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 MINISTERUL  ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 

 Departamentul Comerț Exterior 

 Biroul de Promovare Comercial-Economică Sao Paulo 

 

 

Sectorul fertilizanților în Braziliei 

CAPITOLUL I 

INTRODUCERE 

 
 Brazilia acoperă o suprafață de 8.547.000 km2 sau 854,7 milioane ha, dintre 

care 64% (550 milioane ha) este considerat a fi teren agricol potențial. Dimensiunile 

continentale ale țării contribuie la existența multor tipuri de climă şi soluri şi în 

consecinţă la o mare diversitate de culturi și utilizare a terenurilor. Agricultura 

avansată, dedicată producerii produselor de export coexistă cu agricultura de 

subzistență pentru culturile alimentare de bază pentru consumul intern, specific 

zonelor sărace semiaride din nord-estul țării. 

 Brazilia este al 4-lea mare producător de cereale (orez, orz, soia, porumb și 

grâu) după China, Statelor Unite și India, reprezentând 7,8% din producția mondială 

totală și al doilea cel mai mare exportator de cereale din lume, cu 19%, ajungând la 

37 miliarde USD în anul 2020 (Embrapa, 2020). Tabelul de mai jos prezintă poziția 

țării în clasamentul mondial al producției și exportului unor produse agricole în anul 

2020. 

 

Brazilia în clasamentul mondial al producției și exporturilor în anul 2020 

Produsul 
agricol 

Producția Export Procent din totalul 
mondial de exporturi 

Soia 1 1 49,9% 

Zahăr 1 1 30,3% 

Cafea 1 1 25,5% 

Carne de pasăre 2 1 20,9% 

Carne de vită 2 1 14,4% 

Carne de porc 5 7 4,8% 

Porumb 3 2 19,8% 

Orez 9 8 2% 

Bumbac 4 2 12,4% 

Silvicultură 4 2 8,9% 
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Agribusiness-ul este un motor major al economiei braziliene. În anul 2021, 

balanța comercială braziliană a înregistrat un excedent de 61,4 miliarde USD. Cu alte 

cuvinte, fără agrobusiness, Brazilia ar înregistra deficite recurente în balanța 

comercială. Soia, porumbul și trestia de zahăr reprezintă în prezent mai mult de 60% 

din valoarea brută a agriculturii (luând în considerare numai culturile). Agricultura 

joacă un rol esențial în atenuarea schimbărilor climatice: cel puțin 40% din solul lumii 

este folosit ca terenuri agricole sau pajiști, iar utilizarea îngrășămintelor poate 

contribui la captarea carbonului din sol, la creșterea productivității biomasei și la 

prevenirea defrișărilor. Impactul climatic cauzat de intensificarea agriculturii este 

preferabile celui al unui sistem cu imputuri mai mici și extinderea terenurilor pentru 

a satisface cererea globală. În consecință, nutriția culturilor joacă un rol cheie în 

atingerea Obiectivelor 2 (Foamete Zero) și 13 (Acțiunea pentru climă) ale Agendei 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă. 

 

Utilizarea terenului în Brazilia 

Tipuri de utilizare a terenului  

1. Teren cu o utilizare economică: 

Culturi temporare 38,5 mil. ha, 4,5%; 

Teren de cultură temporară 4,0 mil. ha, 0,5%; 

Culturi permanente 7,5 mil. ha,  0,9%; 

Pășuni îmbunătățite 99,7 mil. ha,  11,7%; 

Pășuni naturale 78,0 mil. ha, 9,2%; 

Păduri plantate 5,4 mil ha, 0,6%; 

Teren irigat 3,0 mil. ha, 0,4% 

Subtotal 236,1 mil. ha 27,8%. 

2. Acoperire naturală: 

Păduri umede 367,7 mil. ha, 43,1%; 

Păduri uscate 54,4 mil. ha, 6,4%; 

Păduri inundabile 14.2 mil. ha, 1,7%; 

Păduri de “tranziție” 28.2 mil. ha, 3.3%; 

„Cerrados” (savane) și tipuri de pășuni 73,2 mil. ha, 8.6%; 

Subtotal 537,7 mil. ha, 63,1%. 

3. Terenuri cu alte folosinţe: 

Stânci și soluri goale sau cu vegetație dispersă 3,5 mil. ha, 0,4%; 

Râuri, lacuri naturale și artificiale 11.4 mil. ha, 1.4%; 

Urban 2,1 mil. ha, 0,2%; 

Alte utilizări sau nedefinite 60.7 mil. ha, 7.1%; 

Subtotal 77,7 mil. ha, 9,1% 

Total 851,5 mil. ha, 100% 
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 Brazilia deține aproximativ 329 de milioane de hectare de teren arabil, din 

care 80 de milioane (24,3%) sunt alocate culturilor anuale și perene, iar 172 de 

milioane de hectare (52,1%) sunt folosite pentru pășuni, conform datelor Centrului de 

Agrobusiness al Fundației Getulio Vargas - GV Agro, precum și condiții climatice 

diverse, precipitații regulate, energie solară abundentă și aproape 13% din toată apa 

dulce disponibilă pe Pământ. Pe lângă acestea, țara are condiții excelente pentru 

dezvoltarea agrobusiness-ului, care este în prezent unul dintre principalii factori ai 

economiei braziliene. Brazilia este un important producător și exportator global de 

produse agricole.  

 Pentru a-și pune în valoare terenurile, Brazilia are nevoie de mari cantități de 

îngrășăminte. Îngrășămintele sunt compuși minerali sau organici, utilizați pentru 

compensarea deficiențelor de substanțe vitale pentru supraviețuirea plantelor, 

folosiți în agricultură pentru a înlocui compușii extrași în timpul recoltării și pentru a 

crește productivitatea. Industria îngrășămintelor se concentrează practic pe producția 

și vânzarea de suplimente cu minerale naturale găsite în sol, care sunt esențiale 

pentru creșterea și dezvoltarea plantelor. Împreună cu lumina soarelui, dioxidulul de 

carbon și apa aceste produse ajută la creșterea plantelor. Producția de îngrășăminte 

este direct legată de producția agricolă și de disponibilitatea materiilor prime de bază 

obținute la prețuri fezabile din punct de vedere economic. Îngrășămintele sunt orice 

substanță solidă, lichidă sau gazoasă care conține unul sau mai mulți nutrienți pentru 

plante, care este aplicată pe sol, direct pe plante, sau adăugat la soluții apoase (ca în 

fertirigare) pentru a menține fertilitatea solului, pentru a îmbunătăți dezvoltarea 

culturii, randamentul și/sau calitatea culturii. 

 Nutrienți esențiali sunt cei care sunt indispensabili pentru ca o anumită plantă 

să își finalizeze ciclul de viață, afectând direct productivitatea acesteia. Cei mai 

importanți nutrienți naturali necesari dezvoltării plantelor sunt:  

• macronutrienții primari: N (azot), P (fosfor) și K (potasiu), care, atunci când 

sunt amestecați împreună, sunt cunoscuți și ca formula NPK;  

• macronutrienți secundari: calciu (Ca), magneziu (Mg) și sulf (S);  

• micronutrienți: bor (B), clor (Cl), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden 

(Mo), zinc (Zn), cobalt (Co), siliciu (Si) și alte elemente care pot fi definite de 

cercetarea științifică, exprimate în formele lor elementare. 

 

Motoare majore de creștere în Brazilia și pe plan mondial 
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 Sectorul fertilizanților este unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere la 

nivel mondial, iar în Brazilia a depășit constant creșterea din alte țări, în ultimii ani, 

potrivit Asociației Internaționale a Industriei Îngrășămintelor (IFA). Factorii cheie care 

determină cererea de îngrășăminte sunt: 

➢ Creșterea populației și disponibilitatea limitată a terenurilor arabile: 

Conform datelor ONU, populația globală de consumatori de alimente este de 

așteptat să crească cu aproximativ 75 milioane pe an; drept urmare, cantitatea 

de teren arabil este în scădere, creând astfel o nevoie mai mare de mai mult 

utilizarea productivă a terenurilor arabile pentru creșterea randamentului 

culturilor, ceea ce este posibil numai cu ajutorul îngrășămintelor împreună cu 

alte tehnologii. Astfel, din cauza nivelurilor istorice scăzute ale stocurilor de 

cereale din întreaga lume, cererea de îngrășăminte este de așteptat să 

continue să crească. Creșterea urbanizării mondiale a contribuit și ea la 

creșterea consumului de alimente. 

➢ Creșterea PIB-ului pe cap de locuitor în țările în curs de dezvoltare: cererea 

de îngrășăminte este strâns legată de venitul și nivelul de trai al populației. Pe 

măsură ce bogăția populației crește, crește și consumul de alimente și în 

special de carne. O îmbunătățire a calității alimentelor presupune producerea 

de îngrășăminte mai eficiente. Producția de calorii din carne necesită o 

producție mult mai mare de cereale decât caloriile echivalente care provin 

doar din cereale înseși. Ca urmare a acestor tendințe, producția de cereale și 

consumul de îngrășăminte sunt de așteptat să crească mai rapid decât 

creșterea populației. 

➢ Terenuri potențiale exploatabile: Conform datelor FAO, există în lume 

aproape 630 de milioane de hectare de teren arabil care sunt în prezent 

neutilizate. Se așteaptă ca suprafețele plantate din întreaga lume să continue 

să se extindă rapid, în special în Brazilia, unul dintre cei mai mari producători 

mondiali de cereale, trestie de zahăr, carne, cafea și produse forestiere cu 

preț redus. Extinderea suprafețelor plantate duce la creșterea cererii de 

îngrășăminte. 

➢ Economia agricolă: Sănătatea economică a fermierilor este un factor 

determinant în utilizarea îngrășămintelor, deoarece fermierii au stimulente 

economice puternice de a folosi îngrășăminte. Producătorii cu marje mici pot 

reduce consumul de îngrășăminte, ceea ce poate duce la niveluri de producție. 

Aplicarea corectă a îngrășămintelor poate îmbunătăți semnificativ randamentul 

culturilor. Politicile guvernamentale pot contribui la creșterea profitabilității 

producătorilor și, la rândul lor, a consumului de îngrășăminte în următorii ani. 

Datorită faptului că agrobusiness reprezintă o parte semnificativă a economiei 

braziliene, guvernul oferă fermierilor mai multe politici de creditare, cum ar fi 

Funcafé, Proger Rural și Poupança Rural, oferind posibilități mai mari de 
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investiții și influențând achiziția de îngrășăminte pentru îmbunătățirea 

producției. 

➢ Energie regenerabilă: Energia regenerabilă este unul dintre subiectele aflate 

în discuție în prezent în sectorul agrobusiness, având în vedere marea sa 

valoare strategică pentru întreaga lume. În același timp, când toate țările 

lucrează pentru a crește aprovizionarea cu energie, reducând în același timp 

costurile, există și preocupări cu privire la durabilitate și mediu. Un exemplu 

excelent de sursă alternativă de combustibil lichid în Brazilia este etanolul 

(unul dintre modurile în care trestia de zahăr poate fi folosită). În prezent, 

Brazilia produce cel mai ieftin etanol din lume și este recunoscută pentru 

tehnologia dezvoltată de-a lungul anilor, datorită industriei autohtone. 

 

CAPITOLUL II 

ELEMENTE DE CONTEXT 

    

 Potrivit Asociației Naționale a Îngrășămintelor din Brazilia (ANDA), livrările 

totale de îngrășăminte în Brazilia au totalizat 40,564 mil. de tone în anul 2020. În 

ceea ce privește nutrienții, livrările de îngrășăminte cu azot (N) au crescut cu 4,7% 

din cauza cererii crescute de porumb, bumbac, cafea și grâu din a doua cultură. 

Livrările de îngrășăminte cu fosfat (P2O5) au crescut cu 2,4%, alimentate în principal 

de soia. Livrările de îngrășăminte cu potasiu (K2O) au crescut cu 5,9% datorită 

livrărilor mai mari în special pentru culturile de porumb, bumbac, grâu și soia din a 

doua cultură. Potrivit ANDA, recolta din 2020 a țării a înregistrat o rată de creștere 

anuală compusă (CAGR) de 7,5% a consumului de îngrășăminte. 

 Brazilia este al 4-lea consumator de nutrienți pentru formule de îngrășăminte 

din lume, fiind doar în urma Chinei, Indiei și Statelor Unite, echivalent cu aproape 

5,9% din consumul global. În ciuda acestui fapt, aplicarea produsului la culturi este 

încă scăzută în comparație cu țările cu agricultură dezvoltată. Cu toate acestea, 

ritmul de creștere a cererii braziliene a depășit creșterea globală, chiar dacă această 

creștere a cererii a fost satisfăcută de importuri crescute, deoarece industria locală 

nu poate face față cererii interne, care a crescut la ritmuri atât de mari. Faptul că, 

creșterea cererii de îngrășăminte a depășit capacitatea de producție a Braziliei face 

țara vulnerabilă la variațiile prețurilor de pe piețele internaționale, cursului de 

schimb, costurile de transport și problemele logistice din porturile braziliene. 

Creșterea ponderii producției interne din totalul vânzărilor va necesita investiții în 

producție (sub rezerva limitelor geologice) și în infrastructură (transport, depozitare 

și porturi). Producția internă depinde în principal de prețul primit de fermieri 

(venituri), pe lângă prețul relativ al îngrășămintelor (raportul de schimb), politicile 

agricole (împrumuturi, prețuri minime etc.), așteptările viitoare de preț (contracte 

futures) și evoluția tehnologiei agricole.  
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 Importanța Braziliei pe piața globală provine nu numai din volum, ci și din 

cauza faptului că cererea este concentrată în a doua jumătate a anului (alte țări 

cumpărătoare majore fac majoritatea achizițiilor în prima jumătate a anului conform 

calendarelor agricole specifice), ceea ce oferă țării o putere de negociere destul de 

bună. 

 Când sunt folosite corect, îngrășămintele contribuie mult la mediu deoarece va 

exista o suprafață mai mare pentru plantare și, în consecință, o producție mai mare. 

Industria braziliană a îngrășămintelor a trecut printr-un proces semnificativ de 

consolidare în ultimii ani, când micile companii regionale au fost achiziționate de 

mari firme, au pierdut cota de piață sau au părăsit piața. Creșterea a urmat 

concentrării pieței NPK. Principalii jucători de pe piața sunt Yara, Fertilizantes 

Heringer SA, Fertipar și Mosaic. Consumul de îngrășăminte în Brazilia este concentrat 

în patru culturi majore: soia, porumb, trestie de zahăr și cafea. Creșterea consumului 

de îngrășăminte este un factor fundamental pentru creșterea productivității agricole. 

Suprafețele plantate și ratele de aplicare a îngrășămintelor din Brazilia s-au extins ca 

urmare a prețurilor solide la cereale, a îmbunătățirii transportului și a condițiilor 

adecvate de creștere (climă și sol). 

Prezentarea generală a pieței 

 Se estimează că piața braziliană a îngrășămintelor va înregistra o creștere 

importantă în perioada următoare. Impactul pandemiei de COVID-19 asupra pieței de 

îngrășăminte din Brazilia a fost minim. Toate tipurile de activități agricole au fost 

scutite de restricțiile de izolare; prin urmare, nu a existat niciun efect important a 

pandemiei asupra acestui sector. De altfel, piața de îngrășăminte a înregistrat o 

creștere pozitivă față de anul trecut, din cauza comportamentului de cumpărare în 

panică al fermierilor. 

 Potențialul teren agricol extensibil, cererea în creștere de îngrășăminte cu 

micronutrienți și subvențiile guvernamentale pentru imputuri agricole sunt factorii 

majori care duc la creșterea pieței. Potrivit FAO, aproximativ 236,87 mil.  ha din 

suprafața de teren a țării au fost folosite pentru agricultură în 2021. Țara fiind un 

mare producător agricol, oferă multe oportunități companiilor agrochimice. Piața este 

martora a mai multor achiziții de către jucători globali care probabil își vor crește 

cota pe piața braziliană a îngrășămintelor. De exemplu, Nutrien Ltd a achiziționat  

retailerul brazilian Agrosema Comercial Agricola Ltda la începutul anului 2020.  

 Piața braziliană a îngrășămintelor este segmentată după produs (îngrășăminte 

azotate, îngrășăminte fosfatice, îngrășăminte cu potasiu, îngrășăminte nutritive 

secundare și îngrășăminte cu micronutrienți) și aplicare (cereale, leguminoase și 

semințe oleaginoase, culturi comerciale, fructe și legume și alte culturi). 
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Creșterea importurilor de îngrășăminte în Brazilia 

 Potrivit Asociației Naționale a Îngrășămintelor din Brazilia (ANDA), volumul 

total de îngrășăminte furnizat pe piața braziliană în 2021 a crescut cu 14,2% în 

comparație cu furnizarea de îngrășăminte în 2020. Cheltuielile medii ale fermierilor 

pentru îngrășăminte au continuat să crească, deoarece a devenit mai dificilă 

extinderea suprafețelor plantate. Importurile de îngrășăminte ale Braziliei au crescut 

cu 5% anual între 2016-2020, iar valoarea îngrășămintelor importate în anul 2020 a 

fost de 8,013 mld. USD. Importurile de îngrășăminte în anul 2021 au crescut cu 19,1%, 

comparativ cu anul 2020. Astfel, dependența tot mai mare de import, cuplată cu 

creșterea consumului de îngrășăminte în țară, este de natură să accelereze vânzările 

de îngrășăminte în decursul anilor ce vor veni. 

 Agribusiness-ul este unul dintre principalii factori ai economiei braziliene și și-a 

sporit exporturile an de an. Sectorul agricol brazilian a devenit lider mondial în 

agricultură, cu investiții în știință și tehnologie. Agricultura din Brazilia se 

caracterizează prin operațiuni pe scară largă, resurse naturale abundente, utilizarea 

extensivă a tehnologiei de producție de ultimă generație și managementul fermelor 

moderne. Exporturile în 2021 au totalizat cca. 110 miliarde USD, o creștere de 19,9% 

față de aceeași perioadă a anului 2020. Soia, porumbul și trestia de zahăr reprezintă 

în prezent peste 60% din valoarea brută a agriculturii din Brazilia. 

 Brazilia produce doar 2% din îngrășămintele lumii și, prin urmare, este foarte 

dependentă de importul acestor produse, lăsând fermierii vulnerabili la creșterea 

prețurilor. Brazilia importă 94% din potasiul, 76% din azot - folosit în mare măsură la 

cultura de porumb - și 55% din fosfor. Datorită calendarului agricol specific 

emisferei australe, cererea braziliană este concentrată în principal în a doua 

jumătate a anului. Lansările de noi produse, parteneriatele și achizițiile sunt 

principalele strategii adoptate de companiile lider de pe piața braziliană a 

îngrășămintelor. Mai multe companii urmăresc, de asemenea, asociații în 

participațiune care sunt susceptibile de a-și crește cota de piață. Potențialul pentru 

terenuri agricole extensibile, cererea în creștere de îngrășăminte cu micronutrienți și 

subvențiile guvernamentale sunt principalii factori care conduc la creșterea acestei 

piețe.  

 Brazilia reprezintă 66,0% din totalul îngrășămintelor utilizate în America de Sud 

și continuă să-și extindă culturile agricole, prin urmare cererea de îngrășăminte a 

crescut în ultimii ani. Se așteaptă ca această tendință să continue, chiar dacă, 

începând cu anul 2018 suprafața plantată nu s-a extins la fel de repede ca în anii 

anteriori. Potrivit FAO, în 2019, consumul total de NPK a fost de 15.877 mii tone din 
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care 6.101 mii tone a fost îngrășământ cu potasiu. Potasicul este segmentul de 

îngrășăminte cu cea mai rapidă creștere, datorită creșterii culturii de soia în Brazilia. 

În plus, îngrășământul potasic este potrivit pentru solurile slab fertile și acide din 

Brazilia tropicală, ceea ce ajută la creșterea randamentului și a productivității 

culturii agricole,fapt ce stimulează creșterea segmentului. Practic, îngrășământul 

potasic domină piața. 

 Competiția pe piața locală 

 Piața braziliană a fertilizanților este destul de fragmentată. Companiile de pe 

piață nu concurează doar pe baza calității și promovării produselor, ci se 

concentrează și pe mișcări strategice pentru a deține cote de piață mai mari. 

Lansările de noi produse, parteneriatele și achizițiile sunt strategiile majore adoptate 

de companiile lider de pe piața braziliană a îngrășămintelor. Fertilizantes Heringer 

S.A., Yara International ASA, The Mosaic Company, Nutrien Ltd și Eurochem Group 

sunt câțiva dintre jucătorii cheie care operează pe piață. În decembrie 2021, 

EuroChem Group a anunțat un acord pentru achiziționarea unei acțiuni de control de 

51,48% din Fertilizantes Heringer S.A., un distribuitor brazilian de îngrășăminte, 

pentru a consolida capacitățile de producție și distribuție ale companiei în Brazilia. În 

iulie 2021, Nutrien a achiziționat Terra Nova, un retailer de imputuri agricole care 

operează în statul Minas Gerais, un acord de achiziție pentru extinderea operațiunilor 

în Brazilia. Odată cu achiziția, compania va adăuga 9 magazine suplimentare în 

rețeaua sa, însumând 33 de unități în Brazilia. 

 Prețurile îngrășămintelor sunt de așteptat să rămână ridicate în Brazilia în 

prima jumătate a anului 2022, deoarece cererea mare și disponibilitatea redusă a 

ofertei din 2021 se așteaptă să se mențină în noul an. În calitate de producător cheie 

de cereale și semințe oleaginoase, orice modificare a cererii de imputuri a Braziliei ar 

putea afecta disponibilitatea globală. Pe măsură ce prețurile au escaladat în 2021 pe 

fondul disponibilității ofertei, creșterii transportului de marfă și ratelor de schimb 

ridicate, raportul recoltă/îngrășământ de la sfârșitul acestui an este mult mai puțin 

avantajos decât în urmă cu un an. Din august 2021, criza geopolitică și economică, pe 

fondul crizei energetice, a crescut îngrijorările cu privire la disponibilitatea 

imputurilor pentru culturile 2021-2022 și 2022-2023 ale Braziliei. Industria 

îngrășămintelor au început să se îngrijoreze când China a anunțat o restricție asupra 

exporturilor, după ce o creștere a prețurilor la gaze naturale a amenințat producția și 

aprovizionarea internă. Rusia, principalul furnizor de îngrășăminte al Braziliei, a 

urmat aceeași cale ca și China și a anunțat că va restricționa exporturile principalelor 

sale îngrășăminte prin stabilirea de cote de export, care au fost instituite la începutul 

lunii decembrie 2021 pentru îngrășămintele cu fosfați și azot. O altă piesă din acest 
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puzzle este Belarus, sursa a 24% din importurile de potasiu. Țara a fost lovită de 

sancțiunile sporite impuse de Statele Unite și țările europene într-o mișcare de a face 

presiuni asupra guvernului lui Aleksander Lukașenko. Belarus este dependentă de 

porturile europene pentru a-și exporta produsele, iar accesul în porturi i-a fost 

interzis.  

 Până la sfârșitul anului 2022, stocurile interne de îngrășăminte sunt de așteptat 

să scadă, pentru a satisface cererea pentru noile culturi. Producătorii anticipează 

achizițiile, într-un ritm mai lent decât anul trecut, deoarece raportul de schimb s-a 

deteriorat, dar totuși, rentabilitatea producătorilor este bună. Fermierii au 

achiziționat deja îngrășăminte pentru cultura 2021-2022, așa că testul va fi 

aprovizionarea cu produse pentru următoarea campanie din 2022. Există însă și alte 

preocupări, și mai mari, în ceea ce privește viabilitatea financiară a recoltei 2022-

2023.  A doua cultură de porumb – care urmează să fie plantată după ce recolta de 

soia este finalizată – ar putea întâmpina probleme cu aprovizionarea cu îngrășăminte.  

 Deși acest scenariu este puțin probabil, deoarece condițiile meteorologice au 

fost favorabile culturii de soia, ceea ce înseamnă că recolta va fi bună și următoarea 

cultură de porumb ar putea fi plantată fără întârzieri majore, nu este ceva care să nu 

provoace temeri, cea mai îngrijorătoare problemă fiind disponibilitatea pesticidelor 

pentru recolta de soia 2021-2022. Potrivit Companiei Naționale de Aprovizionare 

(CONAB), țara va semăna 40,3 milioane de hectare cu soia în perioada 2021-2022, iar 

președintele Aprosoja a declarat că prețurile erbicidelor cu glifosat și atrazină, pe 

care le consideră indispensabile pentru producția de cereale în Brazilia, au crescut 

vertiginos.  

 Guvernul brazilian își propune să reducă dependența Braziliei de importuri, 

deoarece doar 15% din cererea țării – 7 milioane de tone – este satisfăcută de 

industria locală. Scopul este reducerea cotei importurilor de pe piață de la 

aproximativ 85% la aproape 60% în următorii 30 de ani. Pentru a-și susține sectorul 

masiv de agrobusiness, Brazilia se bazează pe imputuri importate, de la mașini până 

la produse chimice agricole. Dintre imputurile importate, dependența este cea mai 

acută pentru îngrășăminte. Anual, Brazilia importă 85% din necesarul total de 

îngrășăminte. Peste 70% din toate îngrășămintele sunt folosite în cultivarea a trei 

culturi: soia (44 %), porumb (17 %) și trestie de zahăr (11 %). În ultimele câteva luni, a 

existat o îngrijorare crescândă nu numai cu privire la creșterea prețurilor la 

îngrășăminte, ci și la posibila perturbare a lanțului global de aprovizionare. 

Perturbarea aprovizionării globale cu îngrășăminte este asociată cu o serie de motive: 

blocaje în producție din cauza pandemiei de COVID 19, măsuri comerciale 

protecționiste ale producătorilor importanți, războiul dintre Rusia și Ucraina precum 
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și tensiuni geopolitice. Riscul potențial de perturbare a fluxului îngrășămintelor în 

Brazilia a crescut substanțial odată cu invazia rusă din Ucraina în februarie 2022, 

Rusia fiind un furnizor important de îngrășăminte la nivel mondial, iar Brazilia se 

aprovizionează cu aproximativ un sfert din îngrășămintele sale din Rusia.  

 Principalul obiectiv al strategiei este atragerea investițiilor private în sector: 

Brazilia intenționează să prezinte strategia sa în fața Organizației pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE) pentru a discuta modalități de a atrage investitori 

internaționali pe piața internă a îngrășămintelor din Brazilia. Recunoscând că nevoile 

de import vor rămâne substanțiale chiar și pe termen lung, Guvernul Braziliei a 

cultivat parteneriate cu furnizori cheie de îngrășăminte: Canada, China, Maroc, Rusia 

și Belarus, printre alții. În februarie 2022, oficiali brazilieni de rang înalt au vizitat 

Rusia (înainte de declanșarea războiului)  și Iran, încheind acorduri pentru a menține 

aprovizionarea cu îngrășăminte. Cu toate acestea, riscul de forță majoră la aceste 

contracte rămâne. Potrivit surselor de presă braziliene, ministrul Tereza Cristina a 

declarat pe 3 martie 2022 că, comerțul cu îngrășăminte cu Rusia a fost suspendat, 

deoarece Brazilia „nu are cum să plătească pentru produse și nici nave de încărcat. 

Atâta timp cât există război, posibilitatea de a primi îngrășăminte este total exclusă.” 

Cerințele și strategia fertilizanților în Brazilia 

 Principalele îngrășăminte comerciale sunt derivate din așa-numiții „3 mari” 

nutrienți primari: azot (N), fosfor (P) și potasiu (K). Luate împreună, sunt cunoscute 

ca formule NPK. Practica agricolă modernă folosește acești nutrienți primari în 

cantități mari, plus macronutrienți secundari: calciu (Ca), magneziu (Mg) și sulf (S); și 

micronutrienți: Bor (B), Clor (Cl), Cupru (Cu), Fier (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo), 

Zinc (Zn), Cobalt (Co), Siliciu (Si) și alte elemente pentru a asigura sănătatea 

plantelor și maturizarea corespunzătoare. În cazul întreruperii comerțului, cultivatorii 

brazilieni indică potasiul ca fiind cel mai problematic. În martie 2022, Guvernul 

Braziliei a anunțat Strategia națională pentru fertilizanți, menită să reducă 

dependența țării de importurile de NPK. Studiul Geologic din Brazilia (SGB-CPRM) a 

pregătit mai multe scenarii pentru a reduce dependența națională de importuri la 60% 

până în anul 2050.  

 Azotul (N): Este esențial pentru formarea proteinelor, fiind considerat cel mai 

important dintre cei trei nutrienți mari.  

 Materiile  prime și producția: Gazul natural este ingredientul principal necesar 

pentru a face îngrășământ cu azot. În mai multe etape de transformare, hidrogenul 

din gazul natural este amestecat cu azotul din aer pentru a forma amoniacul, un 

produs intermediar. Amoniacul este apoi procesat în două produse finale principale - 
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nitrat de amoniu și uree. Diferite tipuri de îngrășăminte pot fi fabricate prin 

amestecarea suplimentară a substanțelor derivate din azot cu alți nutrienți.  

 Comerț: Brazilia importă 96% din necesarul de îngrășăminte cu azot. Brazilia se 

aprovizionează cu aproape 100% din îngrășământul cu azot din Rusia. Brazilia 

furnizează atât produsul intermediar amoniac, cât și produsele finite, nitrați de 

amoniu și uree.  

 Amoniac: Cu aproximativ 4,5 mil. tone, Rusia reprezintă aproximativ 24% din 

exporturile globale de amoniac începând cu anul 2020. Multe alte țări produc 

amoniac, iar analiștii de piață anticipează în general că orice întrerupere a 

transporturilor de amoniac din Rusia va fi ușor înlocuită de alte piețe.  

 Nitrați de amoniu: Rusia exportă diferite grade de nitrați de amoniu și 

reprezintă aproximativ 40% din totalul comerțului global de nitrați din 2020. Din acest 

volum, aproximativ jumătate a fost expediat în Brazilia. Rusia este singurul furnizor 

de nitrați de amoniu a Braziliei. Cu toate acestea, nitrații sunt produși și în Europa, 

Statele Unite și China. Deoarece Brazilia se află în emisfera sudică, sezonalitatea 

diferită față de Europa și Statele Unite îi poate permite să profite de capacitatea 

globală de nitrați în afara intervalelor de timp de vârf ale emisferei nordice.  

 Uree: Rusia furnizează 21% din importurile de uree ale Braziliei. Cu toate 

acestea, Brazilia are furnizori alternativi. Ureea este produsă și exportată în mod 

obișnuit de diferite țări din Africa, Statele Unite, precum și de China. În Strategia sa 

națională pentru îngrășăminte, Brazilia a identificat Statele Unite ca o sursă 

potențială pentru importurile de amoniac și uree.  

 Capacitate internă: Teoretic, producția locală de îngrășăminte cu azot ar 

putea satisface 17,6% din nevoile actuale de consum ale țării, dar productia reala este 

mult mai mica. În anul 2020, Brazilia a produs 224.000 tone îngrășăminte cu azot, o 

cantitate care ar putea satisface puțin peste 4% din cererea țării din acel an.  

 Brazilia va avea nevoie, de asemenea, de investiții inițiale pentru a extinde 

numărul de fabrici producătoare de azot și capacitatea acestora. Brazilia 

intenționează să crească capacitatea instalată de azot cu până la 2,8 mil. tone până 

în anul 2050. Pentru a atinge acest volum, Guvernul Braziliei plănuiește să atragă cel 

puțin încă doi producători de azot în Brazilia până în anul 2030 și alți patru până în 

anul 2050. Guvernul caută să atragă cel puțin 10 mld. USD pentru a crește producția 

de azot și producția de materii prime până în anul 2030.  

 Funcționând la capacitate instalată maximă, producția locală ar putea atinge 

17,6% din consum. Studiile arată că cererea de îngrășăminte cu azot se poate dubla 

până în anul 2050. Costurile de investiții în instalații de producție, precum și costurile 



14 

 

operaționale și ale materiilor prime sunt factori determinanți pentru competitivitatea 

îngrășământului brazilian. Gazul natural este principala sursă de energie pentru 

producerea îngrășămintelor cu azot în Brazilia, iar prețurile materiilor prime 

reprezintă un factor major care permite producția locală de amoniac și uree. Brazilia 

se află încă în primele etape ale deschiderii pieței de gaze naturale, iar dezvoltarea 

acestei piețe este esențială pentru industria locală a îngrășămintelor. Se așteaptă ca 

noi jucători din segmentul gazelor naturale să adauge competitivitate și lichiditate 

noilor contracte. Brazilia intenționează, de asemenea, să permită acorduri bilaterale 

cu vecinii săi, Bolivia și Argentina, până în anul 2025 pentru a avea acces la gaze 

naturale din aceste țări. În timp ce în ceea ce privește azotul, obiectivul se bazează 

pe modalități de a spori accesul brazilian la materia primă, în ceea ce privește fosfații 

și potasiul, Brazilia se concentrează pe cartografierea rezervelor miniere. Unul dintre 

obiective este de a crește exploatarea de roci fosfatice cu 3% în fiecare an până în 

anul 2030 și cu 2% în fiecare an până în anul 2050. Treptat, Brazilia intenționează să 

crească extracția de roci fosfatice pentru a ajunge la 27 mil. t/an. Planul prevede, de 

asemenea, adăugarea altor doi producători de îngrășăminte fosfatice și de materii 

prime în noi zone miniere până în anul 2030, însumând șapte producători și creșterea 

acestui număr la 10 până în anul 2040. 

 FOSFORUL (P): facilitează fotosinteza, care permite plantei să utilizeze și să 

stocheze energie.  

 Materiile prime și producția: Îngrășămintele pe bază de fosfor sunt produse din 

minereuri; roca fosfatică este tratată în principal cu substanțe chimice, pentru a 

produce acid fosforic, care este fie concentrat, fie amestecat cu amoniac pentru a 

face o gamă de îngrășăminte cu fosfat (P2O5).  

 Comerț: Alături de Maroc și China, Rusia este un furnizor global cheie de 

fosfați. Rusia reprezintă aproximativ 17% din comerțul global total cu îngrășăminte 

fosfatice finite, fiind de asemenea, cel mai mare producător și furnizor global de roci 

fosfatice magmatice de calitate superioară. Brazilia este cel mai mare cumpărător de 

îngrășăminte fosfatice din Rusia. Orice întrerupere a exporturilor de rocă fosfatică din 

Rusia ar avea un impact imediat și semnificativ asupra producției de îngrășăminte, în 

special în țările europene. Rezultatul ar duce la creșterea deficitului global și a 

prețurilor îngrășămintelor cu fosfat.  

 Capacitatea internă: în prezent, Brazilia are cinci producători de îngrășăminte 

fosfatice. Planul național de îngrășăminte prevede ca până în anul 2030, guvernul să 

organizeze cel puțin cinci licitații de zone miniere pentru zăcăminte fosfatice. 

Strategia națională schițează, de asemenea, planuri pentru atragerea a doi 

producători de îngrășăminte fosfatice și de materii prime în noi zone miniere până în 
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anul 2030, (în total șapte producători) și creșterea acestui număr la 10 până în anul 

2040. Scopul este creșterea exploatării rocii fosfatice cu 3% în fiecare an până în anul 

2030 și cu 2% în fiecare an până în anul 2050. Brazilia intenționează să-și 

îmbunătățească producția de rocă fosfatică pentru a ajunge la 27 de mil. tone pe an 

până în anul 2050.  

 POTASIU (K): Întărește sistemele radiculare, ajutând plantele să reziste 

bolilor, frigului și vremii uscate; potasiul crește calitatea și randamentul culturilor.  

 Materiile prime și producția: Ca și în cazul fosforului, îngrășămintele pe bază 

de potasiu sunt produse din minereuri extrase. Mai multe procese chimice pot fi 

utilizate pentru a transforma roca de potasiu în hrană pentru plante, clorură de 

potasiu, sulfat și nitrat. Potasa este obținută din diferite săruri extrase și fabricate 

care conțin potasiu sub formă solubilă în apă.  

 Comerț: Brazilia importă peste 11 mil. tone de potasiu anual, din care 5,5 mil. 

tone provin din Belarus și Rusia. Perturbarea importurilor de potasiu ar fi cea mai 

problematică, deoarece furnizorii de top reprezintă cea mai mare parte a pieței 

globale. Comerțul global cu potasiu este foarte concentrat; Canada este cel mai mare 

exportator mondial de potasiu, cu o cotă de piață de aproximativ 20%, iar împreună, 

Rusia și Belarus reprezintă aproximativ o treime din exporturile globale de potasiu. 

Întreruperea transporturilor rusești și belaruse de potasiu are un efect semnificativ 

asupra disponibilității globale a potasiului. Piața estimează că deficitul global ar fi de 

ordinul a 30% și nu ar fi compensat din alte surse. 

 Capacitatea internă: Principalele zăcăminte de potasiu din Brazilia cu potențial 

de explorare cartografiat până acum, sunt situate în statele Sergipe și Amazonas și 

reprezintă aproximativ 3% din zăcămintele globale. Brazilia are o singură unitate 

producătoare de potasiu, în statul Sergipe, deținută de Mosaic Fertilizantes; producția 

sa a ajuns la aproximativ 950.000 tone în anul 2020. Planul național de îngrășăminte 

prevede ca până în anul 2030, guvernul să organizeze cel puțin cinci licitații de zone 

miniere cu potasiu. Brazilia își propune să crească treptat producția națională până în 

anul 2050, până la șase milioane de tone capacitate instalată. Pentru a atinge acest 

volum, obiectivul este dublarea numărului de producători de potasiu și materii prime 

până în anul 2030, atrăgând apoi încă 10 producători până în anul 2040. 

 

 Pentru a crește producția și capacitatea, guvernul brazilian își propune să 

încurajeze investițiile internaționale prin acordarea de stimulente financiare și 

reducerea birocrației. Brazilia intenționează să discute în cadrul Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) modalități de a atrage investitori 

internaționali pe piața îngrășămintelor și va încuraja acordurile bilaterale cu piețele 
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producătoare de top, precum Belarus, Canada, China, Maroc și Rusia. Toate 

proiectele de dezvoltare și creștere a producției de îngrășăminte necesită planificare 

pe termen lung și investiții în infrastructură. Pentru a încuraja acest lucru, planul 

include elaborarea unei legi, până în anul 2025, pentru a adăuga norme speciale de 

stimulare pentru dezvoltarea infrastructurii industriei îngrășămintelor.  

Producția de biocombustibili și industria fertilizanților 

 

 Îngrășămintele sunt imputuri esențiale pentru lanțul de agrobusiness – cresc 

productivitatea pe terenurile arabile disponibile și ajută la evitarea schimbărilor în 

utilizarea terenurilor. În prezent, Brazilia este unul dintre cei mai mari consumatori 

de îngrășăminte din lume, iar importurile sale de îngrășăminte NPK, ca procent din 

consumul total, au crescut de la 32% în anul 1988 la 84% în anul 2021. Biocombustibilii 

sunt relevanți în sectorul transporturilor și guvernul brazilian, după Acordul de la 

Paris, a creat Politica Națională pentru Biocombustibili (RENOVABIO), care are, ca 

unul dintre obiective, să crească utilizarea biocombustibililor în sectorul 

transporturilor la 28,6% până în anul 2028. Din mai multe motive, în ultimii 10 ani 

multe proiecte locale menite să acopere deficitul de aprovizionare cu îngrășăminte în 

Brazilia nu au avut succes. Recenta pandemie de COVID-19 a ridicat semne de 

întrebare cu privire la fiabilitatea aprovizionării cu îngrășăminte în lanțurile valorice 

globale. Studiile au concluzionat că industria braziliană a îngrășămintelor trebuie să 

fie pregătită pentru un scenariu de creștere limitată a cererii la scară globală. În 

cazul în care guvernul brazilian nu reușește să ofere niciun stimulent pentru industria 

de îngrășăminte din țară, este probabil ca până în anul 2035, sectorul industriei de 

biocombustibili din Brazilia să fie supraexpus la volatilitatea prețurilor și fluctuațiilor 

de pe piața globală a îngrășămintelor. 

Importanța surselor regenerabile de energie în Brazilia a crescut constant, în anul 

2020, aceste surse fiind responsabile pentru 45,2% din aprovizionarea cu energie 

internă, cu roluri proeminente pentru produsele din trestie de zahăr (17,4%), 

hidraulice (12,6%), lemn de foc și cărbune ( 8,4%), în timp ce, în același an, consumul 

mediu global de energie din surse regenerabile era estimat la 11%. Importanța 

biocombustibililor în sectorul transporturilor este relevantă: etanolul a reprezentat 

20,6% din cererea națională de combustibili, în timp ce biomotorina a reprezentat 

4,5% în anul 2020.  

Dezvoltarea industriei braziliene a îngrășămintelor a fost condusă de investițiile 

statului încă din anii 1960. În anii 1990, sectorul a fost în mare parte transferat către 

companii private. 

Industria îngrășămintelor NPK interacționează cu mai multe activități economice, 

cum ar fi agrobusiness (alimente și energie), petrol și gaze (O&G), industria chimică, 

comerțul exterior și industria minerală – ceea ce exacerbează complexitatea și 
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incertitudinea acesteia. În fața unui potențial deficit de imputuri pentru lanțul valoric 

al biocombustibililor din Brazilia, scenariile prospective s-ar putea dovedi eficiente în 

elucidarea perspectivelor pe termen lung pentru industria îngrășămintelor NPK. 

Brazilia este al doilea mare producător de biocombustibili din lume (22,4% din 

producția mondială în anul 2019), după SUA, cu 39,9%. În recolta 2020/2021, 66% din 

trestia de zahăr produsă a fost destinată producției de etanol. Porumbul brazilian, 

care în mod tradițional era destinat pieței interne, după dezvoltarea tehnologică care 

a permis monoculturii de soia să treacă într-un sistem rotativ porumb/soia, a câștigat 

competitivitate. În timp ce producția de etanol de porumb în anul 2016 a fost zero, în 

prezent mai mult de 6% din producția națională este destinată producției de etanol și 

există un surplus de cereale de 30% pentru export. Între anii 2001 și 2008, prețul 

îngrășămintelor a cunoscut rate de creștere mai mari decât ratele de creștere ale 

orezul, porumbul sau grâul, iar consumul de îngrășăminte brazilian a scăzut între anii 

2004–2006 și 2007–2010. În anul 2013, au existat mai multe proiecte în derulare care 

urmăreau extinderea capacității de bază de producție a îngrășămintelor NPK, dar 

chiar și așa, producția internă din anul 2020 a fost mai mică. Multe firme au stagnat 

din cauza unor factori interni cum ar fi criza politică și economică care a lovit Brazilia 

în anii 2010, provocând o incertitudine extremă în industrie și ținând investițiile la 

distanță. 

Într-un context mai larg, alți factori au contribuit la lipsa atractivității acestor 

proiecte: scăderea persistentă a prețurilor globale la principalele mărfuri agricole 

(precum și stocurile considerabile); condițiile climatice nefavorabile din Asia de Sud și 

de Sud-Est, America Latină și Africa, încetinirea creșterii economice și politicile de 

mediu, creșterea eficienței aplicării îngrășămintelor în China, devalorizărea cursului 

de schimb valutar în țări precum Turcia, India și Pakistan, disputa comercială dintre 

SUA și China și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.  În ultimii 10 ani, lumea a 

avut rate globale de creștere sub 4% pe an și în 2019, a cunoscut cea mai scăzută rată 

de creștere de la criza din 2008 (estimată la 2,4%).  

Pandemia de COVID-19 a afectat industria globală a îngrășămintelor pe termen 

scurt și mediu. Într-un context global, efectele sale de restrângere a cererii vor avea 

probabil un impact mai mare decât cel observate în timpul prăbușirii URSS și în timpul 

crizei globale din anul 2008. Pe lângă efectele care decurg din dificultatea accesului 

la îngrășăminte, volatilitatea prețurile petrolului și încetinirea economică, cu 

recesiune pe anumite piețe cheie, industria îngrășămintelor va trebui să facă față 

perturbărilor pe scară largă a transportului, penuriei de forță de muncă, restricțiilor 

comerciale, unei noi epidemii de pestă porcină africană și noi restricții privind 

emisiile maritime. China a fost prima țară care a suferit consecințele pandemiei de 

COVID-19. Blocarea a afectat importurile de materii prime, producția în fabricile de 

îngrășăminte, exportul de fertilizanți și chiar consumul intern. O situație comparabilă 

a avut loc în India și SUA. Acest scenariu de reducere a consumului a determinat o 
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scădere considerabilă a prețurilor. Unele produse precum ureea și clorura de potasiu 

au atins cel mai mic preț din ultimii ani. Cu toate acestea, în Brazilia această scădere 

a prețurilor nu a fost resimțită cu aceeași intensitate.  

Evenimentele recente pot aduce beneficii exporturilor agricole braziliene — 

siguranța alimentară poate deveni unul dintre principalele puncte de cooperare dintre 

Brazilia și China. 

Industria braziliană a îngrășămintelor cu azot se confruntă cu mai multe provocări 

locale. Este uzual în Brazilia ca sectorul industrial să achiziționeze gaze naturale la 

prețuri de peste 13 USD/mmBtu. În comparație, unele companii de îngrășăminte din 

Rusia au acces la gaze naturale la aproximativ 3 USD/mmBtu. În SUA, indicele Henry-

Hub a cunoscut un trend descendent în ultimii ani, coborând sub 3 USD/mmBtu, 

stimulat de competitivitatea gazelor de șist. În anul 2019, Consiliul Național de 

Politică Energetică din Brazilia a stabilit noi linii directoare pentru a promova 

concurența pe piața gazelor naturale, iar modernizarea cadrului de reglementare a 

gazelor naturale este acum în discuție în Congresul Național. Industria braziliană a 

îngrășămintelor cu fosfat și potasiu se confruntă, de asemenea, cu provocări interne.  

Etapele de extracție a mineralelor se confruntă cu aceleași dificultăți ca 

majoritatea industriei miniere naționale, de obicei situate în zone îndepărtate, unde 

structura logistică este subdezvoltată. Depozitele de fosfat sunt predominant de 

origine magmatică, cu conținut scăzut de fosfat. În anul 2018, compania Vale s-a 

retras de pe piața îngrășămintelor, vânzând activele sale de fosfat și potasiu către 

Mosaic Company și activele sale de azot către Yara, ceea ce a reprezentat o creștere 

a concentrației pe piața globală. Există, de asemenea, zăcăminte de potasiu 

neexplorate într-o zonă extrem de sensibilă ecologic și social: Amazonul. În plus, 

producătorii de îngrășăminte susțin că legile braziliene nu garantează echitatea 

fiscală între produsele naționale și cele importate - cele importate sunt scutite de 

taxe, în timp ce producția națională este taxată în operațiunile interstatale. 

 

CAPITOLUL III 

VARIABILELE ȘI SCENARIILE POSIBILE 

Atractivitatea industriei de fertilizanți NPK din Brazilia este determinată de 

variabile care afectează atractivitatea industriilor de azot, fosfat și potasiu. Un factor 

decisiv în atragerea investițiilor pentru industria braziliană a îngrășămintelor cu azot 

este disponibilitatea gazelor naturale la prețuri competitive. Retragerea Petrobras de 

pe piața îngrășămintelor i-ar putea afecta atractivitatea, deoarece, deși reduce 

concentrarea industrială pe piața braziliană, ar putea ajunge să favorizeze o 

concentrare industrială crescută la scară globală și ar putea chiar să pericliteze oferta 

braziliană. În industria fosfaților și potasiului, o mare parte a competitivității Braziliei 

este limitată de factorii de producție, cum ar fi accesul la materii prime și tehnologii 
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de prelucrare a mineralelor, precum și de problemele legate de siguranță și de 

reglementare a mediului. Eforturile guvernamentale de a îmbunătăți mediul de 

afaceri minier ar putea fi un avantaj în viitor. Există factori de producție locali care 

afectează întreaga industrie a îngrășămintelor NPK, cum ar fi infrastructura logistică 

defectuoasă și costul energiei. Scutirea de tarife de import pentru îngrășăminte este 

favorabilă agrobusinessului (o industrie foarte influentă în Brazilia), dar creează 

obstacole pentru industria națională a îngrășămintelor. 

La nivel global, există deja un stoc ridicat de capacitate inactivă, ceea ce îi face 

pe noii jucători mai puțin înclinați să investească în Brazilia. Concentrarea industriei 

globale are un efect similar: de ce ar începe o companie o nouă afacere în Brazilia, 

dacă are deja o capacitate inactivă de producție în altă țară?  

Brazilia a fost din ce în ce mai dezindustrializată în ultimii ani, micșorând 

dimensiunea capacităților sale industriale și afectând densitatea unor lanțuri de 

producție, inclusiv îngrășămintele. Din perspectiva cererii, importanța tot mai mare a 

agrobusiness-ului brazilian ar putea oferi oportunități pentru industria națională a 

îngrășămintelor. China ar putea stimula aceasta, prin cerere de cereale și carne. 

Apropierea pieței de consum din Brazilia ar putea fi un avantaj pentru atractivitatea 

industriei sale de îngrășăminte. Într-un context larg, creșterea economică globală 

accelerată tinde să crească cererea de îngrășăminte. Factori precum un dolar mai 

slab, cererea crescută de biocombustibili, prețurile mai mari (și stocurile mai mici) 

ale mărfurilor agricole, creșterea venitul pe cap de locuitor în economiile în curs de 

dezvoltare, accesul global la creditele agricole și schemele de subvenții pentru 

îngrășăminte tind să stimuleze cererea de îngrășăminte NPK, ceea ce înseamnă că 

această industrie va deveni mai profitabilă la nivel mondial. 

Pentru a răspunde provocărilor ridicate, au fost imaginate patru scenarii, pe care 

le prezentăm și analizăm mai jos:  

 

Scenariul I: Agribusiness-ul în pericol (cel mai probabil scenariu) 

 

Potrivit experților, scenariul „Agrobusiness at Risk (cel mai probabil scenariu)” 

este asociat cu un mediu de creștere economică globală scăzută sau moderată până în 

anul 2035 (mai puțin de 2,5% anual). Echilibrul care predomină de la sfârșitul anilor 

2010, urmat de factori provocați (sau agravați) de pandemia de la începutul anilor 

2020, limitează creșterea economică globală (în special în țările emergente și în curs 

de dezvoltare) timp de aproximativ 15 ani. De atunci, este mai probabilă o reluare a 

creșterii economice globale. China  înregistrează o creștere modestă a PIB-ului în 

această perioadă (mai puțin de 5% anual). Încetinirea cererii de mărfuri înseamnă că 

prețurile acestora nu pot fi menținute la niveluri atractive pentru țările exportatoare. 

Cu toate acestea, prețurile mărfurilor alimentare suferă mai puțin decât cele ale 

mărfurilor industriale. Prețurile la îngrășăminte rămân, de asemenea, la niveluri 
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scăzute și moderate, în special la începutul anilor 2020. Ca atare, impactul 

disponibilității și costului principalelor imputuri agricole (cum ar fi îngrășămintele) în 

primii ani nu sunt atât de semnificative în Brazilia, cu excepția efectelor sezoniere. 

Cu toate acestea, producătorii de mărfuri alimentare care își văd monedele 

devalorizate în acest context de creștere economică scăzută sunt mai afectați de 

costul imputurilor agricole (mai ales atunci când acestea sunt destinate consumului 

intern). În acest scenariu, disponibilitatea globală a creditului devine un obstacol în 

calea investițiilor majore și a noilor proiecte, constrângând restructurarea diferitelor 

lanțuri valorice globale, precum îngrășămintele. În plus, această disponibilitate 

limitată a creditului afectează agricultura, reducând cererea de îngrășăminte NPK. 

Energia este relativ mai ieftină datorită prețurilor scăzute din sectorul O&G. Până 

în anul 2035, însă, prețurile au revenit la niveluri profitabile pentru principalii 

jucători globali. O&G reprezintă mai puțin din mixul energetic global până în anul 

2035 (trecând de la 58% din energia globală la mai puțin de 45%). Multe companii din 

acest sector percep acest lucru și în această perioadă investesc în diversificarea 

portofoliului lor. Presiunea societății pentru surse de energie alternative, 

electrificarea vehiculelor (inițial mai mult în țările dezvoltate, apoi răspândindu-se în 

întreaga lume), dezvoltarea accelerată a tehnologiilor cu hidrogen, producția extinsă 

de biocombustibili în țări precum Brazilia și SUA, utilizarea pe scară largă a energiei 

solare și eoliane și dezvoltarea modelelor de afaceri ale economiei circulare se 

combină pentru a reduce ponderea O&G în mixul energetic global. Această schimbare 

ar fi putut fi mai abruptă, dar China își reduce consumul de cărbune și își crește 

considerabil consumul de O&G. În același timp, guvernele și întreprinderile văd o 

nouă oportunitate: utilizarea gazelor naturale ca materie primă (mai degrabă decât 

ca sursă de energie), adăugând mai multă valoare lanțurilor de producție și provocând 

mai puține efecte asupra mediului. Unele țări fac din gazul natural o materie primă 

principală (dar nu și Brazilia). Principalele companii globale de îngrășăminte încep să 

opereze cu o expunere mai mică la risc în costul acestui imput (în special producătorii 

de îngrășăminte cu azot), dar industria braziliană a îngrășămintelor devine mai puțin 

atractivă, deoarece țara nu reușește să investească în infrastructura sa de gaze 

naturale. Brazilia profită de oportunitatea de a-și reconfigura mixul energetic și piața 

sa de biocombustibili se extinde. Biocombustibilii reprezintă acum peste 30% din 

combustibilii utilizați de sectorul transporturilor interne. 

Prețurile scăzute ale fertilizanților, oferta mai mare decât cererea, capacitatea 

globală inactivă, marjele de profit agricol mai mici, disponibilitatea limitată a 

creditului agricol și venitul pe cap de locuitor redus în țările în curs de dezvoltare (și 

alte evenimente) îi determină pe cei mai importanți producători mondiali de 

îngrășăminte să stabilească alianțe strategice (de exemplu, fuziuni) pentru a-și 

menține capacitatea instalată (sau chiar pentru a supraviețui) în acest scenariu 

provocator care durează zece ani. 
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Producția și exporturile din agrobusiness ale Braziliei cresc în PIB-ul și balanța 

comercială a țării (rate anuale de creștere de peste 6%). Începând cu anul 2025, 

având potențialul de a reorganiza relațiile comerciale externe (mulțumită unor 

evenimente geopolitice precum disputa dintre SUA și China), Brazilia v-a exporta mai 

mult. 

Până în anul 2035, Brazilia nu a suferit nicio reindustrializare și înregistrează 

creșteri mici ale PIB-ului. Industria are o atractivitate limitată. Chiar și cu încetinirea 

concurenței din partea industriei chineze, lipsa investițiilor în infrastructură (în 

special logistică și energie) și instabilitatea politică și economică împiedică orice 

creștere semnificativă a capacității industriale a țării. Guvernul și industria nu reușesc 

să lucreze la unison pentru a spori capacitatea de producție a îngrășămintelor NPK a 

țării. Capacitatea sa de producție de îngrășăminte cu azot se micșorează (rămânând 

sub nivelul de producție din anii 2017–2018), producția de îngrășăminte cu fosfat 

stagnează, iar singura mină de potasiu încă în funcțiune este epuizată. În anul 2035, 

Brazilia importă peste 85,5% din necesarul de îngrășăminte (aproximativ 52,5 milioane 

de tone de NPK). 

Până în anul 2035, economia globală începe să crească. Cererea pentru produsele 

agricole din Brazilia este în creștere (prețurile mărfurilor agricole cresc). Țări precum 

SUA, India și Brazilia (și poate China) se luptă pentru îngrășămintele disponibile pe 

piața mondială, Brazilia și India aflându-se într-o poziție mai vulnerabilă decât SUA și 

China în acest domeniu. Îngrășămintele NPK au prețuri excesive și au început să 

provoace dispute geopolitice. Marja de profit din agrobusiness-ul  brazilian 

(alimentare și energie) este în pericol.  

 

Scenariul II: Atenuarea riscului (țintă)   

 

Ceea ce distinge scenariul II de scenariul I este adoptarea legii stimulentelor 

guvernamentale pentru industria fertilizanților din Brazilia. Cu alte cuvinte, acest 

scenariu se bazează pe presupunerea unei poziții pro-active. La începutul anilor 2020, 

mediile globale și locale nu sunt atractive pentru noi proiecte de extindere a 

producției braziliene de îngrășăminte. Multe fabrici de producție vechi sunt aproape 

de a-și închide ușile în această perioadă, fiind mai ieftin să imporți. În general, 

condițiile industriale braziliene nu sunt favorabile. Furnizarea de gaze naturale se 

îmbunătățește în ceea ce privește disponibilitatea și prețul, dar competitivitatea 

acesteia este încă limitată. Cu toate acestea, conștient de potențialele riscuri pentru 

agricultura braziliană în mediul viitor, guvernul elaborează un plan strategic pentru a 

stimula acest sector în țară. Primul pas este de a încuraja întreprinderile existente să-

și mențină capacitatea instalată. Din anul 2022 până în anul 2035, companiile de 

îngrășăminte beneficiază de scutiri fiscale pentru achiziția și importul de mașini, 

echipamente, instrumente și materiale de construcție pentru fabricile lor sau pentru 
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a le încorpora în noi proiecte ca parte a Planului de dezvoltare a infrastructurii 

industriei îngrășămintelor. În contrapartidă, aceste companii sunt obligate să 

investească în partajarea infrastructurii (transport, abur, energie, utilități) sau în 

partajarea proceselor (integrare cu alte industrii, de exemplu, canalizarea deșeurilor 

din industria îngrășămintelor cu potasiu ca imput pentru producția de clor și sodă 

caustică). Paritatea fiscală între îngrășămintele naționale și cele importate este 

parțial promovată: Congresul Național este sensibil la industria națională a 

îngrășămintelor, dar lobby-ul agrobusiness blochează orice mișcare de majorare a 

taxelor asupra imputurilor importate. Ca răspuns, industria națională a 

îngrășămintelor cu azot își recuperează o mare parte din capacitatea instalată în 

fabricile existente. Producția de îngrășăminte fosfatice crește cu 25% în această 

perioadă și are loc cel puțin un proiect de extindere a producției (echivalent cu 

dimensiunea uzinelor Carnalita sau Autazes), ridicând aprovizionarea cu clorură de 

potasiu la un milion de tone pe an. Cererea de îngrășăminte în anul 2035 este de 

aproximativ 52,5 milioane de tone, iar îngrășămintele importate reprezintă 

aproximativ 78,3% din această valoare, deoarece producția de îngrășăminte NPK a 

crescut cu aproximativ 40% între anul 2017 și anul 2035. 

La fel ca și în primul scenariu în anul 2035, economia globală este sănătoasă. 

Cererea pentru produsele din agrobusiness (alimente și energie) din Brazilia este mare 

și în creștere (prețurile sunt mari). Producția braziliană a pierdut teren în această 

perioadă de 15 ani. Țări precum SUA, India și Brazilia (și poate China) se luptă pentru 

îngrășămintele disponibile pe piața mondială. Prețurile îngrășămintelor NPK cresc și 

mai mult și devin ținta disputelor geopolitice. Acest nou ciclu de atractivitate 

îmbunătățită a producției de îngrășăminte, care începe în anul 2035, permite noi 

proiecte, iar Brazilia, care și-a extins progresiv capacitatea de producție instalată de 

îngrășăminte din anul 2020 până în anul 2035, este mai atractivă pentru extinderea 

acestei industrii și capabilă să primească noi proiecte greenfield. 

 

Scenariul III: Afaceri ca de obicei (scenariu de tendință) 

 

Scenariul “Business as usual” constituie o extrapolare simplă a tendințelor 

existente. În ciuda tendinței de scădere a creșterii economice globale în ultimul 

deceniu (culminând cu o creștere de doar 2,4% în anul 2019 și agravată de pandemia 

de COVID-19), secolul XX ne învață că, este rar ca o criză economică globală să dureze 

foarte mult. Ca atare, recuperarea este așteptată în următorii ani. Din această 

perspectivă, se prognozează ca, China să revină în curând la ratele de creștere care 

au dominat în ultimii 30 de ani. 

În special la începutul anilor 2020, mărfurile alimentare rămân la prețuri scăzute. 

Prețurile devin treptat mai atractive pe măsură ce economia globală începe să se 

redreseze. Exportatorii de produse alimentare cu economii mai solide (de exemplu, 
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SUA) vor lua probabil o cotă de piață mai mare. Exportatorii în curs de dezvoltare ai 

acestor mărfuri, puternic afectați în primii ani ai anilor 2020, obțin treptat resursele 

de care au nevoie pentru a concura pe piața globală și a reveni pe drumul cel bun. 

Deși O&G va reprezenta mai puțin din mixul energetic mondial până în 2035, 

tranziția de la starea actuală, unde reprezintă 58% din toate sursele de energie 

primară, la sub 45%, se va observa în timp. Scăderea prețurilor la țiței din ianuarie 

2020 a oprit temporar mai multe proiecte de energie alternativă. Cu toate acestea, 

utilizarea biocombustibililor în Brazilia, va continua să crească până în anul 2035, 

când biodieselul și etanolul vor reprezenta peste 30% din energia consumată de 

sectorul transporturilor. Programul guvernamental Renovabio și prețurile relativ 

scăzute ale mărfurilor alimentare au un impact pozitiv asupra acestui scenariu, 

compensând efectele prețurilor petrolului.  

Mai multe fuziuni și achiziții sunt observate în industria globală a îngrășămintelor. 

În ciuda perspectivelor de îmbunătățire a condițiilor de cerere în următorii ani, 

factorii de producție, precum disponibilitatea limitată a materiilor prime la prețuri 

competitive au un impact determinant. Companiile care operează în verigile lanțului 

care sunt cele mai apropiate de minerit și extracție și companiile care operează mai 

aproape de piața de consum, forțează alianțe strategice mai puternice până în anul 

2035. Strategia copleșitoare a mărfurilor (în loc să investească în noi produse 

diferențiate și furnizare de servicii) favorizează economiile de scară. Capacitatea 

inactivă acumulată la nivel global în ultimii ani face dificilă intrarea noilor jucători în 

sector. 

Importanța agrobusiness-ului pentru economia braziliană continuă să crească cu 

rate peste media globală. Cu toate acestea, producția agricolă brută (culturi) va 

atinge rate anuale de creștere de chiar 6% între anii 2020 și 2035, cu o medie de 

aproximativ 4,2%. În primii ani de după 2020, prețurile relativ scăzute la alimente, 

investițiile limitate în infrastructura logistică și accesul limitat la credite restrâng 

creșterea sectorului. Potențialele turbulențe economice din Brazilia pun frâna 

consumului intern. Industria manufacturieră braziliană se comportă așa cum este 

descris în scenariul I, rămânând de o atractivitate limitată. 

Guvernul și industria nu reușesc să lucreze la unison pentru a spori capacitatea de 

producție a îngrășămintelor NPK a țării. Capacitatea sa instalată de producție de 

îngrășăminte cu azot se micșorează, producția de îngrășăminte cu fosfat stagnează și 

singura mină de potasiu aflată în funcțiune este epuizată. În anul 2035, Brazilia 

importă aproximativ 84,5% din necesarul de îngrășăminte (aproximativ 49,2 milioane 

de tone). 

Până în anul 2035, economia globală este la maxim. Cererea pentru producția 

agricolă braziliană este mare. Industria prelucrătoare din Brazilia și-a pierdut din 

importanță în această perioadă de 15 ani. Țări precum SUA, India și Brazilia și China 

se luptă pentru îngrășămintele disponibile pe piața mondială. Aprovizionarea cu 
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îngrășăminte agrobusiness (alimentare și energie) este în pericol, dar cu un risc mai 

mic decât în Scenariul I, deoarece cererea națională de îngrășăminte a crescut la 

ritmuri mai mici. 

 

Scenariul IV: Oportunitatea (scenariu ideal) 

 

Scenariul de oportunitate (sau ideal) are loc în contextul redresării rapide a 

economiei globale după anul 2020. După un deceniu de încetinire economică (de la 

criza financiară globală din 2008 și de pandemia COVID-19), mediul de afaceri global 

recâștigă încrederea. În anul 2024, economia este mai viguroasă decât a fost în anul 

2019. China, Rusia, Brazilia și India sunt jucători cheie în această schimbare 

economică. Până în anul 2025, exporturile de mărfuri sunt din nou la niveluri ridicate, 

dar mai puțin decât în anii 2000. Aceste prețuri ridicate permit multor țări 

exportatoare (cum ar fi Brazilia) să își ajusteze balanța de plăți după pandemie. Acest 

venit din comerțul exterior oferă Braziliei șansa de a face o serie de investiții în 

infrastructură și productivitate. China dezvoltă legături comerciale mai strânse cu 

Brazilia, chiar și finanțând investiții în infrastructură. 

Piața globală de O&G are un comportament similar cu cel descris în scenariile I și 

II. Ceea ce este diferit, însă, este că lanțul valoric al gazelor naturale din Brazilia este 

restructurat: până în anul 2030, gazele naturale din Brazilia sunt mai competitive și 

au început să fie apreciate ca materie primă, datorită stimulentelor fiscale. 

Producătorii de îngrășăminte din țară sunt capabili să opereze cu o expunere mai mică 

la oscilațiile prețului gazelor naturale. Biocombustibilii sunt responsabili pentru peste 

30% pentru combustibilul utilizat de sectorul transporturilor din țară. Țările 

dezvoltate încep să importe biomotorină din Brazilia la prețuri mari. Acest lucru 

crește cererea braziliană de îngrășăminte NPK. 

Redresarea economică globală se dovedește un punct de referință pentru 

industria globală a îngrășămintelor. Cererea puternică înseamnă că marjele de profit – 

reduse timp de  mulți ani – devin mai atrăgătoare. Proiectele abandonate între anii  

2008 și 2019 încep să fie puse în practică. Pandemia de COVID-19 îi determină pe 

marii jucători din sector să-și revizuiască strategia: fiabilitatea devine mai 

importantă, iar companiile tind să-și canalizeze investițiile în proiecte care implică o 

distanță fizică redusă între diferitele verigi din lanțurile lor de producție 

(nearshoring). Apropierea de piața de consum agricol (cum ar fi Brazilia) devine 

obiectul unor dispute între aceste companii. Odată ce legislația de mediu devine din 

ce în ce mai strictă, este necesar să sporească performanța (și să adauge mai multă 

valoare) îngrășămintelor. Noile proiecte (în special mineritul de fosfați și potasiu) tind 

să se confrunte cu mai multe obstacole legislative legate de mediu și securitate. 

Acest lucru determină cererea de îngrășăminte premium, cum ar fi îngrășămintele cu 

eliberare controlată și îngrășămintele cu niveluri reduse de leșiere, ambele oferind 
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șanse pentru o marjă de profit mai mare. Investițiile în noi tehnologii de proces (surse 

alternative de fosfat și potasiu, minerit de steril etc.) fac fezabile proiecte noi, 

trecute cu vederea până acum. În plus, serviciile de consultanță în nutriție a 

culturilor oferă un alt potențial flux de venituri pentru această industrie. Deși acest 

mediu este favorabil expansiunii jucătorilor deja stabiliți pe piață (și strategiilor de 

verticalizare), el atrage și noi jucători, stimulând concurența și reducând 

concentrarea globală a sectorului. Capacitatea instalată inactivă este redusă, la fel și 

stocurile globale de îngrășăminte. 

Începând cu anul 2022, odată cu o reorganizare a relațiilor comerciale 

internaționale Brazilia va exporta mai multe produse alimentare. Pandemia COVID-19 

coroborată cu epidemia de febră porcină africană au un impact radical asupra 

producției alimentare din China făcând ca  exporturile Braziliei de soia și porumb să 

crească. O situație similară este și în cazul exporturile de carne, deoarece guvernul 

chinez decide să diminueze riscul pentru sănătatea publică inerent încercării sale de 

a-și aproviziona întreaga piață internă cu proteine animale (ceea ce crește producția 

de porumb și soia din Brazilia). Agrobusiness-ul din Brazilia (alimentare și energie), 

care crește cu peste 6% pe an în acești 15 ani, permite o reajustare a balanței de plăți 

și a investițiilor în infrastructura logistică. Dornic să inoveze, agrobusiness-ul își 

mărește productivitatea, ceea ce duce la creșterea cererii de îngrășăminte. Există 

sinergie între sector și instituțiile de cercetare și dezvoltare. Într-adevăr, Brazilia 

învață să-și exploateze biodiversitatea mai eficient și din anul 2035, agrobusiness-ul 

nu mai vede biodiversitatea ca pe o barieră, ci ca pe o oportunitate de a adăuga 

valoare produselor sale. 

În aceeași perioadă de 15 ani, Brazilia execută un plan strategic robust pentru a 

stimula competitivitatea industriei sale interne, iar din anul 2030 începe să culeagă 

roadele. Pandemia din anul 2020 a marcat începutul politicilor de reducere a 

concentrării industriei globale și de inițiere a migrației acesteia în afara țărilor 

asiatice. În condițiile în care Brazilia se bucură de stabilitate economică și politică la 

doar câțiva ani după izbucnirea pandemiei de COVID-19, companiile globale văd acum 

Brazilia pentru întregul său potențial: nu doar o sursă de resurse naturale și o piață 

internă potențial vibrantă, ci și o modalitate de a spori fiabilitatea aprovizionării 

lanțurilor valorice globale. Un plan de investiții substanțial duce la îmbunătățirea 

infrastructurii portuare, aeroportuare și rutiere. De asemenea, sunt făcute planuri 

pentru restructurarea rețelei de căi ferate a țării.  

Perspectivele pentru anul 2050 par bune. Odată cu creșterea concurenței pe 

piața braziliană a gazelor naturale, începând cu anul 2025, există o disponibilitate 

mai mare a acestei resurse în Brazilia la prețuri competitive. În acest plan strategic, 

industria îngrășămintelor este considerată strategică, la fel ca și chimicalele fine, 

medicamentele, bioprodusele și industriile de mașini agricole, printre altele. Reforma 

fiscală preconizată pentru anul 2025 reduce costurile birocratice (și ale litigiilor) în 
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țară, în același timp reducând disensiunile interstatale cu privire la investiții, 

deoarece avantajele competitive intrinsece fiecărei regiuni a Braziliei sunt prioritare. 

Întreprinderile producătoare de îngrășăminte beneficiază de stimulente ca în 

scenariul II; cu toate acestea, acum, mediul de afaceri brazilian este mai atractiv 

pentru noile firme. Ca urmare, capacitatea instalată de îngrășăminte cu azot în 

Brazilia este sporită, producția industriei de îngrășăminte cu fosfați se extinde cu 50% 

și sunt lansate două noi proiecte la scară largă pentru producția de clorură de potasiu. 

În anul 2035, cererea de îngrășăminte se ridică la aproximativ 52,5 milioane de 

tone, din care industria braziliană este capabilă să le furnizeze cca. 30%. SUA, India și 

Brazilia și China se luptă pentru îngrășămintele disponibile pe piața mondială, însă 

această dispută este mai puțin exacerbată decât în scenariile I și II deoarece în ultimii 

ani industria globală a îngrășămintelor și-a extins capacitatea instalată. Până în anul 

2035, Brazilia riscă un deficit de aprovizionare pentru activitățile sale agricole: 

factorii de producție sunt propici pentru extinderea producției industriei braziliene a 

îngrășămintelor. 

Utilizarea scenariilor prospective s-a dovedit eficientă pentru identificarea 

provocărilor potențiale și oportunităților pe care industria braziliană de îngrășăminte 

s-ar putea confrunta pe termen lung. Analiza proactivă a demonstrat că această 

industrie ar trebui să fie pregătită pentru un scenariu de creștere limitată a cererii la 

scară globală. În plus, prețurile scăzute de pe piața agricolă pot reduce marjele de 

profit ale sectorului în prima perioadă a anilor 2020. Este posibil ca industria globală a 

îngrășămintelor să împiedice intrarea de noi jucători în sector și vor fi încheiate 

alianțe strategice pentru a menține capacitatea instalată existentă. Importanța 

redusă a petrolului în mixul energetic global este o oportunitate care ar trebui 

valorificată: ar putea fi disponibil pe scară largă pentru utilizare ca materie primă, 

ceea ce ar putea fi pozitiv pentru industria îngrășămintelor cu azot. În Brazilia, 

creșterea pieței de biocombustibili și a producției agricole sunt oportunități care ar 

trebui valorificate. 

Dacă dezindustrializarea continuă să aibe loc în Brazilia și dacă guvernul brazilian 

nu reușește să ofere niciun stimulent pentru industria de îngrășăminte din țară, este 

probabil ca până în anul 2035, țara să importe peste 85% din îngrășămintele sale (și 

chiar mai mult pentru îngrășăminte cu azot și potasiu). Până în anul 2035, sectorul 

industriei biocombustibililor din Brazilia ar fi supraexpus la condițiile de preț și la 

disponibilitățile de pe piața globală a îngrășămintelor, situație în care biocarburanții 

își pot pierde competitivitatea. Pandemia COVID-19 reprezintă o amenințare serioasă 

pentru industria biocombustibililor deoarece exacerbează tendința globală de scădere 

a atractivității producției de îngrășăminte NPK în prima perioadă a anilor 2020, pe 

lângă reducerea momentană a competitivității față de alte energii fosile.  

 

Producerea de fertilizanți minerali 
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 Unele dintre marile companii de îngrășăminte de astăzi funcționau deja la 

sfârșitul anului anii ‘40 și începutul anilor ‘50. Până la începutul anilor ‘60, cererea 

internă de materii prime pentru îngrășăminte a fost satisfăcută în principal de 

importuri. Producția locală a fost limitată la roca fosfatică dintr-o mină descoperită în 

anii ‘40 în statul São Paulo, la amoniac, acid azotic, amoniu, azotat de calciu și 

azotat de amoniu. În a doua jumătate a anilor ‘60, apar noi fabrici de superfosfat și a 

fost construită prima instalație complexă de îngrășăminte, marcând începutul 

producției de acid fosforic în țară. Această întreprindere a instalat și prima unitate pe 

scară largă pentru producerea de amoniac anhidru, nitriți, acid sulfuric, azotat de 

amoniu și DAP (fosfat de diamoniu). Alte proiecte noi au devenit operaționale în 

deceniul următor. 

 Începând cu anul 1971, cererea de îngrășăminte a crescut considerabil, în 

principal ca o consecință a dezvoltării agricole în Cerrado, zona din centrul Braziliei. 

Acest lucru a generat importuri suplimentare cu costuri în creștere. Această cerere în 

creștere, asociată cu prețurile ridicate la nivel internațional ca urmare a conflictului 

din Orientul Apropiat și a altor factori, a avut ca rezultat, în anul 1974, elaborarea 

Programului Naţional de Îngrăşăminte și Calcar Agricol (PNFCA), al cărui obiectiv 

principal a fost extinderea și modernizarea industriei îngrășămintelor și a calcarului 

agricol din Brazilia. Acest program a stimulat investițiile în mai multe complexe de 

îngrășăminte și de prelucrare a materiilor prime complexe. La începutul anilor ‘90, 

sectorul îngrășămintelor din Brazilia a fost privatizat, o proporție substanțială din 

producția de materii prime fiind transferată către sectorul privat. Între anii 1980 și 

1995, au avut loc schimbări în politicile guvernamentale cu privire la îngrăşămintele, 

prin retragerea capitalului de stat din această industrie. Din 1987 până 1995, a fost în 

vigoare al II-lea Plan Naţional de Îngrăşăminte, care a permis realizarea unor proiecte 

importante, cum ar fi extinderea producției de rocă fosfatică în Araxá și Tapira în 

statul Minas Gerais și în Jacupiranga, în statul Sao Paulo. Cele două Planuri Naționale 

de Îngrășăminte au beneficiat de o finanțare de 3,5 miliarde USD, ceea ce a permis, 

în perioada cuprinsă între anii 1987 și 2005 o creștere a producției naționale de 

îngrășămintele cu peste 40%. Ca urmare, a avut loc substituirea importurilor, 

generarea de venituri și locuri de muncă și îmbunătățirea eficienței și productivității 

în raport cu aspectele agronomice, tehnologice și logistice. În perioada 1992-1994, 

industria braziliană a îngrășămintelor a fost privatizată. În anul 2010, Guvernul 

Federal a întocmit chiar un nou Plan național pentru Îngrășăminte, care însă, nu a fost 

implementat. 

 Brazilia are rezerve mari de materii prime necesare producerii de 

îngrășăminte, cum ar fi gaze naturale, fosfat, potasiu și micronutrienți. În ciuda 
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acestui fapt, producția națională a fost insuficientă pentru a satisface cererea 

internă, ceea ce duce la creșterea importurilor, la vulnerabilitatea țării la fluctuațiile 

prețurilor de pe piața mondială și a ratelor de schimb, taxe de transport și probleme 

de logistică. Principalele companii care produc și distribuie NPK în Brazilia, conform 

GlobalFert, sunt Mosaic, Yara, Fertipar, Fertilizantes Tocantins (EuroChem 

Îngrășăminte Tocantins) și Heringer. Multinaționala Eurochem a achiziționat 

Fertilizantes Tocantins, crescându-și cota de piață cu 6% față de anul 2019. Având în 

vedere importanța strategică a îngrășămintelor pentru țară, în special în față unei 

crize globale a ofertei și prețurilor acestor imputuri în anii 2021/22, Brazilia a adoptat 

o politică sectorială pe termen lung, pentru a reduce dependența externă și pentru a 

rezolva problemele de infrastructură și stocare precum și aspecte tehnologice, de 

reglementare, fiscale și de mediu. În plus, este esențială cunoașterea structurii 

zăcămintelor geologice ale țării. 

Capacitățile pentru materii prime și intermediare 

Produsul Locația/Statul  Capacitatea (mii tone) 

Amoniac 
 

Araucaria/Parana 438 

Camacari/Bahia 488 

Cubatao/Sao Paulo 191 

Larenjeiras/Sergipe 406 

Total 1.523 

Roci fosfatice 

Araxa/Minas Gerais 799 

Cajati/Sao Paulo 536 

Catalao/Goias 2.253 

Lagamar/Minas Gerais 560 

Patos de Minas/Minas Gerais 150 

Tapira/Minas Gerais 1.688 

Total 6.136 
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Acid sulfuric 
 

Araxa/Minas Gerais 343 

Cajati/Sao Paulo 432 

Cubatao/Sao Paulo 1.315 

Catalao/Goias 432 

L Eduardo Magalhaes/Bahia 36 

Paulinia/Sao Paulo 330 

Santa Luiza do Norte/Alagoas 15 

Uberaba/Minas Gerais 1.762 

Total 4.813 

Superfosfat 

Araxa/Minas Gerais 679 

Camacari/Bahia 230 

Candeias/Bahia 150 

Catalao/Goias 908 

Cubatao/Sao Paulo 1.077 

L. Eduardo Magalhaes/Bahia 108 

Paranagua/Parana 400 

Patos de Minas/Minas Gerais 100 

Paulinia/Sao Paulo 675 

Rio Grande/Rio Grande do Sul 983 

Santa Luzia do Norte/Alagoas 90 

Uberaba/Minas Gerais 463 

Total 6.205 
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Acid Fosforic 

Cubatao/Sao Paulo 269 

Catalao/Goias 118 

Uberaba/Minas Gerais 496 

Cajati/Sao Paulo 164 

Total 1.047 

Sulfat de amoniu 
 

Camacari/Bahia 159 

Cubatao/Sao Paulo 34 

Total 193 

Nitrat de amoniu 
 

Cubatao/Sao Paulo 406 

Urea 

Arucaria/Parana 630 

Camacari/Bahia 495 

Laranjeiras/Sergipe 594 

Total 1.719 

Triplu superfosfat 
 

Cubatao/Sao Paulo 28 

Catalao/Goias 37 

Rio Grande/Rio Grande do Sul 187 

Uberaba/ Minas Gerais 435 

Total 687 

Fosfat monoamoniu 

 

Catalao/Goias 113 

Cubatao/Sao Paulo 253 

Uberaba/Minas Gerais 610 
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Total 976 

Fosfat de diamoniu 
Cubatao/Sao Paulo 8 

Fosfat termic 
Pocos de Caldas/Minas Gerais 150 

Clorură de potasiu 
Taquari Vassouras/Sergipe 541 

 

 
Consumul de fertilizanți pe fiecare cultura 

Azot 

 Cele mai mari cantități de azot sunt aplicate la cartofi, cafea, trestie de zahăr, 

bumbac și citrice. Cantități mari de azot sunt folosite și la legume și fructe pentru 

export, care, în tabelul de mai jos, sunt incluse la „alte culturi”. Cele mai mici rații 

sunt folosite la fasole, orez, grâu, porumb și soia; la această din urmă cultură, de 

obicei, nu se utilizează azot. Pășunile nu sunt incluse în tabel, dar fertilizarea 

acestora a crescut în ultimii ani. Pot fi remarcate rațiile extrem de mici de azot 

utilizate la practic toate culturile din regiunile de Nord și Nord-Est. O excepție în 

regiunea de Nord-Est este o suprafață mică dedicată producției de fructe irigate 

pentru export. 

Fosfor 

 Cele mai mari rații de fosfor sunt la culturile de bumbac și cartofi. Nivele medii 

de aplicare sunt utilizate la trestie de zahăr, soia și grâu, iar rații scăzute sunt 

utilizate la orez, cafea, citrice și porumb. Pentru acest nutrient, de asemenea cele 

mai mici rații sunt utilizate în regiunile de Nord și Nord-Est. 

Potasiu 

 Cele mai mari rații de potasiu sunt utilizate la bumbac, cartofi, cafea și trestie 

de zahăr. Pentru citrice, soia și grâu se aplică cantități medii, iar pentru orez, fasole 

comună și porumb cantități mici. Cele mai mici rații sunt în regiunile de Nord și Nord-

Est. 

Consumul de fertilizanți pe recoltă și pe regiune (kg/ha) 
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Recolta Regiunea N P2O5 K2O Total 

Bumbac 

Nord - - - - 

Nord-Est 49 75 83 207 

Centru-Vest 90 147 136 373 

Sud-Est 96 142 124 362 

Sud 120 112 119 351 

Total 355 476 462 1.293 

Orez 

Nord 7 23 12 42 

Nord-Est 16 25 15 56 

Centru-Vest 30 49 25 104 

Sud-Est 32 47 23 102 

Sud 40 37 22 99 

Total 125 181 97 403 

Cartofi 

 

Nord - - - - 

Nord-Est 55 215 134 404 

Centru-Vest 100 433 233 766 

Sud-Est 109 407 200 716 

Sud 136 321 193 650 

Total 400 1.376 760 2.536 

Cafea 

 

Nord 28 13 53 94 

Nord-Est 63 14 65 142 

Centru-Vest 115 28 108 251 
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Sud-Est 123 26 98 247 

Sud 154 21 94 269 

Total 483 102 418 1.003 

Trestie de zahăr 

 

Nord 14 28 63 105 

Nord-Est 31 30 79 140 

Centru-Vest 57 60 130 247 

Sud-Est 61 57 118 236 

Sud 76 45 113 234 

Total 238 230 503 962 

Fasole 

 

Nord 3 10 5 18 

Nord-Est 6 10 6 22 

Centru-Vest 11 20 10 41 

Sud-Est 11 19 9 39 

Sud 14 15 9 38 

Total 45 74 39 158 

Citrice 

 

Nord 14 13 25 52 

Nord-Est 30 14 32 76 

Centru-Vest 55 27 52 134 

Sud-Est 59 26 47 132 

Sud 74 20 46 140 

Total 232 100 202 534 

Porumb Nord 10 22 20 52 
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 Nord-Est 22 23 25 70 

Centru-Vest 40 46 41 127 

Sud-Est 43 44 37 124 

Sud 53 35 35 123 

Total 168 170 158 496 

Soia 

 

Nord 2 36 33 71 

Nord-Est 4 39 41 84 

Centru-Vest 7 76 68 151 

Sud-Est 7 73 62 142 

Sud 9 58 60 127 

Total 29 282 264 575 

Grâu 

 

Nord - - - - 

Nord-Est - - - - 

Centru-Vest 9 64 53 126 

Sud-Est 9 62 48 119 

Sud 12 49 47 108 

Total 30 175 148 353 

Alte culturi 

 

Nord 3 2 2 7 

Nord-Est 8 5 6 19 

Centru-Vest 63 167 128 358 

Sud-Est 147 92 79 318 

Sud 73 63 59 195 
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Total 294 329 274 887 

Toate culturile 

Nord 7 16 15 38 

Nord-Est 15 19 24 58 

Centru-Vest 22 76 69 167 

Sud-Est 63 53 76 192 

Sud 31 49 49 129 

Total 138 213 233 584 

 

Costuri logistice 

 În anul 2021, conform Conab importurile de îngrășăminte au crescut în 

principalele porturi ale țării: Paranaguá, Santos, Rio Grande și São Francisco do Sul, 

cu accent pe includerea portului Itaqui, în principal din cauza infrastructurii existente 

pentru a primi nave mai mari și a deservi statele Central Vestice. Din ianuarie până în 

aprilie 2021, porturile Paranaguá și Santos au fost responsabile pentru 54% din 

importurile primite în Brazilia. Problemele de infrastructura sunt relevante pentru 

industria îngrășămintelor. Dependenţa excesivă de transportul rutier, costul ridicat al 

navigației prin cabotaj și eficiența scăzută a operațiunilor portuare sunt plângeri 

recurente în sector. Transportul feroviar este subutilizat. Utilizarea intermodalității 

aduce avantaje economice și de mediu, în special pentru distanțe lungi. Consolidarea 

unui sistem logistic de distribuție integrată combinat cu utilizarea modurilor de 

transport este capabil să ducă la reducerea costurile de transport și distribuție a 

mărfurilor, rezultând mai mare competitivitate a agrobusiness-ului brazilian. 

CAPITOLUL IV 

ANALIZA STRATEGICĂ ȘI PERSPECTIVELE DE ANSAMBLU MULTIANUALE 

 În ultimii ani, Brazilia a cunoscut o creștere puternică a importurilor de 

îngrășăminte. Conform datelor Asociației Naționale de Distribuție a Îngrășămintelor 

(ANDA, 2021), în 2020, importurile de îngrășăminte au totalizat 32.872.543 tone, 

volum 11% mai mare decât cel înregistrat în anul 2019. Importul de fertilizanți a 

crescut constant de-a lungul anilor, începând de la aproximativ 7,4 mil. tone în anul 

1998 la aproape 33 mil. tone în 2020, o creștere de 445% în 22 de ani. În aceeași 
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perioadă, producția națională de fertilizanți a scăzut cu 13,5%, de la 7,4 mil. tone la 

6,4 mil. tone. În anul 2020 cererea de fertilizanți a fost de 40.564.138 tone, din care 

6.374.264 tone producție internă și 34.190.279 tone import. Dependența se agravează 

dacă se ia în calcul că Brazilia va trebui să producă o mare parte din producția 

mondială de alimente în următorii ani, în creștere proporţional cu cererea de 

îngrăşăminte. Creșterea prețurilor acestor imputuri au un impact negativ asupra 

exporturilor braziliene de produse agricole, făcândule mai puțin competitive, 

deoarece majoritatea costului de producție derivă din prețul îngrășământului 

importat. Scăderea competitivității se traduce prin scăderea balanței comerciale. 

Economia braziliană și tendința PIB-ului, sunt foarte sensibile la performanța agricolă. 

Din analiza producției pentru principalele culturi consumatoare de îngrășăminte și cu 

ajutorul metodelor statistice de au fost elaborate 3 scenarii de posibilă cerere de 

nutrienți pentru Brazilia în orizontul anilor 2030, 2040 și 2050. 

 Principalul nutrient aplicat în Brazilia este potasiul cu 38%, urmat de fosfor cu 

33% și azot cu 29%. În anul 2020, culturile de soia, porumb și trestie de zahăr au 

reprezentat 72% din consumul de îngrășăminte din țară. Potrivit Conab cele zece țări 

care conduc clasamentul celor mai mari exportatori de îngrășăminte în Brazilia sunt 

Rusia, China, Canada, Maroc, Belarus, Qatar, Statele Unite ale Americii, Germania și 

Olanda. 

 Nu există nicio îndoială că adoptarea unei strategii de reducere a dependenţei 

Braziliei de importuri este esenţială. De asemenea, este important de menționat că 

principalele țări producătoare de îngrășămintele sunt, de asemenea, lideri în inovația 

tehnologică din sector. În acest fel, alături de creșterea producției naționale de 

îngrășăminte, este esențial să se încurajeze dezvoltarea de noi tehnologii pentru 

sector, evitând risipa și riscurile pentru mediu pentru generarea de soluții adecvate 

solului brazilian. 

 Există aspecte inconfundabile ale Planului național de îngrășăminte în mod 

direct legate de securitatea națională, având în vedere riscurile la adresa securității 

alimentare rezultate din dependența mare a agrobusiness-ului brazilian față de 

importurile de fertilizanți. Evenimente care duc la creșterea prețurilor internaționale 

la îngrășăminte se vor reflecta în creșterea costului coșului alimentar de bază care, la 

rândul său, va pune presiune pe întreaga economie, cu repercusiuni asupra securităţii 

alimentare. În plus, nu se poate pierde din vedere faptul că revitalizarea și 

restructurarea lanțul național de producție a îngrășămintelor, de la extracția materiei 

prime minerale până la transformarea și comercializarea îngrășământului către 

producătorul rural, este generatoare de locuri de muncă și venituri. În plus, există 

oportunități în jurul produselor emergente, cum ar fi îngrășămintele organominerale 



37 

 

și organice, subproduse cu potențial de utilizare agricolă, bioimput și biomolecule, 

remineralizatori și nanomateriale, printre altele. 

 Actualul Plan național de fertilizanți are următoarele obiective: 

• Asigurarea de îngrășăminte și tehnologii noi; 

• Creșterea competitivității agrobusiness-ului național; 

• Scăderea dependenţei externe; 

• Consolidarea politicilor de creştere a competitivităţii producţiei şi distribuirea 

iimputurilor și tehnologiilor într-un mod durabil. 

 Prin urmare, Planul prezintă viziunea dezirabilă a industriei îngrășămintelor din 

Brazilia pentru următorii 28 de ani și obiectivele strategice derivate din această 

viziune. În plus, Planul stabilește și propune acțiunile necesare pentru atingere 

acestor obiective. Este de menționat că aceste obiective și acțiuni pot fi reformulate 

pe parcursul perioadei de execuție în conformitate cu aspirațiile sociale braziliene și 

așteptărilor mediului economic. 

 Lanțul de fertilizanți  

AZOTUL 

 Lanțul de producție a îngrășămintelor cu azot include mai multe etape care 

interacționează cu alte lanțuri de producție, pe lângă faptul că este legat de imput-

uri care relevă importanța lor între sectorul energetic și cel non-energetic. Luând 

producția de uree ca exemplu și având în vedere forma sa tradițională de producție, 

putem vedea că există puncte de contact cu lanțul de gaze naturale, hidrogen și 

amoniac, precum și alte sectoare productive care depind de aceleași intrări. Prin 

urmare, piața îngrășămintelor cu azot influențează și este influențată de alte piețe cu 

potențial de a concura pentru imputuri și de a provoca variații în prețurile 

intermediare. Pe de altă parte, integrarea sectorială prezintă un mare potenţial de 

diversificare a cererii pentru fiecare dintre produse şi permite câștiguri în domeniul 

de aplicare.  

 Cerințele diferitelor sectoare pot fi complementare pentru a optimiza fluxul de 

numerar (cash flow-ul) și a utiliza capacitățile instalațiilor, mai ales când au un 

proces de producţie capabil de a fi adaptat la condiţiile pieţei. În ceea ce privește în 

mod specific producția de uree, se poate observa că aceasta producție are loc în 

principal în Asia de Est și de Sud, cu China, Rusia și India ca principalele ţări 
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producătoare. Producția mondială de uree a crescut cu aproximativ 20% în ultimii 10 

ani. În ceea ce privește producția de amoniac, ea are loc în principal în Asia de Est și 

de Sud, America de Nord, Europa de Est. 

 Principalii importatori de uree sunt Statele Unite, India și Brazilia, iar 

principalii exportatori sunt  China, Rusia, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Iran și 

Egipt. Când se compară costurile medii pentru producția de uree, Rusia (58 USD/t), 

Statele Unite (79 USD/t), Canada (54 USD/t), Egipt (83 USD/t), Qatar (104 USD/t), 

Iran (85 USD/t), Algeria (75 USD/t) și Nigeria (48 USD/t) sunt competitive, în timp ce 

India (249 USD/t), China (158 USD/t) și Brazilia (280 USD/t) au costuri de producție 

mai mari. Costul accesului la materii prime joacă un rol important relevant în 

structura prețului. Industria este foarte verticalizată în aval, cu mari producători de 

uree furnizând direct producătorilor agricoli cele mai diverse tipuri de îngrășăminte 

pentru nutriția culturilor, inclusiv amestecurile NPK, cum este cazul, de exemplu, al 

Yara și Nutrien în Brazilia. Există, de asemenea, mari producători de amoniac şi uree 

aparţinând unor grupuri producătoare gaz sau cărbune, acționând astfel într-o 

manieră integrată. Cu toate acestea, se poate spune că nu este o regulă și ceea ce 

predomina pe piață sunt contractele de furnizare.  

Diagnostic 

 În anul 2020, în Brazilia au fost produse 224.000 tone de îngrășăminte de bază 

azot (din punct de vedere al conținutului de azot), acoperind cca. 4,3% din cerere. În 

cazul în care operează toată capacitatea instalată, în anul 2020, direcționând-o către 

producția de îngrășăminte pe bază cu azot, industria braziliană ar putea furniza 17,6% 

din cerere anuală. Se estimează că până în anul 2050 cererea de îngrășăminte pe baza 

de azot se va dubla. În Brazilia, sectorul îngrășămintelor cu azot se concentrează în 

principal pe utilizarea gazelor naturale ca materie primă, permițând producerea de 

amoniac și/sau uree. În prezent, există patru unități producătoare de îngrășăminte cu 

azot în Brazilia: 

• Unigel Agro BA, închiriată în prezent către Proquigel cu producție de amoniac și 

uree; 

• Unigel Agro SE, închiriată în prezent către Proquigel cu producerea de 

amoniac, uree și sulfat de amoniu; 

• Yara Brasil (fosta Vale, în Piaçaguera), în exploatare cu producția de amoniac și 

azotat de amoniu; 

• Araucaria Nitrogenados SA, în prezent în conservare, administrată de o filială a 

Petrobras și se află în proces de leasing (a trecut deja prin negocieri cu Acron 

Group) - produce amoniac și uree din reziduri de asfalt. 
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 De asemenea, mai sunt trei proiecte de fabrici de îngrășăminte de azot care au 

fost anunțate, dar nu sunt încă finalizate: 

(1) Proiectul UFN III, în Três Lagoas în statul Mato Grosso do Sul, construcția a 

început, dar este în prezent în proces de vânzare către Acron Group;  

(2) Proiect UFN IV, în Linhares în statul Espirito Santo, preluat din portofoliul 

Petrobras în anul 2013; 

(3)  Proiect UFN V, în Uberaba, statul Minas Gerais, retras în anul 2016 din portofoliul 

Petrobras. 

 În timp ce fabricile din statele Bahia și Sergipe primesc gaze naturale de la 

Transport TAG prin companiile locale de distribuție, cea din statul Parana a primit 

materia primă direct de la Rafinăria Presidente Getúlio Vargas – REPAR. Gazele 

naturale consumate includ o parte folosită ca materie primă pentru producerea 

hidrogenului, iar alta folosită drept combustibil pentru funcționarea instalației și a 

unităților acesteia. Infrastructura de transport a gazelor naturale, este dispusă mai 

ales de-a lungul coastei, cu excepția gazoductului GASBOL care trece prin statele 

Mato Grosso do Sul și São Paulo. Au fost studiate noi proiecte de gazoducte, iar aceste 

tronsoane ar putea fi deservite de GNC (gaz natural comprimat) sau GNL (gaz natural 

lichefiat) la scară mică, prin urmare, există mai multe opțiuni de furnizare de la gaze 

naturale la noi fabrici de fertilizanți. Competitivitatea îngrășămintelor depinde în 

mare măsură de costurile investițiilor în fabrici de producție, costurile de 

funcționare, costurile materiilor prime şi a preţurilor de vânzare ale produselor finite. 

în timp ce în ţări ca și SUA, indicele Henry Hub a fost sub 3 USD/MMBtu în anul 2020, 

în Brazilia, valoarea practicată pentru gazele naturale în sectorul industrial a depășit 

adesea 12 USD/MMBtu în unele state braziliene. În acest sens, prețul gazelor naturale, 

a fost desemnat ca factor cheie pentru viabilitatea producției naționale de amoniac și 

uree. Este de așteptat ca intrarea de noi jucători în sectorul gazelor naturale, pe 

lângă creșterea concurenței și a lichidității în noile contracte, să poată îmbunătăți 

competitivitatea gazului ca materie primă pentru industria azotului. În plus, 

înregistrarea agenților producători de îngrășăminte azotate ca și consumatorii liberi în 

sfera Noii Piețe de Gaz poate permite negocierea propriilor contracte de furnizare de 

molecule, pe lângă plata tarifelor de utilizare a sistemului de distribuție (TUSD) 

specific acestui segment. 

 În anul 2020, Brazilia a consumat aproximativ 5,3 mil. tone fertilizanți 

conținând azot. Consumul de azot a avut loc în Regiunile Centru-Vest (32%), Sud-Est 

(31%), Sud (25%) și Nord/Nord-Est (12%). În ceea ce privește cererea așteptată pentru 

îngrășămintele cu azot în Brazilia anului 2050, având în vedere capacitatea existentă 

pentru producția de uree în țară, este loc pentru încă 5 noi uzine mari, în scenariu în 
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care cererea internă este acoperită complet de producția proprie. Una dintre aceste 

noi uzine este UFN III, unde construcția a început, în timp ce cele 4 suplimentare ar 

putea fi proiecte noi. Proiecțiile pot fi puternic influențate de evoluția așteptările 

privind: 

(i) cererea de îngrășăminte pentru producția de alimente, atât pentru consumul 

intern cât şi pentru export – fie prin extinderea suprafeţei plantate, fie prin 

creșterea productivității agricole;  

(ii) cererea de îngrășăminte pentru sectorul trestiei de zahăr, care poate varia în 

funcție de scenariul economic și de perspectivele de decarbonizare;  

(iii) cererea de uree pentru alte sectoare industriale. 

Viziunea de viitor 

 Azotul (N) utilizat ca materie primă de bază pentru producerea de 

îngrășămintele cu azot, cum ar fi amoniacul și ureea, este ușor disponibil. Pe de altă 

parte, hidrogenul care urmează să fie utilizat în producția de îngrășăminte trebuie să 

fie produs, folosind diverse surse precum gazul natural, nafta, cărbune, deșeuri de 

asfalt. În Brazilia, ca în majoritatea țărilor, principala sursă de hidrogen este gazul 

natural, al cărui preț în țară este ridicat în comparație cu restul lumii. Acestea fiind 

spuse, se poate considera că evoluția în timp a industriei gazelor naturale va avea o 

influenţă considerabilă asupra producţiei de îngrăşăminte cu azot în Brazilia, în 

principal din cauza prețului acestei energii și a infrastructurii pentru alimentarea cu 

combustibil.  

 Deși efectele programului Novo Mercado de Gas și noului preț al gazelor 

naturale în Brazilia sunt încă în curs de definire, este important de reținut că prețul 

gazului în țără este puternic influențat de probleme interne (caracteristici geografice, 

condiții geologice, costuri,  volume de producție și cerere etc.), deci nu este 

rezonabil să ne așteptăm ca prețul din Brazilia să atingă nivelurile din țările care au o 

producție mare de îngrășăminte cu azot, așa cum este cazul SUA ( bazat pe gazele de 

șist) și țări cu producție mare de gaze ieftine, cum ar fi cele din Orientul Mijlociu sau 

Rusia. Este de așteptat însă, ca progresele aduse de noul cadru juridic și noul program 

de piață a gazelor să ducă la extinderea infrastructurii de gaze naturale. Piața 

braziliană, atât din punct de vedere al aprovizionării (prin noi terminale de GNC sau 

GNL) cât și în raport cu gazoductele existente, devine mai deschisă  intrării de noi 

jucători. Aceste extensii pot permit o instalare optimizată a unităților de producție a 

îngrășămintelor, mult mai aproape de locurile de consum, datorită existenţei unei 

acoperiri mai cuprinzătoare a conductelor şi ofertei de gaze naturale în toată țara. 
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FOSFORUL 

 Îngrășămintele cu fosfat au ca materie primă de bază roca fosfatică, cu o parte 

de sulf și amoniac în lanțul său de producție, așa încât este necesar să se cunoască 

segmentele din amonte ale lanţului fosfatic. Există dificultăți în corelarea datelor 

referitoare la resursele și rezervele mondiale într-o bază unică, având în vedere că 

încă nu există o unificare în modul de raportare a datelor din diferite țări. Din punct 

de vedere istoric, între anii 1994 și 2000, rezervele mondiale reprezentate au fost 

dominate de China, Maroc, Statele Unite și Africa de Sud. Primul mic salt a avut loc 

între anii 2000 și 2001, când au început să fie apară date din Australia și Canada. Cel 

mai semnificativ salt în evoluția rezervele mondiale are loc odată cu apariția de noi 

date din Maroc, în anul 2009, rezultând o creștere de la 5,7 mld. tone la 50,0 miliarde 

tone. La această evoluţie au fost adăugate și rezervele din alte țări din Africa de Nord 

și Orientul Mijlociu. Pentru anul de bază 2020, rezervele mondiale de fosfat au fost 

calculate la 71 mld. tone. Principalele țări care dețin aceste rezerve sunt Maroc și 

Sahara de Vest (71%), urmate de China, Egipt, Algeria și Siria. Depozite semnificative 

de fosfat magmatic (de obicei cu conținut mai scăzut de P2O5, 4% până la 16%) se 

găsesc în Rusia (care deține conținut mai mare de fosfat asociat cu rocile magmatice), 

în Brazilia, Canada, Finlanda și Africa de Sud. Aceste zăcăminte prezintă mai multe 

interacțiuni fizice și mineralogice complexe datorate proceselor magmatice, ceea ce 

generează o dificultate mai mare în procesul de exploatare și valorificare. Unii 

producători importanți precum China și SUA nu sunt exportatori majori, accentul fiind 

pus pe aprovizionarea pieței interne. Producția de acid fosforic este dominată de trei 

țări cu cea mai mare capacitate de producție, China, Maroc și SUA, care împreună 

reprezintă 60% din capacitatea mondială (anul de bază 2020). 

 În ceea ce privește sulful, producția mondială estimată în anul 2020 a fost de 

78 de mil. tone, China, SUA, Canada și Irak fiind principalii producători. Producția 

chineză este orientată spre consumul intern, deoarece China este, de asemenea, un 

importator major de sulf. În anul 2020, aproximativ 70% până la 76% din producția 

mondială de sulf a rezultat din prelucrarea combustibililor fosili, în timp ce  

aproximativ 14% până la 23% a fost produs din sulfuri și minerale sulfurate. Principalii 

furnizori de sulf în Brazilia în anul 2020 au fost Rusia, Kazahstan și Statele Unite ale 

Americii, iar de acid sulfuric, Spania, Belgia și Mexic. Prețul de vânzare al rocii 

fosfatice a rămas constant până în anul 1973, cu o medie de 4,2 USD/tonă. Din anul 

1973, prețul crește treptat la valori de până la 124 USD/t (2009). După o scădere, 

costul de vânzare în anul 2019 a fost la în jur de 70 USD/t. Pandemia datorată COVID-

19 nu a schimbat prea mult relația dintre cerere și ofertă, în ciuda faptului că China a 

fost afectată în primul trimestru al anului 2020. De la sfârșitul anului 2020 până în 

martie 2021, prețurile DAP și MAP sunt în creștere (570 USD/t și, respectiv, 595 
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USD/t) adică o creștere de cca de 36% pe diferite piețe, arătând astfel o nouă 

tendință ascendentă a prețurilor.  

Diagnostic 

 Rezervele oficiale braziliene sunt de de 5,2 mld. tone, echivalentul a 460 mil. 

tone de P2O5 conținut. Aproximativ 80% de rezerve sunt asociate cu corpuri 

magmatice. Rezerva exploatabilă este de 2,9 mld. tone (cu o medie în jur de 10%), 

cuprinzând 317 mil. tone P2O5 conținut. În prezent există 4.321 de aplicații 

înregistrate la ANM, în diferite etape, pentru prospecțiuni și concesiunii miniere. 

 Producția națională de concentrat de fosfat, în anul 2020, a fost de 5,3 mil. 

tone, în minele din Tapira/MG, Salitre/MG, Araxá/MG, Catalão I și II (GO), Cajati/SP, 

Angico dos Dias/BA, Registro/SP. Termofosfații sunt produși în Poços de Caldas, 

Pratápolis (MG) și Sapucaia/Bonito (PE). Compania Mosaic Fertilizantes este lider în 

producția națională (52%), urmat de CMOC (20%), Yara (11%), Itafós (5%), Galvani 

(4%), Mineração Curimbaba (3%), Grupo Scheffler (2%), EDEM (2%) și Mineração Morro 

Verde (1%). Noi proiecte sau extinderea proiectelor existente sunt prevăzute de către 

companiile Yara (Salitre/MG), Itafos (Santana/PA și Arraias/TO), Aguia Resources 

(Trei Estradas/RS), Fosnor-Galvani (Santa Quitéria/CE și Irecê/BA) și EDEM 

(Bonito/MS).  Împreună, aceste proiecte vor permite extinderea capacității instalate 

actuale de la 7,9 mil. t/an până la 11,4 mil. t/an până în anul 2026. Producția de acid 

fosforic a fost de aproximativ 1,1 mil. t/an  P2O5 conținut, iar cea de îngrășăminte 

fosfatice între 1,7 și 2,0 mil. t/an  P2O5 conținut. 

 În 10 ani, Brazilia a dublat cantitatea de îngrășăminte importate. În anul 2020, 

importurile de îngrășăminte fosfatice au fost de 3,9 mil. tone conținut P2O5. Țara 

depinde și de importurile de sulf pentru producția națională de îngrășământ. 

 Producerea acidului sulfuric brazilian se face în esenţă ca produs secundar al 

exploatării și prelucrării mineralelor sulfurate. Această producție pentru industria 

îngrășămintelor în anul 2020 a fost de aproximativ 3,3 mil. tone, iar Mosaic (47%), 

Yara (17%), CMOC (14%) și Paranapanema (8%) sunt cele mai importante companii din 

țară. Importul de sulf pentru aprovizionarea pieței braziliene în general a fost de 1,5 

mil. tone în anul 2020. Tot în Brazilia, generarea de volume mari de fosfogips, ca 

reziduu din fabricarea acidului fosforic, este un subiect sensibil pentru industria 

naţională a îngrăşămintelor fosfatice. Cu toate acestea, mai multe studii dovedesc 

viabilitatea utilizării sale, însă acest lucru se întâmplă totuși într-o mică măsură. 
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 Pentru structurarea scenariilor previzibile în evoluția ofertei de îngrășăminte 

fosfatice, au fost luate în considerare următoarele variabile motrice: i) Creșterea PIB-

ului Braziliei; ii) Îmbunătățirea factorilor structurali de competitivitate; iii) 

Îmbunătățirea factorilor sistemici ai competitivității.  

 În ceea ce privește cererea, au fost luați în considerare următorii factori: 

 1) În ceea ce privește gospodăriile: i) creșterea populației; ii) creșterea PIB-ului 

național; iii) îmbunătățirea distribuției veniturilor; iv) politici de încurajare a 

energiilor regenerabile; v) creșterea productivității;  

 2) În privința exportului de alimente: i) creșterea populației mondiale; ii) creșterea 

PIB-ului mondial; iii) îmbunătățirea distribuției veniturilor în țările emergente; iv) 

fluctuațiile prețului petrolului; v) încălzirea globală; vi) comerțul internațional cu 

cereale. 

 În Brazilia, consumul de îngrășăminte fosfatice în anul 2019 a fost de 5,2 mil. 

tone de P2O5 pentru a ajunge la 6,0 mil. tone în anul 2020. În ultimii 5 ani, s-a 

înregistrat o creștere de 16% a consumului, într-un ritm de creștere (media de 3,2% 

anual) mai mare decât rata mondială. Producția braziliană nu satisface cererea 

națională de îngrășăminte fosfatice, diferența fiind acoperită din import, iar 

dependența externă actuală (2020) de nutrienții P2O5 este de 72%. Pe plan național. 

doar regiunea de Sud-Est utilizează îngrășăminte produse local. Regiunea Central 

Vestică este responsabilă pentru aproximativ 40% din consumul național de fosfați, 

regiunea Sud-Est reprezintă 18%, regiunea Sud 27% și regiunile Nord și Nord-Est câte 

15%. 

 Pe analiza proiecției indicelui de dependență față de importurile de fosfați, se 

poate concluziona că, în perioada 2022-2050, oferta este de așteptat să crească într-

un ritm mediu de 4,1% anual. Analiza strategică a lanțului de producție a 

îngrășămintelor fosfatice a permis anumite observații, cum ar fi: 

➢ Locația fabricilor de îngrășăminte fosfatice în raport cu polii cererii – în 

principal sunt amplasate relativ aproape de regiune cerrado, principala 

zonă agricolă a țării; 

➢ Perspective de integrare între polii producători de fosfați, potasiu şi 

azot – În unii dintre polii care produc materie primă şi produse 

îngrășăminte, există perspective convergente pentru integrarea 

produceri de azot, fosfat și potasiu; 
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➢ Dependență extremă de importuri - Dependența în creștere de 

importurile de fosfați evidențiază o amenințare care ar putea afecta 

poziția competitivă a agrobusiness-ului brazilian.  

➢ Capacitățile neutilizate ale producătorilor internaționali – firmele 

producătoare de îngrășămintele fosfatice au cunoscut o consolidare 

intensă în ultimele decenii și ca urmare, capacitatea instalată actuală 

este concentrată la un număr redus de producători, cu sisteme de 

producție situate într-un număr mic de țări. Importanți producători 

mondiali de fosfați care au un rol proeminent în industrie acordă 

prioritate complexele de producţie care au condiții competitive mai 

bune, fie din cauza unor factori structurali (ex: caracteristicile 

zăcămintelor și infrastructura de transport și energie) sau sistemice (de 

exemplu: climatul investițional, costul energiei și impozitarea); 

➢ Brazilia este un pur și simplu un cumpărător și trebuie să fie pregătită 

pentru efecte externe majore asupra formării prețurilor internaționale, 

creșterea cereri, epuizarea rezervelor cu restrângerea producţiilor şi 

creşterea concurenței. 

Viziunea de viitor   
 După cum s-a văzut, Brazilia depinde de importuri pentru a-și satisface cererea 

internă de rocă fosfatică și derivați. În prezent, acest indice de dependență este de 

cca. 72% (din punct de vedere al conținutului de P2O5). Se ia în considerare și 

dependența externă a sulf, ca o componentă relevantă a acestui lanț de producție. 

Această stare, pune Brazilia într-o poziție vulnerabilă, deoarece cea mai mare parte a 

producției mondiale este consumată pe plan intern în ţările producătoare. În acest 

fel, țara trebuie să se pregătească pentru a depăși evenimentele externe care pot 

avea un impact negativ asupra ofertei de produse, cum ar fi dezvoltarea țărilor 

emergente cu consecința creșterii cererii, la care se adăugă cererea internă generată 

de extinderea suprafețelor agricole în Brazilia. 

 Situațiile descrise, deși reprezintă riscuri pentru consumatorul de îngrășăminte 

pe bază de fosfat, sunt stimulente pentru a valorifica producția națională de roci 

fosfatice și derivați, ceea ce crește importanța descoperirii și evaluării noilor rezerve 

de roci fosfatice, precum și pentru a stimula expansiunea în toate verigile lanţului de 

producţie respectiv. În acest fel, viziunea de viitor pentru fosfat poate fi prezentată 

ca fiind reducerea dependenţei externe prin creșterea durabilă a producției interne 

de rocă fosfatică și a derivatelor acesteia și utilizarea mai eficientă a fosforului în 

agricultură. Pentru aceasta, țara trebuie să depună eforturi publice și private care 

pătrund în întregime lanţul fosforic, făcând necesară avansarea continuă în mai multe 
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domenii cu impact asupra pieţei: un cadru de reglementare care să ofere securitate 

juridică investitorilor privați naționali și străini, organisme publice structurate, 

capabile să acţioneze cu promptitudine, cercetarea privind prelucrarea mineralelor, 

valorificarea fosfaților și a deșeurilor rezultate, creşterea producţiei de sulf şi acid 

sulfuric, asociat cu îmbunătățirea logisticii de depozitare și distribuție a acestuia tip 

de material. Acest efort poate crea condiții favorabile pentru ca țara să avanseze spre 

scenariul dezirabil la orizontul acestei prognoze descrise mai jos pentru intervalele de 

timp din Programul Național de Fertilizanți (PNF): 

2030   

• Studiul Geologic avansează pe întregul teritoriu, în vederea extinderii 

procentelor cartografiate la scări adecvate pentru descoperirea de noi 

zăcăminte. 

• Agenția Națională a Minelor (ANM) organizează licitaţii pentru suprafeţele 

disponibile, iar ţara dispune de fonduri pentru finanțarea cercetării; începe 

stimularea investiţiilor private în cercetarea minieră care oferă oportunităţi 

pentru descoperirea şi evaluarea noilor zăcăminte minerale. 

• Producția alimentară națională continuă să crească, ceea ce duce la creșterea 

cererii de îngrășăminte fosfatice, stimulând extinderea producției care atinge 

un nivel apropiat de 8,5 mil. t/an de rocă fosfatică (2,9 mil. t/an  nutrienți 

P2O5). 

• Odată cu intrarea țării în OCDE, ea aderă la cele mai bune practici 

internaționale, care vor aduce o mai mare siguranță juridică și vor îmbunătăți 

mediului de afaceri prin atragerea de investitori către toate verigile din lanțul 

de îngrășăminte fosfatice. 

• Brazilia instituie o politică pro activă pentru a facilita investițiile în CD&I și 

producție din surse minerale alternative. 

• Odată cu creșterea cererii de îngrășăminte, se accentuează și cartografierea 

geologică a teritoriul. 

• Ţara are surse consolidate de fonduri pentru finanţarea cercetării minerale, 

intensificând astfel investiţiile în descoperirea şi evaluarea noilor zăcăminte 

minerale. În plus, sunt extinse rezervele deja cunoscute ca Serra Negra, Salitre 

și Tapira, în Proiectul Ressaca din Bonito, din Proiectul Miriri și Lucena din 

statul Paraíba, în regiunea de Mata da Corda, Jauru, în Joca Tavares în statul 

Rio Grande do Sul și începe prospectarea și explorarea zăcămintelor marine de 

fosforit de pe platforma continentală a Braziliei. Cu aceste descoperii, 

rezervele naționale trec pentru 400 mil. tone P2O5 conținut. 
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• Țara continuă să fie un jucător important pe piața alimentară mondială, ceea 

ce generează rezultate favorabile în balanţa comercială. Ca urmare, 

organismele publice de reglementare și licențiere încep să acționeze pro activ, 

și se observă o creștere a investițiilor în CD&I, care favorizează producţia, 

ajungându-se la 14 mil. t/an rocă fosfatică (4,2 mil. t/an în nutrienți P2O5), 

reducând dependența la 41% în cazul îngrăşămintele fosfatice. 

• Caracterul adecvat al reglementărilor oferă o mai mare securitate juridică, 

investițiile private se intensifică, iar piața braziliană începe să se bazeze pe 

mai multe companii care produc și furnizează îngrășăminte fosfatice. 

• O dată stabilită politica în CD&I, ţara avansează spre producerea şi utilizarea 

de surse minerale alternative de fosfat, care vor furniza o parte din cererea de 

îngrășăminte fosfatice. 

2040 

• O dată cu intrarea pe piață de noi investitori, se va accelera prospecțiunea şi 

evaluarea unor noi zăcăminte minerale; îmbunătățirea mediului de afaceri și 

cererea în creștere atrag noi investitori. 

• Producția națională crește continuu și sustenabil, atingând aproape 21 de mil. 

t/an rocă fosfatică (7,25 mil. t/an în nutrienți P2O5), ceea ce reduce 

dependența externă la 22% pentru îngrășăminte fosfatice. 

• Brazilia prezintă o îmbunătățire continuă în clasamentele OCDE, care, o dată 

cu creșterea producției alimentare naționale, atrage mai mulți investitori către 

lanțul național de producție de îngrășăminte fosfatice. 

• Brazilia are un lanț de producție de surse minerale alternative de fosfat 

consolidat, devenind o referinţă în materie. 

2050 

• O dată cu continuitatea producţiei minelor în exploatare şi reducerea rezervele 

acestor mine, trebuie depuse eforturi pentru noi prospecțiuni geologice. 

• Cercetarea minerală continuă să evolueze datorită mediului favorabil, ţara își 

mărește rezervele cu noi depozite, dar scad rezervele în depozite aflate în 

exploatare. Astfel, ele se mențin la nivelul de 480 mil. tone P2O5 conținut. 

• Investițiile în creștere în CD&I permit țării să dezvolte noi tehnologii care duc 

la exploatarea unor depozite care anterior erau considerate neviabile din punct 

de vedere economic. Astfel producția națională crește la 27 mil. t/an de rocă 

fosfatică (9,2 mil. t/an nutrienți P2O5). 

• Cu o piață națională consolidată și competitivă, companiile investesc tot mai 

mult în CD&I, crescând productivitatea la îngrășămintele fosfatice. 
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• O dată cu consolidarea lanţului de surse minerale alternative de fosfat şi cu 

creșterea producției de îngrășăminte fosfatice, Brazilia scade semnificativ 

dependență de importuri. 

POTASIU 

 Lumea este din ce în ce mai dependentă de aporturile minerale, în principal 

cele legate de agricultură precum fosforul şi potasiul. În raport cu acesta din urmă, în 

America de Sud, Brazilia are perspective de extindere a producţiei, datorită 

potenţialului geologic corespunzător şi poate reduce semnificativ dependența de 

importuri. 

 Minerale purtătoare de potasiu, minereuri și produse rafinate sunt cunoscute 

prin termenul generic „potasiu”. Numărul de zăcăminte de minereu de potasiu cu 

potențialul de utilizare economică este relevant. Cu toate acestea, după cum se 

observă în toate studiile geologice, calitatea zăcămintelor prezintă mari variații, 

legate de mărimea rezervelor, conținutul acestora (K2O sau KCl) și alți factori 

economici importanți, cum ar fi locația geografică, legislația locală și logistica. 

Principalele zăcăminte economice de potasiu de calitate superioară sunt situate în 

Delaware, Michigan și New Mexico (SUA), Zechstein (Europa), Louann (Mexic), Elan 

Point și Saskatchewan (Canada),  McArthur Group (Australia), Castron în statul 

Sergipe, coasta continentală braziliană și bazinul Amazonului (Brazilia). Canada, 

Belarus, Rusia, Germania și China reprezintă 92% din KCl comercializat în lume. 

Canada reprezintă aproximativ 33% din producția mondială, Belarus și Rusia 

aproximativ 17% fiecare, iar China 11%. Piața este extrem de concentrată, fiind 

dominată de patru companii: Belaruskali, Nutrien, Uralkali și Mosaic. 

 Producția în anul 2020 a fost de 43,2 mil. tone de K2O, adică o creștere de 5,1% 

față de 2019. Această creștere a fost generată de Canada cu 14 mil. tone (30%), Rusia 

cu 7,6 mil. mil. tone, Belarus cu 7,3 mil. tone, China cu 5 mil. tone și Germania cu 3 

mil. tone, care împreună însumează 36,9 mil. tone, ceea ce corespunde la 82% din 

totalul îngrășământului cu potasiu produs în anul analizat. De menționat că în anul 

2019 costul mediu al produsului importat s-a situat la aproximativ 326,14 USD/t, în 

timp ce în anul 2020 a fost de 358,08 USD/t. În ceea ce privește rezervele mondiale, 

rezerva globală de potasiu este estimată la 250 miliarde tone. 

 În ceea ce privește cererea mondială, unul dintre factorii care influențează 

puternic cererea de potasiu este creșterea populației mondiale care va ajunge la 11,3 

miliarde de locuitori în anul 2100. Conform celor mai recente studii, producția 

agricolă a Braziliei poate hrăni aproximativ  800 de milioane de oameni. Datele arată 
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că producția mondială de potasiu între anul 2000 (25,3 mil. tone) și anul 2010 (33,7 

mil. tone) a crescut cu 23,7%, în timp ce între anul 2011 (36,3 mil. tone) și anul 2020 

(43,2 mil. tone), a crescut cu 15,9%.   

 Principalele regiuni consumatoare de potasiu în anul 2020 au fost Asia și 

America de Sud, datorită creșterii populației și a suprafeței arabile. Până în anul 

2023, cererea globală de potasiu este de așteptat să atingă un record de 68-70 mil. 

tone. Cu această perspectivă a cererii, cea mai mare parte a ofertei ar fi MOP (muriat 

de potasiu), prin noi proiecte de extindere în Belarus, Canada și Rusia. Alte proiecte 

în derulare includ noul POS (sulfat de potasiu) în Australia, China și Eritreea, precum 

și noi mine MOP în Brazilia, Etiopia și Spania. Mai multe proiecte din întreaga lume au 

fost puternic afectate de pandemia COVID-19.  

Diagnostic 

 Brazilia a depins întotdeauna de importurile de potasiu, care cresc în fiecare 

an datorită creșterii producției agricole braziliene. Începând cu anul 1980 Brazilia a 

devenit al doilea cel mai mare importator mondial de potasiu.  

 Producția internă de clorură de potasiu a început în anul 1985, în complexul 

Taquari-Vassouras, în statul Sergipe, operat de compania minieră Companhia Vale do 

Rio Doce (Vale) și care astăzi se află în proprietatea firmei Mosaic Fertilizantes. 

 În Brazilia, principalele rezerve de săruri de potasiu sunt situate în regiunile 

Taquari/Vassouras și Santa Rosa de Lima (silvină) și Rosário do Catete (carnalit) în 

Sergipe, precum și și în regiunile Itacoatiara, Nova Olinda do Norte și Autazes (silvină) 

din statul Amazonas. Alt proiect care se află în faza de evaluare este Projeto 

Carnalita, unde volumul rezervelor este de cca. 12 miliarde tone minereu cu 2,5 

miliarde tone de KCl (conținut de 8,3%), ceea ce este echivalent cu 1,5 miliarde tone 

K2O. Singurul site productiv, Taquari/Vassouras din statul Sergipe, și-a început 

activitatea în anul 1985 cu o producție de 55.720 t/an de K2O și a avut fluctuații ale 

producției. În anul 2018, Mosaic Fertilizantes P&K a preluat mina Taquari/Vassouras. 

Compania are nevoie de noi investiții în unitate, astfel încât să nu oprească 

operațiunile în anul 2024. În anul 2020, dependența de furnizorii externi a ajuns la 

96,4%, necesitând un import de 6,8 mil. tone de KCl (conținut K2O), în timp ce 

producția națională a fost de 250.000 tone de KCl din care 89.000 tone au fost 

exportate. Datele din anul 2020 arată că în regiunea Central Vestică cultura de soia a 

utilizat 2,3 mil. tone K2O (38%), urmată de producția de cafea și trestie de zahăr în 

regiunea Sud cu 1,7 mil. tone K2O (25%) și producția de trestie de zahăr în Sud-Est cu 

1,2 mil. tone K2O (22%) și de Nord/Nord-Est, cu 854.000 tone K2O (15%). 
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 Pentru anul 2022 se preconizează o producție de 0,3 mil. tone, iar pentru anul 

2035, 870.000 tone K2O conținut. Expansiunea mare în această perioadă reflectă 

prognoza de fezabilitate și demararea Proiectului Carnalita, în Sergipe și a celor de la 

Altazes, Fazendinha și Arari, în Amazon. Din anul 2035, se presupune că oferta va 

continua să crească cu o rată de numai 4,5% pe an, cu mult sub cea din perioada 

2022-2035. 

 În scopul prognozării cererii, au fost luate în considerare aceleași variabile deja 

prezentate în analiza scenariilor de îngrășăminte cu fosfat, fie în sfera pieței interne, 

fie în cea a exportului de produse agro-alimentare: i) Creșterea populației; ii) 

creșterea PIB-ului și iii) Îmbunătățiri previzibile în distribuirea veniturilor. Pentru 

perioada 2022-2035, se presupune că cererea va evolua, în scenariul intermediar 

(Scenariul B), la aceeași rată medie anuală de creștere din perioada 2002-2020 (5% 

anual). În scenariul A, creșterea este de numai 3% anual iar, în scenariul C, de 6,5% 

anual. Pentru perioada 2035-2050 au fost estimate rate medii anuale de creștere mai 

mici decât cele din perioada 2022-2035, reflectând tendința de utilizare mai intensivă 

a rocii pentru aplicare directă, pe lângă extinderea utilizării remineralizatorilor, 

precum și o raționalizare a utilizării îngrășăminte, cu sprijinul unor cercetări 

agronomice mai aprofundate. 

 Pe analiza proiecției indicelui de dependență față de importurile de potasiu, se 

poate concluziona că, în perioada 2022-2050, oferta ar trebui să crească cu o rată 

medie anuală de 15,6% cu condiția adoptării măsurilor de stimulare corespunzătoare, 

în timp ce cererea va evolua la rate anuale de 1,9% (Scenariul A), 3,4% (Scenariul B) și 

4,4% (Scenariul C). Pe baza nivelului de dependență de importuri verificat în anul 

2020 (98%), acest indicator va evolua, în anul 2050, la 27% (Scenariul A); 40% 

(Scenariul B) și 55% (Scenariul C). Luând ca referință scenariul B, evoluția 

indicatorului arată o scădere la 92% în 2025; 62% în 2030; 46% în 2040 și 40% în 2050. 

 Analiza strategică a lanțului de producție a îngrășămintelor cu potasiu a permis 

observarea anumitor aspecte, cum ar fi: 

➢ Amplasarea producţiei în raport cu zona cererii: principalele zone sunt 

situate în regiuni ale ţării cu depozite de roci potasice relativ aproape 

de marii poli de cerere de îngrăşăminte şi/sau infrastructuri care pot 

facilita fluxul de producţie al acestui imput agricol. 

➢ Perspective de integrare între polii producători de fosfați, potasiu şi 

azot: în unii dintre polii care produc materii prime şi produse finite, 

există perspective convergente pentru integrarea producerii de azot, 

fosfat și potasiu. 
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➢ Dependenţa extremă de importuri: dependenţa tot mai mare de 

importurile de potasiu (96,4% în anul 2020) arată o amenințare care ar 

putea afecta competitivitatea agrobusiness-ului brazilian. 

➢ Capacitățile inactive ale marilor producătorilor internaționali: 

capacitățile internaționale de producție a îngrășămintelor s-au 

concentrat intens în ultimele decenii și ca urmare, capacitatea instalată 

actuală este concentrată la un număr mic de producători, cu fabrici 

situate într-un număr mic de ţări. Producători importanți la nivel 

mondial joacă un rol major în industria braziliană a îngrășămintelor, iar 

acestia au menținut capacități inactive.  

 

Viziunea de viitor 

 Brazilia este dependentă de importurile de potasiu din alte țări și are o cerere 

internă în creștere, ca urmare a extinderii producției agricole. Acest lucru o pune 

într-o situație vulnerabilă, deoarece cea mai mare parte a producției mondiale este 

utilizată în țările producătoare. 

 Situațiile descrise, deși reprezintă riscuri pentru utilizatorul brazilian de 

îngrășăminte pe bază de potasiu, sunt stimulente pentru a valorifica producția 

națională de resurse minerale de clorură de potasiu (KCl) din surse sedimentare, în 

zăcăminte evaporite și producerea de oxid de potasiu (K2O) din roci silicate precum şi 

reciclarea surselor de reziduale minerale şi organominerale. Aceștia sunt factori care 

cresc importanța mineritului în lanțul de producție. Sintetic, viziunea viitorului 

pentru potasiu poate fi prezentată astfel: reducerea dependenţei externe prin 

creşterea durabilă a producţiei interne de îngrășăminte cu potasiu. 

 Pentru aceasta, Brazilia trebuie să facă eforturi pe întregul lanţ de potasiu şi 

este necesar să se avanseze continuu în mai multe domenii care au impact asupra 

pieţei îngrăşămintelor: un cadru de reglementare care să ofere securitate juridică 

investitorilor (companii private naționale și străine); organisme publice structurate, 

capabile să acţioneze cu promptitudine; rețeaua de cercetare agrogeologică pentru a 

avansa utilizarea surselor de potasiu în roci silicate; reţea de laboratoare certificate 

de către Ministerul Agriculturii (MAPA) pentru chimie, mineralogie și agronomie; surse 

publice și private de fonduri și o piață internă competitivă cu o multitudine de 

producători și furnizori. 

 În acest fel, este de așteptat ca Brazilia să avanseze spre un scenariul dezirabil 

din orizontul acestui plan, așa cum este descris mai jos pentru Perioadele de timp din 

PNF: 
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2030 

• Se avansează cu cercetarea în teritoriu pentru descoperirea de noi zăcăminte 

de potasiu. 

• ANM organizează licitaţii pentru suprafeţe disponibile şi ţara începe să aibă 

fonduri pentru finanțarea cercetării minerale. 

• Producția alimentară națională continuă să crească, ceea ce crește cererea de 

îngrăşăminte cu potasiu, stimulând expansiunea naţională care atinge un nivel 

apropiat de 1 mil. t/an de K2O. 

• Odată cu intrarea țării în OCDE, Brazilia aderă la cele mai bune practici 

internaționale, care vor aduce o mai mare siguranță juridică și îmbunătățirea 

mediului de afaceri, atragerea investitorilor către toate verigile din lanțul de 

îngrășăminte cu potasiu. 

• Brazilia instituie o politică pentru a facilita investițiile în CD&I și producția de 

remineralizatoare pe scară largă și alte surse alternative de K2O din roci 

silicate. 

• Odată cu creșterea cererii de îngrășăminte, cartografierea teritoriului rămâne 

pe agenda politică a Guvernului Federal, care face țara evoluează în această 

activitate. 

• Ţara are surse consolidate de fonduri pentru finanţarea cercetării minerale și 

intensificarea cercetării geologice.  

• Țara continuă să fie un jucător important pe piața alimentară mondială, ceea 

ce aduce rezultate favorabile balanţei comerciale braziliene. În acest fel se 

înregistrează o creștere a investițiilor în CD&I, ceea ce favorizează producția 

națională, care ajunge la 6,3 mil. t/an K2O. 

• Reglementările adoptate oferă o mai mare securitate juridică, investițiile 

private se intensifică, iar piața braziliană începe să se bazeze pe mai multe 

companii care produc și furnizează îngrășăminte cu potasiu, inițiind practic 

deconcentrarea pieței naționale. 

• O dată cu progresele în C&I, țara avansează spre producția și utilizarea 

remineralizatorilor și a altor surse alternative de K2O pe scară largă, asigurând 

o parte din cererea de îngrășăminte cu potasiu. 

2040 

• O dată cu îmbunătățirea mediului de afaceri și cererea în creștere, țara atrage 

noi investitori și se intensifică cercetarea, care ridică rezervele naționale la un 

nivel aproape 5,3 miliarde tone K2O. 
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• Producția națională de KCl și K2O crește continuu și sustenabil, atingând 

niveluri apropiate de 10,3 mil. tone/an K2O, ceea ce reduce dependența de 

furnizorii externi de îngrășămintele cu potasiu. 

• Brazilia prezintă o îmbunătățire continuă în clasamentele OCDE, care, o dată 

cu creșterea producției alimentare naționale, atrage mai mulți investitori, 

consolidând lanţului naţional de producţie a îngrăşămintelor cu potasiu. 

2050 

• Cercetarea minerală continuă să evolueze datorită mediului favorabil şi atinge 

rezerve de 8 miliarde tone K2O. 

• Investițiile în creștere în CD&I permit țării să dezvolte noi tehnologii, 

exploatând depozite, care anterior erau considerate neatractive din punct de 

vedere economic. Astfel, producția națională crește la 14,6 mil. tone/an  K2O. 

• Cu o piață națională consolidată și competitivă, companiile investesc tot mai 

mult în CD&I, crescând productivitatea la îngrășămintele cu potasiu. 

• Consolidând lanţului de producţie K2O din roci silicate, precum 

remineralizanții, printre altele și o dată cu creșterea producției de 

îngrășăminte cu potasiu, Brazilia își reduce semnificativ dependența de 

importuri. 

Îmbunătățirea mediului de afaceri pentru atragerea de investiții  

în lanțul de fertilizanți și nutriția plantelor 

 Pentru atingerea obiectivelor propuse în Planul Național de Fertilizanți 2050, 

autoritățile braziliene au în vedere următoarele măsuri: 

• Atragerea a cel puțin încă doi producători de îngrășăminte cu azot în Brazilia 

până în anul 2030 și încă patru până în anul 2050;  

• Atragerea a cel puțin 10 miliarde USD din surse private pentru extinderea 

producției de îngrășăminte cu azot (și materii prime) până în anul 2030 și 

aceeași sumă la fiecare 10 ani, până în anul 2050; 

• Creșterea de la 5 la 7 producători de îngrășăminte fosfatice și materii prime în 

noi zone miniere până în anul 2030 și un total 10 agenți până în anul 2040; 

• Creșterea, cel puțin, de la 5 la 10 producători de îngrășăminte cu potasiu și 

materii prime, în noi zone miniere până în anul 2030 și încă 10 agenți 

producători până în anul 2040; 



53 

 

• Adoptarea stimulentelor fiscale la nivel federal/municipal/statal pentru 

stimularea sectorului producţiei de îngrăşăminte organice, organominerale şi 

subproduse cu potențial de utilizare agricolă; 

• Stimularea și creșterea, până la 20%, a exploatării zăcămintelor de fosfor de 

către companii private care dețin drepturi de concesiune, până în anul 2025; 

• Stabilirea prin lege, până în anul 2025, a unui regim special de stimulare 

pentru dezvoltarea infrastructurii industriei îngrășămintelor (REIF), cu un 

termen de minim 5 ani; 

• Organizarea până în anul 2030, a cel puțin cinci licitații de zone miniere pentru 

îngrăşăminte fosfatice şi cel puţin cinci licitaţii pentru zonele miniere la 

îngrășăminte cu potasiu; 

• Să aibă cel puțin patru state federale cu planuri pentru a atrage investiţiile 

până în anul 2025 şi toate statele federaţiei care să aibă potențial de producție 

de îngrășăminte până în anul 2030; 

• Creșterea numărului de firme care intră pe piața îngrășămintelor 

organominerale și organice cu cel puțin 100% la fiecare 10 ani;  

• Atragerea de investiții de cel puțin 500 mil. USD din surse private până în anul 

2030, 1 miliard USD până în anul 2040 și 5 miliarde USD până în anul 2050 

pentru sectorul de producție de îngrășăminte organice, organominerale și 

subproduse cu potențial de utilizare agricol. 

 

Acțiuni care urmează a fi derulate pentru punerea în practica a Planul 

Național de Fertilizanți 2050 

• Promovarea, împreună cu guvernele statelor, a armonizării legilor taxelor de 

stat și municipale, pentru a stimula investițiile în sectorul fertilizanților și 

imputuri pentru nutriția plantelor; 

• Introducerea de rocilor fosfatice și a sulfului destinat producerii de 

îngrașăminte pe lista beneficiilor fiscale acordate îngrășămintelor importate 

clasificate în Capitolul 31 din Nomenclatorul Comun MERCOSUL (NCM); 

• Inserarea în agenda de negocieri a acordurilor comerciale bilaterale ale 

Braziliei legate de investițiile în producție și import pentru lanțul de 

aprovizionare îngrășăminte și imputuri pentru nutriția plantelor, evidențiind 

principalele țări producătoare de îngrășăminte din lume; 

• Crearea unui Comitet de Debirocratizare și Accelerare a Procesului de 

Cercetare Minerale, minerit și producție / Înregistrarea produsului, pentru a 

minimiza riscurile în întreprinderi, din sfera Consiliului Național al 

Îngrășămintelor al PNF; 

• Promovarea reglementărilor de mediu, în sfera de competență a Comitetului 

pentru Debirocratizare și Accelerare, în conformitate cu cele mai bune practici 
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internaționale, cu perioade de analiză de până la 120 de zile, care 

îmbunătățesc cercetarea și explorarea minerală a rezervelor de fosfat și a 

rezervelor de potasiu; 

• Sprijin pentru inițiativele guvernului federal pentru a permite utilizarea 

efectivă a drepturilor de minerit în finanţarea garanţiilor pentru extinderea 

capacităţii instalate a companiei, exploatarea și prelucrarea materiilor prime 

pentru industria îngrășămintelor și imputuri pentru nutriția plantelor; 

• Dezvoltarea unui sistem electronic de integrare națională (domenii federale, de 

stat și municipale) a sistemelor de reglementare de licențiere pentru cercetare 

și explorarea minieră, producție, înregistrare și comercializare a 

îngrășămintelor și imputuri pentru nutriția plantelor în Brazilia - „SEI 

Fertilizantes”;  

• Stabilirea modelelor de estimare a cererii și ofertei viitoare pe piață naţională 

şi regională (Mercosul) de îngrăşăminte şi imputuri pentru nutriţia plantelor la 

fiecare doi ani; 

• Dezvoltarea și implementarea unei Strategii ESG (Mediu, Aspecte sociale și 

Guvernare) pentru întregul lanț de aprovizionare cu îngrășăminte și imputuri 

pentru nutriția plantelor în Brazilia; 

• Promovarea aderării companiilor la Strategia ESG prin stimulente fiscale și 

economice;  

• Integrarea, în parteneriat cu sectorul privat, a lanțului de îngrășăminte în Piața  

Carbonului și Pieței de durabilitate a mediului; 

• Elaborarea de politici publice adecvate pentru dezvoltarea durabilă a 

sectorului, în conformitate cu cerințele OCDE. 

• Instruirea și instrumentarea organismelor implicate în reglementarea lanțului 

de aprovizionare cu îngrășăminte în bune practici de reglementare conform 

standardelor internaționale; 

• Încurajarea utilizării sistemului de proprietate intelectuală, în vederea 

promovării şi comercializării activelor tehnologice de către instituţiile publice 

și companii private, astfel încât Brazilia fie printre cele mai inovatoare cinci 

țări în lume în lanțul de îngrășăminte și imputuri pentru nutriția plantelor; 

• Promovarea garanţiilor oferite de Legea proprietăţii industriale sectorului de 

îngrășăminte și imputuri pentru nutriția plantelor pe tot parcursul ciclurilor 

PNF, aducând securitate juridică pentru firmele care investesc în dezvoltarea 

de produse noi. 

• Crearea Protocolului național de criterii pentru aprobarea subproduselor care 

urmează să fie utilizate în industria îngrășămintelor, în conformitate cu cele 

mai bune practici internaționale; 
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• Intensificarea și îmbunătățirea controlului în lanțul de producție și distribuție 

de îngrășăminte și imputuri pentru nutriția plantelor, având ca scop 

îmbunătățirea calității produselor oferite consumatorului final și a imaginii 

companiilor care lucrează în sector; 

• Inserarea în recensământul agricol/industrial a colectării de informații despre 

producerea deșeurilor și destinația acestora în sectorul îngrășămintelor; 

• Stabilirea cadrului legal care prevede stimulente fiscale și scutire de taxe 

pentru achiziționarea de echipamente, înființarea de întreprinderi pentru 

producerea de îngrășăminte pe bază de deșeuri și produse secundare; 

• Crearea Sistemului Naţional de Informaţii privind Îngrăşămintele şi Nutriţia 

Plantelor (SNIF), prin acorduri de cooperare interministerială, accesibil 

publicului; 

• Promovarea definirii remineralizatorilor ca bun mineral pentru includerea în 

cerinţă de cercetare, prospectare şi cuantificare a resurselor minerale de 

această natură; 

• Ajustarea reglementărilor  în vederea adaptării regulilor de licență de 

funcționare pentru sectorul producției de fertilizanti organici, organominerale, 

produse secundare cu potențial de utilizare agricolă. 

Oportunități pentru România 

 În contextul actual, România poate intra pe piața braziliană a fertilizanților 

utilizând în primul rând oportunitățile de cooperare economică la nivel 

guvernamental, sau în cazul în care combinatele chimice din România își vor relua 

producția de îngrășămimte chimice prin exporturi directe. De asemenea, există 

posibilitatea reală pentru firmele din România de a efectua intermedieri în vânzarea 

fertilizanților produși în țări terțe. 

 Cooperarea economică bilaterală ar presupune investiții românești în industria 

locală, fie prin cumpărarea de active, fie prin investiții green-field, dar ar avea 

avantajul unei “protecții” a autorităților într-o țară recunoscută pentru birocrația și 

lentoarea în emiterea diverselor autorizații. Un atu în această direcție ar putea fi 

generat de invitația făcută ambelor țări de aderare la OCDE. 
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