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A indústria brasileira de fertilizantes prepara um pacote de investimento de até US$ 2 bilhões 
nos próximos anos para elevar a produção, principalmente, de fósforo, um dos compostos 
usados na fabricação de fertilizantes. A crise mundial de oferta dobrou o preço da tonelada de 
fertilizante e voltou a tornar o negócio atrativo para as empresas, segundo a Associação 
Nacional de Distribuidores de Adubos (Anda). 
 
Projetos da Fosfertil, Bunge, Copebrás e até uma parceria com a estatal Indústrias Nucleares 
do Brasil (INB) estão na mira do setor. Vale do Rio Doce, Bunge e Galvani entregaram 
propostas à INB para uma parceria para explorar uma jazida em Itataia (CE). A jazida tem 
urânio associado ao fósforo. A INB ainda analisa a proposta. 
 
São projetos urgentes. Segundo Mário Barbosa, presidente da Anda e da Bunge Fertilizantes, a 
dependência brasileira da importação é quase total. O País importou no ano passado 22 
milhões de toneladas de fertilizantes e produziu internamente apenas 7 milhões. "O preço do 
fertilizante dobrou no último ano e continuará a subir nos próximos meses", diz Barbosa. 
 
A escalada de preços já gerou reação dos produtores. Numa feira em Não-Me-Toque (RS) 
nesta semana, produtores pediram ao governo uma investigação sobre a indústria de 
fertilizante. Acusam o setor de cartel. A indústria, porém, alega que o Brasil é um mero 
importador, que consome 6% e produz apenas 2% do volume mundial de fertilizante. 
 
Segundo a Anda, duas medidas tomadas esta semana tornarão a oferta mundial do insumo 
ainda mais restrita. Segundo Barbosa, a Rússia impôs uma tarifa de 9% sobre a exportação de 
fertilizante. O país é um grande exportador de uréia e amônia que também entram na 
composição dos fertilizantes. Esses produtos são derivados de uma fonte cada dia mais cara e 
escassa: o gás natural. "O Brasil poderia ter uma indústria forte de fertilizante, mas a 
Petrobrás não dá garantias de fornecimento do gás natural", diz Barbosa. 
 
Além desse problema, a China maior consumidor mundial de adubos impôs uma regra a partir 
da qual os fertilizantes não possuem mais prioridades no sistema de transporte ferroviário para 
os terminais portuários. "A China não adotou nenhuma taxação, mas, na prática, inviabilizou a 
exportação ao tirar a prioridade do transporte dos fertilizantes", diz Barbosa. 
 
China e Índia possuem um grande programa de segurança alimentar, o que exige o consumo 
cada dia mais intenso de fertilizante em suas lavouras. Os EUA também registraram aumento 
na demanda de adubo, depois de anos de estabilidade no consumo. O aumento da demanda 
foi provocado pelo avanço da lavoura de milho sobre a soja. O cereal será transformado em 
etanol, para reduzir a dependência do combustível fóssil. O problema é que o volume de adubo 
para o milho é muito maior do que o usado na lavoura de soja. "O milho consome três vezes 
mais fertilizantes que a soja", diz Barbosa.  
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