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

Dados da Reunião
Câmara:
Câmara Temática de Insumos Agropecuários
Título:
Reunião Ordinária N. 93
Local:
Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
Hora de
Hora de
04/12/2017
13:30
16:00
reunião:
início:
encerramento:
Pauta da Reunião
1. 13:30h - Abertura da Reunião – Presidente da Câmara
2. 13:35h - Informes da Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas - ACST
3. 13:40h - Mercado de insumos (sementes, defensivos agrícolas, fertilizantes, etc) (30 min)
4. 14:10h - Posicionamento da Câmara Setorial do FEIJÃO sobre pesquisas da EMBRAPA envolvendo
variedade de feijão transgênico. (20 min)
5. 14:30h - Apresentação do Relatório do GT Ambiente de Produção – José Carlos Polidoro EMBRAPA (20 min)
6. 14:50h - Apresentação do Relatório do GT Fertilizantes – Fabrício Rosa - APROSOJA (20 min)
7. 15:10h - Remineralizadores na Gestão Sustentável de Solos – Eder de Souza Martins - EMBRAPA (15
min)
8. 15:25h - Soluções de Logística para o algodão brasileiro – Presidente da Câmara. (10 min)
9. 15:35h - Assuntos Gerais
10. 16:00 - Encerramento.
Lista de Participantes
Nome
1 JULIO CEZAR BUSATO
2 REINALDO CARVALHO VERGARA
3 LUIZ ANTONIO PINAZZA
4 GUILHERME OLIVEIRA WERNECK
5 CLORIALDO ROBERTO LEVRERO
6 EDIVANDRO SERON
7 CARLOS EDUARDO LUSTOSA FLORENCE
8 DAVID ROQUETTI FILHO
9 GERALDO MAFRA
10 FABRICIO MORAIS ROSA
11 ELIZABETH CHAGAS
12 ALÉCIO MARÓSTICA
13 ADRIENE ALVES DE MELO

Entidade
AIBA

ACST/MAPA
ABISOLO
ABRASS
AMA BRASIL
ANDA
ANDAV
APROSOJA
ASBRAM
CNA
CONAB

Frq Assinatura
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

IVANILDE SOARES SANTOS
JOSÉ CARLOS POLIDORO
GREGORY HONCZAR
PEDRO RODRIGUES ALVES SILVEIRA
GIRABIS EVANGELISTA RAMOS
PAULO HENRIQUE PEDROZA E SILVA
CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALBUQUERQUE
RODRIGO RESENDE DO MONTE
DANIEL ALVES LEASTRO
JULIA EMANUELA
PEDRO ARAUJO HUMMEL
VANESSA STRUCKL
ROGÉRIO VIAN
SEBASTIÃO PEDRO NETO
EDER MARTINS
ARLEY FERREIRA
MARCOS BERTOLINI
WELINGTON DAL BEM
JULIA THOMSON
ISABELLE MACHADO

CONFEA
EMBRAPA
FIESP
OCB
SDA/MAPA
SINDAN
SINDIRAÇÕES
SPA/MAPA
UNIFITO
ABC Bio
ABINPET
ACEBRA
APROSOJA
EMBRAPA
EMBRAPA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
UMBELINO LOBO
VECTOR

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

PR - presente / CO - convidado
Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata:
Desenvolvimento

Sim

Abertura: A 93ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Insumos Agropecuários foi aberta às treze
horas e trinta e quatro minutos do dia 04 de dezembro de 2017, na Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 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 92ª Reunião Ordinária da CTIA e Informes da Secretaria –
Reinaldo Vergara – Supervisor da Câmara (ACST/MAPA);
O Supervisor da Câmara, Reinaldo Vergara, deu boas vindas a todos para a última reunião ordinária do
ano e, de imediato, apresentou o calendário de reuniões para o ano de 2018.
19 de fevereiro – (MAPA) - Brasília/DF – 13:30h às 16:00h.
16 de abril – (MAPA) - Brasília/DF – 13:30h às 16:00h.
23 de julho – (MAPA) - Brasília/DF – 13:30h às 16:00h.
24 de setembro – (MAPA) - Brasília/DF – 13:30h às 16:00h.
03 de dezembro – (MAPA) - Brasília/DF – 13:30h às 16:00h.
Submetida à aprovação do plenário, a memória de reunião da 92ª Reunião Ordinária, encaminhada
previamente, por meio eletrônico, foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade.
“Situação regulatória das empresas de produtos não comestíveis, opoterápicos, farmoquímicos
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entre outros, com a publicação do Decreto 9013/2017 (RIISPOA)”
Quanto ao assunto discutido na última reunião, que se tratava sobre a preocupação da publicação do
decreto nº 9013/2017, no que tange à situação regulatória das empresas de produtos não comestíveis,
opoterápicos e farmoquímicos, Reinaldo Vergara relatou que no dia 24 de novembro, foi publicada, no
Diário Oficial da União – DOU, Instrução Normativa nº 43, na qual, em seu Art. 1º Fica estabelecida a
data limite de 21 de novembro de 2018 para a conclusão do processo de transição da fiscalização dos
estabelecimentos fabricantes de margarinas, de seu registro e de seus respectivos produtos, do
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA/SDA para o Departamento de
Inspeção de Produtos de Origem Vegetal – DIPOV/SDA.
Cenário de Insumos – David Roquetti Filho – ANDA;
O representante da Associação Nacional para Difusão de Adubos, David Roquetti Filho 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
de fertilizantes ao mercado encerraram o mês de outubro/2017 com 3.998 mil t, registrando mês recorde
e alta de 8,1% em relação ao mesmo período de 2016, enquanto no acumulado dos dez meses analisados,
as entregas registraram aumento de 2,2 %, alcançando 28.793 mil t. Com relação à entrega de nutrientes
(NPK) ao mercado, outubro apresentou alta de 6,6%, enquanto no acumulado dos dez meses de 2017,
registrou ligeira alta de 0,3% pela redução da fórmula média. Em nutrientes, as entregas de fertilizantes
nitrogenados (N) apresentaram queda de 3% no período janeiro-outubro/2017 atingindo 3.271 mil t,
reflexo da antecipação das entregas para o milho segunda safra ocorrido no final de 2016 e queda nas
entregas para cultura do trigo e milho verão. A previsão para entregas em 2018 está estimada em 34,2 a
34,6 milhões de toneladas.
Para informações mais detalhadas, a apresentação está disponível no site:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
Cenário de Insumos – Elizabeth Chagas - ASBRAM;
A representante da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, Elizabeth Chagas,
trouxe em sua apresentação dados estatísticos do número de animais suplementados no país. De acordo
com as 7 categorias de produtos, (pronto para uso, misturado, com ureia, dentre outros) o volume de
vendas em 2017, até o presente momento, foi de 2,5 milhões de toneladas, 5,26% acima de 2016. Quanto
ao número de cabeças de gado alimentadas corretamente, do ano passado para cá, houve aumento de
aproximadamente 15%, totalizando 84 milhões de animais. Ao final, Elizabeth divulgou um gráfico que
demonstra o crescimento dos dez maiores estados com o número de animais suplementados por dia,
Mato Grosso com a maior quantidade, 16 milhões e o estado do Paraná com a maior elevação, 65%, de
2016 para 2017.
Para informações mais detalhadas, a apresentação está disponível no site:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
Posicionamento da Câmara Setorial do Feijão sobre pesquisas da EMBRAPA envolvendo
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variedade de feijão transgênico – Reinaldo Vergara – ACST/MAPA;
O Supervisor da Câmara iniciou seu discurso trazendo informações sobre a questão do lançamento de
uma variedade transgênica para o feijão, assunto que foi levantado pelo Chefe Geral da EMBRAPA
Arroz e feijão, Alcido Wander, na 37ª reunião ordinária da câmara setorial do feijão, no dia 01 de
dezembro. Dentre as novidades, a Diretoria executiva da EMBRAPA decidiu adiar o lançamento do
feijão transgênico em virtude de a nova variedade apresentar suscetibilidade a outras viroses. Ou seja, em
função de não ser resistente a outras viroses e, em função de algumas preocupações de caráter
mercadológico, a empresa pública optou pelo não lançamento da cultivar no atual momento e preferiu dar
continuidade às pesquisas para aprimoramento de novas cultivares.
Apresentação dos Grupos Temáticos:
Apresentação do Relatório do GT Ambiente de Produção – José Carlos Polidoro – EMBRAPA;
O representante da EMBRAPA, José Carlos Polidoro, iniciou sua apresentação ressaltando que o
ambiente de produção está estritamente ligado a medidas técnicas e tecnológicas de todos os elos da
cadeia e destacou a importância de investir no ambiente de produção para ganho de produtividade e
competitividade, exigindo trabalhar com boas práticas e processos de manejo do solo. Em sua
apresentação apontou alguns ambientes de produção com base em dados climáticos, altitude e
desempenho da cultura, especificamente da soja. Quanto ao ambiente de produção, quando se trata do
consumo de insumos e produtividade, o ponto principal a ser trabalhando é no manejo de solos. Neste,
busca-se evitar a erosão e a deposição dos sedimentos nos corpos d’água, e procura-se proteger o solo
dos danos causados pela atividade agropecuária, tais como compactação ou desagregação excessiva,
acidificação ou salinização. Abordou também informações sobre a evolução da produtividade, custo
estimado/ano da erosão hídrica, a situação atual da informação de solos no Brasil e sugeriu algumas
medidas urgentes para serem aplicadas no solo. Ao final apresentou três projetos elaborados pela
Embrapa que estão em andamento, eles são: Projeto construtores de solos (emergencial), Caravana de
solos do Brasil (curto prazo) e o Programa Nacional de Solos do Brasil – Pronasolos. Nos comentários, o
consultor da câmara, Luiz Antônio Pinazza, ressaltou a importância de sensibilizar os agricultores quanto
às técnicas de manejo, sendo que a EMBRAPA poderia assumir a liderança e o compromisso quanto à
conscientização dessas boas práticas. Tratando-se de programas a serem realizados a nível nacional,
Polidoro pediu apoio às entidades para colaborar com ações locais em algumas regiões.
Encaminhamento: Ficou deliberado que algumas entidades e associações ficarão responsáveis por
planejar e realizar ações de conscientização quanto às técnicas de manejo nos solos, nas seguintes
regiões:
Sudoeste de Goiás – Alécio Maróstica – CNA
Oeste do Paraná – Luiz Antônio Pinazza – ABAG
Oeste da Bahia – Julio Cezar Busato – AIBA
São Paulo - Luiz Antônio Pinazza – ABAG
Região das Missões – Fabrício Rosa – APROSOJA
Encaminhamento: Os membros da câmara consideraram pertinente pleitear ao MAPA o apoio aos
três projetos, em específico ao Programa Nacional de Solos do Brasil – Pronasolos. José Carlos
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Polidoro ficou responsável por redigir o ofício.
Para informações mais detalhadas, a apresentação está disponível no site:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
G.T Fertilizantes – Fabrício Rosa – APROSOJA;
Fabrício Rosa deu início à sua apresentação apontando os principais gargalos da cadeia produtiva
relacionados aos fertilizantes. 1) tributação e tarifas inadequadas, 2) elevado custo logístico e 3)
burocracia e alto custo para exploração nacional. Quanto ao item de número um, ainda estão sendo
discutidas medidas relacionadas às desonerações de impostos federais e estaduais, seguindo a ótica de
total desoneração da cadeia alimentar e de remédios – modelo IVA, TEC 0% para matérias primas e
fertilizantes simples e a redução dos royalties da mineração – CFEM para 1% sobre o faturamento
líquido e não faturamento bruto para fertilizantes, na MP 789, dentre outras medidas. No item dois,
busca-se uma melhor adequação logística para ampliação e melhoramento dos terminais marítimos de
importação, suficiência de armazéns, vagões e ferrovias para fertilizantes, bem como a ampliação e
melhoramento da rede ferroviária, com ênfase no Programa de Investimento de 30 obras prioritárias do
MAPA e no projeto de infraestrutura e logística da CNA. E, por último, no item três, trabalhar em cima
dos prazos de pesquisa e exploração das jazidas definidos, sem permitir prorrogações, assim como, a
política de sobre financiamento de investimentos para novas fábricas e misturadoras, junto ao BNDES e
Bancos Públicos, além de outras propostas. Ainda dentre desse tema, Fabrício também tratou sobre a MP
790/17 que alterou o Código de Minas, com o objetivo de incrementar a atividade mineradora e de
“destravar” alguns aspectos do processo de exploração mineral.
Encaminhamento: Será encaminhado, para devido conhecimento, relatório do GT de Fertilizantes
às Secretarias afins do MAPA.
Para informações mais detalhadas, a apresentação está disponível no site:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
Remineralizadores na Gestão Sustentável de Solos – Eder de Souza Martins – EMBRAPA;
O representante da EMBRAPA, Eder de Souza Martins, deu início a sua fala ressaltando a importância
do manejo e da conservação do solo, requisitos que, se não operacionalizados corretamente, dificilmente
haverá eficácia dos insumos. Ainda de acordo com Eder, os remineralizadores são um novo tipo de
insumo que contribuem na gestão sustentável dos solos trazendo vários benefícios, como, por exemplo, o
maior aproveitamento dos nutrientes disponíveis pelas plantas. Além de existirem elementos químicos
importantes para a nutrição dos vegetais, os remineralizadores aumentam a capacidade de troca de
cátions (CTC) do solo, efeito que tem relação direta com a sua capacidade de reter água, nutrientes e
estabilizar a matéria orgânica. Em sua apresentação trouxe informações a respeito dos agrominerais
regionais e os remineralizadores de solos, o potencial dos remineralizadores na gestão ambiental e os
detalhes sobre o Programa Nacional de Zoneamento Agrogeológico.
Para informações mais detalhadas, a apresentação está disponível no site:
http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
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Banimento do PARAQUAT e a autonomia da ANVISA em atuar sobre defensivos agrícolas –
Fabrício Rosa - APROSOJA;
Fabrício Rosa trouxe novamente à câmara o assunto sobre a possibilidade de proibição do Paraquate
como dessecante. Na última reunião havia sido dito que a RDC nº 177, de 21 de setembro de 2017,
formulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tinha estabelecido critérios para uso
do Paraquate como herbicida, contendo diversas restrições. No entanto, como boa notícia, recentemente
foi refeita a resolução da ANVISA, autorizando o Paraquate como dessecante até 2020. Isso não impede
que as empresas de pesquisa questionem tal entendimento e a decisão seja revertida. Fabrício também
citou a importância de existir outro produto dessecante no mercado. Ao final, o Presidente aproveitou o
momento para destacar a importância da proposta de substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.299/2002, do
Deputado Luiz Nishimori, que regula os defensivos fitossanitários, que já se encontra finalizada. A
intenção é alcançar melhorias nas análises dos processos de forma integrada, desburocratização, maior
transparência das informações e, principalmente, melhor atendimento às prioridades do setor produtivo.
Soluções de Logística para o algodão brasileiro – Presidente da Câmara;
O Presidente da Câmara abordou novamente sobre a dificuldade logística da exportação de algodão
brasileiro, principalmente no escoamento do produto nos portos do norte e nordeste. Alertou, também,
que o problema atual é a falta de caminhões para o porto de Santos, elevando o custo do frete.
Encaminhamento: Será redigido ofício, a ser encaminhado ao Secretário de Política Agrícola –
SPA/MAPA, Neri Geller, pleiteando soluções logísticas para a cadeia produtiva do algodão.
Revogação da Lei Kandir – Presidente da Câmara;
Julio Busato voltou a comentar sobre a possibilidade da extinção da Lei Kandir. De acordo com o
Presidente, tal fato tem evoluindo ao longo dos dias e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania CCJ aprovou, na semana passada, proposta de emenda à Constituição (PEC 37/2007) que retoma a
cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS na exportação de
produtos primários (não-industrializados) e semielaborados. Sobre este assunto, é preciso ainda mais
apoio dos elos do setor para reverter a situação.
Encerramento:
O Presidente agradeceu a presença de todos e, não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi
encerrada às quinze horas e quarenta e um minutos, e eu, Guilherme Oliveira Werneck, redigi a seguinte
memória de reunião, revisada pelo Supervisor da Câmara.

Preposições
Item Item da reunião
Ações
Item Ação

Responsável

Dt. prevista
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Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião:
Pauta da Reunião

Anexos
Arquivo

Hora de início:

Descrição
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