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China e na Índia. Por outro lado, estes mesmos países detém 54%
do mercado o que, no caso da Índia, requer ainda uma parcela cres-
cente de importação para assegurar seu suprimento.

Considerando-se uma taxa de crescimento do mercado bra-
sileiro da ordem de 3,4% ao ano, espera-se que até 2020 haja um
consumo próximo de 5 milhões de toneladas de uréia por ano, o que
representa um grande desafio para os produtores de fertilizantes,
considerando que a capacidade atual é de 1,5 milhão de toneladas
(Figura 7).

Além de aumento da produção, as empresas de fertilizantes
podem contribuir no desenvolvimento de produtos mais eficientes,
através do aperfeiçoamento das características físicas, do desen-
volvimento de uma gama maior de produtos específicos para dife-
rentes solos e manejos, da otimização da cadeia de suprimentos e
do desenvolvimento e promoção de melhores práticas, além de cons-
tituir parcerias. Neste contexto, a Petrobras tem feito a sua parte. Em
convênio há 20 anos com a Embrapa, vem buscando alternativas
tecnológicas mais adequadas à transformação das matérias-primas
disponíveis no território brasileiro e o desenvolvimento de tecno-
logias para o uso racional dos insumos no ambiente tropical. O
grande desafio, em termo industriais, se refere à melhoria do pro-
cesso de produção da uréia, visando diminuir seu grau de
higroscopicidade, para facilitar seu manuseio e emprego em formu-
lações NPK com alto teor de N.
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A Fosfertil é a maior produtora de fertilizantes fosfatados da
América Latina e também grande produtora de fertilizantes nitro-
genados.

O nitrato de amônio é um produto sólido, perolado, branco
cristalino, com 34% de nitrogênio (50% N-nítrico e 50% N-amoniacal).
Possui forte ação oxidante e, por ser muito higroscópico, requer
recobrimento de seus grânulos para reduzir o empedramento e o
conseqüente esfarelamento.

O produto é obtido por intermédio da neutralização do ácido
nítrico pela amônia. É obtido basicamente em duas etapas:

• Produção de ácido nítrico, e

• Neutralização do ácido nítrico com amônia, segundo a
reação:   NH

3
  +  HNO

3
        ——      NH

4
NO

3.

As principais características agronômicas deste fertilizante
são: nitrogênio nítrico prontamente disponível; nitrogênio amoniacal
com disponibilidade mais prolongada; baixo índice de salinidade; é
compatível com as demais matérias-primas das misturas NPK (com
exceção da uréia). Por conter um radical nítrico e outro amoniacal, o
produto sofre menor perda por volatilização e acidifica menos o
solo, comparado aos demais fertilizantes nitrogenados.

As culturas que mais consomem nitrato de amônio no Brasil
são: cana-de-açúcar, café e citros.

O único produtor de nitrato de amônio no Brasil é a Fosfertil,
que possui duas fábricas em Cubatão, SP: uma de produto denso
(406.600 t por ano) e outra de produto de baixa densidade (Ultraprill,

Figura 7. Perspectivas de crescimento do mercado brasileiro de uréia. Taxa
de crescimento do mercado (2008-2020) de 3,4% ao ano.

A tendência do surgimento de novas plantas deve se con-
centrar mais nos países em desenvolvimento e com maiores reser-
vas de matérias-primas, em especial o gás natural.

Estudos recentes sobre a demanda de nitrogênio no Brasil
indicaram que as principais culturas consumidoras de adubos nitro-
genados são milho, cana, café e algodão, as quais, no futuro, serão
responsáveis por cerca de 80% do consumo de N disponível no país.

Com a efetiva expansão da cana-de-açúcar e do milho no Bra-
sil – este último devido ao maior direcionamento de parte do milho
americano para a produção de álcool – e de outras oleaginosas que
não a soja, serão necessárias quantidades apreciáveis de fertilizantes
nitrogenados para assegurar uma elevada produtividade agrícola e
garantir também uma adequada competitividade dos biocombustíveis,
que passarão a ser produzidos em larga escala no país.

Segundo a FAO, como cerca de 50% da responsabilidade pelo
aumento de produtividade agrícola se deve aos fertilizantes, e consi-
derando o papel preponderante do N na agricultura, o adequado
suprimento e uso dos fertilizantes nitrogenados se torna primordial
para que o país possa se tornar um grande produtor agrícola mundial.

Estudos têm sido realizados no sentido de expandir a produ-
ção de amônia e uréia, inclusive por parte da Petrobras, mas, dificul-
dades quanto à disponibilidade de gás natural, aliadas à volatilidade
dos seus preços, têm postergado a expansão desta indústria.

Atualmente o país já importa 64% das necessidades de fer-
tilizantes nitrogenados e, com o crescimento do consumo, o nível
de dependência do produto importado se tornará cada vez mais
crítico. A Figura 8 ilustra este grave cenário. Após 23 anos houve
uma inversão no mercado e o Brasil encontra-se absolutamente
dependente do fertilizante nitrogenado importado. Com isso, há
maior impacto negativo na balança comercial do país, além de tor-
nar este suprimento mais vulnerável a fatores externos, razão pela
qual é indispensável a realização de projetos voltados ao aumento
da produção nacional de fertilizantes nitrogenados.

Figura 8. Distribuição do consumo brasileiro de adubos nitrogenados.
Fonte: ANDA.

Ultrafértil: 570.000 t/ano
Capacidade atual: FAFEN-BA: 420.000 t/ano Total: 1.500.000 t/ano

FAFEN-SE: 510.000 t/ano
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associada ao sulfato de amônio, as perdas são menores, em virtu-
de, provavelmente, da reação acidificante do sulfato de amônio
próximo aos grânulos da uréia, neutralizando o efeito local da ele-
vação do pH.

Pesquisa desenvolvida por Below (1995), na Universidade
de Illinois, Estados Unidos, comprovou que o sulfato de amônio
aplicado isoladamente em milho mostrou-se tão eficiente quanto
outras fontes nitrogenadas que receberam inibidores ou estabi-
lizadores da nitrificação (Agrotain e N-Serve) (Figura 10).

84.900 t por ano). Na forma densa, o nitrato de amônio é utilizado
principalmente como fertilizante, já em baixa densidade, o produto
se presta à confecção de explosivos.

Os aspectos negativos do produto relacionam-se ao seu
poder oxidante e ao seu uso indevido como explosivo em ações
criminosas e terroristas. Existe uma série de regras básicas de
segurança que devem ser seguidas quando no manuseio do nitrato
de amônio, quais sejam: não superaquecer; não confinar; evitar
condições ácidas anormais; remover o produto completamente antes
da manutenção; evitar a combinação de condições perigosas;
assegurar-se de que os materiais em contato são compatíveis; utilizar
ferramentas próprias de segurança; compartilhar conhecimentos
sobre segurança, etc.

Em termos mundiais, a participação desse fertilizante na
matriz nitrogenada aumentou de 73,3 milhões de t de N, em 2002,
para 85,8 milhões de t de N, em 2006, sendo o segundo fertilizante
nitrogenado mais produzido, depois da uréia.

Os maiores produtores de nitrato de amônia são Rússia,
Estados Unidos e China, e os principais exportadores são Rússia e
Ucrânia, que representam mais de 50% do total mundial. Os grandes
importadores do produto são Estados Unidos, Turquia e Brasil,
seguidos por França e Reino Unido.

Embora o cenário do setor de fertilizantes nitrogenados no
mundo seja positivo nos próximos quatro anos (2008-2012), no Bra-
sil não haverá investimentos significativos durante esse período.
Os fatores determinantes seriam a oferta limitada de gás natural no
País, a prioridade de seu uso para a geração de energia elétrica e o
alto custo de produção.
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O nitrogênio (N), por ser altamente dinâmico na natureza, é o
nutriente que está mais sujeito a perdas no sistema solo-planta-
atmosfera ocasionadas por volatilização, imobilização biológica, ero-
são e lixiviação.

A baixa eficiência de recuperação do N do fertilizante apli-
cado às culturas tem sido atribuída, principalmente, às perdas
gasosas do elemento (volatilização e desnitrificação) associadas
ao uso preferencial de uréia em aplicações superficiais (cobertu-
ra) no solo. Nesse contexto, o sulfato de amônio apresenta algu-
mas vantagens em relação à uréia e a outras fontes nitrogenadas,
pois possui baixa tendência de perdas voláteis de N e baixa taxa de
nitrificação, além de ser uma fonte econômica de enxofre (24% S).
Tais características proporcionam vantagens agronômicas, levan-
do, com freqüência, a rendimentos elevados e à melhoria na qua-
lidade do produto agrícola.

Resultados de produtividade obtidos em grande variedade
de culturas e climas demonstram que esses benefícios podem ser
obtidos tanto com o sulfato de amônio aplicado isoladamente como
também quando utilizado em misturas, como sulfato de amônio + uréia.

A Figura 9 mostra o aumento na eficiência da uréia quando
associada ao sulfato de amônio ou ao Agroten, um inibidor da
nitrificação. Nota-se que, quando aplicada isoladamente, a uréia
sofre grandes perdas de NH

3
, resultado da alcalinização da solu-

ção próxima aos seus grânulos, durante a hidrólise. Já quando

Figura 9.Volatilização da amônia após 15 dias da aplicação.
Fonte: Norman (2002).

Figura 10. Produtividade de milho em função das fontes de nitrogênio,
com ou sem inibidores ou estabilizadores da nitrificação.

Fonte: Below (1995).

Em cana-de-açúcar colhida mecanicamente, sem queima, Vitti
(2003) observou que, com a aplicação de sulfato de amônio, tanto
em faixa quanto em área total, as perdas de N foram bem menores
que as observadas com o uso de uréia. Na aplicação em faixa, a
perda de N do sulfato de amônio foi da ordem de 2% do total aplica-
do, comparada a 32,4% com o uso da uréia (Figura 11). Quando as
fontes foram aplicadas em área total, os resultados foram semelhan-
tes, ou seja, 4% de perda de N com a utilização de sulfato de amônio
contra 26% de perda de N com o uso de uréia.

Utilizando isótopo marcado (15N) para estimar as perdas de
N dos fertilizantes no sistema solo-planta-resíduo, estes autores
observaram que, do total de N aplicado em faixa (70 kg ha-1), 51,3 kg
(73,3%) foram recuperados no sistema com o uso de sulfato de
amônio contra 38,4 kg (54,8%) com o uso de uréia. Quando aplicado
em área total (a lanço), os resultados de recuperação de N apresen-
taram a mesma tendência, ou seja, 52,7 kg (75,3%) para o sulfato de
amônio contra 39,1 kg (55,8%) para a uréia, mostrando que houve
recuperação de 1/3 a mais do N aplicado com o uso de sulfato de
amônio em comparação ao uso de uréia.


