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“Não digo que vou reduzir área,
mas os fertilizantes são um

desestímulo ao investimento”,
afirma Abreu, produtor no

Triângulo Mineiro

Alf Ribeiro

IMPORTAÇÃO UREIA (FONTE DE NITROGÊNIO)

O preço médio de importação das três principais matérias-primas de adubos também passa 
por uma fase de estabilização, em US$ por tonelada
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Fonte: Agroconsult

Volume de fertilizantes
consumidos no país deve
retomar ciclo de alta neste ano

Ainda que os preços dos fertili-
zantes estejam acima da média
histórica, os agricultores bra-
sileiros devem ampliar o uso de
adubos na safra 2010/2011, que
será plantada no segundo se-
mestre. “É mais fácil um agri-
cultor reduzir a área plantada
do que a adubação por hectare,

porque a perda de produtivi-
dade seria muito alta”, opina o
especialista em mercado de
fertilizantes Cléber Vieira, da
consultoria Agroconsult.

Os preços das três maté-
rias-primas dos fertilizantes
(nitrogênio, fósforo e potás-
sio) permanecem pouco acima
da média histórica [veja o grá-
fico], mas tradicionalmente
caem a partir de abril, quando
termina o plantio no Hemisfé-

rio Norte. É lá que estão os
maiores produtores de grãos
do mundo: China, Estados
Unidos e Índia.

Abril é justamente o mês em
que as negociações de compra
de fertilizantes começam a se
intensificar no país, embora
parte dos estoques de maté-
rias-primas tenha que ter sido
feita antes disso. “Os preços do
potássio são os últimos a cair,
mas também já estão em pata-
mares que os importadores
brasileiros conseguem absor-
ver”, diz o especialista.

Esse e outros fatores levam a
Agroconsult a prever um au-
mento de 4% no volume de
vendas de fertilizantes no ano
de 2010, para acima das 23 mi-
lhões de toneladas. A previsão
está em linha com estimativas
da própria indústria. Em 2009,
a demanda ficou praticamente
estável em relação a 2008,
quando a crise fez o mercado
sofrer um forte solavanco e a
demanda despencar.

Safra recorde
Um fator que deve dar um im-
pulso adicional à demanda por
fertilizantes é a própria safra
recorde de grãos que o Brasil
está colhendo neste momento.
“Estamos colhendo uma safra
recorde de grãos, o que signifi-
ca uma extração de nutrientes
do solo que exigirá reposição”,
afirma Vieira.

É exatamente o que aconte-
cerá com o produtor Edson
Carrijo, de Sapezal (MT). Suas
terras renderam em média 62
sacas de soja por hectare nesta
safra, bem acima das 50 sacas
habituais. Acreditando no po-
tencial de sua terra e querendo
repor a fertilidade do solo, o
agricultor vai ampliar a apli-
cação de fertilizante de 400
para 525 toneladas por hecta-
re. “A terra respondeu ao in-
vestimento, e vou apostar em
uma boa produtividade nova-
mente”, diz.

Pesa também a capitaliza-
ção dos agricultores, depois de
quatro anos de rentabilidade
no azul na maior parte das re-
giões produtoras. Isso deverá
permitir que a próxima safra
marque um tímido recomeço
no ciclo de investimentos dos
agricultores em tecnologia, se-
gundo disse na semana passa-
da o sócio-diretor da Agrocon-
sult, André Pessoa, em um
evento em São Paulo.

Um limitante desse proces-
so será o próprio preço dos
adubos. “Isso deve impedir
que os produtores brasileiros já
se preocupem em ampliar o
banco de nutrientes no solo,
mas será necessário repor pelo
menos a demanda do que as
plantas consumirão na safra”,
avalia Vieira. ■ L.S.

A safra recorde que
está sendo colhida vai
consumir parte do
banco 0de nutrientes
do solo, exigindo
reposição neste ano

Vendas podem crescer 4%,
apesar dos preços mais altos
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