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Câmara de Culturas de Inverno se reúne para debater
resíduos agroquímicos no trigo
estar recebendo trigo com limite de agrotóxico acima
do permitido ou com aqueles que nem são permitidos”,
alertou. A Câmara irá solicitar que o Ministério da Agricultura faça um comunicado contendo as tolerâncias de
resíduos agroquímicos permitidos aos países que importam trigo para o Brasil.

Aconteceu no dia 20 de setembro a 51ª reunião da
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Culturas de
Inverno. Foram debatidos dois temas: resíduos de agroquímicos em trigo e derivados e tendências de mercado
do trigo.
Começando a pauta, a consultora técnica da Abitrigo,
Denise de Oliveira, fez a apresentação sobre os resíduos de agroquímicos em trigo. De acordo com as informações passadas pela consultora, existem alguns fatos
que estão acontecendo que são de grande importância.
“Um dele são as ações do Ministério Público. São ações
com relação aos resíduos de glicosato nas paredes dos
moinhos. Um dos nossos temores é que o MP está expandindo para outros estados, além do Rio Grande do
Sul, e para outros tipos de resíduos”, disse.
Outro ponto mostrado por Denise foi a insegurança
na aquisição de matérias-primas quanto aos níveis de
agrotóxicos. “Quando os moinhos adquirem a matéria
-prima de trigo importado, não sabem quais os resíduos presentes nesse trigo.” Após um levantamento da
Abitrigo, descobriu-se que existem muitos agrotóxicos
que não são permitidos no Brasil usados nos trigos importados. “E aqueles que são permitidos o limite é muito diferente. Então temos uma grande probabilidade de

Para Denise a solução do problema vem de uma união
entre os agricultores, moinhos e o governo. “Essa não
é uma situação fácil de enfrentar. É um desafio multisetorial e se o governo, os moinhos e os agricultores não
se unirem não vamos conseguir o nosso objetivo que é
entregar para a população um produto que seja sanitariamente saudável.”
Seguindo com as exposições, o analista de mercado
de trigo da Conab, Paulo Magno Rabelo apresentou as
tendências de mercado do trigo. Em relação ao mercado mundial, o USDA liberou as novas estimativas de safra, que será novamente de grande volume e continua
a disparidade do consumo. “Essa situação de produção
e consumo que nos gera um excesso de estoque. Estamos com aproximadamente 250 milhões de toneladas em estoque de trigo. Um volume astronômico que
seria suficiente para cobrir 34% do consumo mundial.
Isso obtido em uma área de 222 milhões de hectares”,
assegurou. Paulo Magno afirmou que “para que estes
estoques venham a regredir seria necessário acontecer
uma catástrofe na produção mundial de trigo”. No Brasil, é provável que a moagem chegue a 10.400 milhões
de toneladas, repetindo o ano de 2014. “Vamos passar
com estoques curtos se isso acontecer.” O consumo nacional está em 10.700 milhões de toneladas.
A próxima reunião da Câmara de Culturas de Inverno
está prevista para o dia 30 de novembro. Será a última
de 2016.
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