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PARA GERAR NEGÓCIOS 

Fabricantes de fertilizantes e fornecedoras de insumos já anunciaram 

investimentos; Petrobras vai implantar unidade de nitrogenados em Linhares 



poeira levantada pela crise eco
nômica global baixou e se vê no 
horizonte uma série de planos de 

investimentos e expansão de atividades 
em várias regiões do país. A vontade de 
recuperar o tempo perdido se espalha 
por muitos setores. Entre eles, o de quí
mica e derivados no Espírito Santo, pela 
sua vocação na atividade por ser grande 
produtor de gás natural. 

O destaque é a Petrobras, que anun
ciou a intenção de construir uma fábri
ca de fertilizantes no Estado, incluída 
no segundo Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2), no fim de março. Há 

investimentos ainda de empresas como a 
canadense Canexus, produtora de cloro, 
clorato de sódio, soda cáustica, entre ou
tros, a maioria deles para uso industrial, 
e da Heringer, uma das maiores fabri
cantes de fertilizantes do país. 

O que atraiu a atenção nos últimos 
meses foi, de fato, a confirmação de 
uma fábrica de fertilizantes capixaba 
da Petrobras. Ela ficará em Linhares, 
no norte do Estado. A estatal fará duas 
outras unidades do gênero em Três La
goas, no Mato Grosso do Sul, e Uberaba, 
em Minas Gerais, e ampliará a fábrica 
de Laranjeira, em Sergipe. 

Os investimentos previstos para a área 
de fertilizantes chegam a R$ 11,2 bilhões, 
dos quais R$ 9,1 bilhões serão aplicados 
entre 2011 e 2014 e os restantes R$ 2,1 
bilhões para depois de 2014. A intenção 
da Petrobras é d iminuir a dependência 
brasileira da importação de fertilizantes, 
que afeta o custo agrícola. 

Para o Espírito Santo, a nova fábrica 
atende a uma reivindicação antiga e 
há um protocolo de intenções assina
do com a estatal desde março de 2007. 
"Essa iniciativa de fazer um complexo 
químico em Linhares, com a fábrica de 
fertilizantes nitrogenados, é importan
te para consolidar a região norte do Es
tado como um polo industrial", destaca 
o secretário de Desenvolvimento do Es
pírito Santo, Márcio Félix. 

A área, segundo ele, já realiza sua vo
cação agroindustrial e está agregando 
valor à produção de gás do Estado com 
termelétricas e agora com a unidade de 
fertilizantes. A estimativa é que a fábrica 
capixaba exija cerca de R$ 2 bilhões. Com 
essa demanda antiga atendida, um novo 
projeto a ser desenvolvido é a instalação 
de um empreendimento industrial para 
aproveitar outro recurso natural: a maior 
reserva de sal-gema da América Latina, 
que fica no município de Conceição da 
Barra, no norte capixaba. 

Sal-gema é matéria-prima para pro
dutos como soda e cloro, que por sua 
vez são usados pela indústria de PVC, 
material que depois irá se tornar em tu
bos, conexões, esquadrias, entre outros. 
"A criação de um polo cloroquímico no 
Estado é um sonho. Houve conversas so
bre o assunto há alguns anos, mas não 
se falou mais nisso", diz Félix. A jazida é 
da Petrobras e, segundo a estatal, não há 

planos, para o momento, em relação ao 
sal-gema de Conceição da Barra. 

O Estado, de qualquer forma, tenta 
atrair projetos diversos no setor químico 
por meio de incentivos e da "melhor es
t rutura tarifária" para uso de gás natural 
do país, como lembra a diretora de eco
nomia e estatística da Associação Brasi
leira da Indústria Química (Abiquim), 
Fátima Giovanna Ferreira. 

Segundo ela, o Espírito Santo tem gran
de potencial para desenvolver projetos do 
setor químico em geral ou mesmo petro
químico, porque possui as condições fun
damentais básicas: disponibilidade de ma
téria-prima - o gás natural -, boa logística 
e localização estratégica, em meio à maior 
região consumidora, que é o Sudeste. "Com 
o PIB crescendo mais de 5%, há espaço para 
mais unidades fabris no país de vários seg
mentos da química", diz Fátima. 

Entre os segmentos - que podem 
aproveitar a vocação natural do Espírito 
Santo - estão produtos intermediários 
para fertilizantes (como amónia e uréia), 
metanol, que, além da utilização na pro
dução de biodiesel, é usado no setor ma
deireira de resina, t inta e cola e a inda em 
produtos da cadeia do hidrogênio, como 
o peróxido de hidrogênio, que tem uso 
industrial. Ele serve para o branquea
mento da celulose, por exemplo, e tem 
aplicação em cosméticos no ramo far
macêutico. O peróxido de hidrogênio é 
a popular água oxigenada. 

Na Abiquim, "há conversas" sobre 
perspectivas de expansão ou de novos 
negócios no Espírito Santo, mas pouco foi 
divulgado até agora. Um relatório da en
tidade, que mapeia os projetos de investi
mentos do setor químico de uso industrial 
para o período 2009-2014, mostra planos 
para vários Estados, mas o Espírito Santo 
não aparece como destino definido de in
vestimentos. Projetos para o território ca
pixaba podem se incluir nos itens "outros" 
locais e "a definir". Estes somam US$ 4,78 
bilhões, de um tojal de US$ 26 bilhões que 
as empresas pretendem investir no país 
de 2009 a 2014. Alguns desembolsos têm 
prazo de conclusão em 2015 ou 2016. 

Um dos investimentos registrados 
pela pesquisa da Abiquim para o Espíri
to Santo são três projetos da canadense 
Canexus, em Aracruz. É o aumento da 
produção de cloro-soda e clorato de só
dio, além de um terceiro de manutenção, 



tecnologia, segurança e meio ambiente. 
No total, somam US$ 39,3 milhões em 
desembolsos. Os dois primeiros têm pre
visão de conclusão em 2fJl4 e o terceiro, 
no ano seguinte. 

A Canexus fabrica produtos químicos 
para atender ao setor de papel e celulose, 
ao segmento de tratamento de água e à in
dústria química de modo geral, que utiliza 
seus intermediários para fabricar outros 
produtos. Sua capacidade de produção 
atual é de 53 mil toneladas anuais de soda 
e de 47,6 mil toneladas anuais de cloro. 

Outro investimento em andamento no 
Espírito Santo é o da Heringer, empresa fa
bricante de fertilizantes com 19 unidades 
de misturas - uma delas em Viana (ES) - e 
uma instalação de produção de superfos-
fato simples, em Paranaguá (PR). A uni
dade capixaba fornece para os mercados 
local e do Rio de Janeiro. De acordo com o 
diretor de controladoria e de relações com 
investidores da Heringer, Wilson Mardo-
nado, mesmo com capacidade para aten
der às demandas capixaba e fluminense, 
a empresa está em processo de ampliação 
da sua unidade de Viana. 

O investimento soma RS 13 milhões 
e ampliará a capacidade em 100 mil to
neladas anuais de mistura para atendi
mento dos mercados cobertos por essa 
fábrica: o Rio e o Espírito Santo. A He
ringer está se expandindo em outros Es
tados. "Em 2009, o volume vendido cres
ceu 23% em relação a 2008. As vendas 
oscilam em função das movimentações 
do mercado agrícola. No Espírito Santo, 
isso está diretamente ligado ao café. O 
crescimento no Estado foi de aproxima
damente 10%", diz. 

Mardonado afirma que a Heringer 
encerrou 2009 com 17,5% de market 
share no Brasil. Segundo ele, a empre
sa pretende ganhar mais espaço com 
o avanço do mercado, que deve crescer 
cerca de 4,5% em 2010, com previsão de 
um total de 23,5 milhões de toneladas. 
"Buscamos um crescimento de partici
pação no Espírito Santo em um cenário 
de mercado estável no Estado." 

Outra multinacional é a alemã Evo-
nik, antiga Degussa, que trouxe novida
des para o Brasil em 2009. Sua unidade 
de produção de peróxido de hidrogênio, Custo de produção do agricultor brasileiro é agravai 



em Barra do Riacho, começou a fabricar, 
no Estado, em setembro do ano passado, 
uma solução aquosa com 35% em peso 
de peróxido de hidrogênio destinada à 
higienização de embalagens cartona
das usadas pela indústria de alimentos, 
como bebidas, sopas e molhos. 

O Oxteril, como foi batizada a nova 
solução, foi adaptado às características 
do mercado brasileiro. Ainda que a de
manda interna seja promissora, a em
presa faz planos para exportar para pa
íses da América do Sul. A grande aposta 
é no potencial do mercado brasileiro, 
onde são fabricadas mais de 10 bilhões 
de embalagens car tonadas por ano, fa
zendo do país u m dos cinco maiores 
produtores mundiais . 

A tendência, segundo a mult ina
cional alemã, é o segmento cont inuar 
crescendo em média 6% anuais nos pró
ximos cinco anos. A fábrica capixaba 
da Evonik tem capacidade para 70 mil 
toneladas de peróxido de hidrogênio 
por ano. Além dela, o Brasil só tem mais 
u m a fábrica desse produto, do g rupo 
Solvay, localizada no Paraná. 

Text Box
Fonte: Valor Estados Espirito Santo, São Paulo, p. 42-45, maio 2010.




