologia é essencial para os bons resultados na agropecuária

Estande do Senar, em parceria com o Sebrae, 
promoverá técnicas de hortifruti e cursos de drone

PEDRO COSTA

Mais uma novidade para a 
Feira Internacional dos 

Cerrados. O estande do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar), em parceria com 
o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), apresentará, na Feira, 
técnicas de hortifruti, cursos 
de drone e palestras de assis-
tência técnica gerencial.

De acordo com Everaldo de 
Lima, superintendente do Senar, 

o destaque das técnicas de horti-
fruti será a produção de moran-
gos suspensos. “Realizamos uma 
parceria com a empresa que 
estará com esse sistema. A ban-
cada com morango suspenso vai 
apresentar um modelo sustentá-
vel de produção”, destacou.

A prática do uso de drones 
tem sido uma tecnologia impor-
tante para o monitoramento na 
produção de alimentos. Pensan-
do nisso e alinhados com os te-
mas da Feira, o Senar e o Sebrae 
lançarão, na AgroBrasília 2018, 

o primeiro curso de operação 
de drone. Segundo Everaldo de 
Lima, será um curso de 20 horas, 
com dois módulos: um de opera-
ção e um segundo módulo com 
técnicas de captação de imagem 
das propriedades e da produção.

Por fim, as duas institui-
ções vão promover, durante os 
cinco dias do evento, palestras 
de assistência gerencial para as 
cadeias de ovinos, caprinocul-
tura, agricultura orgânica de 
grãos, horticultura convencio-
nal e suinocultura.

Everaldo de Lima, superintendente do Senar, adiantou o que a instituição vai 
oferecer na AgroBrasília 

região do Planalto Central.
De olho na importância das 

inovações e em sua relevância 
para o agronegócio, a AgroBra-
sília 2018 terá como tema ‘A tec-
nologia digital em favor do agro-
negócio’. Para Leomar Cenci, 
presidente da Cooperativa Agro-
pecuária da Região do Distrito 
Federal (Coopa-DF), realizadora 
da Feira, técnicas modernas e 
inovadoras são essenciais para a 
efetiva lucratividade no trabalho 
rural. “A tecnologia é fundamen-
tal para o agronegócio. Os inves-
timentos em inovações tecnoló-
gicas estão diretamente ligados 
a alta produtividade”, destaca.

Expectativas a mil
Máquinas altamente tec-

nificadas, insumos de alta 
qualidade, pesquisas em gené-
tica vegetal e animal, veículos, 
soluções para a agricultura fa-
miliar, o sistema ILPF de pro-
dução e implementos agríco-

las são alguns dos atrativos da 
Feira deste ano, além de rotas 
tecnológicas que permitem ao 
produtor ver, in loco, as po-
tencialidades da região do Pla-
nalto Central.

Grandes eventos também 
estarão em pauta: é o caso 
do 1º Fórum de Mulheres do 
Agronegócio e Cooperativis-
mo, que reunirá mulheres que 
fazem parte dos setores. Além 
disso, um seminário voltado à 
fruticultura irrigada apresen-
tará o potencial produtivo da 
região do Planalto Central no 
que concerne a esse tipo de 
produção.

Em 2018, a expectativa é 
que sejam mais de 440 expo-
sitores. Em relação ao público 
visitante, estima-se que 100 
mil pessoas passem pela Agro-
Brasília durante os cinco dias 
de evento, gerando um mon-
tante de R$ 850 milhões em 
volume de negócios.

Visite o estande do BRB na feira Agrobrasília,  
de 15 a 19 de maio, e conheça melhor as soluções 
de crédito e financiamento do maior parceiro 
do agronegócio do centro-oeste. Seja pequeno, 
médio ou grande produtor rural uma coisa 
é certa: com a parceria do BRB, é sucesso garantido.
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INSUMOS

Soja brasileira se destaca pela qualidade e produtividade 

Fertilizantes para soja: Yara esclarece mitos  
e verdades sobre o fósforo e o cálcio 

REDAÇÃO YARA

De acordo com dados di-
vulgados pela Conab, a 

produção total de grãos está 
estimada em 226,04 milhões 
de toneladas para a safra 
2017/18, uma redução de 4,9% 
em relação à safra anterior. A 
cultura registrou um cresci-
mento de 3,4% de área plan-
tada, tendo uma produção 
estimada de 113,02 milhões de 
toneladas.

O início da colheita de soja 
não identificou problemas ex-
pressivos no desenvolvimento 
da cultura e, à medida que a 
colheita avança, os produtores 
têm percebido excelentes pro-
dutividades na lavoura. A esti-
mativa do rendimento para 
a safra 2017/18, de 3.225 kg/
ha, está em consonância com 
o pacote tecnológico utilizado 
pelos produtores brasileiros 
e deverá ser responsável pela 
segunda maior produtividade 
média do país.

Mas toda essa produtivida-
de do “grão de ouro” da agri-
cultura brasileira tem uma eta-
pa produtiva decisiva para seu 
melhor desenvolvimento: a 
nutrição. Dentre os elementos 
necessários estão o fósforo e o 
cálcio, com origem predomi-
nantemente de rochas fosfáti-
cas de origem vulcânica, em 
maior parte a fluorapatita. 

Desde a extração nas mi-
nas até a absorção pelas plan-
tas, ocorrem várias reações e 
transformações nas formas do 
fósforo. Com isso, têm surgido 
muitas dúvidas, especulações 
e mitos acerca das tecnologias 
empregadas nos fertilizan-
tes nacionais. Os especialistas 
Agronômicos da Yara, Diego 
Guterres e João Maçãs esclare-
cem os três principais:

 
1. Na sua forma natural 
nas rochas brasileiras, 
esses nutrientes estão 
indisponíveis às plantas

Verdade: Na condição 

natural da rocha, o fósforo 
está na forma de fosfato tri-
cálcico, a qual as plantas não 
conseguem absorver (elas 
absorvem o P como dihidro-
genofosfato - H2PO4-). Para 
aumentar a eficiência agronô-
mica dos fosfatos, a indústria 
realiza o processo de acidu-
lação, solubilizando a rocha 
fosfática moída com ácido 
sulfúrico (rota sulfúrica de 
acidulação), o que resulta em 
superfosfato simples e sulfa-
to de cálcio. O superfosfato 
simples possui fósforo, cálcio 
e enxofre. Também pode-se 
atacar a rocha fosfática com 
ácido fosfórico, originando o 
superfosfato triplo (Lopes, A. 
S. et al., 2016).

“Esses dois produtos pas-
sam por diversos processos até 
serem granulados e utilizados 
puros ou em misturas com 
outras matérias-primas como 
fertilizantes na agricultura. A 
exemplo disso, existe a rota de 
acidulação nítrica, muito uti-

lizada pela Yara na Europa na 
produção de nitrofosfatos, co-
nhecidos mundialmente como 
YaraMila com altos teores de 
nitrogênio nítrico e amonia-
cal”, explica João Maçãs, espe-
cialista em Portifólio de Produ-
tos da Yara.

2. Fertilizantes com fósforo 
e cálcio e se tornarem 
indisponíveis às plantas, 
criando uma deficiência 
desses nutrientes.

Mito: As formas de fósforo 
são influenciadas pelo pH da 
solução. Em solos ácidos, como 
a maioria dos solos tropicais 
brasileiros, o fósforo é fixado 
por ferro e alumínio. No outro 
extremo, em situações de pH 
acima de 7, o fósforo torna a so-
frer um processo chamado “re-
trogradação”, no qual ele reage 
com cálcio (do fertilizante ou 
do solo) e retorna à condição 
de fosfato tricálcico, tornando-
-se indisponível às plantas. 

Aqui, então, surge o mito 
de que em fertilizantes com P 
e Ca, esses elementos reagem 
e se tornam indisponíveis às 
plantas. Ora, em solos alcali-
nos (pH acima de 6,5), como os 
de clima temperado, essa rea-
ção pode acontecer. Mas não é 
a realidade dos solos brasilei-
ros onde se cultiva soja. 

“Além da acidez dos nos-
sos solos, os fertilizantes fos-
fatados acidulados possuem 
reação ácida, inviabilizando 
a possibilidade dessa reação 
ocorrer. Ademais, se isso fosse 
fato, a eficiência agronômica 
dos superfosfatos seria muito 
baixa e essas fontes não se-
riam empregadas na agricul-
tura”, esclarece Diego Guter-
res, especialista Agronômico 
da Yara.

3. Misturar corretivos 
de acidez no adubo pode 
indisponibilizar o fósforo  
e o cálcio para as plantas

Verdade: Sim, essa prática é 
uma maneira bem provável de 
indisponibilizar o P e o Ca nas 
plantas. Se o corretivo for alta-
mente reativo e se for utilizado 
em dose excessiva, pode elevar o 
pH junto aos grânulos do fertili-
zante, levando à indisponibiliza-
ção do P. No entanto, o recomen-
dado pela pesquisa agronômica 
é trabalhar a correção da acidez 
do solo de forma plena através 
de calagem criteriosa.

Soluções nutricionais
Para a cultura da soja, a Yara 

disponibiliza aos produtores o 
Programa Nutricional SuperSo-
ja, que combina as soluções Ya-
raMila e YaraVita nas diferentes 
etapas do cultivo do grão. 

Com uma formulação es-
pecífica do YaraMila, com oito 
nutrientes no mesmo grânu-
lo, além do tradicional NPK, o 
produto oferece ainda cálcio e 
enxofre e, por meio do reco-
brimento dos grânulos com a 
tecnologia exclusiva YaraVita 
PROCOTE, recebe mais três nu-
trientes vitais para o cultivo da 
soja: boro, manganês e zinco.

Os resultados são oito nu-
trientes em um mesmo grânu-
lo e prontamente disponíveis, o 
que facilita a aplicação unifor-
me na lavoura, garante que as 
raízes cresçam rigorosas e mais 
rapidamente, gerando mais va-
gens e mais grãos. O Supersoja 
conta ainda com a qualidade e 
alta concentração da linha de 
nutrição foliar YaraVita, fun-
damental na complementação 
da adubação foliar para lavou-
ras de soja que desafiam os li-
mites da produtividade.
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