
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Temática de Insumos Agropecuários
Título: Reunião Ordinária N. 98
Local: Auditório Jonas Pineiro, Sobreloja do Ed. Sede do MAPA, Brasília/DF
Data da
reunião:

03/12/2018
Hora de
início:

13:30
Hora de
encerramento:

16:00

Pauta da Reunião

1 - 13:30h -  Abertura da Reunião - Presidente da Câmara;

2 - 13:35h - Apreciação e Aprovação da Memória de Reunião da 97ª Reunião da Câmara e Informações

da Presidência e da Secretaria da Câmara. ACST/MAPA; (5min)

- Agenda de reuniões para 2019

3 – 13:40h – Desdobramento das ações tomadas com a questão do parque da Biodiversidade no cerrado -

Rodrigo Justus CNA; (20min)

4 – 14:00h – Mercado de Insumos; (40min)

5 – 14:40h – “Mercado Brasileiro de Biodefensivos” – Srª Amalia Borsari – ABCBio; (20min)

6 – 15:00h – Energia elétrica como insumo para agricultura irrigada e conservação de grãos – Sr

Alexandre Velho – Federarroz; (30min)

7 – 15:30h – Agricultura de Precisão – Sr Fabrício Juntolli – SMC/MAPA; (20min)

8 – 15:50h – Assuntos Gerais; (10min)

- Tabelamento de Fretes;

 
9 - 16:00h - Encerramento.

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 JULIO CEZAR BUSATO AIBA PR
2 GUILHERME OLIVEIRA WERNECK PR
3 GUILHERME OLIVEIRA WERNECK ACST/MAPA PR
4 AMALIA CRISTINA PIAZENTIM ABC Bio PR
5 JULIA EMANUELA ALMEIDA DE SOUZA ABC Bio PR
6 BERNHARD LEISLER KIEP ABIMAQ PR
7 JOSÉ EDSON GALVÃO DE FRANÇA ABINPET PR
8 JOSE CORREIA SILVA ABIQUIFI PR
9 CLORIALDO ROBERTO LEVRERO ABISOLO PR
10 TULIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA AENDA PR
11 CARLOS EDUARDO LUSTOSA FLORENCE AMA BRASIL PR
12 DAVID ROQUETTI FILHO ANDA PR
13 GERALDO MAFRA ANDAV PR

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete da Ministra
ACST - Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Memória de reunião

Página 1 de 7



 
PR - presente / CO - convidado

 

14 ALEXANDRE BERNARDES ANFAVEA PR
15 EGON LUÍS SCHADEN JÚNIOR CBFP PR
16 ALÉCIO MARÓSTICA CNA PR
17 ALEXANDRE AZEVEDO VELHO FEDERARROZ PR
18 JOSE CARLOS PIRES FEDERARROZ PR
19 THIAGO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA MDIC PR
20 PEDRO RODRIGUES ALVES SILVEIRA OCB PR
21 DANIEL ALVES LEASTRO UNIFITO PR
22 LUCIANA CARRASCO ABIQUIFI CO
23 DANIEL ROSA ABRAMILHO CO
24 LUCIANA MACEDO EMPRESA CO
25 LUCIANA FERNANDES PATRI CO
26 LUIS PACHECO SDI/MAPA CO
27 JOSÉ CORDEIRO ARAUJO SINDAG CO
28 GABRIELA BELTRÃO UMBELINO LOBO CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

Abertura: A 98ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Insumos Agropecuários - CTIA foi aberta às

treze horas e quarenta e oito minutos do dia 03 de dezembro de 2018, no Auditório Jonas Pinheiro - Ed.

Sede do MAPA – Brasília/DF, pelo Presidente da Câmara, Julio Cezar Busato, que agradeceu a presença

de todos os presentes.

Aprovação da Memória de Reunião da 97ª Reunião Ordinária da CTIA e Informes da Secretaria –

Guilherme Werneck – Supervisor da Câmara (ACST/MAPA);

O Supervisor da Câmara, Guilherme Werneck, deu boas vindas a todos para a quinta e última reunião

ordinária de 2018 e, de imediato, apresentou o calendário de reuniões para o ano de 2019, e as datas

ficaram definidas da seguinte maneira:

18 de março – (MAPA) -  Brasília/DF – 13:30h às 16:00h.

17 de junho – (MAPA) -  Brasília/DF – 13:30h às 16:00h.

16 de setembro – (MAPA) -  Brasília/DF – 13:30h às 16:00h.

02 de dezembro – (MAPA) -  Brasília/DF – 13:30h às 16:00h.

Submetida à aprovação do plenário, a memória de reunião da 97ª Reunião Ordinária, encaminhada

previamente, por meio eletrônico, foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade. 

Cenário de Insumos – David Roquetti Filho – ANDA;

O representante da Associação Nacional para Difusão de Adubos, David Roquetti Filho, de início, trouxe

a todos um panorama geral sobre o Mercado de Fertilizantes: entregas, produção nacional, importação de

fertilizantes intermediários e as relações de troca com as principais culturas (níveis favoráveis e não

favoráveis). David Roquetti Filho, também trouxe em sua apresentação o comentário de que as entregas
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de fertilizantes ao mercado encerraram o mês de outubro/2018 com 4.061 mil t, registrando crescimento

de 1,6% em relação ao mesmo mês de 2017, enquanto no acumulado de janeiro/outubro foram entregues

29.916 mil  t  e  crescimento de 3,9% em relação ao mesmo período do ano anterior,  quando foram

entregues 28.793 mil t. Quanto às importações de fertilizantes intermediários, no mês de outubro deste

ano, alcançou uma quantidade de 3.012 mil t, indicando crescimento de 13,5% e no acumulado de janeiro

a outubro de 2018, total de 21.940 mil t e crescimento de 0,5%, em relação ao mesmo período de 2017.

Foram registradas quedas nas importações de 3,7% nos fertilizantes nitrogenados, de 4,2% nos fosfatados

e crescimento de 3,3% nos fertilizantes potássicos, no período analisado, em relação ao ano de 2017. De

acordo com a Siacesp, pelo porto de Paranaguá/PR foram importadas no período de janeiro/outubro de

2018, 7.272 mil t, indicando crescimento de 1,9% em relação a 2017, quando foram descarregadas 7.140

mil t e que representou 33,1% do total importado por todos os portos. Também vale destacar que o Mato

Grosso continua como líder absoluto nas entregas ao mercado, e concentra o maior volume no período

analisado (21,2%), atingindo 6.334 mil t, seguido do estado do Paraná (13,5%) com 4.025 mil t e Rio

Grande do Sul (12,2%) com 3.660 mil t. O representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do

Brasil – CNA, Alécio Maróstica, comentou que esse ano foi favorável em questão de clima, houve

antecipação do plantio de soja, abrindo, com isso, uma janela maior para o milho safrinha.  

Cenário de Insumos – Elizabeth Chagas - ASBRAM;

A representante da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, Elizabeth Chagas, não

pôde estar presente em virtude de compromissos previamente agendados, porém sua apresentação sobre

suplementos minerais encontra-se disponível no site: http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-

tematicas

 

Cenário de Insumos – Bernhard Kiep – ABIMAQ – Alexandre Bernardes - ANFAVEA;

O representante da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Bernhard Kiep,

mencionou que o mercado de máquinas e implementos agrícolas, de modo genérico, aponta para um

crescimento de 20% a 25% em relação ao ano passado, no entanto, em 2019 tudo indica que os recursos

serão insuficientes para instrumentos como Moderfrota,  que hoje é a principal  linha de crédito de

investimento  no  setor.  O aporte  necessário  é  de  3  bilhões  de  reais  nesta  linha  para  o  plano safra

2018/2019. Alexandre Bernardes, representante da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos

Automotores, ressaltou que a falta de recursos na metade do plano safra é um problema recorrente em

cada safra e tal assunto já foi levado a conhecimento do ministro.

Encaminhamento: A Secretaria da Câmara ficou responsável por elaborar ofício a ser direcionado

ao senhor Ministro  Blairo  Maggi  informando sobre a  necessidade de  recursos  adicionais  ao

Programa Moderfrota.

Mercado Brasileiro de Biodefensivos – Amalia Borsari – ABCBio;

A representante da Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, Amalia Borsari, deu

início a sua apresentação apontando dados sobre o mercado brasileiro de biodefensivos. Atualmente este

mercado gira em torno de 3,8 bilhões de dólares a nível mundial, porém a perspectiva para daqui 7 anos é

de triplicar o crescimento. EUA representa 32%, Europa 32%, América latina 18% e Ásia 18%. Só no

Brasil houve aumento de 72% em relação ao ano de 2017. Dentro do mercado de defensivos, que hoje
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representa  64  bilhões  de  dólares,  os  biodefensivos  representam 5% do total.  Deste  total,  80% se

concentra  em  frutas  e  vegetais.  Importante  ressaltar  que  em  2006  houve  o  primeiro  registro  de

biodefensivo e hoje são mais de 200 produtos já registrados. Amalia ressaltou que o grande desafio é

passar tecnologias típicas da Europa para o Brasil, no entanto, em virtude de diferenças climáticas e

geográficas, existem algumas dificuldades, porém já estão sendo desenvolvidas tecnologias adaptadas ao

ambiente  tropical.  Por  fim,  foi  apresentado  uma  pesquisa  sobre  o  tamanho,  perfil,  necessidades,

oportunidades, desafios e tendências do mercado brasileiro de produtos biológicos agrícolas com relação

à safra 2017/2018.

Energia Elétrica na Lavoura Irrigada – Alexandre Velho – Federarroz;

O representante da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Alexandre Velho,

relatou que de 2012 para 2019 houve um aumento de 74% no custo da energia elétrica para a irrigação,

mais especificamente para a lavoura de arroz. A título de curiosidade, em Camaquã/RS, o valor para a

irrigação na safra passada ficou em R$453,94, de acordo com dados do Cepea/Esalq. Se a irrigação for

por aspersão, representa 2% a 4% do custo de desembolso, dependendo do regime de chuvas e, no caso

do arroz, em virtude da cultura irrigada, este valor sobe para 7%. Alexandre também comentou que o

custo  de  energia  no  Paraguai  é  70% menor  em relação  ao  Brasil,  na  cultura  do  arroz  existe  uma

sazonalidade, requer laminas d’agua permanentes, sem falar da alta potência dos motores que é exigido

na lavoura.  Ao final,  após apresentação sobre  o  panorama,  estabeleceu algumas propostas  como:

ampliação do horário reservado para 11hs, retirada total das bandeiras tarifárias e a retirada por completo

da cobrança do horário de ponta. O Presidente da Câmara voltou a dizer que este assunto especifico já

tratado na CTIA, inclusive, a câmara setorial tentou buscar soluções, mas, infelizmente, não houve

sucesso.  O Ministério de Minas e Energia -  MME respondeu no sentido de observar o dispositivo

constante do § 1º do art. 25 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, ou seja, entende-se que na atual

conjuntura o pleito deve ser negociado com as concessionárias e permissionárias estaduais. Por conta do

atual cenário econômico de crise e envolvimento com arrecadação estadual, o Presidente solicitou que as

entidades continuassem empreendendo esforços em seus estados, porém, pela delicadeza do pleito, que

fossem feitos novos estudos e outra estratégia de negociação. O histórico do processo de redução de

custos para energia elétrica encontra-se com a Secretaria da Câmara e pode ser consultado.

Pis Cofins / Convênio ICMS 100/97;

David Roquetti Filho comentou que esteve em reunião, recentemente, com o Ministro Blairo Maggi para

tratar de assuntos relacionados a possíveis mudanças na contribuição do PIS/Cofins, cuja base de cálculo

passaria a ser correspondente ao valor agregado pelo setor, e tal alteração poderá ocorrer devido um

Projeto de Lei em elaboração pela Receita Federal do Brasil - RFB. Já em relação ao Convênio 100/97

houve uma alteração, recentemente, 29.11, no sentido de dar opção para todos os estados em relação às

operações de crédito. A renovação do convênio continua sendo de extrema urgência e todos os esforços

dos atores da cadeia de insumos são necessários.

Agricultura de Precisão e Produção Sustentável – Fabrício Juntolli – SMC/MAPA;

Fabrício  Juntolli,  representante  da  Secretaria  de  Mobilidade  Social,  do  Produtor  Rural  e  do

Cooperativismo, deu início a sua apresentação explicando que Agricultura de Precisão é um sistema de

gerenciamento agrícola baseado na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa ao aumento
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de retorno econômico, à sustentabilidade e à minimização do efeito negativo ao ambiente. Com relação

ao  tema  também apontou  alguns  fatos  históricos  e  algumas  ações,  tais  como:  PL  de  incentivo  à

agricultura e pecuária de precisão, inclusão de profissões na Classificação Brasileira de Ocupação –

CBO, regulamentação / legislação de drones, revisão das legislações para uso de agroquímicos, seguro

rural e linhas de financiamento diferenciados, conectividade no campo, além de outras atuações. Sobre a

conectividade no campo, Alexandre Bernardes citou que os automóveis agrícolas já estão bem avançados

em relação ao suporte tecnológico, no entanto, a grande barreira é a falta de infraestrutura no campo.

Alexandre citou que já existe um Grupo de Trabalho - GT da ANFAVEA com entes governamentais para

discutir conectividade, e se colocou à disposição para debates com o MAPA.   Fabrício Juntolli ressaltou

que o MAPA está atuando em parcerias público-privadas, assim como, treinamentos, capacitação, e

eventos com divulgação de tecnologias, da mesma forma que também existe uma comissão dentro do

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC para tratar de tecnologia no

campo. Bernhard Kiep concordou que o grande problema é infraestrutura, e que as empresas de telefonia

não estão dispostas a pagar o preço, pelo menos até o presente momento. David Roquetti Filho alertou

que os problemas de conectividade no país são tidos como tema de soberania nacional, e, que, antes

disso, o conhecimento de agricultura de precisão deveria ser comunicado para o produtor rural.

Encaminhamento:  Fabrício  –  SMC/MAPA  e  Alexandre  Bernardes  –  ANFAVEA  ficaram

responsáveis por trazer para a próxima reunião da CTIA (18.03) convidados que possam informar

à câmara sobre as ações em andamento e suas dificuldades quanto à conectividade no Brasil. 

Desdobramento das ações tomadas com a questão do parque da biodiversidade – Rodrigo Justus –

CNA;

O representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, Rodrigo Justus, voltou a

comentar sobre a revisão dos Limites da Reserva da Biosfera (RB) que foi aprovada recentemente,

durante  a  11ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  Brasileira  do  Programa  Homem  e  Biosfera  –

COBRAMAB. Tal desenho trará um impacto em 74 milhões de hectares do cerrado e já está sendo

encaminhado para a avaliação da Unesco. Rodrigo também contextualizou sobre as fases da reserva da

Biosfera  do  Cerrado  e  trouxe  informações  sobre  alguns  conceitos  como  Área  Núcleo,  Zona  de

Amortecimento e Zona de transição. O que acontece é que Organizações Não Governamentais têm feito

pressão para que ampliasse a área de preservação do bioma, assim como ocorreu com a Amazônia, e que

foi muito bastante prejudicial para o agronegócio. O Presidente mostrou sua preocupação com a medida e

disse que tem que ser combatida com urgência,  sem falar  que o setor de insumos agropecuários é

diretamente afetado, uma vez que, se o agronegócio não tiver espaço para crescer, não serão vendidos

mais insumos, fertilizantes e máquinas, e o mercado estagnará. Rodrigo Justus disse que a reserva de 74

milhões de hectares de preservação foge dos limites de proteção e sabidamente ilegal. Marco Alencar,

representante da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio – SRI/MAPA, disse que a

secretaria  prontamente  acionou o  Gabinete  do Ministro  –  GM e foram encaminhados  dois  avisos

ministeriais, um direcionado à Casa Civil, outro ao Ministério das Relações Exteriores – MRE com

intuito de impedir tal ação. De acordo com os órgãos, ações já estão sendo tratadas e encontram-se sob

controle.  O Presidente,  ao final,  elogiou o trabalho realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária – Embrapa Territorial.

Tabelamento de Fretes;
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Conforme estabelecido na última reunião da CTIA, a Secretaria da Câmara formulou documento único

das  diversas  Câmaras  Setoriais  e  Temáticas  e  direcionou  ao  ministro  Blairo  Maggi  que,

subsequentemente, encaminhou aviso ao Supremo Tribunal Federal – STF, pleiteando a revogação do

tabelamento de frete mínimo rodoviário. O processo ainda se encontra nas mãos do Ministro Luiz Fux,

porém, de acordo com os membros da CTIA, algumas liminares já estão sendo concedidas.

Assuntos Gerais;

Julio Busato elogiou a atenção dada à CTIA e os trabalhos desenvolvidos pelo Sr Ministro Blairo Maggi

e sua equipe nestes últimos 2 anos de gestão.

Encaminhamento: O Presidente da Câmara ficou responsável por redigir ofício de agradecimento

ao Ministro Blairo Maggi e sua equipe. A Secretaria da Câmara enviará ao Gabinete do Ministro -

GM.  

O Presidente também sugeriu que fosse redigido um ofício direcionado à futura Ministra Tereza Cristina

com as principais demandas da cadeia de insumos agropecuários.

Encaminhamento: A Secretaria da Câmara ficou responsável por redigir ofício a ser encaminhado

ao futuro Gabinete da Ministra Tereza Cristina informando sobre as principais demandas da

cadeia de insumos agropecuários.

O representante da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, Pedro Silveira, comentou sobre o

sistema de rastreamento de defensivos que atualmente está implantado no estado de São Paulo – SP,

tratou sobre seus benefícios e comentou sobre a dificuldade de rastreabilidade em minor crops. Enfatizou

a importância de maior discussão sobre o assunto e solicitou que a divisão que trata sobre assuntos de

minor crops no MAPA estivesse presente na próxima reunião da CTIA. Guilherme Werneck também se

pronunciou enfatizando a relevância das entidades trazerem dados, em cada reunião, sobre o cenário de

insumos, seja fertilizantes, sementes, defensivos, minerais, solo, maquinas, dentre outros.

Para  in fo rmações  mais  de ta lhadas ,  a s  apresen tações  es tão  d i spon íve i s  no  s i t e :

http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas

Encerramento:

O Presidente agradeceu a presença de todos e, não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi

encerrada às dezesseis horas e trinta e nove minutos, e eu, Guilherme Oliveira Werneck, redigi a seguinte

memória de reunião, revisada pelo Chefe de Assessoria das Câmaras Setoriais e Temáticas.

 

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista
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Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião: Hora de início:
Pauta da Reunião

 

Anexos
Arquivo Descrição
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