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Para encerrar os trabalhos de 2016, a Câma-
ra Temática de Insumos Agropecuários se reuniu 
em Brasília no dia 05 de dezembro. Para iniciar o 
encontro, o secretário da Câmara, Leandro Lima, 
divulgou todas as datas das reuniões que serão 
realizadas em 2017. “Das 40 câmaras existentes 
dentro do MAPA, a CTIA é uma das mais ativas. 
Ficaram agendadas para 2017, a exemplo desse 
ano, cinco datas. Por conta da nossa estrutura 
e outras dificuldades, várias câmaras estão re-
duzindo de quatro para três encontros anuais. A 
CTIA está mantendo a quantidade”, disse. 

Para iniciar a pauta do dia, o diretor executivo 
da Irriger, Hiran Medeiros, fez uma apresentação 
sobre a redução dos custos de energia em áreas 
irrigadas. “Hoje nós temos no Brasil aproximada-
mente 6,8 milhões de hectares irrigados. Isso re-
presenta 7% da área de produção nacional e sig-
nifica acima de 35% acima da produção agrícola 
em termo de valor econômico”, expôs. Segundo 
Hiran, o Brasil só atinge hoje 10% de seu poten-
cial de irrigação. “Nos últimos estudos que foram 
feitos pela Agência Nacional de Água foram le-
vantados 61 milhões de hectares de potencial de 
irrigação, mas hoje são irrigados menos de sete 
milhões”, lamentou.

Newsletter nº 264/2016 – Ano 7   Data: 06/12/2016

Hiran informou que a irrigação brasileira utiliza, 
em consumo direto, 1/5 de toda a utilização de 
energia do Brasil. “A demanda anual de energia 
para prover a irrigação atualmente gira em torno 
de 30 milhões de MWe/h. A projeção de custo 
é de R$ 2,1 bilhões”, afirmou Medeiros. Diante 
disso, a CTIA irá se unir à Câmara de Irrigação 
para encaminhar um documento ao Ministério 
de Minas e Energia solicitando uma tarifação ou 
uma forma de medição diferente para as áreas 
irrigadas.

Seguindo, o representante da CNA, Alécio Ma-
róstica, apresentou propostas para melhorar a 
segurança dos insumos agrícolas nas proprie-
dades. “Nós resolvemos falar desse assunto em 
função do que vem acontecendo em Cristalina. 
A cidade é hoje a maior consumidora de insu-
mos de alto preço e por isso está bastante visada 
pelos bandidos”, alertou. Maróstica sugeriu que 
a Câmara comece um discussão sobre o tema e 
sugeriu três possíveis soluções: mapeamento das 
propriedades, sistema de identificação e localiza-
ção dos produtos e um tipo de armazéns seguro. 

Ainda aconteceu a apresentação do andamen-
to dos grupos de trabalho: defensivos agrícolas, 
fertilizantes e manejo de solos. O presidente da 
Câmara, Julio Cezar Busato, parabenizou o par-
ticipantes dos GT. “Realmente fiquei impressiona-
do com a rapidez com as propostas e sugestões 
foram apresentadas.” 

A primeira reunião de 2017 da CTIA está pre-
vista para ser realizada no dia 13 de fevereiro.


