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A Câmara Temática de Insumos Agropecuários 
(CTIA) se reuniu no dia 13 de fevereiro, no Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), para sua primeira reunião de 2017. Em 
pauta, os dados conjunturais do setor e o anda-
mento dos grupos de trabalho.

Dando inicio à reunião, David Roquetti, da 
ANDA, trouxe os números dos fertilizantes. “Em 
2016 foram entregues 34 milhões de fertilizan-
tes entregues, ou seja, houve um aumento de 
13% do volume em relação a 2015 e 5,8% maior 
que o recorde estabelecido em 2014”, afirmou. 
Segundo Roquetti, há uma diminuição da rela-
ção de trocas nas principais culturas nos últimos 
anos. “A soja vem reduzindo nos últimos três anos 
0,03% ao mês. O milho menos 1,58%. A gente 
nota que a cana, embora tenha reduzido, ainda 
continua com o valor positivo”, explicou. 

Seguindo a reunião foi apresentado o anda-
mento dos GTs: defensivos agrícolas, fertilizantes 
e manejo de solo. Sobre o GT Defensivos, o re-
presentante da Abrapa, Marcio Portocarrero, in-
formou que muitos assuntos ainda estão sendo 
debatidos entre os membros e que por isso não 
poderia apresentar muitos dados. O GT é res-
ponsável por fazer o levantamento dos principais 
gargalos do setor, os pontos críticos, desmitificar 
alguns fatos. “Estamos tentando desenhar um 
cenário que se, conseguirmos trazer para dentro 
dele todas as informações poderemos entregar 
para o governo um recorte histórico da realidade 
propondo encaminhamentos.” 

Em relação ao GT Fertilizantes, Fabricio Rosa, 
representante da Aprosoja, salientou que apesar 
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do objetivo principal do grupo é baixar o custo do 
fertilizante para o produtor, o grupo está traba-
lha para a redução de custo no manejo do solo 
do que efetivamente no produto. “A redução do 
custo do manejo do solo é que irá efetivamente 
dar um ganho para o produto”, disse. Fabricio 
Rosa anunciou que a meta é propor uma agen-
da de discussões. “A intenção é fazer painéis so-
bre o tema.” José Carlos Polidoro, da Embrapa, 
trouxe as informações do GT Manejo de Solos. 
“Esse GT é de suma importância neste momento. 
É evidente que estudar os defensivos e fertilizan-
tes é fundamental, mas existe muita coisa que 
precisa ser feita imediatamente da porteira para 
dentro”, garantiu. 

Ainda foi apresentado pelo diretor técnico da 
Real H Nutrição e Saúde Animal, Mário Renck, 
o Projeto Ciclos, um modelo de integração para 
educação ambiental com sustentabilidade. A 
próxima reunião da CTIA está prevista para o dia 
26 de junho.


