
Prof. Raoni Rajão, PhD

Da tragédia anunciada às falsas soluções

A CRISE DOS FERTILIZANTES NO BRASIL



Introdução

1970

1990

2000

2020

Identificação, por estudos e planos governamentais, da grande dependência 

externa de fertilizantes.

Produção interna de 90% dos fertilizantes nitrogenados e fosfatados 

consumidos. Dependência externa somente no potássio.

Novo aumento da dependência externa dos fertilizantes devido a política de 

privatização e abertura econômica. Escândalos de corrupção na Petrobras 

inibem investimentos no setor.

Nível de dependência de importações de fertilizantes

• Nitrogenados: 96%

• Potássicos: 96%

• Fosfatados: 73%



Introdução

Fonte: 1950 a 2017: IPNI, 2018. 2018 a 2020: ANDA, 2021.



Introdução
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Introdução

 Conflito entre Rússia e Ucrânia

 Em 2020 o Brasil importou 29% do volume total de fertilizantes da 

Rússia e da Bielorrússia

 Dificuldades logísticas e sanções impostas pelo conflito ameaçam o 

fornecimento de fertilizantes para a demanda nacional

 Jair Bolsonaro menciona o PL 191/2020 como solução para 

garantir a segurança alimentar diante o risco de 

desabastecimento de potássio

 Lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes (PNF)



Introdução

Fonte: Ministério da Economia, 2022.



Fertilizantes Nitrogenados

 Os maiores exportadores também possuem vastas reservas, 

como a Rússia e a Bielorrússia

 Petrobras: Unidade de Fertilizantes Nitrogenado 3 (UFN3)

 Localizada em Três Lagoas (MS), na linha do gasoduto Brasil-Bolívia, 

teve as obras iniciadas em 2011

 Potencial para triplicar a oferta de nitrogenados nacional

 Interrupção do projeto em 2014, com 83% das obras concluídas, 

devido a  irregularidades identificadas na operação Lava Jato

 Venda da UFN3 para a Acron, empresa russa de produção de 

nitrogenados, em fevereiro de 2022. Previsão para início da operação 

em 2027



Fertilizantes Nitrogenados

 Redução dos investimentos da Petrobras

 Em 2018, duas plantas, na Bahia e em Sergipe, foram arrendadas, 

retornando a operação em 2021 com capacidade reduzida

 Fechamento da fábrica no Paraná em 2020

 As três unidades tinham capacidade para abastecer 30% do 

mercado interno de ureia e amônia

 O desinvestimento provocou uma queda na produção de 810 mil 

toneladas em 2014 para 360 mil toneladas em 2019 (redução de 

56%)

 Alternativas tecnológicas

 Fixação biológica de nitrogênio (FBN)

 Desenvolvido a partir da liderança da Embrapa



Fertilizantes Potássicos

 Categoria de insumos que, historicamente, o Brasil apresenta 
maior dependência externa.

 Em 2020, a demanda superou a marca de 7 milhões de 

toneladas, enquanto a produção em Rosário do Catete/SE, foi 

da ordem de 255 mil toneladas, que representa 3,6% da 

demanda de fertilizantes potássicos no Brasil.

 A dependência externa alcançou 96,4% (11,5 milhões de 

toneladas)

 Principais fornecedores: Canadá (32%), Rússia (27%) e Bielorrússia 

(21%)



Fertilizantes Potássicos



Fertilizantes Potássicos

 As reservas e recursos, caso transformadas em reservas 

provadas e prováveis, poderão atender a demanda interna 

do Brasil por 65 anos

 Mais de dois terços dos recursos estão fora da Amazônia, mas 

cada uma das fontes apresenta desafios próprios

 MG possui 74% das reservas brasileiras de potássio dispostas 

em rochas silicáticas, o que representa um desafio

 Baixo investimento para a produção nacional nas últimas 

décadas

 Último grande projeto: 2011

 Entrada de empresas internacionais apontadas pela formação de 

cartel

 Inviabilidade econômica para novos projetos no país



Fertilizantes Potássicos

 Bacia do Amazonas e o Potássio

 A área de relevante interesse mineral tem 13,7 milhões de hectares, 

sendo 11% em conflito com Terras Indígenas (10% em Tis já 

regularizadas e 1% em processo de homologação)

 Em 2015, a Potássio do Brasil obteve licença ambiental prévia para 

operar com capacidade de atender 25% da demanda nacional

 Necessidade de consulta as comunidades locais, em especial o povo 

Mura

 Depósitos analisados pelo CPRM (2020): Arari, Autazes e 

Fazendinha com reservas da ordem de 775, 767 e 487 milhões de 

toneladas de minério (silvinita)

 Vantagem da jazida de Autazes: menor profundidade



Fertilizantes Potássicos



Fertilizantes Potássicos



Fertilizantes Fosfatados

 Potencial nacional

 De 1970 a 1980 a produção nacional saltou de 0,2 para 1,58 milhão de 

toneladas, garantindo independência até 1995

 Os recursos conhecidos são da ordem de 530 milhões de toneladas

 97% das reservas estão fora da Amazônia Legal

 Entre os municípios com reservas de fosfato, nenhum deles possui Terra 

Indígena

 Os recursos e reservas nacionais, se comprovadas, são capazes de atender 

a demanda doméstica até 2082

 Em 2020, o Brasil importou 72% do fosfato consumido, sendo os 

principais fornecedores: Egito (29%), Marrocos (27%) e Israel (25%)



Fertilizantes Fosfatados



Barreiras para redução da dependência

 O anúncio da crise

 Autossuficiência em nitrogenados e fosfatados, nos anos 1990, viabilizados 

pelos investimentos em ciência e tecnologia, além da política industrial 

proativa liderada pela Petrobras

 O período de 1995 a 2020 foi marcado pelo rápido crescimento da 

demanda nacional de NPK concomitante a redução dos investimentos pelas 

empresas estatais, diminuindo a produção interna

 A redução da dependência externa do Brasil passa por investimentos 

significativos e melhoria do ambiente de negócios além da 

implementação de ações e políticas para superar barreiras 

econômicas, políticos-institucionais e científico-tecnológicas



Barreiras para redução da dependência

Categoria Barreiras Propostas de políticas/ações

Econômico
Falta de capital de longo

prazo para investimentos e

longo prazo

Linhas de crédito especiais, com juros mais atrativos e

com prazos de carência estendidos, e condicionantes

temporais para implementação dos empreendimentos.

Político-institucional

Regime fiscal com carga

tributária maior para

produção nacional do que

importados

Melhoria do ambiente de negócio com paridade

tributária.

Científico-tecnológico

Necessidade de mais estudos

relativos à identificação de

jazidas, FNB para gramíneas,

e beneficiamento de rochas

potássicas

Aumentar linha de pesquisas e desenvolvimento

específica para esse fim em parceria com empresas

privadas e aprofundamento dos levantamentos

geológicos para identificação de jazidas de fósforo e

potássio

Sociocultural

Resistência à introdução de

novas práticas agrícolas

(rochagem e FBN para

gramíneas)

Expandir atuação de órgãos de extensionismo rural

para romper a barreira cultural

Implantação de unidades experimentais e

demonstrativas para promover a disseminação e

transferência ampla e continuada de novas tecnologias.



Barreiras para redução da dependência

 Manipulação dos preços e quebra do cartel

 Diferentes estudos apontam que os preços internacionais de fertilizantes 

potássicos e fosfatados têm sido regulados por cartéis e mantidos 

artificialmente altos, visto a concentração do mercado na mão de 

poucas empresas.

 Drástica redução no preço dos fertilizantes e a inviabilização 

econômica de novas minas e plantas de produção 

 Plano Nacional de Fertilizantes 2050

 Resultados semelhantes, sem a necessidade de regulamentar a 

mineração em Terras Indígenas para aproveitamento do potássio


