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LEIA MAIS Governo e empresas
sondam jazidas de

fósforo e potássio em águas
internacionais. Exploração
pode começar em 2011 e deve
aliviar importação de insumos.

Critérios políticos que
decidiram em favor de

nova fábrica de fertilizantes
da Petrobras em Minas Gerais
contrariam aliados do governo
no Mato Grosso do sul.

O preço dos adubos voltou
a subir, preocupando os

agricultores que não veem
perspectiva de alta no preço
dos grãos. Mesmo assim, venda
de fertilizantes crescerá 4%.

Embrapa
pesquisa
alternativas
Rochas brasileiras e material
orgânico seriam opções
aos nutrientes tradicionais

Para um grupo de pesquisado-
res ligados à Embrapa Cerrado,
o Brasil pode reduzir sua de-
pendência de insumos impor-
tados para produção de fertili-
zantes sem efetuar mineração
em locais ambientalmente sen-
síveis, como a Amazônia e o
Oceano Atlântico. A estratégia,
relata o geólogo Eder de Souza
Martins, é investir no desen-
volvimento de fontes alternati-
vas de nutrientes. “Temos fon-
tes minerais e orgânicas de so-
bra no país, capazes de gerar os
nutrientes necessários à agri-
cultura e ainda com custos
vantajosos”, afirma o pesqui-
sador. Outras vantagens são
que a produção pode ser regio-
nalizada, alinhada às cadeias
produtivas locais, e exigir uma
menor despesa logística.

Segundo Martins, a compo-
sição dos fertilizantes utiliza
uma concentração de nutrien-
tes, fósforo, potássio e nitrogê-
nio, desenvolvida para atender
as necessidades de lavouras de
clima temperado, que no inver-
no não tem atividade biológica
elevada. A situação no Brasil não
é essa, o que permitiria o uso de
concentrações menores de nu-
trientes, ampliando o leque de
insumos possíveis. O potássio,
que é um dos elementos quími-
cos mais abundantes na crosta
terrestre, está presente em vá-
rios minerais. Mas apenas a sil-
vita e a carnalita, por apresen-
tarem alta concentração, são
utilizadas em larga escala para a
obtenção do nutriente.

Há outros minerais, porém,
que apresentam concentrações
superiores a 30% e que podem
ser triturados e aplicados in na-
tura no solo. Exemplos são as
rochas metassomáticas (biotita
xisto e flogopitio), que são facil-
mente encontradas em rejeitos
de garimpo de esmeralda e que
hoje são problemas ambientais
para as mineradoras. “Nossos
estudos apontam que estas ro-
chas apresentam uma eficiência
agronômica de aproximada-
mente 50% em relação às fontes
tradicionais de potássio”, diz.

Os excrementos de aves, suí-
nos e gado confinado também
são ricos em nutrientes e alvo de
estudo pelo Embrapa Cerrado.
“Os dejetos líquidos são fonte de
fósforo e potássio e os sólidos,
de nitrogênio e fósforo, assim
como o esgoto urbano é rico em

nitrogênio e fósforo”, afirma o
pesquisador. Perguntado se esse
processo não representava um
risco de contaminação para
agricultores e plantações, Mar-
tins respondeu: “Não se for ade-
quadamente processado de for-
ma a separar e concentrar os
nutrientes e eliminar os fatores
contaminantes. Tecnologia há.
O que não há é apoio para viabi-
lizar economicamente estes
projetos”. ■ D.Z.

“Temos fontes
minerais e orgânicas
de sobra no país,
capazes de gerar
os nutrientes
necessários
à agricultura
e ainda com custos
vantajosos

Eder de Souza Martins,
geólogo e pesquisador

da Embrapa Cerrado

Potencial de potássio no Madeira é alvo de interesse da
Petrobras e de empresários canadenses, mas a lavra do

minério pode trazer danos irreversíveis ao rio amazônico

Henrique Manreza
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