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INTRODUÇÃO

Em 24 de fevereiro de 2022 a Rússia iniciou as invasões à Ucrânia
após um longo histórico de tensões entre os dois países.

Já são mais de 20 dias de conflito que tem trazido instabilidade ao
mercado dada a importância dos países envolvidos no
fornecimento de grãos, fertilizantes e gás natural a nível mundial.

As cotações de commodities agrícolas, petróleo e fertilizantes
têm se valorizado significativamente. A Rússia anunciou o
banimento das exportações de diversas matérias primas e deve
continuar limitando os embarques de fertilizantes, pressionando
mais os preços e causando incertezas quanto ao abastecimento
mundial.

A análise a seguir tem o objetivo de identificar os impactos
desse conflito à agropecuária brasileira, principalmente quanto
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ao mercado de fertilizantes.
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Rússia

Principal fornecedora de fertilizantes ao Brasil

Nitrogenados
Maior exportador mundial de
nitrogenados, com 9% da produção
mundial. Em relação ao Brasil, a
Rússia detém 23% do mercado, com
ureia e nitrato de amônio sendo os
principais.

Potássicos

Fosfatados

Cerca de 20% da produção global é
de origem russa, que é responsável
por 28% das importações brasileiras
de Cloreto de Potássio (KCL). Rússia
e Belarus respondem por 47% do
fornecimento global de K.

Cerca de 13% das exportações
globais são da Rússia e 31% do
volume importado de fosfato
monoamônico (MAP) pelo Brasil em
2021 veio dessa origem.

Gráfico 1. Principais origens de importações brasileiras de fertilizantes em 2021, em milhões de toneladas.
Fonte: Comexstat. Elaboração: CNA.

PREÇOS
FERTILIZANTES
Os riscos da restrição de oferta de fertilizantes
têm influenciado os preços no mercado
internacional, que se valorizaram
significativamente nos últimos dias. No mercado
nacional também tem havido valorização,
mantendo-os em níveis acima dos anos
anteriores.
O preço da tonelada de ureia que chega ao porto
de Paranaguá acumulou alta significativa de
67,5% entre 18 de fevereiro (semana anterior ao
início do conflito) e 18 de março, relevando o
forte impacto nesse mercado.
Os fertilizantes MAP e KCL seguiram em alta,
ficando 31,2% e 27,4% mais caros,
respectivamente.

Variação Acumulada dos Preços Internados - Porto Paranaguá

Ureia

MAP

KCL

Antes do conflito

18/fev

R$ 3.146,40

R$ 5.008,60

R$ 4.445,20

Início do conflito

25/fev

R$ 3.267,60

R$ 4.938,10

R$ 4.410,00

22 dias após o
início do conflito

18/mar

R$ 5.269,90

R$ 6.570,50

R$ 5.661,50

Variação
18 fev - 18mar

+67,5%

+31,2%

+27,4%
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Fonte: StoneX
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Ucrânia

Importante fornecedor de milho, petróleo e gás
natural

Milho e trigo

Gás Natural e petróleo

Negociador importante de trigo,
especialmente para os mercados mais
próximos. Ocupa a quarta posição no ranking
mundial de produção.
Quanto ao milho, a Ucrânia ocupa a terceira
posição no ranking mundial de exportação,
sendo responsável por 17% do milho
negociado no mercado mundial. O principal
destino é a China. O mercado chinês é muito
demandante de milho, e nas últimas safras,
passou de uma importação irrisória para o
maior importador individual de milho do
mundo.

As reservas de gás natural da Ucrânia estão
entre as três maiores da Europa. Na região de
Donetsk concentram-se 89% das reservas de
petróleo e 8% das reservas de gás do país. Seu
sistema logístico foi tradicionalmente
aproveitado por Belarus para escoamento,
especialmente dos fertilizantes.
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PREÇOS
MILHO E TRIGO
Os futuros de milho e trigo seguem acompanhando os desdobramentos do conflito entre Rússia e Ucrânia. No dia 7 de
março, o trigo chegou a bater US$ 14,56/bushel, maior cotação em 14 anos. Desde 17 de fevereiro, a alta acumulada
é de 45% para o trigo e 17% para o milho.

Petróleo e gás natural acumulam altas de 7% e 2% respectivamente, após

registrarem valorizações bem mais expressivas no início de março.

início dos
conflitos

trigo
petróleo
milho
soja
gás natural
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Mercado brasileiro e
importações de
fertilizantes

Distribuição do abastecimento do
mercado interno de fertilizantes por
nutriente.
Importação

Produção Nacional

100%

24%
45%

75%

94%

50%

Em 2021 o setor de fertilizantes no Brasil atingiu recorde
histórico no volume entregue ao mercado, com volume de 45,8
milhões de toneladas de fertilizantes, 13% a mais que em 2020
(ANDA). Desse volume, 90,8% dos é importado. E a maior
dependência internacional é por fertilizantes potássicos, já que
apenas 6% é produzido no Brasil, seguido dos nitrogenados.
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76%
55%

25%

0%
Nitrogenados

Fosfatados

Potássicos

Fonte: MAPA; 2020.

Com demanda crescente, a oferta nacional de fertilizantes já
não é capaz de suprir as necessidades internas, fato que
transformou o país de exportador na década de 90 para um
grande importador.

6%

Importações da Rússia

Importações de outras
origens

Em 2021 foram importados 41,6 milhões de
toneladas de fertilizantes, sendo que 9,3 milhões de
toneladas (22,3% do total) são de origem russa. Os
potássicos e nitrogenados estão entre os principais
fertilizantes russos enviados ao Brasil.
Importações totais e russas de
fertilizantes pelo Brasil em milhões de
toneladas

Origem Russa

41,6
34,2
31,1

22,3%

23,3%

Origens das importações brasileiras de
fertilizantes em 2021

Outros
3%

Outros
19.6%

22,1%
Nitrato de Amônio (NAM)
16%
MAP
16.8%

Participação por tipo de fertilizante
importado da Rússia em 2021.

2018

2019

2020

2021

RÚSSIA
22.5%

Cloreto de Potássio
38.9%

Ureia
14.8%

22,3%

Fonte: MAPA; 2020.

29,5

NPK
10.4%

Após a Rússia, países como China, Marrocos, Canadá e
EUA figuram entre os principais fornecedores.

ARGÉLIA
2.9%
ARÁBIA SAUDITA
2.9%
OMÃ
2.9%
BELARRUS
2.9%

CHINA
13.7%

CATAR
4.9%
ESTADOS UNIDOS
5.9%

CANADÁ
9.8%

MARROCOS
10.8%
Fonte: Comexstat
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Negociação de
fertilizantes no
mercado
doméstico
As compras de fertilizantes seguem sazonalmente lentas, pois
os patamares de preço ainda seguem elevados.

Soja

Milho verão

As regiões onde o produtor
conseguiu se capitalizar com a
comercialização da safra
passada, apresentaram um
comportamento de alta do
volume de fertilizantes
negociados tendo em vista a
possibilidade de contornar o
momento de alta volatilidade
dos preços do insumo que
pode representar na atual safra
até 38% do Custo Operacional
Efetivo.

Situação semelhante, mas devido às
dificuldades encontradas na safra
21/22 na região sul do país, o
cenário para a próxima safra de
verão de milho não tem se
mostrado atrativo. Desse modo, a
diferença no ritmo de negociações
de fertilizantes pode ser sentida.
Ritmo de negociação de fertilizantes dsa
principais praças de produção

Ritmo de negociação de fertilizantes
das principais praças de produção
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Fonte: Campo Futuro CNA/Senar.

Dados gerais
Das negociações dos fertilizantes
para o 1º semestre de 2022

Das negociações dos fertilizantes
para o 2º semestre de 2022

60%

28%

já foram realizadas até fev/22

já foram realizadas até fev/22

o que equivale a 16 pontos percentuais abaixo
do que o identificado em fev/21.

o que equivale a 15 pontos percentuais abaixo
do que o identificado em fev/21.

Fonte: Pesquisa Trimestral de fevereiro de 2022, StoneX.
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04

Como
ficam as
relações de
troca

Nessa análise, para a Relação de Troca (RT) foram
consideradas a relação entre o preço de uma
tonelada de fertilizantes e o valor de uma saca de
produção de 60kg (soja, milho e café).
De forma geral, as relações de troca em 2021
ficaram desfavoráveis para os produtores em
relação aos anos anteriores, com valores acima da
média das safras passadas. Isso porque o preço da
tonelada de fertilizante se valorizou mais do que as
sacas de soja e milho, por exemplo.
Provavelmente esse cenário justifique o ritmo mais
lento das compras de fertilizantes para as próximas
safras quando comparado aos anos anteriores.
As análises a seguir detalham os valores e indicam
como a RT pode se comportar nos próximos meses.
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Relação de
troca

soja

em sacas/tonelada

As relações de troca melhoraram em fevereiro
desse ano, principalmente devido à queda dos
preços de fertilizantes. Entretanto, o cenário vem se
desfazendo com os problemas geopolíticos entre a
Rússia e Ucrânia que impulsionaram novamente as
cotações do adubo. Nesta semana, os preços da
ureia ultrapassaram as máximas históricas em
algumas regiões do mundo.
Com base nos preços futuros de soja, milho e ureia,
março/22 está dentre os meses com menores
relações de troca, além de maio e junho/22. As
relações de troca no segundo semestre tendem a
estar mais elevadas. De forma geral, o cenário ainda
é bastante incerto quanto aos preços futuros.

milho

café

Fonte: Campo Futuro CNA/Senar., Cepea/Esalq, CME e LCA.

UREIA

Relação de
troca

soja

em sacas/tonelada

Em 2022. março tem sido o mês com
melhor relação de troca, tanto para soja
quanto para milho. No decorrer do ano, as
relações de troca desses grãos devem
permanecer dentro das médias dos últimos
5 anos.
No caso do café, o conflito ocasiona
preocupação com uma eventual redução
na demanda europeia. Caso os preços se
mantenham altos , o ano deverá ser mais
favorável, com relações de troca próximas
do limite inferior observado nos últimos 5
anos.
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milho

café

Fonte: Campo Futuro CNA/Senar., Cepea/Esalq, CME e LCA.

MAP

Relação de
troca

soja

em sacas/tonelada

Para o KCl, as relações de milho passaram de 66
sacas em janeiro/22 para 49 sacas/tonelada de
fertilizante em fevereiro/22. De acordo com a
análise e com o comportamento dos preços
futuros dos demais fertilizantes, março deve ser
o mês com a RT mais favorável para soja e milho.
Para os próximos meses, é possível que o cenário
volte a níveis mais desfavoráveis ao produtor, em
vista das altas contínuas do fertilizante e das
ameaças ao fornecimento. Com a possibilidade
de Rússia e Bielorrússia ficarem fora do mercado,
fala-se em risco de escassez de potássio.
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milho

café

Fonte: Campo Futuro CNA/Senar., Cepea/Esalq e LCA.

KCL

Conclusão
Fatores como o retorno da contaminação por coronavírus na
China, o aumento sazonal do volume de compras de fertilizantes
dos EUA, preços elevados de gás natural, conflitos geopolíticos
na Rússia e Ucrânia, proibição russa de exportações de nitrato
de amônio e outras matérias primas para alguns destinos e as
compras

mais

concentradas

no

Brasil

podem

sustentar

as

cotações dos fertilizantes ao longo de 2022.

As sanções impostas pelo Ocidente e Rússia devem postergar os
efeitos negativos do conflito, mesmo após o cessar-fogo.

O cenário incerto quanto à oferta de fertilizantes e preços de
commodities agrícolas podem gerar, no curto prazo, alterações
significativas nas relações de troca.
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