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RESUMO
A grande maioria dos fertilizantes organominerais comercializada na forma
farelada ou pó é concentrada nos segmentos hortícolas, olerícolas e floricultura, ou
seja, as culturas atendidas pela agricultura familiar. Já as formulações granuladas
destinam-se basicamente a grãos e fibras e possuem maior compatibilidade com os
fertilizantes granulados tradicionais. Os principais custos para a produção do
fertilizante organomineral granulado concentram-se na necessidade do emprego de
aditivos (no caso da granulação via úmida) e também no consumo energético
durante a secagem, desconsiderando-se os custos para obtenção do composto
orgânico. Neste trabalho foram comparados os custos de produção de duas plantas
industriais de fertilizantes organominerais para aplicação no solo, possibilitando
avaliar a forma com que tais custos são impactados pela tecnologia utilizada na
fabricação de produtos farelados e granulados, sendo considerada a base de
produção para 1 tonelada por hora. Os resultados obtidos apontaram que o custo de
produção mostrou-se distinto para as duas categorias de fertilizantes, sendo
impactado pelos diferentes consumos energéticos, gastos com mão-de-obra e
custos industriais. Para a planta de fertilizante organomineral granulado, o custo de
produção foi de R$191,00 por tonelada e para fertilizante organomineral farelado foi
R$118,00 por tonelada, sendo considerada uma demanda energética distinta entre
as duas categorias de fertilizantes. O custo de produção foi reduzido em 70 % com o
aumento da escala de produção, conforme se verificou na simulação com base de
produção para 10 toneladas por hora, sendo obtidos os valores de R$147,00 e
R$81,00 por tonelada, para fertilizante organomineral granulado e farelado,
respectivamente. Nas condições adotadas neste estudo e considerando-se os
preços médios de venda entre novembro de 2015 e dezembro de 2016, o aumento
da capacidade produtiva das plantas industriais de fertilizantes, granulado e
farelado, é alternativa econômica que otimiza o custo de produção. Com base na
análise comparativa realizada, verificou-se que o preço de venda adotado pelas
empresas fabricantes é fator determinante na viabilidade dos projetos industriais. No
caso da planta de fertilizante organomineral farelado, podem ser adotados preços de
venda mais conservadores, já que o custo de investimento é cerca de 60 % menor,
quando comparado ao custo de investimento do fertilizante organomineral
granulado. Nesta categoria, adotando-se um preço de venda de R$970,00 por
tonelada, o projeto industrial já se mostrou viável economicamente. Na categoria de
fertilizante organomineral granulado, adotando-se o mesmo preço de venda de
R$970,00 por tonelada, o projeto industrial mostrou-se inviável economicamente, já
que o custo de investimento é superior. Em função da expressiva diferença
encontrada na demanda energética entre as duas categorias de fertilizantes,
promovida pela etapa de secagem no fertilizante organomineral granulado, torna-se
fundamental aprofundar os estudos e projetos para avaliar o impacto da secagem na
qualidade das matérias primas orgânicas utilizadas.

Palavras-chave: Fertilizantes organominerais; Tecnologias; Granulação; Custos de
produção.

ABSTRACT
Technical and economic evaluation of technologies available for
Organomineral Fertilizers
The majority of organomineral fertilizers available in the market come in form
of flakes or powder and are generally used by small farmers (mostly family owned)
for horticulture and small production purposes. Whereas the granular formulas are
indented for primarily grain and fiber and have greater compatibility with traditional
granular fertilizers. The main costs for the production of organomineral fertilizers
is affected by the use of additives that is required in the wet granulation process and
also in energy consumption during drying, disregarding the costs due to the compost.
This research aims to compare the production costs of two industrial plants organomineral fertilizers for soil application, allowing review how such costs are impacted by
the technology used in the manufacture of branny and granular products, on a 1 Ton
per hour production basis. The results obtained in this research indicated that the
costs for the two categories of fertilizers are distinct and impacted by the different
sources of energy used for production, as well as labor and industrial costs. For the
Plant of organo-mineral fertilizers in form of grains, the cost of production went to
R$191,00 per Ton, as for the organo-mineral fertilizers in form of flakes it went to
R$118,00 per Ton, taking into consideration two different energy consumption rates
for the distinct categories of fertilizers. The cost of production was reduced to 70%
with an increase in the scale of production, as verified in a simulated production at a
10 Ton per hour basis, bringing the costs to R$147,00 and R$81,00, per Ton, for
organo-mineral fertilizers in grains and flakes. At the conditions described above as
well as the average price of sales between November 2015 and December 2016, this
research shows that an increase in the capacity of production of industrial fertilizers grains and flakes- is an alternative source that can optimize the costs of production.
Based on a comparative analysis that verified that the sales price adopted by the
manufactures is a determining factor on the feasibility of industrial projects. For the
producers of organo-mineral fertilizers in form of flakes, the sales price can be more
conservative, as the costs of the resources needed for a larger scale production are
60% smaller, when compared to the cost of production of the grains. In this category
(flakes) the sales price is R$970.00 per Ton, which shows it is very financially
feasible. On the other hand the costs of production of the organo-mineral fertilizers in
form of grains using the same price of sales of R$970.00 per Ton, shows that this
industrial project is not financially feasible, because the costs are substantially
higher. There is a significant difference in energy consumption needed at the drying
process of the two categories of fertilizers, the grains demands a lot more resources
than the flakes which shows that it is needed to advance the studies in this field to
better evaluate the impact of the drying process on the quality of the organic
resources needed.

Keywords: Organomineral fertilizer; Tecnologies; Granulation; Production costs.
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1 INTRODUÇÃO
A agropecuária brasileira passou por intensas transformações ao longo das
últimas décadas, passando pela mecanização agrícola à intensificação das técnicas
de produção no campo.
A conquista do cerrado favoreceu a mudança de patamar do agronegócio
brasileiro, trazendo novas tecnologias para o produtor rural.
No ano de 2015, o PIB brasileiro caiu 3,8 % em relação a 2014, segundo
dados do IBGE. O agronegócio ganhou espaço na economia do país em 2015, com
23 % do PIB nacional, ante 21,4 % em 2014. Um dos únicos segmentos que ainda
registram contribuição positiva para o país, o setor cresceu 1,8 % em relação a 2014
(CURY; CAOLI, 2016).
Ainda sobre Produto Interno Bruto (PIB), alguns estados brasileiros
mostraram-se bastante dependentes do agronegócio como é o caso de Mato
Grosso, por exemplo, estima-se que 50 % do Produto Interno Bruto (PIB) vêm do
agro (LATORRACA, 2016).
Na década de 1960, o principal produto agrícola do Brasil não era a soja, mas sim
o café e as produtividades máximas alcançadas nas lavouras eram bem distintas das
atuais.
“Entre 1976 e 2013, a produção brasileira de grãos expandiu-se 306 % com o uso
intensivo de NPK- nitrogênio, fósforo e potássio. Nos últimos 25 anos o consumo
agrícola de fertilizantes multiplicou-se por 10, ou seja, cresceu 1000%” (GRAZIANO,
2015).
Segundo projeção da Organização das Nações Unidas, a população do
planeta deverá passar dos atuais 7 bilhões para perto de 10 bilhões de
pessoas até 2050. A maioria das bocas a mais estará na África e na Ásia, e
as duas regiões deverão contribuir com 90 % do incremento da classe média
mundial nas próximas décadas. O resultado pode ser a elevação de 70 % no
consumo de alimentos. (BRANCO, 2015).

E este incremento populacional resulta na maior demanda por proteínas, e,
indiretamente, grãos e fibras.
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O modelo de fertilização implantado no Brasil é baseado em produtos de alta
solubilidade, como aqueles adotados em países de clima temperado. Este modelo
importado não atende às peculiaridades de nossos solos, que geralmente sofreram
as ações de intemperismo e são considerados pobres em teores de matéria
orgânica (LOUREIRO; MELAMED; FIGUEIREDO NETO, 2009).
A oferta de insumos comerciais de base orgânica para uso agrícola tem
crescido nas últimas décadas inclusive no Brasil, como alternativa para reduzir os
impactos do uso excessivo do pacote tecnológico tradicionalmente praticado na
agricultura desde a época da Revolução Verde, baseada no uso intensivo de
fertilizantes, agrotóxicos e sementes híbridas.
A chamada “Revolução Verde”, iniciada na década de 60, orientou a pesquisa
e o desenvolvimento dos modernos sistemas de produção agrícola para a
incorporação de pacotes tecnológicos de suposta aplicação universal, que visavam a
maximização dos rendimentos dos cultivos em distintas situações ecológicas.
Propunha-se a elevar ao máximo a capacidade potencial dos cultivos, a fim de gerar
as condições ecológicas ideais afastando predadores naturais via utilização de
agrotóxicos, contribuindo, por outro lado, com a nutrição das culturas através da
fertilização sintética (MATOS, 2011).
O aumento da população mundial e a demanda por melhoria da qualidade de
vida têm pressionado a produção crescente de alimentos e de fontes alternativas de
energia de origem vegetal, a fim de substituir a matriz energética atual baseada
fortemente no petróleo (Figura 1). Entretanto, estes fatores têm contribuído
consideravelmente com o uso indiscriminado de importantes recursos naturais não
renováveis, incluindo principalmente a água, o petróleo e os fertilizantes (AARON,
2005).
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Figura 1 – Matriz energética brasileira.

Fonte: HSBC Global Connections (2015).

A indústria de fertilizantes consolida-se como dependente de matérias-primas
importadas, oriundas de fontes não renováveis, concentradas em países como
China, Rússia, Índia, Estados Unidos e Canadá. O Brasil é o 4º consumidor mundial
de fertilizantes, atrás desses países e o 6º produtor.
De acordo com a legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Instrução Normativa Nº 25, de 23 de Julho de 2009), são
estabelecidas as normas sobre as especificações, garantias dos fertilizantes
organominerais. As especificações granulométricas podem ser conferidas na
Tabela 1.
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Tabela 1- Especificações granulométricas para fertilizantes orgânicos, de acordo
com sua natureza física.

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2009).

Os fertilizantes sólidos ou fluidos para aplicação no solo terão a forma e
solubilidade dos nutrientes indicadas como percentagem mássica, tal como são
vendidos conforme segue:
I - em Nitrogênio (N), o teor total;
II - em Pentóxido de Fósforo (P2O5);
III - em óxido de potássio (K2O), o teor solúvel em água. (MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2009).

Os fertilizantes sólidos terão as especificações de natureza física divididas
em 4 categorias conforme segue:
1)
2)
3)
4)

Granulado;
Pó;
Farelado;
Farelado grosso.

O Brasil importa 75 % dos adubos químicos utilizados na agricultura. Os
adubos nitrogenados fabricam-se a partir de derivados do petróleo e o Brasil poderia
neles ter autossuficiência (GRAZIANO, 2015).
No caso específico do Potássio, 91% são importados. No caso do Fósforo,
mesmo o Brasil dispondo de grande quantidade deste recurso natural disponível nas
jazidas subterrâneas, ainda são importados 51% para uso agrícola. Tendo em vista
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esta significativa importação, é importante para o país desenvolver esforços para
reduzir a dependência do exterior.
A agricultura orgânica vem sendo estudada mundialmente desde a década de
20, como prática alternativa que utiliza técnicas específicas que visam reduzir o
impacto ambiental e minimizar a dependência de insumos importados na cadeia do
agronegócio.
A agricultura orgânica, sempre que possível, utiliza fontes de matérias-primas
renováveis para a produção de fertilizantes, dentre elas cascas de árvores, resíduos
da produção animal e restos de vegetais (KIEHL, 1985).
Os fertilizantes mais antigos empregados na agricultura são os fertilizantes
orgânicos, por vezes, denominados adubos naturais, em razão de sua origem,
animal ou vegetal (VAN RAIJ, 2011).
Os fertilizantes organominerais podem melhorar a eficiência agronômica e
apresentam vantagens como a melhoria da interação da planta com o mineral
através da redução de adsorção de fósforo no sistema coloidal do solo (CHAABANE,
1994; PARENT; KHIARI; PELLERIN, 2003), minimizando a transformação de P2O5
em formas indisponíveis para as plantas (IYAMUREMYE; DICK; BAHAM, 1996;
KHIARI; PARENT, 2005), melhorando o sistema radicular na planta jovem (LEE;
BARTLETT, 1976).
O fertilizante organomineral surgiu da necessidade de unir as características
desejáveis do fertilizante mineral de disponibilizar prontamente os nutrientes às
culturas às características desejáveis do fertilizante orgânico de alimentar as raízes
das plantas e melhorar as características físico-químicas dos solos (KIEHL, 1985).
Os primeiros estudos sobre os fertilizantes organominerais datam da década de 80,
como fontes interessantes de N, K e micronutrientes, adicionadas ao composto
orgânico.
Os fertilizantes organominerais proporcionam menor perda de nutrientes por
lixiviação e volatilização e melhoram o aproveitamento dos nutrientes; normalmente
as fontes de matérias-primas orgânicas utilizadas são turfas, dejetos animais,
compostos orgânicos e resíduos da agroindústria e tais componentes orgânicos
ajudam a melhorar a capacidade de troca catiônica.

18

Quando comparado às fontes minerais solúveis, o fertilizante organomineral
apresenta um potencial químico reativo relativamente inferior, porém, sua
solubilização é gradativa no decorrer do período de desenvolvimento da cultura,
podendo levar a uma eficiência agronômica maior (KIEHL, 1993). E sua aplicação ao
solo é efetuada sob duas formas: como uma formulação organomineral e como uma
mistura de fertilizante mineral associada ao orgânico (TEJADA; BENITEZ;
GONZALEZ, 2005).
Segundo o que estabelece a legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, o Decreto nº 4.954/04, alterado pelo Decreto nº 8.059, de 26 de
julho de 2013 considera:
“Fertilizante Organomineral como produto resultante da mistura física ou
combinação de fertilizantes minerais e orgânicos” (BRASIL, 2004).
A matéria orgânica maturada do composto, quando misturada com
formulações de fertilizantes minerais, funciona como condicionadora desses adubos,
proporcionando a potencialização dos nutrientes NPK, isto é, aumentando a
assimilação dos mesmos pelas raízes (KIEHL, 1993).
O mercado de Fertilizantes Organominerais cresceu a uma taxa média de 10
% ao ano na última década no Brasil, mas de 2010 para 2011, a expansão deste
mercado chegou a 20 % para atender à demanda crescente por alimentos,
principalmente grãos e fibras. Este acréscimo na produção de Insumos de Base
Orgânica pode impactar diretamente a demanda externa por NPK no Brasil,
podendo representar cerca de 15 % do consumo total de nutrientes até 2015, e
chegar a até 20 % em 2020 (BENITES, 2012).
Ainda segundo a legislação, os fertilizantes organominerais devem apresentar
concentração mínima de 10 % de combinação NPK.
Na grande maioria dos casos, os fertilizantes organominerais comercializados
na forma de farelo ou pó, seu uso e aplicação nas grandes culturas (tais como milho,
soja e grãos em geral), inviabilizam-se, devido à deficiência de máquinas e
implementos agrícolas especializados para este fim.
Existem estudos recém-publicados que citam a produção de fertilizantes
organominerais peletizados, utilizando-se de cama de aviário.
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A produção de Fertilizantes Organominerais na forma granulada, apropriados
para misturas com fertilizantes granulados convencionais, representa o grande
desafio tecnológico para ampliação do uso desses fertilizantes no Brasil.
Outro desafio será desenvolver tecnologias que permitam a aplicação de
fertilizantes organominerais farelados em doses menores e precisas.
As culturas de soja e milho utilizam os fertilizantes aplicados em quase sua
totalidade na forma granulada, o que representa mais da metade de todo o consumo
de

fertilizantes

minerais,

aproximadamente

12

milhões

de

toneladas/ano

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL. PARA DIFUSÃO DE ADUBOS, 2009).
Entretanto, as formulações fareladas apresentam características favoráveis
quanto à qualidade e estado da matéria orgânica no produto final, principalmente
pelo fato de não ser utilizada a secagem para a fabricação do fertilizante
organomineral farelado.
Sendo assim, avaliar o desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos
a partir de novas fontes renováveis (minerais, orgânicas e resíduos), contribui para a
geração de sistemas produtivos eficientes que promovam ganhos sociais e
econômicos às plantas industriais, minimizando o impacto ambiental negativo dos
fertilizantes. Além de valorização e reconhecimento da categoria perante os órgãos
reguladores e incentivar ações estratégicas de crescimento do setor, através de
políticas públicas consistentes.
Vale ressaltar que a busca pelo desenvolvimento de práticas sustentáveis e
estímulo à adoção de tecnologias nacionais estava prevista na Lei nº 6.938 de 31 de
agosto de 1981, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme
o que estabelece o Artigo 4º, inciso IV:
“[...] ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas
para o uso racional de recursos ambientais” (BRASIL, 1988).
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2 OBJETIVO
2.1 Objetivo Geral
Este trabalho objetiva comparar os custos de produção de duas plantas de
fertilizantes organominerais, verificando de que forma tais custos são impactados
pela tecnologia utilizada na fabricação de produtos granulados e farelados.

2.2 Objetivos específicos
a) Realizar a análise econômica do segmento produtivo de fertilizantes
organominerais, comparando-se as tecnologias disponíveis em processos
produtivos;
b) Comparar os custos de produção de plantas industriais de fertilizantes
organominerais;
c) Contribuir com a disponibilização de dados econômicos, levantamentos na
área regulatória e, consequentemente, com consolidação do setor através
da pesquisa junto às empresas;
d) Pesquisar novas tecnologias que reduzam o impacto ambiental e
promovam

práticas

sustentáveis

para

reciclagem

de

resíduos

agroindustriais, visando reduzir a dependência do Brasil na utilização de
fertilizantes importados.
.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Matéria orgânica na agricultura
A matéria orgânica dos solos tem sua origem a partir de processos de
decomposição natural de restos animais ou vegetais no solo ou incorporados via
ação do homem através de inúmeras intervenções e variadas técnicas agrícolas.
A ciclagem de nutrientes é um processo central na manutenção de vida no
planeta, desempenhando papel estratégico na manutenção do potencial produtivo
do solo. É milenar a percepção de que o manejo da biomassa in natura ou
processada por diferentes processos de bio-transformação pode fornecer nutrientes
para manutenção da fertilidade do solo.
Equivocadamente, a agricultura tradicional de base química, teve a inserção
de modelos criados para a prática da agricultura industrial, nos quais os insumos
minerais passaram a ser considerados como matéria-prima indispensável à
produção agrícola em detrimento da preservação dos teores de biomassa dos solos.
A agricultura sustentável, que apregoa a recuperação e a manutenção da
fertilidade do solo através do uso de matéria orgânica oriunda de recursos naturais
renováveis e ecológicos, contribui com a economia de energia e com a redução do
custo

de

produção

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

INSUMOS

PARA

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, 2009).
A ação dos fertilizantes minerais é otimizada de acordo com o teor de matéria
orgânica dos solos, atentando-se para os aspectos biofísicos do solo. As seguintes
vantagens podem ser observadas em decorrência da adição de matéria orgânica
aos solos dentre outras:


Melhoria da estrutura do solo;



Melhoria da capacidade de retenção de água dos solos;



Melhoria da capacidade de aeração e porosidade dos solos;



Redução da Plasticidade e da Coesão do Solo;



Diminuição da variação da temperatura diária do solo;



Fornecimento de nutrientes: nitrogênio, fósforo e enxofre;



Controle do pH do solo;



Melhoria da Capacidade de Troca de Cátions (CTC);
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Melhoria da Atividade Biológica dos Solos.

A matéria orgânica, ao ser incorporada, é influenciada pelo manejo do solo,
fatores climáticos, edáficos, fisiológicos, espécies vegetais, tipos de práticas
agrícolas, etc para se transformar em matéria orgânica do solo (lignina, celulose e
substâncias húmicas). Os teores de matéria orgânica dos solos influenciam as
propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, sendo considerados adequados
os valores entre 3 e 5 %, dependendo da natureza do solo. Sabe-se que essa
biomassa pode influenciar na produtividade agrícola pelos seus efeitos interativos
das propriedades físicas, químicas, físico-químicas e biológicas dos solos em função
da natureza dos materiais e do estado de sua decomposição (MIYASAKA et al.,
2008).
Entretanto, cabe ressaltar que as plantas não se alimentam de matéria
orgânica, mas apenas necessitam das moléculas liberadas no húmus do solo.
Os fertilizantes orgânicos podem apresentar fontes distintas de Nitrogênio
podendo ser nítrica, amoniacal e amídica, além da orgânica que necessita ser
transformada por meio do processo de mineralização (TEDESCO; CAMARGO;
GIANELLO, 1999).
A taxa de mineralização ou conversão da matéria orgânica é governada pelo
teor de nitrogênio na matéria-prima, e pela presença de microrganismos, umidade e
outras condições que tornaram o processo mais rápido e favorável (KIEHL, 1993).
Os componentes da matéria orgânica não são igualmente atacados e
decompostos pelos microrganismos com a mesma facilidade. Os açúcares, amidos
e proteínas hidrossolúveis são decompostos mais rapidamente, enquanto as demais
proteínas, hemicelulose, celuloses, óleos, gorduras e resinas se mostram mais
resistentes à mineralização e humificação.
A velocidade e o grau de decomposição da matéria orgânica crua podem ser
medidos em laboratório por diferentes métodos, determinando-se a taxa de
mineralização ou índice de conversão, que indicam a disponibilidade dos nutrientes
às plantas nos sucessivos cultivos.
A aplicação de fertilizantes orgânicos e organominerais formam durante a sua
mineralização ácidos húmicos e ácidos orgânicos que podem ser adsorvidos em
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superfícies do solo diminuindo o potencial de adsorção de P por bloqueio de sítios
para a formação de complexos com Al, Fe e Ca, (YAMUREMYE; DICK; BAHAM,
1996), ânions orgânicos como ácido cítrico, ácido acético málico, malônico, maleico,
succínico, ácido fórmico, podem competir com ortofosfato por sítios de cargas e
também substituir P ligado às argilas, aumentando a disponibilidade (PYPERS et al.,
2005).
Os ácidos orgânicos de baixo peso molecular aumentam a biodisponibilidade
de P devido a mobilização de nutrientes, principalmente P insolúvel (STROM et al.,
2002), auxiliando na dissolução de compostos de P insolúveis, ligados a Ca, Fe e Al
(GEELHOED; VAN RIEMSDIJK; FINDENEGG, 1999;. JONES et al, 2003). A
concentração

de

ácidos

orgânicos

contidos

em

fertilizantes

orgânicos

e

organominerais varia com a origem da matéria-prima que irá compor o biofertilizante.

3.2 Fertilizantes Organominerais
As pesquisas citam que as primeiras fábricas de fertilizantes organominerais
surgiram há pouco mais de 20 anos, principalmente nas regiões sul e sudeste, em
função da abundância de matérias-primas nestas regiões. As empresas trabalhavam
com fertilizantes orgânicos simples, principalmente estercos e passaram a misturálos com fertilizantes inorgânicos. Já o setor de fertilizantes minerais é mais antigo,
sendo que as primeiras fábricas de fertilizantes no Brasil surgiram nos anos 1940 e
dedicavam-se exclusivamente à mistura NPK com base em fertilizantes simples
importados.
No mundo, após a Primeira Guerra Mundial a indústria de fertilizantes
químicos estruturou-se nos Estados Unidos e Europa, tornando-se capaz de atender
à expansão agrícola exigida pelo aumento populacional.
A partir da década de 1970, o setor de fertilizantes brasileiro entrou numa
nova fase. Por meio do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND),que englobou
o I Plano Nacional de Fertilizantes, o estado procurou reduzir a dependência externa
elevando a participação da produção nacional na oferta total de produtos finais.
Investiu-se, principalmente, na produção de matérias-primas nitrogenadas e
fosfatadas (FERNANDES; GUIMARÃES; MATHEUS, 2009).
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Os adubos químicos também são importante fonte de emissão de gases do
aquecimento global. Especialmente os que são à base de Nitrogênio, que exalam
também o Óxido Nitroso (N2O), considerado 250 vezes mais potente que o Gás
Carbônico (REDE GLOBO, 2015).
Sendo assim, algumas lavouras vêm adotando práticas que diminuem a
pegada de Carbono, como por exemplo parte significativa da cafeicultura brasileira
vem adotando a prática da adubação organomineral em substituição à adubação
convencional, visando à potencial redução na volatilização da amônia do fertilizante
e emissão de óxido nitroso (N2O). Desta forma, o setor implantou práticas de
desenvolvimento sustentável, utilizando como fertilizante o que antes era
considerado como rejeito: a produção de uma saca de café gera uma saca de
resíduo orgânico que passou a ser aproveitada como base à fabricação do
fertilizante organomineral.
Dentre as iniciativas governamentais desenvolvidas visando o apoio a práticas
agrícolas sustentáveis, cita-se a linha de substituição de fontes não renováveis de
matérias-primas por fontes renováveis, o Programa Agricultura de Baixo Carbono do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fomento à prática do plantio
direto, o programa de incentivo à transição agroecológica do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, os trabalhos da Rede FertBrasil, que compõe o
Macroprograma 1 da EMBRAPA. Em 2013 foi lançado o Plano de apoio conjunto
Inova Agro, com as seguintes linhas voltadas para o setor agropecuário:
Linha 1: c) Fertilizantes, incluindo produtos, processos e equipamentos para
produção; Desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos a
partir

de

novas

fontes

(minerais,

orgânicas

e

subprodutos

industriais);
Linha 3: f) Agricultura e pecuária de precisão: tecnologias e equipamentos;
especificamente

para:

Pecuária

de

precisão:

tecnologias

e

equipamentos.
Dentre os portfólios de atuação da EMBRAPA Solos encontra-se uma linha de
Suprimento de Nutrientes para a Agricultura que tem como objetivo desenvolver,
avaliar,

validar

e

transferir

tecnologias

em

fertilizantes

adaptadas

aos

agroecossistemas tropicais, que contribuam para o aumento de eficiência e para a
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introdução de novas fontes de nutrientes na agricultura brasileira. As linhas de
pesquisa do portfólio seguem três estratégias: boas práticas de manejo do sistema
produtivo e de uso correto de fertilizantes e de outras fontes de nutrientes;
identificação de fontes alternativas de nutrientes (minerais e orgânicas); e novas
tecnologias para a produção de fertilizantes de maior eficiência ou de menor custo
de produção. Além das atividades de pesquisa, estão previstas ações de
transferência de tecnologia, para facilitar o processo de inovação, fazendo com que
os avanços no conhecimento cheguem mais rápido para o usuário final na forma de
produtos e processos.
Um exemplo de projeto que envolveu transferência de tecnologia é a parceria
público-privada estabelecida entre a EMBRAPA e a empresa Calderõn Consulting
para a produção de fertilizante organomineral granulado à base de cama de aviário.
As fontes de biomassa mais comumente utilizadas na agricultura são: resíduos
da indústria sucroenergética (bagaço de cana-de-açúcar, vinhaça), serragem,
resíduos da indústria de papel e celulose, estercos (bovinos, suínos e de aviários),
turfa, além do outros (Tabela 2).
Tabela 2 - Principais matérias-primas utilizadas na fabricação de insumos orgânicos,
segundo sua procedência.
Matérias-primas
utilizadas

Principais
procedências

Quantidade
Estimada
(Mil Toneladas)

Cinzas (Bagaço de
Cana)
Torta de Filtro de Cana
Resíduos
agroindustriais
(diversos)
Estercos
Farinha de Osso
Autoclavado
Torta de Mamona
Turfa
Total

Nacional

46.500

Nacional
Nacional

19.000
13.500

Nacional
Nacional

41.500
360

Nacional
Nacional

250
300
121.410

Fonte: Elaborado pela autora com dados da Associação Brasileira de Insumos para
Agricultura Sustentável (2009).
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Tais resíduos eram destinados exclusivamente para o uso agrícola, quando
se iniciou o “boom” na demanda por fontes de energias alternativas para suprir a
demanda da sociedade. Este súbito e imprevisto aumento na demanda por estes
tipos de insumos provocaram a valoração dos mesmos e consequentes aumentos
nos seus custos de aquisição, impactando negativamente toda cadeia de produção
agrícola, pois com a competição para o setor energético tais resíduos foram
direcionados para a produção de energia, causando escassez de matérias-primas
orgânicas para a produção de insumos de base orgânica.
Tal fenômeno pode ser entendido como Risco do “Apagão Orgânico” e está
descrito em detalhe no Plano Biomassa – Plano Nacional de Preservação da
Biomassa nos solos brasileiros (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSUMOS PARA
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, 2009).
Os avanços tecnológicos para se trabalhar com novas fontes de matériasprimas renováveis esbarram em barreiras regulatórias, seja no que se refere à
morosidade dos processos licitatórios das empresas fabricantes, seja quanto à
avaliação pelos órgãos ambientais dos novos materiais disponíveis, principalmente
pela falta de conhecimento das características e do potencial agronômico de uso de
resíduos na fabricação de insumos agrícolas.
O Plano Biomassa partiu de uma iniciativa do setor produtivo de insumos
orgânicos, que através de sua entidade de classe a INPAS - Associação Brasileira
de Insumos para Agricultura Sustentável tem trabalhado em propostas para elevar
os teores de biomassa dos solos, através do incentivo ao uso de insumos contendo
matéria orgânica visando à garantia da sustentabilidade ambiental dos sistemas
produtivos agrícolas. Este setor ficou excluído do Plano Nacional de Fertilizantes
lançado em 1974, pois ainda não estava devidamente regulamentado na época; por
isso

da

necessidade

de

uma

política

pública

consistente

voltada

para

especificamente para este segmento.
Em 2010 houve uma proposta de atualização do Plano Nacional de
Fertilizantes, que tramitou no Congresso Nacional, visando trabalhar políticas
voltadas à Indústria de Fertilizantes, inclusive o segmento de fertilizantes
organominerais. Dentre os impactos previstos com a implantação deste Plano
estava previsto:
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a) Aumentar em 20 % a eficiência de organominerais na agricultura;
b) Reduzir a dependência de NPK externo em 10 % até 2015;
c) Reduzir os riscos e passivos ambientais decorrentes da geração de
resíduos em 30 % até 2015 e 70 % até 2020;
d) Desenvolver novas tecnologias visando aumento da eficiência no uso dos
fertilizantes.

Com o advento da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
nº 12.305, de 02 de Agosto de 2010) houve o aumento na quantidade e na qualidade
das matérias-primas disponíveis para a produção de fertilizantes organominerais, e
deve impulsionar este mercado da reciclagem, o que representa grande
oportunidade de crescimento para o setor (BRASIL, 2010).
Devido à grande oferta de matérias-primas orgânicas, existem oportunidades
para se trabalhar o desenvolvimento de tecnologias que contribuam para a gestão
de resíduos sólidos no Brasil. Diversas iniciativas têm sido trabalhadas para permitir
o aproveitamento de resíduos sólidos urbanos, em função do volume gerado (50 %
consiste de material orgânico). O setor de RSU compete com os fertilizantes
organominerais seja quanto às tecnologias disponíveis quanto ao mercado
consumidor. Entretanto, as matérias-primas utilizadas são diferentes quanto à
origem e assim, exigem processamento e controle diferenciados visando garantir a
segurança do produto final.
Dos resíduos produzidos, grandes partes provem da área agrícola e industrial,
e segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil as estimativas da
geração de resíduos oriundos das agroindústrias associadas à agricultura
representaram em torno de 290.838.411 toneladas de resíduos para o ano de 2009
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011). Destes, os resíduos que mais
contribuíram com estes valores, cerca de 69 % foram o bagaço e a torta de filtro
oriundos da cana-de-açúcar, gerados em sua maioria na região Sudeste do país.
Com relação às ações voltadas à qualidade dos fertilizantes organominerais,
destaca-se que o Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas (DFIA),
vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, é responsável pela fiscalização da produção e
comercialização desta categoria de produtos e disponibiliza relatórios semestrais
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que apontam os índices de conformidade dos produtos, conforme verificado a
seguir:
Gráfico 1 – Evolução da conformidade dos fertilizantes orgânicos sólidos.

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2015b).
Obs. FOS = Fertilizante Orgânico/ Organomineral/ Biofertilizante Sólido.

Este Gráfico 1 demonstra os índices das amostras coletadas nas ações
fiscalizatórias cujas análises encontram-se dentro dos limites da tolerância admitidos
na legislação. No site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento podem
também ser observadas as quantidades de amostras coletadas, produtos
apreendidos e registros que foram cassados.
Preocupadas em garantir a qualidade dos produtos, as empresas fabricantes
organizaram dentro da Associação INPAS o Programa de Controle de Qualidade
denominado PCQINPAS, importante ferramenta na rotina da produção fabril, tendo
como objetivo central a aferição dos valores das garantias e contaminantes dos
produtos e matérias-primas, atendendo à legislação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Desta forma, o setor vem buscando levantar subsídios
técnicos para a elaboração dos Sistemas de Boas Práticas de Fabricação voltados à
Indústria de fertilizantes organominerais.
O fertilizante organomineral, ao contrário do convencional, pode ser
empregado em apenas uma parcela, enquanto para os fertilizantes minerais é
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necessário parcelamento em 4 aplicações durante o ano agrícola. Seus nutrientes
estão sob a forma mineral e orgânica. Por exemplo, o nitrogênio mineral é
prontamente assimilado pelas raízes, enquanto o nitrogênio orgânico, do adubo
orgânico, será absorvido pela planta quando o nitrogênio mineral já foi absorvido ou
lavado pela água da chuva, ou irrigação, que atravessam o perfil do solo. (KIEHL,
1993).
Mesmo

as

formulações

menos

concentradas

liberam

os

nutrientes

gradativamente, fato que reduz as perdas por volatização e lixiviação.
Tanto no processo de compostagem, como no processo de tratamento físico
dos resíduos, é necessária a adição de fontes concentradas de nutrientes para se
obter um fertilizante organomineral compatível com a legislação brasileira. Os
fertilizantes fosfatados dominam o setor de fertilizantes organominerais no Brasil, em
parte devido à grande demanda por fósforo nos solos tropicais, e em parte devido a
aspectos econômicos (BENITES, et al., 2012).
A primeira grande vantagem relativa dos fertilizantes organominerais em
relação aos fertilizantes minerais é o fato de utilizarem como matéria-prima os
resíduos que são passivos ambientais de outros sistemas de produção (BENITES et
al., 2012).
O Brasil é um país com grande atividade agrícola e que ainda possui espaço
para o desenvolvimento de novas tecnologias para a gestão de resíduos, por este
motivo torna-se atrativo para investimento de novas plantas industriais.
Os resíduos orgânicos compostados são a base para a produção do
fertilizante organomineral. Neles estão contidas quantidades significativas de
nutrientes, como por exemplo o fósforo presente nos dejetos de suínos e aves.
Os resíduos gerados pelo rebanho brasileiro (suinocultura, avicultura e
bovinocultura) na forma de fezes, urina e camas, resíduos de curtumes, farinhas de
ossos e sangue e resíduos de abatedouro somados contêm cerca de 680.000
toneladas (t) de N, 660.000 t de P2O5 e 440.000 t de K2O, o que representam
aproximadamente 27%, 21% e 12% do total anual consumido de N, P e K pela
agricultura brasileira, respectivamente (BENITES et al., 2010).
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Diferentemente do sistema de produção de fertilizantes minerais, que exige
grandes investimentos e instalações de grande porte, o segmento dos fertilizantes
organominerais se enquadra a arranjos produtivos locais, associando-se a outros
sistemas de produção e próximos às fontes de matérias-primas disponíveis,
podendo ser uma alternativa para as empresas de pequeno e médio porte. Este
modelo industrial normalmente gera mais empregos diretos que as grandes
indústrias de fertilizantes (BENITES et al., 2012).
A maior aceitação dos organominerais pelo mercado produtor de grãos, que é
o maior consumidor de fertilizantes no Brasil, está baseada na superação de três
desafios: a peletização do composto orgânico juntamente com a parte mineral; o
desenvolvimento de formulações com maior concentração de NPK; e padronização
dos produtos acabados (OLIVEIRA, 2014).
Em relação às vantagens comparativas do fertilizante organomineral, esperase uma redução significativa das perdas de nitrogênio e maior eficiência na
disponibilização de Fósforo (P), em função da presença de grande quantidade de
ânions orgânicos nos fertilizantes organominerais. Estes ânions competem pelos
sítios

de

adsorção

de

P,

abundantes

em

solos

tropicais,

reduzindo

momentaneamente a fixação deste nutriente, favorecendo a absorção pelas plantas.
Espera-se ainda aumento da atividade microbiana no entorno da área de aplicação
do fertilizante organomineral devido ao fornecimento de energia para os
microrganismos pela matéria orgânica contida no fertilizante (BENITES et al., 2012).
Entretanto, tem-se que o setor carece de políticas de crédito e incentivo, com
linhas de financiamento específicas, à semelhança do setor de fertilizantes minerais
e de calcário, que receberam grande montante de investimentos principalmente a
partir da década de 70 (Plano Nacional de Fertilizantes e Plano Nacional de Calcário
Agrícola). As empresas fabricantes têm buscado conquistar seu nicho de atuação no
mercado, através do uso de tecnologias que garantam a eficiência em seus
processos produtivos e obtenção de produtos de qualidade assegurada. As
tecnologias utilizadas são, em sua maioria, desenvolvidas internamente pelos
próprios dirigentes das firmas.
Interessante observar que o uso de fertilizantes (independente da fonte
mineral ou orgânica) é vinculado ao subsídio ao crédito pelo produtor rural e a
demanda

sofre

ação

direta

dos

planos

e

programas

governamentais.
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3.3 O mercado de fertilizantes organominerais

O Brasil produziu 5 milhões de toneladas em 2011 pelas estimativas da
RedeFertBrasil, com um crescimento da produção de fertilizantes organominerais
estimado em 15% ao ano, no período de 2005 a 2012. Estima-se que até 2020, com
a

ampliação

da

capacidade

instalada

para

a

produção

de

Fertilizantes

Organominerais, o passivo ambiental da avicultura e suinocultura possa ser
minimizado em até 80 %. Para tanto, é necessário o aumento da produção nacional
de insumos de base orgânica, principalmente devido ao maior consumo de
fertilizantes organominerais, de 6,3 milhões de t/ano passando para 12 milhões t/ano
em 2015, e para 20 milhões t/ano em 2020 (BENITES et al., 2012).
Em 2012, esse mercado representou 10 % do consumo de NPK no Brasil, e a
tendência é de crescimento ainda maior para os próximos anos. Segundo a
Confederação Nacional da Agricultura (CNA), em 2013 foram comercializados 3,5
milhões de toneladas de organominerais.
De acordo com dados levantados pela autora a produção de fertilizantes
organominerais para uso no solo em 2014 pode ser estimada em 2,5 milhões de
toneladas.
As estimativas previstas no “Novo Plano Nacional de Fertilizantes” em 2010
apontavam aumento da produção nacional de fertilizantes organominerais de 3,5
para 8 milhões de toneladas/ano até 2015 e para 15 milhões de toneladas/ano até
2020 no Brasil.
O faturamento médio estimado é da ordem de R$833 milhões em 2014, de
acordo com dados de Campos Consultores.
As principais culturas agrícolas atendidas pelos organominerais são:


Soja;



milho;



hortaliças.

Outro dado relevante do setor e que pode ser observado no gráfico a seguir é
que a taxa de crescimento da produção de fertilizantes organominerais é da ordem
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de 10 % ao ano, enquanto para o setor de fertilizantes minerais é da ordem de 6 %
ao ano.

Gráfico 2 – Produção de fertilizantes minerais e organominerais (Milhões de
toneladas).

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Associação Nacional para Difusão de
Adubos – ANDA (2015).

3.4 Organização do setor

Atualmente o setor das empresas fabricantes de organominerais para o uso
no solo está representado pela Associação Brasileira de Insumos para Agricultura
Sustentável (INPAS), que desde 2003 desenvolve projetos de fomento, consolidação
e alavancagem dos insumos de base orgânica.
O termo insumos de base orgânica contempla as seguintes categorias de
produtos: fertilizantes orgânicos e organominerais, biofertilizantes, condicionadores
de solos e substratos para plantas, pois normalmente as empresas fabricantes
produzem mais de uma categoria de produtos como forma de melhorarem as suas
margens de venda e atingirem nichos diferenciados de mercado.
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A representação surgiu da necessidade de organização do setor para que
através de uma entidade de classe, as demandas fossem reunidas e assim as
empresas possam atuar com maior peso junto aos órgãos reguladores.
Na maioria dos casos as empresas fabricantes possuem porte de pequeno a
médio, empregando cerca de 30 a 100 colaboradores com plantas industriais cuja
capacidade produtiva varia entre 3 a 10 toneladas de fertilizante produzida por hora
trabalhada.
Diferentemente do sistema de produção de fertilizantes minerais, que exige
grandes investimentos e instalações de grande porte, o setor de fertilizantes
organominerais se enquadra em arranjos produtivos locais, associando-se a outros
sistemas de produção e disponibilidade e proximidade das fontes de matériasprimas disponíveis, podendo ser uma alternativa às empresas de pequeno e médio
porte. Esse modelo industrial normalmente gera mais empregos diretos que as
grandes indústrias de fertilizantes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSUMOS
PARA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, 2009).
A consolidação do setor se deu entre 2006 e 2008, com perfil de empresas
bastante tradicional, ou seja, as indústrias fabricantes têm em média 20 anos de
atuação. Há também empresas com menos de 5 anos de existência, para atender às
crescentes demandas por novos produtos e necessidade de aumento da
produtividade das culturas.
Devido a limitações de escala de produção, o mercado de fertilizantes
organominerais explora nichos de mercado diversificados, não competindo
diretamente com a indústria tradicional de fertilizantes minerais. Com o
fortalecimento desses segmentos, surgirão novos empregos nas plantas de
produção, na coleta da matéria-prima e na distribuição dos produtos acabados.
Adicionalmente, a produção regionalizada de fertilizantes pode promover ganhos de
logística e permitir o desenvolvimento de fertilizantes específicos para os sistemas
produtivos locais, respeitando diferenças de solo, clima e cultivos, o que permitirá
aumento na eficiência do uso desse importante insumo da cadeia agrícola.
(BENITES et al., 2010).
Desta forma, trata-se de um setor acima de tudo reciclador que vem de
encontro com os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que enfatiza a
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importância do aproveitamento e agregação de valor dos resíduos sólidos, conforme
verificado no Fluxograma 1 a seguir que ilustra a cadeia de produção de fertilizante
organomineral:

Fluxograma 1 – Cadeia produtiva de fertilizantes organominerais
Resíduos
Agroindustriais

Coleta/Classificação

Processador de Resíduos (COMPOSTAGEM)

Fontes Minerais

Indústria ou Misturador

Produto Acabado

Consumidor/Usuário
Fonte: Elaborado pela autora.

3.5 Regulamentação do setor
A partir da pressão das próprias empresas fabricantes juntamente à pesquisa,
a categoria de fertilizante organomineral foi inclusa na legislação do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), conforme a Lei número 6.894 de 16
de dezembro de 1980e a regulamentação específica do setor ocorreu duas décadas
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depois, com a publicação do Decreto nº 4.954, de 14 de Janeiro de 2004 e
Instruções Normativas correlatas.
O Decreto nº 8.059, de 26 de Julho de 2013 (BRASIL, 2013a), alterou o
Decreto nº 4.954/2004 e recentemente o Decreto nº 8.384, de 29 de Dezembro de
2014 também alterou o Decreto nº 4.954/2004. (Figura 2).

Figura 2 – Esquema da legislação de fertilizantes.

Fonte: Carvalho (2015, p. 9).

Especificamente para os fertilizantes organominerais, a Instrução Normativa
nº 25, de 23 de julho de 2009 é a que estabelece as normas sobre as especificações
e as garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e rotulagem desses
produtos. Segundo o que estabelece a IN 25/2009, Art.8º, Parágrafo 1º, os
Fertilizantes Organominerais devem apresentar concentração de carbono mínima de
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8 %, umidade máxima de 30 %, Capacidade de Troca de Cátions (CTC) mínima de
80 mmolc/kg, para os produtos sólidos para aplicação no solo.
Quanto à concentração de nutrientes nas formulações, para os fertilizantes
organominerais a soma de N-P-K comercializados isoladamente ou em misturas
(NP, NK, PK ou NPK) deve ser no mínimo de 10 %, de acordo com Art. 8º, parágrafo
1º, alínea a, enquanto para as formulações de fertilizantes minerais o teor mínimo é
de 21%, para a soma de N-P-K; ou seja, as fórmulas de fertilizantes organominerais
podem ser menos concentradas, entretanto o efeito da matéria orgânica promove a
liberação de nutrientes gradativamente, permitindo que haja maior eficiência na
absorção.
A legislação específica para fertilizantes organominerais encontra-se em
plena atualização, em processo denominado pelo órgão regulador de “consulta
pública”, para que a sociedade civil organizada possa reunir propostas devidamente
embasadas tecnicamente que sejam contrárias ou favoráveis à minuta sugerida.
Destacam-se os principais pontos alterados na lei:


Classificação dos produtos quanto às matérias-primas utilizadas, sendo
estabelecidas apenas as Classes A e B;



Dentre as garantias exigidas:
 carbono orgânico: mínimo de 8% (oito por cento) para produto sólido
e 3% (três por cento) para produto fluído;
 umidade máxima: 20% (vinte por cento) para produto sólido;
 CTC mínima: 80 (oitenta) mmolc/kg para produto sólido.



Concentração mínima de 6 % de combinação NPK no fertilizante
organomineral;



Para o registro de produto, constando no certificado de registro as
garantias mínimas estabelecidas, fica facultado ao detentor do registro
declarar no rótulo, na nota fiscal e documento complementar à nota fiscal
que acompanha o produto, valores superiores da garantia, sem a
necessidade de solicitar novo registro de produto.
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O primeiro registro de Estabelecimento Produtor de Fertilizante na
Categorial II C – Organomineral data do ano de 2004, possivelmente após a
publicação do Decreto 4.954, de 14 de Janeiro de 2004 (Gráfico 3). Nesta época, a
categoria de fertilizantes organominerais estava inserida na categoria de fertilizantes
orgânicos (Categoria II) e somente após a atualização da legislação é que a
categoria tornou-se “independente”, com a publicação da Instrução Normativa nº 53
(BRASIL, 2013b), alterada pela Instrução Normativa nº 6 (BRASIL, 2016).

Gráfico 3 – Estabelecimentos produtores registrados na categoria de fertilizante
organomineral.

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (2015a).

De acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
o número total de empresas registradas é 230, estando concentradas nos seguintes
estados: SP, PR, MG, RS, MT, GO, BA, PE, conforme pode ser verificado na
Tabela 3.
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Tabela 3 – Concentração das empresas produtoras de fertilizantes organominerais
nos Estados:

Fonte: Elaborado pela autora.

O surgimento de novas categorias de insumos agrícolas requereu que as leis
e decretos fossem atualizados, de maneira a contemplar os novos produtos.
Entretanto, o ritmo com que os avanços tecnológicos ocorreram não foi
acompanhado pela legislação e o resultado disso são leis descompassadas, que
acabam por engessar o setor produtivo de insumos agrícolas.
Sérios problemas acontecem pelo não enquadramento dos produtos, causando
a crise de identidade do setor.
As normas atualmente em vigor para fertilizantes orgânicos e organominerais
tratam superficialmente de atributos que indiquem a qualidade agronômica desses
produtos (DOMINGUEZ, 2007).
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Dentre os atributos que caracterizam os insumos de base orgânica, conforme
com os dados apresentados pela empresa Calderõn Consulting, durante o Debate
Conceitual “a influência do teor e estado da matéria orgânica na qualidade dos
fertilizantes”, realizado em São Paulo/SP e organizado pela INPAS - Associação
Brasileira de Insumos para Agricultura Sustentável, a matéria orgânica total presente
na mistura é composta por carbono orgânico total e pelo húmus, que pode ser
mensurado pela indicação do teor de carbono compostável presente. Sendo assim,
seria interessante que a legislação voltada para este segmento contemplasse,
dentre as garantias exigidas, o teor de carbono compostável na mistura e
consequentemente, definir o método analítico mais adequado para a sua
determinação.
O atributo que melhor caracteriza um material orgânico é seu teor de carbono
orgânico total. A caracterização dos materiais orgânicos utilizados com fertilizantes é
dificultada devido à diversidade dos mesmos (RODELLA, 2013).
A determinação de carbono orgânico presente em amostras fertilizantes
orgânicos e organominerais é de grande interesse, segundo (MANZATTO et al.,
1999).
Em 2014 foi publicada a revisão do Manual de Métodos Analíticos Oficiais
para

Fertilizantes

e

Corretivos

do

Ministério

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento, que determina que esta análise seja realizada pela oxidação do
dicromato de potássio em meio ácido. Dentre os métodos recém publicados é
importante garantir a reprodutibilidade de resultados, de forma a garantir resultados
confiáveis.
Até 2004, os fertilizantes organominerais deveriam ter 50 % de material
orgânico em sua formulação, e os outros 50 % de material inorgânico. Antes de
2004, determinava-se o teor de matéria orgânica por incineração, obtendo-se o teor
de carbono orgânico ao dividir o teor de matéria orgânica pelo fator 1,8. Após a
publicação do Decreto nº 4.954/2004 e consequentes Instruções Normativas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, passou-se a exigir dos
fabricantes o teor de carbono orgânico mínimo, sem entretanto discorrer sobre a
qualidade e estado do carbono nas misturas.
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De acordo com a legislação, os parâmetros utilizados para a avaliação de
materiais orgânicos são: pH, umidade, carbono orgânico total e solúvel, ácidos
húmicos e fúlvicos, etc... Desde a fundação da associação, existe muita discussão
acerca dos métodos para extração de substâncias húmicas e fúlvicas.
Sobre os atributos indesejáveis que os produtos podem conter, a Instrução
Normativa nº 27, de 06 de junho de 2006 aprova os limites máximos admitidos para
contaminantes (metais pesados tóxicos, agentes microbiológicos como fungos,
coliformes e helmintos e sementes ou qualquer material de propagação de plantas
daninhas) (BRASIL, 2006).
Em 12 de Abril de 2016 foram publicadas no Diário Oficial da União as
alterações dos Anexos IV e V da Instrução Normativa SDA nº 27, de 06 de junho de
2006, sem entretanto apresentar novas exigências para a categoria de fertilizantes
organominerais.
A legislação contribuiu bastante com a profissionalização do setor produtivo
de insumos agrícolas, que disponibiliza no mercado produtos de qualidade
assegurada para o consumidor e para o meio ambiente. Entretanto, nem mesmo as
instruções normativas relacionadas às metodologias de análise desta categoria de
produtos atende às especificidades do setor, sendo tratados à semelhança do setor
de fertilizantes minerais, o que é incorreto (DOMINGUEZ, 2007).
Pode-se dizer assim, que necessário se faz a reorganização e atualização do
conjunto do arcabouço legal vigente para o setor, para que as empresas fabricantes
não se sintam engessadas por leis e conceitos um tanto quanto arcaicos
(DOMINGUEZ, 2007).

3.6 Tecnologias disponíveis para fabricação de fertilizantes organominerais
No Brasil as tecnologias para a fabricação de fertilizantes organominerais são
normalmente desenvolvidas pelas próprias empresas fabricantes, que adaptam as
máquinas e equipamentos para trabalharem com as matérias-primas orgânicas. Na
maioria dos casos, as empresas não patenteiam as formulações industriais
desenvolvidas principalmente pelo alto custo das patentes, o que acaba por
inviabilizar a empresa.
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E muito pouco do que faturam as empresas é investido em pesquisa e
desenvolvimento de novas tecnologias. As empresas do segmento investem
anualmente 6% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias aplicáveis ao campo (LEVRERO, 2016).
Uma das dificuldades encontradas no Brasil é justamente a baixa oferta de
tecnologia em comparação ao maquinário disponível no mercado internacional.
O desenvolvimento de tecnologias passa por constante aperfeiçoamento e as
empresas trabalham na base de troca de experiências de sucesso, e os novos
produtos são desenvolvidos para atender as demandas de clientes de forma
personalizada.
Nas pequenas e médias firmas de fertilizantes de base orgânica, embora as
parcerias informais, serviços e atendimento direto ao cliente continuem sendo
formas efetivas de apropriação, o uso de patentes, segredos, marcas, desenho
industrial já começa a ser verificado. Contudo, devido à especificidade desse
segmento (tipos de produtos, tamanho dos mercados e das firmas), o uso da
patente, por exemplo, ganha diferentes expressões. A aplicação do ativo não visa
tão somente o retorno financeiro ou proteção da tecnologia quanto ao uso por
terceiros. O alto custo da manutenção de uma patente para uma empresa de
pequeno porte faz com que esse título sirva a outras estratégias tais como o
reconhecimento de sua competência técnica diante de uma marca pouco conhecida.
Neste caso, a patente pode dar visibilidade e credibilidade à firma no mercado, atrair
clientes, consolidar parcerias estratégicas para seu crescimento, além de servir
como título de garantia de financiamentos com agentes públicos e privados tanto
para empresa quanto para aqueles que venham a utilizar sua tecnologia (LAFORET,
2013).
As pesquisas da EMBRAPA apontam que dentre as patentes depositadas no
Brasil para o segmento de fertilizantes organominerais, 20 % referem-se a
processos industriais, 36 % referem-se à pesquisas com resíduos da indústria da
madeira e de papel.
Os procedimentos utilizados pela indústria brasileira de base orgânica são os
mesmos utilizados para fertilizantes minerais, mas normalmente em menor escala.
As indústrias de fertilizantes organominerais em operação no Brasil têm capacidade

42

de produção entre 10.000 e 50.000 toneladas anuais, podendo ser consideradas
médias empresas (BENITES et al., 2012).
Durante as últimas décadas, as inovações observadas na indústria de
fertilizantes no Brasil foram relativas aos processos de produção, procurando a
redução de custos e otimização dos processos. Somente a partir de 2000 e,
principalmente, após a crise do mercado de fertilizantes de 2007, observa-se um
maior número de inovações em produtos e novas tecnologias de fertilizantes no
mercado brasileiro (BENITES et al., 2010).
Basicamente, os avanços tecnológicos concentrados nos produtos referem-se
ao desenvolvimento de produtos líquidos ou em pó para aplicação via foliar, que não
são objeto do presente estudo.
Existe uma tendência de serem trabalhados pela indústria do organomineral
os produtos que contenham substâncias que promovam o controle fitossanitário,
nanotecnologia, fertilizantes com aminoácidos e incorporação da biotecnologia nos
processos

produtivos

de

insumos

agrícolas,

tais

como

microrganismos

solubilizadores de fontes de fósforo.
Os principais produtos fabricados pela indústria são:


Granulados;



Farelados e;



Peletizados.

3.7 A granulação em fertilizantes
Na produção de fertilizantes granulados os insumos (água, vapor, matériasprimas, etc) são dosados em um equipamento chamado granulador, que tem como
objetivo adequar o produto às especificações químicas e aumentar o tamanho das
partículas até um padrão desejado (entre 2 e 4 mm). Após a granulação vem o
processo de secagem que é responsável por remover as substâncias voláteis (água)
utilizadas no processo da granulação.
A granulação é o processo pelo qual partículas de pó muito finas se aderem
entre si para a formação de uma partícula maior, que na realidade são multipartículas denominadas de grânulos (BERNARDES, 2006).
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Os principais custos associados à produção de fertilizantes orgânicos e
organominerais granulados, com suficiente resistência mecânica (após a secagem)
para manipulação, transporte e aplicação estão na necessidade (ou não) da adição
de aditivos (binders) e, também, no consumo energético durante a secagem
(BERNARDES, 2006).
A secagem dos fertilizantes granulados é necessária para evitar o
empedramento ou desintegração dos grânulos, além de contribuir com a redução da
formação de incrustações no interior dos equipamentos.
Devido a esta característica inerente aos fertilizantes granulados (tendência
de formação de incrustações), torna-se comum nestas unidades produtivas o
controle do balanço energético (controle da umidade) como medida à aperfeiçoar a
produtividade e eficiência dos negócios.
Aqui no Brasil o termo granulação é frequentemente utilizado para generalizar
todos os tipos de operações no campo de “Aumento de tamanho” e para o setor de
fertilizantes especificamente, representa a possibilidade de concentrar-se num
mesmo grânulo e de maneira uniforme tanto a quantidade de peso quanto em
nutrientes das principais matérias-primas: nitrogênio, fósforo e potássio.
Uma das formas de se prevenir ou minimizar os efeitos da hidroscopicidade
em fertilizantes é a granulação, através do aumento do tamanho dos grânulos
(ALCARDE et al., 1992).
Os métodos para granulação podem ser divididos em 2 grupos: via úmida
(utiliza algum tipo de líquido no processo) ou via seca. Independentemente da rota
tecnológica utilizada para a produção do fertilizante organomineral, após o
tratamento dos resíduos (físico ou pelo método da compostagem), os fertilizantes
podem ser submetidos ao processo de granulação, secagem e padronização. Para
os produtos farelados, apenas peneiramento e padronização (BENITES et al., 2010).
Os procedimentos utilizados pela indústria brasileira são os mesmos
utilizados para fertilizantes minerais, mas normalmente em menor escala.
As indústrias de fertilizantes organominerais em operação no Brasil têm
capacidade de produção entre 10.000 e 50.000 toneladas anuais, podendo ser
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consideradas médias empresas. Existem empresas com produção anual inferior a
10.000 toneladas, que atendem mercados regionalizados.
Em termos de rendimento (toneladas de produtos fabricados por hora), de
acordo com pesquisa realizada através de questionário para levantamento de dados
sobre o setor constatou-se que, para os produtos granulados o rendimento médio
gira em torno de 3 toneladas produzidas por hora, enquanto para os produtos
farelados o rendimento médio é de 10 toneladas produzidas por hora.
Os dados levantados da planta industrial para a produção de fertilizantes
organominerais granulados foram cedidos pela empresa Calderõn Consulting,
empresa de consultoria e assessoria técnica em fertilizantes, bem como
levantamento de custos de produção por telada produzida.
Dentre os métodos pesquisados na literatura e identificado pela empresa
participante da pesquisa para a granulação de fertilizantes organominerais tem-se o
método água-vapor (via seca),que como o próprio nome diz, faz uso da água para
ajudar a ligação e compactação de matérias-primas em pó em um prato granulador.
Também chamado de granulação física. O método citado é o mesmo utilizado para a
granulação de superfosfato simples e para as formulações de N-P-K no grânulo. O
Fluxograma 2 deste processo produtivo é apresentado a seguir:
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Fluxograma 2 – Processo de produção de fertilizante organomineral granulado.

Matérias-primas orgânicas

Minerais naturais ou
transformados

Pesagem
Sólidas
Misturador
Sólidas
Granulador
Sólidas
Secador
Sólidas
Peneira
Sólidas
Resfriador
Sólidas
Ensaque
Sólidas

Fonte: Elaborado pela autora.

Pouca ou nenhuma reação química ocorre entre os sólidos para promover a
granulação, que depende basicamente da textura e solubilidade das matérias-primas
sólidas que serão granuladas.
Para este processo em questão, a principal demanda energética consiste na
etapa de secagem dos materiais. Como regra geral, a maioria dos processos de
granulação água-vapor opera com baixa umidade no granulador, da ordem de 5-15
% , o que contribui para que a demanda energética não seja excessiva.
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3.8 Produtos Farelados
Para os produtos farelados, pelo questionário respondido pela empresa
participante da pesquisa, adotou-se um rendimento médio de produção de 10
toneladas produzidas por hora.
O fertilizante farelado apresenta partículas menores (maior superfície
específica) do que o fertilizante granulado. Isso tem implicações diretas na eficiência
dos fertilizantes, dependendo da forma química na qual se encontram os elementos
disponíveis (MARTINS, 2007).
Formas pouco solúveis em água, como os óxidos silicatados, são mais
rapidamente absorvidas se aplicadas como fertilizante farelado ou pó (maior
superfície específica). No caso de formas muito solúveis em água, é preferível que
sejam aplicadas como fertilizante granulado, o que reduz as perdas de boro,
especialmente em solo arenoso e sob condições de elevada pluviosidade.
Os

produtos

farelados

possuem

as

especificações

granulométricas

constantes na Instrução Normativa nº 25, de 23 de julho de 2009. Nesta legislação
está

prevista

igualmente

a

categoria

dos

“Produtos

sem

especificação

granulométrica”, para os produtos que não atendam os critérios da lei.
Os custos associados ao processo produtivo de fertilizantes organominerais
farelados estão relacionados à etapa da compostagem; entretanto, para a pesquisa
em questão, foram desconsiderados, passando a ser contabilizada a demanda
energética após a obtenção do composto. Não foi contabilizada a demanda
energética nos produtos farelados, pois não há secagem de materiais no processo,
conforme Fluxograma 3 a seguir:
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Fluxograma 3 - Processo de Mistura em Batelada (para Fertilizante Organomineral
Farelado):

MP org +inorg.

Dosagem

Triturador

misturador

Fonte: Elaborado pela autora.

ensaque

Produto Acabado

3.9 Produtos Peletizados
Sobre os produtos peletizados, foram encontrados dados na tese de Gustavo
Ramos de Oliveira em 2014 apresentada à Universidade Federal do Paraná, que
utilizou processo físico-químico-mecânico de digestão e de peletização de cama de
aviário para a produção de composto orgânico e de fertilizantes organominerais.
Trata-se de uma tecnologia que está em processo de patente junto ao
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) (PI0910087-3 A2) e consiste das
seguintes etapas:
1ª Etapa: aquecimento por uma hora num gradiente de temperatura variando
entre 40 a 70 ºC;
2ª Etapa: Homogeneização. Adição de 100 kg de óleo de borra de algodão
por telada de cama de aviário e posteriormente essa “massa
quente” foi direcionada à uma prensa extrusora de eixo helicoidal,
com capacidade para processar 3 toneladas/hora;
3ª Etapa: Adição da fração mineral (uréia, monoamônio fosfato - MAP, cloreto
de potássio e ácido bórico);
4ª Etapa: Peletização, etapa na qual o composto orgânico ou o fertilizante
organomineral passaram por uma matriz perfurada, sob pressão,
ocorrendo a formação dos pellets.
A tecnologia empregada na fabricação de organomineral produzido com torta
de filtro confere a mesma propriedade de fertilizante de liberação lenta (slow
release), o que diminui a lixiviação de nutrientes minerais e a fixação de fósforo no
solo, aumentando a eficiência agronômica do fertilizante. No processo de produção
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deste organomineral é utilizado um polímero orgânico biodegradável solúvel em
água que tem a função de proporcionar a liberação gradual dos nutrientes. Esse
polímero retém a fase mineral do fertilizante dentro de uma matriz orgânica porosa,
produzindo o efeito de “slow-release”, ou seja, ao entrar em contato com o solo ele
libera os nutrientes de forma contínua e controlada, reduzindo a possibilidade de
perdas por lixiviação e mantendo a planta nutrida constantemente durante todo o
período de crescimento (SOUSA, 2014).
O principal problema encontrado nos fertilizantes organominerais peletizados é
o esfarelamento e segregação na mistura de grânulos, pela desuniformidade de
grânulos peletizados. Além disso, dependendo da matéria-prima utilizada, o alto
custo do processo de extrusão.

3.10 Principais gargalos do setor
À semelhança dos setores de fertilizantes minerais e calcários que tiveram
grande aporte de investimentos governamentais com o advento do Plano Nacional
de Fertilizantes lançado na década de 70, a indústria de fertilizantes organominerais
carece de políticas públicas de estímulo e linhas de crédito e financiamento
específicas para o setor.
Em 2010 houve a tentativa de elaboração de um novo Plano Nacional de
Fertilizantes com a inclusão da categoria dos fertilizantes organominerais.
Entretanto, só foram consideradas as formulações a partir de dejetos e resíduos da
produção animal.
Com a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos aumentou a
disponibilidade de fontes de matérias-primas que precisam ser estudadas para
conhecimento do potencial para utilização destas fontes para a produção de
fertilizantes organominerais.
Esta indução do crescimento passa por medidas que visem remover as
barreiras no campo ambiental (morosidade dos processos de licenciamento das
fábricas), tributário (isonomia de impostos e tributos entre os setores produtivos e
incentivos às empresas recicladoras) e tecnológico (desenvolvimento de processos
específicos e de baixo custo e desenvolvimento de equipamentos para otimizar a
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aplicação de fertilizantes organominerais) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
INSUMOS PARA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, 2009).
Em 2015, por iniciativa da EMBRAPA e BNDES, foi promovido o I Encontro
de Inovação e Negócios em Fertilizantes Organominerais, justamente para tentar
suprir a lacuna de inexistência de linha de crédito para o setor.

3.11 Novas tendências em fertilizantes organominerais: Resíduos Orgânicos
Carbonizados
Estudos sobre o uso de resíduos orgânicos carbonizados têm sido fonte de
pesquisas da EMBRAPA para o desenvolvimento de uma nova geração de
fertilizante organomineral, o biocarvão. Esse material estimula o crescimento das
raízes das plantas, aumenta o armazenamento de carbono e a biodiversidade de
microrganismos no solo (DIAS, 2016).
O biocarvão é uma tentativa de replicar os solos antrópicos, a partir do
resultado da carbonização de biomassa em ambiente com pouco ar (pirólise),
podendo ser aplicado no solo a fim de enriquecer o carbono e o condicionamento da
terra, além de aumentar a retenção de água.
No Mato Grosso, a EMBRAPA produziu biocarvão a partir de serragem,
resíduo considerado problema ambiental na região. O material, depois de
carbonizado, foi colocado em sulcos em plantações de espécies florestais e
maracujá, com bons resultados.
Na Alemanha, o resultado da aplicação do biocarvão no solo foi o aumento no
teor de carbono de 0,62% para 0,85%, além de comprovar o efeito positivo do
produto na biota do solo, com crescimento de bactérias, micorrizas e minhocas,
ajudando também a proteger a perda de nutrientes pela lixiviação.
No campo da compostagem, o biocarvão leva à redução no tempo de
decomposição da matéria orgânica e gera menores emissões de gases de efeito
estufa e volatização da amônia.
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3.12 Eficiência Agronômica
A maioria das pesquisas levantadas na literatura comparam a eficiência
agronômica de fertilizantes organominerais com fontes de fertilizantes minerais,
entretanto não foram encontrados estudos comparativos da eficiência agronômica
dos fertilizantes organominerais farelados e granulados, nem tampouco para as
demais especificações granulométricas desta categoria de produto.
Pesquisas vêm sendo realizadas para avaliar os efeitos agronômicos dos
fertilizantes organominerais em diversas culturas, como soja, trigo e aveia
(DUARTE et al., 2013, WIETHÖLTER et al., 1994); melão (FERNANDES et
al., 2002); café (FERNANDES et al., 2007); milho (SOUSA et al., 2011,
TEIXEIRA et al., 2011, TIRITAN et al., 14 2010), batata (ZEBARTH et al.,
2012, CARDOSO et al., 2013), cana-de-açúcar (TEIXEIRA et al., 2012,
SOUSA et al., 2012), feijão (MORESCHI et al., 2013).
A disponibilidade de nutrientes no solo pela aplicação do fertilizante
organomineral também vem sendo estudada por alguns autores (SOUSA et
al., 2013; BÜLL; CORRÊA; TECCHIO, 1999; SILVA et al., 2010; SCHIAVONI
et al., 2011; STEINER et al., 2011). (apud SOUSA, 2014, p. 13-14)

Os fertilizantes organominerais têm como objetivo aumentar o teor de
nutrientes dos materiais orgânicos e a eficiência dos fertilizantes minerais (NOVAIS
et al., 2007).
Estudos realizados com as culturas de milho e soja verificaram incremento de
20% na produção de matéria seca dessas culturas, quando se utilizou fertilizante
organomineral comparativamente à uma fonte mineral (TEIXEIRA et al., 2011;
SCARAMUZZA; CHIG; CASONATTO, 2011).
Em geral os parâmetros avaliados nos teste de eficiência agronômica foram:
produção de massa seca da parte aérea das plantas, altura de plantas,
perfilhamento de plantas.
O perfilhamento de plantas, entre outros fatores, é influenciado pela
adubação, em especial a nitrogenada e fosfatada.
Na pesquisa bibliográfica realizada observou-se que não existem protocolos
de avaliação padronizados para os experimentos de eficiência agronômica: alguns
trabalhos foram realizados em condições que simularam experimentos a campo,
outros foram conduzidos em casa de vegetação, onde as interferências climáticas
são mais incidentes.
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4 METODOLOGIA
O objetivo da metodologia é o aperfeiçoamento dos procedimentos e critérios
utilizados na pesquisa (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).
Para a realização do presente trabalho foi empregada a metodologia da
pesquisa de levantamento. A adoção desta metodologia decorreu da necessidade
de se encontrar uma ferramenta capaz de avaliar o nível tecnológico das empresas
fabricantes de fertilizantes organominerais, no que se refere aos custos de produção
e tecnologias utilizadas em processos industriais. Pouco conhecimento é associado
ao setor, que não dispõe de dados estatísticos consolidados e representativos sobre
a produção e volume comercializados.
Os levantamentos são próprios para os casos em que o pesquisador deseja
responder a questões acerca da distribuição de uma variável ou das relações entre
características de pessoas ou grupos, da maneira como ocorrem em situações
naturais. Embora os levantamentos possam ser planejados para estudar relações
entre variáveis, inclusive as de causa e efeito, são estratégias mais apropriadas para
a análise de fatos e descrições (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).
Diferentemente do que ocorre com os experimentos, em que são controladas
as variáveis e simplificados os fenômenos, nas pesquisas de levantamento uma
multiplicidade de influências pode interferir nos processos estudados (MARTINS;
THEÓPHILO, 2009).
Na comparação dos custos de produção foram utilizadas como fonte de
informações

a

avaliação

dos

questionários

respondidos

pelas

empresas

participantes, além da avaliação do segmento de fertilizantes organominerais e
anuários do setor. A estas informações foi reunido material bibliográfico,
observações da autora do trabalho, dados do contexto histórico e regulatório voltado
para o setor.
O setor produtivo de fertilizantes (inclusive os de base orgânica) é
basicamente dependente de fontes não renováveis de energia nos processos
produtivos; além de ser tomador, e portanto, não determinante dos preços de
energia, de acordo com Manual de Conservação de Energia na Indústria de
Fertilizantes, 1985. A parcela de energia usada com o insumo fertilizante (produção,
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embalagem, transporte e aplicação), situa-se na média mundial, na faixa dos 35 aos
64 % da energia total requerida no sistema de produção agrícola.
Por isso, é importante que as indústrias busquem alternativas para eficiência
energética de suas plantas industriais.
Os dados de custos de produção foram levantados junto a duas empresas
que atuam no setor, sendo uma delas fabricante de fertilizante organomineral
farelado cuja planta industrial está localizada na cidade de Guaxupé, no sul do
estado de Minas Gerais. A outra se trata de uma empresa privada de consultoria,
assessoria técnica e engenharia de produtos e processos em fertilizantes, a qual
apresentou os dados para uma planta de fertilizante organomineral granulado.
O questionário foi elaborado considerando-se a mesma fórmula de produto
comercial 03-12-06, conforme Apêndice A.
Para o presente trabalho os nomes das empresas foram ocultados, de forma
a respeitar tanto o sigilo, mas sobretudo a integridade das informações transmitidas.
Foram aplicados os questionários via eletrônica bem como realizados diversos
contatos telefônicos para discussão dos dados.
Vale ressaltar que o rendimento (produtividade) foi calculado em razão das
horas trabalhadas dia, dias trabalhados\mês e meses trabalhados\ano.

4.1 Avaliação econômica de projeto
A avaliação de um projeto consiste em identificar, quantificar, dar valor aos
benefícios e custos atribuíveis à sua execução ao longo de toda sua vida.

A

avaliação de projetos é uma ferramenta que permite tomar decisões, isto é, ajuda a
determinar como utilizar os recursos disponíveis da melhor forma possível (uso
eficiente dos recursos) (BOTTEON, 2009).
Na análise econômica buscou-se comparar os custos de produção das
plantas de fertilizantes organominerais granulado e farelado, para averiguar de que
forma tais custos são impactados pela tecnologia utilizada em processo produtivo.
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O termo “custo”, para fins de análise econômica, tem como significado a
compensação que os donos dos fatores de produção, utilizados por uma firma para
produzir determinado bem, devem receber para que eles continuem fornecendo
esses fatores à mesma.
Os custos de produção são os custos que ocorrem até a fabricação do
produto. Eles citam como exemplos o custo das matérias-primas ou o custo de
manutenção.
A função do custo total foi obtida a partir do somatório dos custos fixos e
custos variáveis que foram formados de acordo com as seguintes composições:

4.2 Composição do custo fixo
Por definição, o custo fixo é um fator de produção que não apresenta variação
no valor em função da produção ou atividade da empresa.
Os custos fixos podem ser diretos e indiretos. No presente trabalho, foram
considerados apenas os custos fixos diretos. Para tal levantamento de dados foram
considerados os gastos médios com a folha de pagamento de funcionários (incluídos
os encargos sociais, férias e 13º salário) operacionais, administrativo-comerciais e
também o custo de investimento, considerando-se 3 turnos de trabalho.
Serão considerados nos custos fixos os salários, encargos sociais e outros
benefícios (cesta básica, transporte, dentre outros), sendo adotadas médias para
estes valores da ordem de 40 a 45 % do custo fixo direto, dependendo da escala da
fábrica.
O piso salarial do Engenheiro Agrônomo foi baseado no salário mínimo
vigente para o regime de 8 horas diárias de trabalho na semana, em atendimento à
Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966 e Resolução nº 397, de 11 de agosto de 1995,
ambas do CONFEA, órgão que fiscaliza e zela pelo cumprimento do regime
profissional, tendo como referência o respeito ao cidadão e à natureza .
Dentre

as

categorias

que

compõem

o

quadro

operacional

foram

considerados: líder de produção, operadores de máquinas e equipamentos e
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funcionários que atuam diretamente com os equipamentos de manutenção e
elétrica.
Foram utilizados valores de referência para folha de pagamento de salário
administrativo-comercial bem como do operacional, apenas variando a quantidade
de funcionários em função da capacidade produtiva informada por ano. As Tabelas
4 e 5 apresentam os quadros de funcionários e os gastos com salários anuais,
baseado em valores para o ano de 2015. De acordo com reajuste do salário mínimo
adotado pelo Governo Federal em Dezembro de 2015, os salários foram corrigidos
em 12 % na média.

Tabela 4 – Quadro de funcionários/pessoal e valores de salários da planta de
Fertilizante Organomineral Farelado (Base de produção 1 t/hora).

FOM FARELADO
ADM - COM
Cargos/Funções
Engº Agrº
Comercial
Serv. Gerais (diarista)
Sub-total (1)
Líder de produção
Operadores prod
Manutenção (Mec. e Eletr.)
Sub-total (2)

Fonte: Elaborado pela autora.

Núm. De Fun.
1
1
1
3
OPERACIONAL
1
15
2
18

Salário Base
R$ 7.092,00
R$ 4.000,00
R$ 1.500,00
R$ 12.592,00
R$
R$
R$
R$

3.400,00
900,00
2.000,00
6.300,00

Salario Anual
R$ 85.104,00
R$ 48.000,00
R$ 18.000,00
R$ 151.104,00
R$ 40.800,00
R$ 162.000,00
R$ 48.000,00
R$ 250.800,00
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Tabela 5 - Quadro de funcionários/pessoal e valores de salários da planta de
Fertilizante Organomineral Granulado (Base de produção 1 t/hora).
FOM GRANULADO
ADM - COM
Cargos/Funções
Engº Agrº
Comercial
Secretário Adm e faturista
Serv. Gerais (diarista)
Sub-total (1)
Líder de produção
Operadores prod
Manutenção (Mec. e Eletr.)
Sub-total (2)

Núm. De
Fun.
Salario Base
1
R$
7.092,00
1
R$
4.000,00
1
R$
2.000,00
1
R$
1.500,00
4
R$
14.592,00
OPERACIONAL
3
R$
10.200,00
18
R$
900,00
6
R$
2.000,00
27
R$
13.100,00

Salario Anual
R$
85.104,00
R$
48.000,00
R$
24.000,00
R$
18.000,00
R$
175.104,00
R$
R$
R$
R$

122.400,00
194.400,00
144.000,00
460.800,00

Fonte: Elaborado pela autora.

Considerados os salários, em seguida foram calculados os Custos Fixos
Indiretos relativos ao quadro Administrativo Comercial (CFI) e Custo Fixo Direto
Operacional (CFD) das duas plantas igualmente. E finalmente, o Custo Industrial
Consolidado.
As Tabelas 6 e 7 demonstram os valores obtidos.
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Tabela 6 - Custo fixo consolidado FARELADO 2015

Fonte: Elaborado pela autora.
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Tabela 7- Custo fixo consolidado GRANULADO 2015, considerando-se 3 turnos de
trabalho.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.3 Custo de investimento
Para o custo de investimento foi considerado o prazo para amortização do
investimento em 10 anos, adotando-se uma taxa de correção de 8,5 % ao ano,
sendo calculado o custo de amortização por tonelada produzida de fertilizante.
Foram levantados junto à empresa Calderõn Consulting os preços e quantidades de
equipamentos da Planta Piloto de Granulação, conforme Anexo A.
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Os mesmos preços de equipamentos foram adotados para a planta de
fertilizante organomineral farelado conforme a Tabela 8, calculando-se uma
estimativa do valor total investido de acordo com a Tabela 9 que segue:
Tabela 8 – Custo de equipamentos da planta de fertilizante organomineral farelado.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Tabela 9 – Custo de investimento das plantas de fertilizantes organominerais
(granulado e farelado).

Fonte: Elaborado pela autora.

4.4 Composição do custo variável
Por definição, os custos variáveis são aqueles que variam conforme a
produção ou quantidade de trabalho. Podem ser calculados com a seguinte fórmula:
Custo variável (CV) = custo variável direto (CVD) + custo variável indireto
(CVI)
Os custos variáveis diretos estão relacionados às matérias-primas utilizadas
na formulação (quantidades e valores), e foram considerados os valores
semelhantes para as plantas de fertilizantes organominerais granulados e farelados,
de acordo com as planilhas detalhadas nos Apêndices B e C.
Já os custos variáveis indiretos que compõem o sistema são:
a) Custo da geração de calor necessária para a secagem;
b) Consumo de energia elétrica;
c) Consumo de combustível;
d) Custo para aquisição de embalagens;
e) Custo de materiais de consumo primário.
Para cada planta de fertilizantes foram apresentados os consumos e custos
que podem ser verificados nos Apêndices B e C igualmente.
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4.5 Margem de contribuição ou Margem de Lucro Líquida
Segundo a definição, consiste em descontar do preço de venda do produto os
custos para a sua produção. Primeiramente foi calculado o custo dos produtos para
venda de acordo com a seguinte fórmula:
Custo do produto para venda (CPV) (R$/t) = CV + CF
CV = Direto + Indireto\t;
CF = Direto (Folha + Despesas e Desembolsos) \t.

CPV = CV + CF
A partir de então, a margem de lucro líquida foi calculada descontando-se do
preço de venda os custos de produtos para venda, conforme segue:
Margem de lucro líquida (MLL) = Preço de Venda – CPV
MLL = PV - CPV
De acordo com os dados apresentados pelas empresas de fertilizantes
organominerais farelados e granulados, o preço de venda adotado para os produtos
foi o mesmo de R$ 1.250,00. Vale ressaltar que se trata do preço CIF, ou seja, já
considerados os valores de frete. Em português, o termo CIF refere-se à custo,
seguro e frete, ou ainda, custo incluso o frete.

4.6 Fluxo de Caixa e Pay back
Por definição, fluxo de caixa é a expressão ao longo do tempo de valores
líquidos do caixa (diferença entre as entradas e as saídas ou encaixes e
desencaixes) (QUIZA, 2011).
Para levantamento do fluxo de caixa foi adotado o mesmo valor de venda dos
produtos de R$1.250,00. Vale ressaltar que se trata do preço CIF, ou seja, já
considerados os valores de frete.
Das deduções de vendas foi adotada taxa de 10 % e gastos com propaganda
e marketing adotada taxa de 2% sobre o valor das receitas brutas.
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Por definição, tem-se que o pay back é o tempo decorrido entre o investimento inicial
e o momento no qual o lucro líquido acumulado se iguala ao valor desse
investimento.
Deve ser interpretado como o tempo necessário para que o projeto atinja seu
ponto de equilíbrio (recupere os investimentos realizados) (QUIZA, 2011).
O Payback é denominado como o tempo de repagamento do investimento ou
empréstimo, ou seja, a quantidade de período que se leva para recuperar o
investimento ou o tempo que o investimento leva para zerar seu fluxo acumulado
(MOTTA et al., 2009).

4.7 Valor presente líquido
Por definição, o cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) permite calcular o
valor líquido de um investimento, utilizando-se a taxa de desconto de uma série de
desencaixes futuros (valores negativos) e encaixes futuros (valores positivos)
(QUIZA, 2011).
O VPL permite calcular o retorno do valor líquido atual de um investimento,
com base em uma taxa de desconto e uma série de pagamentos futuros (valores
negativos) e renda (valores positivos).
No presente trabalho, foi considerado o mesmo período de tempo de 10 anos
para os fluxos de caixa de ambas as plantas de fertilizantes, farelados e granulados
e adotada a taxa SELIC de 14,15 %, conforme consulta ao site do Banco Central do
Brasil (2016).

4.8 Taxa Interna de Retorno
A Taxa Interna de Retorno (TIR) corresponde à taxa de desconto que zera o
valor presente líquido de um projeto (MOTTA et al., 2009).
O fluxo de caixa inicial foi representado pelo valor do investimento no que foi
chamado “ano zero”, o que significa dizer que as fábricas entraram em produção a
partir do segundo ano.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentados mostram que ocorreu diferença no consumo
energético entre as fábricas de fertilizante organomineral granulado e farelado
devido à geração de calor necessária à secagem no fertilizante organomineral
granulado e também no custo fixo direto.
Os cálculos dos consumos energéticos, iniciando-se pela planta de
granulação foram os seguintes:
O Custo da geração de calor necessária para a secagem (apenas para a
planta de fertilizante organomineral granulado) será calculado em Kcal/t,
necessário para secar 1,0 tonelada (1.000 Kg) de produto, conforme demonstrado
na planilha a seguir, de acordo com os dados disponibilizados pela empresa
Calderõn Consulting. De acordo com Balanço de Massa e Térmico – Sistema de
Secagem, apresentado pela empresa, tem-se que são necessários 393.800
Kcal/hora para secar 1 tonelada do material. 1
Adotou-se o Poder Calorífico Inferior da Lenha (PCI) médio em 2.200
Kcal/hora, conforme Tabela 10 a seguir:

Tabela 10 - Poder Calorífico Inferior (PCI) e peso específico das biomassas cavaco
e lenha.

Fonte: Nascimento (2007).

1

Informação obtida de forma sigilosa
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A partir desses, dados, chegou-se à equação:
Equação 1:
400.000 kcal/hora /2.200 Kcal/hora = 181,8 kg de lenha
Adotando-se a densidade da lenha em 0,62 kg/m3, tem-se a seguinte
equação:
Equação 2:
181,8 kg de lenha/0,62 = 293 m3/h lenha
Adotando-se o custo da telada de lenha em R$80,00/t de lenha, tem-se o
seguinte cálculo:
293 m3/h lenha * 80/1000 = R$23,44/t
Portanto, tem-se que o custo para secagem em kcal/t produzida foi estimado
em R$23,44/t.
Para estimativa do consumo de energia elétrica, foi adotada o seguinte fator
de conversão de cavalo-vapor para quilowatt:
1 cv = 0,735499 kw
De acordo com dados repassados pela empresa, a potência instalada por
telada é 73 cv = 53,69 kW.h\t;
O valor do quilowat de energia consumida foi levantado junto à Companhia
Energética do Ceará (COELCE), pois a planta de fertilizante organomineral
granulado estudada está localizada neste estado. As tarifas de energia podem ser
conferidas na Tabela 11 que segue.
O custo de energia é R$ 34,63 por telada, pois o valor kW.h = 0,64, então:
53,69 kWh x R$0,645\kWh = R$ 34,63/t.
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Tabela 11 – Tarifas de energia elétrica praticadas no Nordeste

Fonte: COELCE (2016).

Com base nas informações levantadas sobre os custos das matérias-primas,
consumo energético e de combustível, aquisição de embalagens e materiais para
consumo primário, foi realizado o cálculo dos custos variáveis totais para as duas
plantas de fertilizantes organominerais (em reais por telada produzida), conforme a
equação descrita a seguir:
Custo variável indireto (CVI) = consumo energia+ consumo de lenha+
consumo de óleo diesel + consumo materiais diretos+ embalagem (sacarias)

5.1 Cálculo do custo variável para a planta de fertilizante organomineral granulado

Custo variável (CV) = custo variável direto (CVD) + custo variável indireto (CVI)
CVD= R$601,57/t
CVI = R$90,46/t
Custo variável (CV) = R$692,03/t
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5.2 Cálculo do custo variável para a planta de fertilizante organomineral farelado
Custo variável (CV) = custo variável direto (CVD) + custo variável indireto (CVI)
CVD= R$601,57/t
CVI = R$35,14/t, conforme valores do Quilowatt hora adotados consultados no site
da CEMIG
Custo variável (CV) = R$636,71/t

O valor do quilowat de energia consumida foi levantado junto à CEMIG –
Companhia Energética de Minas Gerais, pois a planta de fertilizante organomineral
farelado estudada está localizada neste estado. As tarifas de energia podem ser
conferidas na Tabela 12 que segue.

Tabela 12 – Tarifas de energia elétrica vigentes no estado de Minas Gerais.

Fonte: CEMIG (2016).

5.3 Cálculo do custo fixo para a planta de fertilizante organomineral granulado
CF (custo fixo) = custo da folha administrativo-comercial + custo da folha
operacional+ custo de investimento
CF = R$392.777,16+ R$1.220.147,52 + R$103.430,00
CF = R$1.716.354,68
Capacidade de produção máxima: 5.000 Kg/hora = 5 t/hr x 5.500 horas/ano = 27.500
t/ano
Considerando-se o fator de utilização de 62%, conforme cálculo que segue:
20 hrs\dia 24 dias\mês x 11 meses\ano = 5.280 hrs fechando 5.280 hrs\ano \ 8.640
hrs\ano = 62%
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Produção anual: 27.500 x 0,62 = 17.050 t/ano
Custo fixo (R$/t) = 1.716.354,68/17.050 = 100,66
Custo fixo (R$/t) = 100,66

5.4 Cálculo do custo fixo para a planta de fertilizante organomineral farelado
CF (custo fixo) = custo da folha administrativo-comercial + custo da folha
operacional+ custo de investimento
CF = R$354.554,64+ R$986.929,44 + R$66.597,30
CF = R$1.408.081,38
Capacidade de produção máxima: 5.000 Kg/hora = 5 t/hr x 5.500 horas/ano = 27.500
t/ano
Considerando-se o fator de utilização de 62%, conforme cálculo que segue:
20 hrs\dia 24 dias\mês x 11 meses\ano = 5.280 hrs fechando 5.280 hrs\ano \ 8.640
hrs\ano = 62%

Produção anual: 27.500 x 0,62 = 17.050 t/ano
Custo fixo (R$/t) = 1.408.081,38/17.050=82,58
Custo fixo (R$/t) = 82,58

5.5 Margem de lucro líquida do produto granulado
Custo do produto para venda (CPV) (R$/t) = CV + CF
CV = Direto + Indireto\t;
CF = Direto (Folha + Despesas e Desembolsos) \t;

CPV = CV + CF
CPV= R$692,03/t + R$100,66/t
CPV = R$792,69/t
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Considerando-se o preço de venda do fertilizante organomineral granulado de
R$1.250,00, tem-se a seguinte margem de lucro líquida:
Margem de lucro líquida (MLL) = Preço de Venda – CPV
Margem de lucro líquida (MLL) = 1.250 – 792,69 = R$457,31

5.6 Margem de lucro líquida do produto farelado
Custo do produto para venda (CPV) (R$/t) = CV + CF
CV = Direto + Indireto\t;
CF = Direto (Folha + Despesas e Desembolsos) \t;

CPV = CV + CF
CPV= R$636,71/t + R$82,58/t
CPV = R$719,29/t
Considerando-se o preço de venda do fertilizante organomineral farelado de
R$1.250,00, tem-se a seguinte margem de lucro líquida:
Margem de lucro líquida (MLL) = Preço de Venda – CPV
Margem de lucro líquida (MLL) = 1.250 – 719,29 = R$530,71
As informações foram consolidadas na Tabela 13.

Tabela 13 – Custos consolidados.

Fonte: Elaborado pela autora.

5.7 Simulação
Simulação é a representação dinâmica, através de um modelo, de um
conjunto de componentes e variáveis que se inter-relacionam e formam um só
corpo.

Os

modelos

de

simulação,

normalmente,

são

classificados

determinísticos, estocásticos e dinâmicos (WOILER; MATHIAS, 1996).

em:
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Foram feitas duas (2) simulações aumentando-se a produção para 10
toneladas/hora e aumentado o quadro de funcionários operacionais conforme as
Tabelas 14 e 15 :

Tabela 14 – Quadro de funcionários/pessoal e valores de salários da planta de
Fertilizante Organomineral Farelado (Base de produção 10 t/hora).

FOM FARELADO
ADM - COM
Cargos/Funções
Engº Agrº
Comercial
Serv. Gerais (diarista)
Sub-total (1)
Líder de produção
Operadores prod
Manutenção (Mec. e Eletr.)
Sub-total (2)

Núm. De Fun. Salario Base
1
R$
7.092,00
1
R$
4.000,00
1
R$
1.500,00
3
R$ 12.592,00
OPERACIONAL
1
R$
3.400,00
18
R$
900,00
2
R$
2.000,00
21
R$
6.300,00

Salario Anual
R$
85.104,00
R$
48.000,00
R$
18.000,00
R$
151.104,00
R$
R$
R$
R$

40.800,00
194.400,00
48.000,00
283.200,00

Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 15 – Quadro de funcionários/pessoal e valores de salários da planta de
Fertilizante Organomineral Granulado (Base de produção 10 t/hora).

FOM GRANULADO
ADM - COM
Cargos/Funções
Engº Agrº
Comercial
Secretário Adm e faturista
Serv. Gerais (diarista)
Sub-total (1)
Líder de produção
Operadores prod
Manutenção (Mec. e Eletr.)
Sub-total (2)
Fonte: Elaborado pela autora.

Núm. De Fun. Salario Base
1
R$
7.092,00
1
R$
4.000,00
1
R$
2.000,00
1
R$
1.500,00
4
R$ 14.592,00
OPERACIONAL
3
R$ 20.400,00
27
R$
900,00
6
R$
2.000,00
36
R$ 23.300,00

Salario Anual
R$
85.104,00
R$
48.000,00
R$
24.000,00
R$
18.000,00
R$
175.104,00
R$
R$
R$
R$

244.800,00
291.600,00
144.000,00
680.400,00
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Considerando-se a simulação da produção de 10 t/hora de fertilizantes
(farelado e granulado), e aumentando-se o quadro operacional em três (3)
funcionários, foram obtidos novos custos de produção, conforme Apêndices D e E.
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5.8 Análise dos Fluxos de Caixa consolidados
Ao realizar a análise financeira dos investimentos pelo método do Valor
Presente Líquido (VPL), mostra que no final do período de 10 anos, os fluxos de
caixa apresentaram valores elevados, bem como as Taxas Internas de Retorno,
conforme mostrou-se nos Apêndices F e G.
FOM granulado: R$11.173.580,20, TIR: 151,2%
FOM farelado: R$16.397.896,93, TIR: 279,25%
Sendo assim, foram realizadas duas simulações adotando-se os três (3)
preços de venda conforme Tabela 16:
Tabela 16: Fluxos de Caixa Consolidados.

FARELADO
PREÇO VENDA (R$/t)
900,00
VPL (R$)
-1.765.477,71
TIR (%)
----------PAY BACK (Anos)
----------

970,00
1.250,00
1.867.197,22 16.397.896,93
62,23
279,25
4
1

GRANULADO
PREÇO VENDA (R$/t)
900,00
970,00
1.250,00
VPL (R$)
-6.989.794,44 -3.357.109,51 11.173.580,20
TIR (%)
------------- ------------------151,2
PAY BACK (Anos)
-----------------------------2
Fonte: Elaborado pela autora.

No primeiro caso, adotando-se um preço de venda conservador, de
R$900,00/tonelada

e

no

segundo

adotando-se

o

preço

de

venda

de

R$970,00/tonelada, todos já inclusos o custo de frete, isto é, preço CIF. Observou-se
que as pequenas oscilações de preços são ditadas pelo mercado consumidor de
fertilizantes organominerais.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Baseando-se nos resultados obtidos e nas discussões apresentadas neste
trabalho, pode-se concluir que: o Custo de Produção mostrou-se distinto para as
duas categorias de fertilizantes, sendo impactado pelos diferentes consumos
energéticos, gastos com mão-de-obra e custos industriais.
Considerando-se que os consumos energéticos foram diferentes, os
resultados mostraram que houve impacto direto nos custos variáveis indiretos. A
energia consumida pela planta de fertilizante organomineral farelado é 10 vezes
menor do que a da planta de fertilizante organomineral granulado, pois não existe
gasto com a secagem do material no produto farelado.
Além disso, o custo fixo comparado das plantas também foi diferente,
considerando-se os mesmos 3 turnos de trabalho. No caso da planta de fertilizante
organomineral farelado, o custo fixo representou 30 % do custo de produção, na
base 1 t/h produzida. E para a planta de fertilizante organomineral granulado o custo
fico representou cerca de 53 % do custo de produção.
O Custo de produção é reduzido com o aumento da escala de produção,
conforme verificou-se na simulação Base 10 t/h, possivelmente pela diluição do
aumento de custos fixos, garantindo a otimização de custos na indústria de
fertilizantes organominerais, granulados ou farelados.
De acordo com dados apresentados pela empresa Calderõn Consulting, o
valor total do Custo Fixo Direto (CFD) na base de 1,0 t/hora é reduzido na proporção
que a escala do equipamento cresce, a exemplo:
Planta Granulação 25.000 t\ano = R$ 85,00 a 95,00 \t;
Planta Granulação 120.000 t\ano = R$ 40,00 a 45,00\ t.
Comparando-se as duas categorias de fertilizantes, tem-se as seguintes
análises:
Farelado:
PV=R$ 1.250,00/t → Projeto Altamente Lucrativo
PV=R$ 970,00/t → Projeto Viável
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PV=R$ 900,00/t → Projeto Inviável, sendo VPL < 0 e não sendo possível
calcular a TIR e pay back
Granulado:
PV=R$ 1.250,00/t → Projeto Altamente Lucrativo
PV=R$ 970,00/t → Projeto Inviável sendo VPL < 0 e não sendo possível
calcular a TIR e pay back
PV=R$ 900,00/t → Projeto Inviável sendo VPL < 0 e não sendo possível
calcular a TIR e pay back
Conclui-se que quando o preço de venda é menor, para ambas as categorias
de fertilizantes organominerais (farelado e granulado), o projeto industrial é inviável.
Adotando-se um preço de venda já mais elevado o projeto industrial para a planta de
fertilizante organomineral farelado passa a ser viável, pois requer menor quantidade
de investimento comparado ao organomineral granulado.
Nota-se que os fertilizantes organominerais apresentaram movimentos
expressivos no que se refere à consolidação da categoria junto aos produtores
rurais, necessitando de ações que fortaleçam a difusão de seu uso como alternativa
importante que contribui com o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira
e com a redução do passivo ambiental, pela redução e aproveitamento de resíduos
industriais e agroindustriais.
Caberia uma avaliação de risco abrangente do setor, no tocante à
disponibilidade energética e de matérias-primas em longo prazo. Além disso, tornase necessária a remoção de barreiras no campo regulatório, permitindo o uso de
novos resíduos com a ampliação dos estudos de viabilidade econômica dos
mesmos.
Ainda faltam estudos quanto ao uso de tecnologias para aprimoramento dos
processos de produção de fertilizantes organominerais, tais como o uso da
nanoteclogia, desenvolvimento de maquinário específico para aplicação de produtos
farelados no solo e também quanto à ação dos ácidos húmicos e fúlvicos quanto à
liberação e disponibilização de nutrientes no fertilizante.
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Em função da expressiva diferença encontrada na demanda energética entre
as duas categorias de fertilizantes, promovida pela etapa de secagem no fertilizante
organomineral granulado, torna-se fundamental aprofundar os estudos e projetos
para avaliar o impacto da secagem na qualidade das matérias primas orgânicas
utilizadas.
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APÊNDICE A – Questionário para levantamento de dados
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Fonte: Elaborado pela autora.
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APÊNDICE B - Custo de Produção de fertilizante organomineral farelado (R$/t)

Fonte: Elaborado pela autora.

84
APÊNDICE C - Custo de Produção de fertilizante organomineral granulado (R$/t)
OPERACIONAL

PROJETO

BASES PRODUTIVAS

MODELO

EFICIÊNCIA

CAP. NOMINAL

CAP.HORA

CAP.ANO

HORAS/DIA

DIAS/MÊS

MESES/ANO F. UTILIZ.

PROJETO

(t/h)

PROD. ANO

PROJETO

PROJETO

(freq. Util.)

(freq. Util.)

(freq. Util.)

5.500

20

24

11

(t/h)
5.500
Kg/hora
1
2

3

4

PP - FOM.G25

1t/h

horas/ano

5.000

5

Produção (t):

17050

TAXA DE PRODUÇÃO
DADOS - BASE M.O.

%

%

UMIDADE ENTRADA

20

22

UMIDADE SAÍDA

3

3

PERDA (%)

17

19

MAT. ORG. DISPONÍVEL

(t/dia)

(t/mês)

(t/ano)(BU)

(t/ano)(BS)

PRODUÇÃO

Cama de frango

13

336

3.696

3.068

5.000

Totais

13

336

3.696

3.068

5.000

BASE ÚMIDA

PERDA/t

PERDA/h

VALOR R$/t

1.142

142

141,9

601,57

CUSTO VARIÁVEL DIRETO
FORMULAÇÃO
MP's

03-12-06
BASE SECA
1.000

CUSTO VARIÁVEL INDIRETO
5

GERAÇÃO CALOR
SECAGEM
Custo (R$80,00/t Lenha)

kcal/t
400.000

400.000

181,8181818

293,255132

23,46041056

kw.h

kw.h/t

kw.h/t

73

3,5

53,29

34,1056

34,1056

COMBUSTÍVEL MOVIMENTAÇÃO MP

lts/h

lts/t

ÓLEO DIESEL

1

densidade lenha: 0,62 kg/m3
6

kcal/h
400.000

ENERGIA ELÉTRICA
VALOR (1 Kw.h=R$ 0,64)
1CV=0,73kw

7

R$
8

EMBALAGEM
SACOS (R$)

9

1
3,2

MAT. DE CONSUMO PRIMÁRIO

unid/t

valor/t

20

27
valor/t
2,7

TOTAL CUSTOS VAR. INDIRETOS

R$/t

CUSTO FIXO DIRETO R$/t

90,46601056
100,6659636

10

FOLHA ADM. COMERCIAL

392.777

11

FOLHA OPERACIONAL

1.220.147,52

12

CUSTO INVESTIMENTO

103430

TOTAL CUSTO FIXO DIRETO

1.716.355

TOTAL CV + CF

R$/t

Fonte: Elaborado pela autora.
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APÊNDICE D - Custo de Produção de fertilizante organomineral farelado (R$/t)
(Base de produção 10 t/hora)
OPERACIONAL

PROJETO

BASES PRODUTIVAS

MODELO

EFICIÊNCIA

CAP. NOMINAL

CAP.HORA

CAP.ANO

HORAS/DIA

DIAS/MÊS

MESES/ANO F. UTILIZ.

PROJETO

(t/h)

PROD. ANO

PROJETO

PROJETO

(freq. Util.)

(freq. Util.)

(freq. Util.)

5.500

20

24

11

(t/h)
5.500
Kg/hora
1
2

3

4

03-12-06 Farelado

10t/h

horas/ano

10.000

10

Produção: (t)

34100

TAXA DE PRODUÇÃO
DADOS - BASE M.O.

%

%

UMIDADE ENTRADA

20

22

UMIDADE SAÍDA

3

3

PERDA (%)

17

19

MAT. ORG. DISPONÍVEL

(t/dia)

(t/mês)

(t/ano)(BU)

(t/ano)(BS)

PRODUÇÃO

Cama de frango

13

336

3.696

3.068

5.000

Totais

13

336

3.696

3.068

5.000

BASE ÚMIDA

PERDA/t

PERDA/h

VALOR R$/t

1.142

142

141,9

601,57

CUSTO VARIÁVEL DIRETO
FORMULAÇÃO
MP's

03-12-06
BASE SECA
1.000

CUSTO VARIÁVEL INDIRETO
5

6

GERAÇÃO CALOR

kcal/h

kcal/t

SECAGEM

0

0

Custo

0

0

0

0

kw.h

kw.h/t

3,5

3,5

2,24

2,24

lts/h

lts/t

ENERGIA ELÉTRICA
VALOR (1 Kw.h=R$ 0,64)
1CV=0,73kw

7 COMBUSTÍVEL MOVIMENTAÇÃO MP
ÓLEO DIESEL

1

R$
8

EMBALAGEM
SACOS (R$)

9

1
3,2

MAT. DE CONSUMO PRIMÁRIO

unid/t

valor/t

20

27
valor/t
2,7

TOTAL CUSTOS VAR. INDIRETOS

R$/t

CUSTO FIXO DIRETO R$/t

35,14
46,3545607

10

FOLHA ADM. COMERCIAL

354.555

11

FOLHA OPERACIONAL

1.159.538,88

12

CUSTO INVESTIMENTO

66597

TOTAL CUSTO FIXO DIRETO

1.580.691

TOTAL CV + CF

R$/t

Fonte: Elaborado pela autora.
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APÊNDICE E - Custo de Produção de fertilizante organomineral granulado
(R$/t) (Base de produção 10 t/hora)
OPERACIONAL

PROJETO

BASES PRODUTIVAS

MODELO

EFICIÊNCIA

CAP. NOMINAL

CAP.HORA

CAP.ANO

HORAS/DIA

DIAS/MÊS

MESES/ANO F. UTILIZ.

PROJETO

(t/h)

PROD. ANO

PROJETO

PROJETO

(freq. Util.)

(freq. Util.)

(freq. Util.)

5.500

20

24

11

(t/h)
5.500
Kg/hora
1
2

3

4

PP - FOM.G25

10t/h

horas/ano

10.000

10

Produção: (t)

34100

TAXA DE PRODUÇÃO
DADOS - BASE M.O.

%

%

UMIDADE ENTRADA

20

22

UMIDADE SAÍDA

3

3

PERDA (%)

17

19

MAT. ORG. DISPONÍVEL

(t/dia)

(t/mês)

(t/ano)(BU)

(t/ano)(BS)

PRODUÇÃO

Cama de frango

13

336

3.696

3.068

5.000

Totais

13

336

3.696

3.068

5.000

BASE ÚMIDA

PERDA/t

PERDA/h

VALOR R$/t

1.142

142

141,9

601,57

CUSTO VARIÁVEL DIRETO
FORMULAÇÃO
MP's

03-12-06
BASE SECA
1.000

CUSTO VARIÁVEL INDIRETO
5

GERAÇÃO CALOR
SECAGEM
Custo (R$80,00/t Lenha)

kcal/t
400.000

400.000

181,8181818

293,255132

23,46041056

kw.h

kw.h/t

kw.h/t

73

3,5

53,29

34,1056

34,1056

COMBUSTÍVEL MOVIMENTAÇÃO MP

lts/h

lts/t

ÓLEO DIESEL

1

densidade lenha: 0,62 kg/m3
6

kcal/h
400.000

ENERGIA ELÉTRICA
VALOR (1 Kw.h=R$ 0,64)
1CV=0,73kw

7

R$
8

EMBALAGEM
SACOS (R$)

9

1
3,2

MAT. DE CONSUMO PRIMÁRIO

unid/t

valor/t

20

27
valor/t
2,7

TOTAL CUSTOS VAR. INDIRETOS

R$/t

CUSTO FIXO DIRETO R$/t

90,46601056
55,41626628

10

FOLHA ADM. COMERCIAL

392.777

11

FOLHA OPERACIONAL

1.393.487,52

12

CUSTO INVESTIMENTO

103430

TOTAL CUSTO FIXO DIRETO

1.889.695

TOTAL CV + CF

R$/t

Fonte: Elaborado pela autora.

146

62

87
APÊNDICE F - Fluxo de caixa Farelado

Fonte: Elaborado pela autora.

88
APÊNDICE G – Fluxo de caixa Granulado

Fonte: Elaborado pela autora.

89
ANEXO A - Valor do investimento da planta de granulação, com capacidade de 1 t /hora.

Continua

90
Continuação

Fonte: Calderõn Consulting (2016).

