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Em sua 50ª rEunião, CTLog dEbaTE in 32 E novo modo 
dE TransporTar grãos

A ACEBRA, representada pelo diretor de Relações Ins-
titucionais, Roberto Queiroga, compareceu no dia 22 de 
setembro da 50ª reunião da Câmara Temática de Infraes-
trutura e Logística do Agronegócio, no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em Brasília. 

A reunião foi iniciada pelo consultor de logística da CNA, 
Luiz Antônio Fayet tratando do tema: Instrução Normati-
va n.º 32/2013 - procedimentos de fiscalização e certifi-
cação fitossanitárias de embalagens, suportes ou peças 
de madeira, em bruto. “A proteção sanitária das nossas 
florestas é uma questão fundamental, não podemos vul-
nerabilizar. E nos processo de exportação e importação, 
nós temos a entrada principalmente contêineres de em-
balagens de madeira e há uma preocupação fortíssima 
das autoridades do MAPA no sentido de não permitir que 
venha alguma praga nova”, disse. Foi estabelecida uma 
série de normas como, por exemplo, a IN 32, que trata 
do trânsito de mercadorias importadas acondicionadas e 
transportadas em embalagens de madeira.

Segundo a IN 32, quando a embalagem ou os esco-
ramentos de equipamentos que são utilizados não têm 
certificação de origem, deve ser reexportados. “Nós de-
monstramos para o MAPA que este procedimento é muito 
mais vulnerável do que a incineração desses materiais na 
zona primária dos portos”, assegurou Fayet. De acordo 
com as informações do consultor, essa modelagem pode 
ser feita em um contêiner adaptado. “Hoje em dia usa-se 
contêineres velhos para fazer um monte de coisa no Bra-
sil, por que não pode usá-lo como fornalha?”, indagou. 
A CTLOG irá enviar esta solicitação às autoridades com-
petentes.

Seguindo a pauta, o professor da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro, Carlos Biolchini, apresentou o Proje-
to Granoduto. “A ideia surgiu de desenvolver um projeto 
de transporte de grãos através de uma esteira transpor-
tadora, que está sendo objeto de estudo técnico”, expôs. 
Um dos motivos que desencadearam esse estudo foram 
os elevados custos de transporte de carga rodoviária 
oriundos de uma série de fatores bastante conhecidos. 
“O trabalho visa a implementação de um grano duto em 
substituição aos modos convencionais de transportes, tais 
como, rodoviário, hidroviário e ferroviário”, explicou. O 
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grano duto será constituído por uma rota principal interli-
gada a rotas secundárias, oriundas de outros produtores 
na mesma região ou regiões vizinhas. 

Outro tema discutido durante a reunião foram as opor-
tunidades e desafios para produção de potássio no Brasil. 
Guilherme Jacomé, representante da empresa Potássio 
Brasil, apresentou alguns dados da área. “O potássio é 
um insumo essencial para o agronegócio brasileiro, sen-
do o Brasil o segundo maior consumidor de potássio do 
mundo. Estamos atrás apenas da China. Porém somos o 
maior importador.” A única mina de potássio que existe 
no Brasil está situada em Sergipe, a qual está prevista a 
exaustão em 2020. “Em poucos anos o Brasil será 100% 
dependente da importação”, lamentou. Segundo Jacomé, 
faltam investimentos no setor porque as taxas tributárias 
podem chegar a 41% enquanto o produto importado não 
é taxado devido à alta demanda do país. Ainda falan-
do sobre insumos, David Roquetti, diretor executivo da 
ANDA - Associação Nacional para a Difusão De Adubos, 
apresentou os custos de demurrage na logística de impor-
tação de fertilizantes.  

Aconteceu ainda a apresentação dos resultados dos 
trabalhos do GT de avaliação dos PLS 421/2014 e 
5768/2016. Porém não houve consenso entre os partici-
pantes, por isso o tema será alvo de uma reunião extraor-
dinária da CTLog, que acontecerá no dia 13 de outubro. 

A próxima reunião ordinária da CTLog está marcada 
para o dia 30 de novembro. 


