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Contribuição do uso dos nutrientes (NPK+Ca+Mg+S+Micros) na produção agrícola
A produção agrícola brasileira apresentou crescimento significativo nas últimas décadas, principalmente
devido aos ganhos de produtividade nas lavouras com o uso intensivo de fertilizantes.
Produção de grãos, Área plantada e Entregas de
fertilizantes (ano 2000 base 100)
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Caso a produtividade atual fosse igual
a de 2000, a área plantada precisaria
ser cerca de 40% maior para atingir a
produção de 2021, com grande impacto ao meio ambiente.
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Para melhorar a produtividade
agrícola, é preciso fornecer os
nutrientes contidos nos fertilizantes
de fontes e tecnologias
reconhecidas e atendendo a
Lei do Mínimo – Liebig.
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O Brasil possui clima favorável, água e grande disponibilidade
de áreas. Entretanto, seu solo é pobre.
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Área plantada com grãos

Entregas de fertilizantes

Projeções indicam que a posição do Brasil como fornecedor de
alimentos se tornará ainda mais relevante e crescerá 32% até
2030, com contribuição fundamental dos fertilizantes nesse
incremento.

FONTE: ANDA, CONAB, FIESP.
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Dependência das importações do Brasil - US$ 9 bi no primeiro quadrimestre/22

Dependência das importações no Brasil

Dependência de importações dos maiores
produtores agrícolas
Importações / consumo - 2019
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FONTE: ANDA, SECEX, FAO/IFA.
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Principais gargalos e propostas de correções
GARGALOS

PROPOSTAS

QUESTÃO TRIBUTÁRIA

- ICMS - Convênio 100: maior responsável pela perda de
competitividade do produtor nacional.
- Alta carga tributária sobre equipamentos Capex.

- Manutenção e total implementação da isonomia tributária (Convênio 26).
- Implementação do REIF (Regime de incentivo à indústria de fertilizantes).

PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

- Prazos muito longos e incertezas prejudicam o retorno dos
investimentos e representam entraves para o desenvolvimento
de novos projetos.

- Prover recursos ao Ibama, que perdeu 58,7% dos seus servidores nos
últimos 20 anos, para agilizar e simplificar o licenciamento ambiental.
- Transferir processos de menor complexidade para os estados.

CUSTOS DE FINANCIAMENTO

- Aumento na taxa de juros e risco País impactam o retorno
financeiro (VPL) dos novos projetos.
- Ausência de fontes de financiamento para projetos de longo
prazo de maturação.

- Debentures incentivadas, similares às da Infraestrutura (Projeto de Lei
2.646), para projetos integrados de produção nacional de fertilizantes.
- Conversibilidade dessas debentures para PFs / PJs do nosso setor agrícola.

N - FORNECIMENTO DE GÁS
NATURAL

- Nossa produção de nitrogenados está sujeita às mudanças
repentinas dos preços do gás natural e de sua disponibilização
pela Petrobras.

- Otimizar a produção, distribuição e consumo do gás natural do Pré-Sal e
estabelecer política de preços e garantias de suprimento adequadas às
indústrias de fertilizantes.

P / K - CONCENTRAÇÃO DAS
IMPORTAÇÕES

- O Brasil é tomador de preços internacionais de P e K, e está
sujeito às mudanças repentinas em políticas comerciais de
poucos países que direcionam o mercado.

- Aplicação de taxa de ajuste da competividade para quando os preços
internacionais de P e K caírem a níveis que inviabilizem a produção integrada
nacional.
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Importância estratégica da produção nacional de fertilizantes

•

Mais segurança no suprimento com menor
risco de desabastecimento

•

Entregas just in time

•

Produtos customizados para a agricultura
brasileira

•

Ganhos logísticos nos portos com a
redução do volume de importações de
fertilizantes

•

Geração de empregos, renda e impostos
para o país

•

Oportunidade do agronegócio participar
dos investimentos com aquisição de
debentures conversíveis

•

Produção responsável, alinhado com
agenda ESG
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Plano de expansão
da Galvani-Fosnor

Galvani – Operações atuais
Mais de 50 anos de experiência no setor de fertilizantes. Projetou, executou e
operou diversas unidades de mineração e complexos químicos para produção de
fertilizantes fosfatados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
Projeto Santa
Quitéria (PSQ)

Único produtor totalmente verticalizado de fertilizantes fosfatados no NorteNordeste e líder em produção de fosfatados no Matopiba.

Unidade de Mineração
de Angico dos Dias
Unidade de
Mineração de Irecê
Complexo Industrial de
Luís Eduardo
Magalhães

Escritórios de São
Paulo e Campinas
Projetos

UMA

600

600

Colaboradores
próprios

kt de fertilizantes
comercializados

Unidade de
mineração de
Angico dos Dias

230 kt/ano
Concentrado
fosfático de
produção própria

CILEM
Complexo Industrial
de Luís Eduardo
Magalhães

530 kt/ano
Fertilizantes
de produção
própria
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Investimentos Brownfield - R$ 300 milhões e Capacidades

Expansão da produção em UMA e CILEM, com
duplicação das entregas nos próximos quatro anos

Obras de ampliação do armazenamento de matérias-primas e produtos no CILEM

Incrementos e capacidades finais até 2026

UMA
Concentrado fosfático: +40% (330 kt/a) concentração final em São João do Piauí

CILEM
Ácido Sulfúrico: +50% (250 kt/a)
Geração de energia: +40% (6 MWh/h)
Produção de Fertilizantes: +100% (1.050 kt/a)
Entrega de fertilizantes: +120% (1.200 kt/a)
Armazém graneleiro
Jul - 2021

Armazém graneleiro e silo
Dez - 2021
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Investimentos Greenfield - R$ 2,3 bilhões

Projeto Santa Quitéria

Projeto Mucuripe

Localização e planta de implantação do complexo

Localização, plantas e cortes

A Galvani-Fosnor investirá também na exploração do minério primário de fosfato na Unidade de Mineração de Irecê-BA (UMI)
e em três novos centros de distribuição de fertilizantes no PI (URU) e no PA (BAR e MIR).
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Investimentos Greenfield - Capacidades
O Projeto Santa Quitéria está
enquadrado nos seguintes planos
governamentais:

Projeto Santa Quitéria
Localização e capacidades de produção

CMISQ: Complexo Mineroindustrial de
Santa Quitéria-CE
Ácido Sulfúrico: 1.050 kt/a
Geração de energia: 34 MWh/h
Ácido Fosfórico: 360 kt P2O5/a
Fertilizantes pó: 300 kt/a
Fertilizantes granulados: 750 kt/a
Fosfato bicálcico: 220 kt/a

- PNF (Plano Nacional de Fertilizantes)
- PPI (Programa de Parcerias de
Investimentos)
- PPME (Política Pró - Minerais
Estratégicos) – Fosfato e Urânio
A INB, proprietária da jazida e da Fazenda
Itataia, realizou licitação com o objetivo de
atrair empresas para exploração do fosfato
que está associado ao urânio.

MUC: Porto de Mucuripe Fortaleza-CE
Descarga de matéria-prima: 750 kt/a
Embarque de fertilizantes: 400 kt/a

A Galvani-Fosnor venceu a concorrência,
assumindo os investimentos e operações.

URU: Centro de Distribuição de Uruçuí-PI
Entrega de fertilizantes: 300 kt/a

O concentrado de urânio produzido será
entregue à INB como pagamento de
royalties pela cessão da jazida até a sua
exaustão.

BAR: Centro de Distribuição de
Barcarena-PA
Entrega de fertilizantes: 200 kt/a
MIR: Centro de Distribuição de
Miritituba-PA
Entrega de fertilizantes: 200 kt/a
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Plano Logístico da Galvani-Fosnor

Otimizado e sinérgico, aproveitando o
contrafluxo da exportação de produtos
agrícolas via Arco-Norte:
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Frete de ida e volta com frota dedicada

2.242

51

Frete de retorno

1.353

31

Cabotagem

400
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Frete descasado
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Porto de
Aratu

Total
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Frete de retorno (Galvani-Fosnor)
Frete de ida (Soja, milho, algodão e farelo)
Galvani-Fosnor usará caminhões disponíveis nas regiões exportadoras de
produtos agrícolas para aproveitar o “frete de retorno”, utilizando a
plataforma digital de logística Vector.
Somente 9% de frete descasado.

SP
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Fosfato bicálcico: vantagens da produção em Santa Quitéria
Cenário atual
•

A expansão da agricultura vem deslocando o
rebanho brasileiro para regiões do CO e N, em
pastagens extensivas próximas de áreas sensíveis
de preservação da Floresta Amazônica.

•

O alívio dessa pressão será proporcionado por um
aumento da produtividade nessas regiões, com
maior tecnificação e consequente diminuição das
emissões de metano por tonelada de carne
produzida, tendo o fosfato bicálcico um papel
decisivo nessa estratégia.

•

A expansão da integração lavoura-pecuáriafloresta (ILPF), mais difundida nas regiões
pioneiras do MT e PA, contribuirá também para
uma maior tecnificação e uso do fosfato bicálcico
nesses estados.

•

O PSQ estará mais próximo das regiões
consumidoras do N, NE e CO e do sal do RN.
Assim, proporcionará uma logística de suprimentos
mais otimizada para esses clientes.

•

A Galvani-Fosnor será a única produtora nacional
100% autossuficiente em ácido fosfórico e cálcio,
insumos necessários para produção do fosfato
bicálcico e deverá atender cerca de 15% do
consumo nacional estimado em 2026.

Consumo de fosfato bicálcico – kt/a
CAGR

1.227

3,4%

1.037
10% do
rebanho

CMISQ
Sal de
Mossoró e
Areia Branca

15% do
rebanho

Catalão

495

3,1%

230
47

4,1%

385

455

3,5%

2021

2026 (P)

425

185
42

S + SE

NE

N

2,0%

CO

Uberaba
Mairinque
Cubatão
Cajati
São Francisco do Sul

Produtores de fosfato bicálcico suprimento de fosfórico e cálcio
Galvani-Fosnor: 100% independente
Mosaic: parcialmente dependente de fosfórico
CMOC: 100% dependente de cálcio
DSM: 100% dependente de fosfórico e cálcio
SPO: 100% dependente de fosfórico e cálcio

FONTE: Athenagro 2019
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Compromisso com agenda ESG
Segurança e Meio Ambiente
•

Compromisso com segurança - referência no setor, com forte cultura de segurança, tendo atingido recorde de
7 anos sem acidente com afastamento.
Não utilização de barragens de rejeito e consumo zero de água no beneficiamento, com exclusiva
tecnologia de concentração a seco de fosfato.
Geração própria máxima de energia - aproveitamento ótimo do vapor gerado nas produções de Sulfúrico.

•
•

Responsabilidade Social Corporativa
•
•

•

Quatro décadas de iniciativas e ações de valorização da
nossa cultura.
Instituto Lina Galvani: Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público que promove há 18 anos o desenvolvimento
das comunidades onde está inserido, tendo beneficiado mais
de 30 mil pessoas.
Parque Vida Cerrado: criado há 15 anos, é o primeiro e único
centro de educação e pesquisa socioambiental desse bioma no
Matopiba, abrigando um criadouro conservacionista com
espécies ameaçadas de extinção e um centro de restauração
da vegetação nativa.

Inspirado nos princípios da matriarca da
família, o Instituto Lina Galvani atua para
desenvolver as comunidades onde
estamos inseridos.

Lobos-Guará órfãos, treinados e
reintroduzidos na natureza via projeto do
Parque Vida Cerrado.
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Obrigado

