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D e de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a produção nacional de
cereais, leguminosas e oleaginosas no Brasil deve atin-

gir 183,4 milhões de toneladas em 2013, o que representa alta
de 13,2% sobre as 162,1 milhões de toneladas de 2012. Segun-
do o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, elabora-
do mensalmente pelo IBGE, a área plantada em 2013 deverá ser
de 52,8 milhões de hectares, ou 8% maior que área colhida em
2012 (48,8 milhões de hectares), número que traz uma redução
de 201.605 hectares ou 0,4% - em relação à estimativa de ja-
neiro. Arroz, milho e soja, os três principais produtos deste gru-
po, representam 92,5% da estimativa da produção e 85,6% da
área a ser colhida. Em relação a 2012, houve acréscimos na
área de 1,4% para o arroz, de 7,6% para o milho e de 10,1% pa-
ra a soja. Quanto à produção, comparados a 2012, os acrésci-
mos são de 4,9% para o arroz, de 4,1% para o milho e de 26,8%
para a soja.

Contudo, este aumento da produção de grãos no Brasil po-
derá gerar um déficit de armazenagem de 40 milhões de tonela-
das. Segundo o superintendente comercial da Kepler Weber, em-
presa especializada no desenvolvimento de soluções completas
em armazenagem, João Tadeu Franco Vino, para zerar este défi-
cit, indústrias, agricultores e governo deveriam investir cerca
de R$ 10 bilhões. Isso porque a falta de armazenagem deve ge-
rar aumento de custos de produção e do transporte dos grãos,
além de comprometer a estratégia de vendas, pois o agricultor
pode realizar a venda em um período que não é o melhor. 

O especialista esplica que a armazenagem permite que o pro-
dutor comercialize sua safra quando os preços estão mais
atraentes. Sendo que nos últimos cinco anos foram investidos
entre R$ 7 bilhões e R$ 8 bilhões em armazenagem, mas os valo-
res foram insuficientes para zerar o déficit. 

A região Sul deve ser responsável por 71,9 milhões de tone-
ladas em 2013, segundo o IBGE; enquanto Centro-Oeste deve
responder por 71,4 milhões de toneladas; e o Sudeste por outros
19,4 milhões de toneladas. A produção do Nordeste deve chegar
a 16,4 milhões de toneladas e a do Norte, a 4,3 milhões de tone-
ladas. Na comparação com a safra de 2012, o IBGE constata in-
crementos de 1,2% no Sudeste, 0,9% no Centro-Oeste, 29,6%
no Sul e 37,7% no Nordeste. Na região Norte houve decréscimo
de 9,3%.

De acordo com esta segunda avaliação feita para 2013, Ma-
to Grosso lidera como maior produtor nacional de grãos, com
uma participação de 23,4%, seguido pelo Paraná (20,1%) e Rio
Grande do Sul (15,6%), que somados representam 59,1% do to-
tal nacional. De acordo com um estudo da FAO, órgão da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) para Agricultura e Alimentação,
o ideal é que os países tivessem capacidade para armazenar
120% de sua produção. No Brasil, este número representaria
uma capacidade de 216 milhões de toneladas.
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Estimativas apontam para um volume de 
40 milhões de toneladas sem ter onde estocararmazenamento

Embrapa lança cultivares de batata

Wisley Tomaz
Da Redação

S egundo números da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab) existem
aproximadamente 18 mil unidades de

armazenagem no país, das quais cerca de 400
são certificadas. Em Mato Grosso são 2131
armazéns registrados, com capacidade de
28.212.690 de toneladas, mas apenas 40 são
certificadas. Recentemente, com a entrada em
vigor da Instrução Normativa 41, do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Ma-
pa), sobre Certificação de Unidades Armazena-
doras, a legislação deu responsabilidade aos
Organismos de Certificação de Produtos (OCP)
o credenciamento de unidades armazenadoras
de grãos. 

Dessa forma, os OCPs são acreditados pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (Inmetro), responsável
pelo controle e acompanhamento da concessão
da licença e uso da identificação da certifica-
ção. A normativa estabeleceu que, no primeiro
ano, 15% da capacidade instalada das empre-
sas estivessem certificadas. A partir de 2013,
o Mapa iniciou o processo de fiscalização para
acompanhar a aplicação da legislação. A ex-
pectativa é de que a legislação dê um passo
significativo em termos de qualidade do ali-
mento que vai para o consumidor, além de as-
segurar a competitividade brasileira tanto no

mercado interno como externo. A certificação
é obrigatória para as unidades que prestam
serviços remunerados a terceiros ou comercia-
lizam com a Conab e voluntária para as demais,
mas é preciso comprovar todos os requisitos

exigidos pelo sistema. 
O OCP é acreditado pelo Instituto Nacional

de Metrologia, Normalização e Qualidade In-
dustrial (Inmetro), responsável pelo controle e
acompanhamento da concessão da licença e

uso da identificação da certificação. De acordo
com Márcio Vinícius Ribeiro de Moraes, diretor
da OCP Pantanal Certificadora, a nova legisla-
ção deve melhorar a qualidade dos alimentos e
zelar pela competitividade do país no mercado
externo de grãos. Segundo ele, a certificação é
baseada no tripé da sustentabilidade que são o
social, ambiental e o econômico. De forma que
é realizado um check-list na unidade armazena-
dora desde parte documental, estrutural e hu-
mana. 

O diretor explica que a partir da adoção de
padrões de qualidade da certificação de unida-
des armazenadoras, o produtor além de reduzir
perdas e custos operacionais passa a ter maior
acesso ao mercado externo. Esse sistema defi-
ne regras e procedimentos de gestão para qua-
lificação de armazéns para a guarda e conser-
vação de produtos agropecuários dentro de pa-
drões internacionalmente reconhecidos, além
de possibilitar a rastreabilidade da produção.

O escalonamento determinado pelo Mapa
na IN nº 41, que compreende o período de
2012 a 2017 e estabelece percentuais de im-
plantação em seis etapas (sendo 15% das uni-
dades nas cinco primeiras e 25% na sexta eta-
pa), ainda está em vigor. O Sistema Nacional
de Certificação de Unidades Armazenadoras
define regras e procedimentos de gestão para
qualificação de armazéns para a guarda e con-
servação de produtos agropecuários dentro de
padrões internacionalmente reconhecidos.
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C erca de 550 agricultores familiares
de Santa Catarina conheceram no
início deste mês em Canoinhas (SC)

as cultivares de feijão, batata, batata doce e
mandioquinha salsa que estão sendo disponi-
bilizadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa). Isso porque foi realizado o III Dia
de Campo de Tecnologias para a Agricultura
Familiar em parceria com a Empresa de Pes-
quisa Agropecuária e Extensão Rural de San-
ta Catarina (Epagri). 

Na ocasião, foram apresentadas aos visi-
tantes as cultivares de feijão BRS Campeiro,
BRS Esplendor, BRS Estilo, BRS Ametista e
BRS Notável; de batata BRS Clara, BRS Ana,
BRS Eliza, Cristal, Catucha, BRSIPR Bel, de
batata doce Beauregard, BRS Amelia, BRS

Cuia, BRS Rubissol, Brazlândia Roxa, Prince-
sa, e de mandioquinha salsa Amarela de Sena-
dor Amaral. Segundo Soraya Barrios de Araú-
jo, Gerente Geral Interina da Embrapa Produ-
tos e Mercado, estas cultivares são boas al-
ternativas de diversificação das atividades
agrícolas, podendo contribuir com o aumento
significativo da produtividade e renda da agri-
cultura familiar e empresarial.

Os consumidores brasileiros agora têm
ainda mais uma opção de batata para o con-
sumo nas formas de palha ou chips. A Embra-
pa já selecionou os viveiristas que estarão au-
torizados a comercializar para os produtores
rurais as sementes da batata BRSIPR Bel,
lançada pela Embrapa Clima Temperado (Pelo-
tas, RS) e Embrapa Hortaliças (Gama, DF). A
cultivar BRSIPR Bel apresenta plantas media-
namente vigorosas, possui tubérculos de for-
mato oval, película amarela e lisa, polpa cre-
me. Sendo moderadamente resistente à pinta-
preta (Alternaria solani) e moderadamente

suscetível à requeima (Phytophthora infes-
tans). Se destacando ainda pelo alto teor de
matéria seca e pelo grande número de hastes
e tubérculos por planta. Sua produção é indi-
cada para todas as regiões de cultivo da ba-
tata no Brasil, ou seja, nas regiões Sul, Su-
deste, Centro-Oeste e Nordeste do país.

A cultivar, que foi desenvolvida para uso
no processamento industrial nas formas de
‘chips‘ e de batata palha, pode, também, ser
utilizada para consumo fresco, desde que se-
jam tomados os cuidados para prevenir o es-
verdeamento dos tubérculos. Todo o proces-
so de comercialização da batata é coordena-
do pela Embrapa Produtos e Mercado (Brasí-
lia, DF), Unidade da Embrapa responsável pe-
la produção e comercialização das sementes
e das mudas das cultivares desenvolvidas pe-
lo programa de melhoramento da Empresa.
Esta comercialização é realizada diretamente
ao produtor ou por meio de parceria com a
iniciativa privada.
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Exigência do credenciamento dos armazéns visa preservar qualidade dos produtos
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Os armazéns
existentes não são

suficientes para
acomodar a safra de
grãos e déficit pode

atingir 40 milhões 
de toneladas

Supersafra
vai gerar déficit
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