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O Brasil é um importante produtor mundial de biocombustíveis e as culturas 

energéticas (cana de açúcar e soja) utilizam fertilizantes, o que contribui para um nível 

crescente de importações de ureia. O principal insumo para a produção de ureia é o gás 

natural, para o qual o país possui perfil importador. Portanto, a expansão da oferta de 

energia por meio de biocombustíveis ocorre mediante um crescente déficit comercial, 

quer seja de ureia ou de gás natural. Assim,  destaca-se o impacto da expansão de culturas 

energéticas sobre o mercado de ureia e, por extensão, de gás natural, e revela-se a 

necessidade de avaliar o uso não energético do gás natural produzido internamente. Os 

resultados deste estudo indicam que, apesar de o consumo futuro de ureia associado com 

a produção de biocombustíveis no Brasil, no período 2015 até 2030, ter magnitude 

suficiente para justificar a expansão da produção por meio de uma nova planta (em termos 

de escala), a análise do preço de equilíbrio de gás natural indica que um novo projeto não 

é viável, sob a lógica do investidor privado. Mesmo diante de análises de sensibilidade 

quanto à redução significativa do valor de investimento, o empreendimento não se 

mostrou viável de acordo com as premissas adotadas na avaliação. Ainda, sob a 

perspectiva estratégica do país (segurança energética versus déficits comerciais), 

permanecer importador de ureia tende a ser menos arriscado (em termos de volume e 

preços) do que ser importador de combustíveis (gás natural como matéria-prima ou a 

gasolina e o diesel que são substituídos por biocombustíveis). 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICATIVA 

O Brasil é um importante produtor de biocombustíveis líquidos em nível 

mundial. Para as próximas décadas, as projeções são de contínuo crescimento da oferta 

doméstica tanto de etanol, proveniente da cana de açúcar, quanto de biodiesel, a partir da 

soja. Para alcançar tais níveis de produção, as culturas de cana de açúcar e de soja 

(culturas energéticas) tendem a demandar o uso de fertilizantes, como a ureia, e a 

pressionar o mercado nacional, contribuindo significativamente para o aumento das 

importações. 

A principal matéria-prima para a produção de ureia é o gás natural, para o qual 

o Brasil atualmente também possui perfil importador. Portanto, a ampliação da oferta de 

energia via biocombustíveis tende a ocorrer por meio de aumento do déficit comercial 

quer seja de ureia ou de gás natural.  

Paradoxalmente, por um lado, a produção de biocombustíveis líquidos compõe 

uma estratégia para a segurança energética, mas, por outro, pode afetar negativamente a 

balança comercial do setor químico industrial. Isto torna relevante a análise do impacto 

da expansão das culturas energéticas no balanço energético nacional e da priorização de 

uso do gás natural produzido domesticamente. 

Tal impacto na balança comercial é crítico, já que o Brasil é dependente tanto do 

gás natural quanto de ureia e uma fração da dependência de ureia é explicada pela 

produção de culturas energéticas no país. Em outras palavras, este estudo contribui para 

a discussão sobre as conexões entre a dependência energética (expressas tanto pelo gás 

natural quanto pelos biocombustíveis líquidos) e a dependência de matérias-primas para 

melhorar a produção de biomassa. Inicialmente, a regra de alocação1 da demanda de ureia 

considerou que, para a cultura de cana de açúcar, a produção de etanol leva à parcela de 

cana de açúcar plantada e que a produção adicional de soja seria para obtenção de óleo 

de soja visando o seu processamento para biodiesel. Posteriormente, realizou-se uma 

                                                 
1 A regra de alocação é usada para atribuir os impactos causados pelo produto principal em estudo, em 
decorrência da formação de coprodutos. Por exemplo, tanto farelo quanto óleo são obtidos no esmagamento 
dos grãos de soja. Então, como repartir o consumo de ureia na cultura da soja entre estes produtos? A 
definição de uma regra de alocação serve exatamente para determinar como deve ser distribuída esta 
demanda de ureia. Em geral, nenhum método de alocação é sempre aplicável, sendo que o método adequado 
deve ser escolhido caso a caso (VIANA, 2008). 



2 

 

análise de sensibilidade para a alocação de ureia, adotando-se como premissa que a 

cultura de soja não é plantada para a produção de biodiesel, mas sim que o motivador 

principal seria a produção de farelo e o óleo de soja seria então considerado como 

subproduto. 

Considerando-se o conjunto de fertilizantes nitrogenados (N), fosfatados (P) e 

potássicos (K), as importações brasileiras somaram US$ 8,174 bilhões na modalidade 

Free on Board (FOB) em 2013, por meio da importação de 20,152 milhões de toneladas 

de fertilizantes. O saldo comercial em 2013 para estes produtos foi um déficit de quase 

US$ 7,9 bilhões (ABIQUIM, 2014), o que é parcialmente explicado pelo fato de que a 

última unidade industrial de amônia e ureia no Brasil iniciou sua operação em 1982 e de 

que não houve ampliação significativa de capacidade produtiva desde então para 

atendimento ao crescente mercado doméstico de fertilizantes nitrogenados. 

A indústria de fertilizantes está diretamente relacionada ao agronegócio. O 

crescimento populacional no mundo, que tem sido acompanhado pelo aumento da renda 

nos mercados emergentes e dieta das pessoas mais rica em calorias, criou uma demanda 

crescente para a produção de alimentos. Além disso, a tendência de substituição de 

combustíveis fósseis, particularmente os produtos petrolíferos, por biocombustíveis 

líquidos também estimula a produção de culturas energéticas (WISE et al, 2014; 

NOGUEIRA; CAPAZ, 2013; BNDES, 2012; MONTEIRO, 2012; DAWSON; HILTON, 

2011). Uma vez que os recursos agrícolas são limitados e as áreas disponíveis para plantio 

tornam-se mais escassas, o aumento da produção simplesmente por meio da expansão da 

fronteira agrícola não promoveria o crescimento de produção necessário. Será relevante 

aumentar também o rendimento por hectare plantado (produtividade) (GOLDEMBERG 

et al, 2014a; FIESP, 2013; MAPA, 2013; BNDES, 2012). 

No Brasil, a agricultura é um dos setores mais significantes da economia, 

representando um Valor Agregado Bruto para o país de US$ 111,5 bilhões em 2014, cerca 

de 6% maior do que em 2013 (IBGE, 2015). Ainda assim, considerando apenas o 

agronegócio, as exportações totalizaram US$ 96,7 bilhões em 2014, o que significa 43% 

das exportações do país para este ano (MAPA, 2015). Aproximadamente 9% da área total 

da nação é usada para a agricultura, tendo a produção de matérias-primas para etanol e 
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biodiesel2 representado, respectivamente, 6,5% e 5,4% da área cultivada no país em 2011 

(NOGUEIRA; CAPAZ, 2013). Em termos da energia como biocombustível líquido no 

Brasil, a produção de etanol correspondeu a 2883 ktoe/Mha, enquanto a produção de 

biodiesel foi de 58 ktoe/Mha, cerca de 80% menor (NOGUEIRA; CAPAZ, 2013).  

A indústria de matérias-primas para o setor de fertilizantes é intensiva em capital, 

com necessidade de escala mínima de produção que permita a diluição dos custos fixos e 

viabilize os investimentos (NWAOHA; WOOD, 2014; GILBERT et al., 2014; 

RAMÍREZ; WORREL, 2006; RAFIQUL et al., 2005). O segmento de fertilizantes possui 

certo grau de concentração em todo o mundo, tanto em relação aos países quanto às 

empresas, seguindo as restrições para o acesso aos recursos naturais, como gás natural, 

rochas de fosfato e rochas de potássio, apresentando maior grau de concentração nos dois 

últimos insumos (FIESP, 2013; BNDES, 2012). 

De acordo com International Fertilizer Association – IFA (IFA, 2015a), a 

demanda de fertilizantes para biocombustíveis no mundo é de 3,6% do total, considerando 

a base 2009/2010. Todavia, esta percentagem tende a aumentar dadas as projeções da 

oferta de biocombustíveis líquidos, que pode chegar a 3,4 MM bpd em 2030, isto é, um 

incremento de cerca de 2,6 vezes a média de produção de biocombustíveis em 2013 (IEA, 

2014). 

O consumo de fertilizantes no Brasil em 2013 foi de 31,1 milhões de toneladas 

de produtos. As culturas de soja e de cana de açúcar, em seus diversos usos, responderam 

por 38,4% e 14,8%, respectivamente, desse consumo, representando, então, um pouco 

mais da metade desse montante (ANDA, 2013). De acordo com Altamirano (2013), no 

Brasil, há o consumo de cerca de 2,11 kg ureia/tonelada de cana e 5,95 kg de 

ureia/tonelada de soja considerando que a ureia é fonte de nitrogênio das típicas 

formulações NPK empregadas. 

As exportações brasileiras de etanol equivaleram a US$ 1.868,9 milhões em 

2013 e US$ 898,0 milhões em 2014. Estes valores correspondem respectivamente a 1,9% 

                                                 
2 Para o etanol, foi considerado que aproximadamente 50% da produção de cana de açúcar é processada 
para este fim e aplicou se esta proporção à área total plantada de cana de açúcar para estimar a área desta 
cultura associada com a produção deste biocombustível (NOGUEIRA; CAPAZ, 2013). Para o biodiesel, as 
seguintes premissas foram adotadas: (i) O rendimento na reação de transesterificação é de 90%; (ii) 
produção de biodiesel a partir de soja e de semente de algodão de acordo com a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); (iii) 20% da massa de semente de algodão e 18% da massa 
de grãos de soja têm composição de óleo vegetal; (iv) os rendimentos de soja e da cultura do algodão 
conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e (v) a densidade média de óleo 
de soja e de algodão em 0,9 (NOGUEIRA; CAPAZ, 2013). 
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e 0,9% do valor total das exportações do agronegócio nos anos de 2013 e de 2014 

(MAPA, 2015). Os maiores expoentes em termos de exportações agrícolas são as carnes, 

açúcar e produtos florestais, que somaram cerca de 46% do valor total exportado em 2014 

(MAPA, 2015).  

Em relação às vendas internacionais de biodiesel, em 2013, o Brasil exportou 

apenas pequenas quantidades deste combustível, uma vez que o biodiesel é utilizado 

principalmente para o atendimento do mercado interno em misturas com diesel mineral. 

Em 2014, o comércio exterior do biodiesel brasileiro também não foi significativo. As 

perspectivas de exportações dependerão do cenário de preços no mercado internacional 

(CREMONEZ et al., 2015; EPE, 2014a; LA ROVERE et al, 2011). A produção de etanol 

e de biodiesel é basicamente consumida internamente em decorrência das legislações 

vigentes de adição mandatória destes biocombustíveis aos combustíveis fósseis. 

Finalmente, as perspectivas para a produção de gás natural do Brasil são 

positivas, graças tanto à exploração de áreas do pré-sal quanto de bacias terrestres 

(BENDINE, 2015; EPE, 2014b,c;d; BNDES, 2013). Este cenário positivo de 

fornecimento adicional de gás natural pode estimular investimentos em instalações de 

ureia. No entanto, é necessário analisar cuidadosamente a competitividade destes 

investimentos e estabelecer as prioridades no uso desta oferta adicional de gás natural. 

Se, por um lado, a produção de biocombustíveis contribui para o déficit da balança 

comercial em ureia no Brasil, por outro lado, a perspectiva de fornecimento adicional de 

gás natural sinaliza disponibilidade de matéria-prima para novas fábricas de fertilizantes, 

o que poderia contribuir para atender as perspectivas de crescimento do setor de 

biocombustíveis líquidos, em especial, o de biodiesel de soja e o de etanol à base de cana 

de açúcar. Portanto, este estudo avalia o uso não energético do gás natural para a produção 

de ureia no caso brasileiro, que é emblemático, dada a posição de topo do país na produção 

de biocombustíveis líquidos em todo o mundo (BP, 2015). 

1.2 OBJETIVO DO ESTUDO 

A presente tese verifica a hipótese de forte influência da produção brasileira de 

biocombustíveis no consumo de ureia no país, a ser mensurada por meio do percentual de 

consumo de ureia dedicado às culturas de cana de açúcar e de soja. Adicionalmente, dado 

que o Brasil apresenta perfil importador de ureia, o estudo avalia a possibilidade de 

expansão da oferta de ureia por meio do uso do gás natural produzido nacionalmente para 
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fins não energéticos. Em virtude da exploração e produção da região do pré-sal e de bacias 

terrestres no país, principalmente, prevê-se que o gás natural apresenta potencial de 

crescimento de oferta para os próximos anos. 

Sob a visão de comparação de preço de equilíbrio (break-even) de gás natural 

em um novo projeto (greenfield) de ureia, este estudo verifica se a pressão de demanda 

de ureia para aplicação nas culturas energéticas (cana de açúcar e soja), em função do 

aumento da produção de biocombustíveis no Brasil, é suficiente para estimular a expansão 

da capacidade produtiva deste fertilizante nitrogenado no período analisado (2015-2030). 

Sendo a ureia uma commodity, cujo comércio ocorre internacionalmente, a competição 

ocorre basicamente em função do nível de preços ao consumidor final. 

Destarte, avalia-se a atratividade do uso de gás natural para produção de ureia 

em mesma base comparativa frente a outros usos, auxiliando na composição de cenários 

futuros de tomada de decisão em investimentos em fertilizantes nitrogenados, com 

resultados que vão além da simples identificação das sinergias existentes entre as cadeias 

de produção de gás natural, de biocombustíveis e de fertilizantes nitrogenados.  

1.3 RELEVÂNCIA CIENTÍFICA 

Os temas de biocombustíveis, de fertilizantes e de gás natural contam, 

isoladamente, com diversos estudos e vasta literatura que descrevem e analisam estas 

cadeias de forma individualizada.  

Apesar de várias análises recentes tratarem do papel e dos desafios do Brasil 

como um importante produtor de biocombustíveis líquidos em nível mundial 

(CREMONEZ et al., 2015; JONKER et al., 2015; CASTRO et al., 2014; 

GOLDEMBERG et al., 2014a,b; HERRERA, 2014; MAROUN, 2014; MOREIRA et al., 

2014; WANG et al., 2014; NOGUEIRA; CAPAZ, 2013; LA ROVERE et al., 2011; 

WALTER et al., 2011; SEABRA et al., 2010; TAKAHASHI; ORTEGA, 2010; 

WALTER; ENSINAS, 2010; LUO et al., 2009) – e outras análises discutirem questões 

relacionadas com a segurança energética, especialmente quanto à importação de gás 

natural (SANTOS, 2015; CAMARGO et al., 2014; GOLDEMBERG et al., 2014a,b; 

MOREIRA et al. 2014; ANTOLIN; CENDRERO, 2013; FERRARO; HALLACK, 2012; 

GLACHANT; HALLACK, 2009; MATHIAS; SZKLO, 2007), enquanto outras pesquisas 

avaliam problemas relacionados com o processo de produção de fertilizantes 

nitrogenados (EDRISI et al., 2014; MAROUN, 2014; DAGASH 2012; DAWSON; 
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HILTON, 2011; RAMÍREZ; WORELL, 2006; RAFIQUL et al., 2005; EFMA, 2000) e 

com a demanda de fertilizantes nitrogenados em função de culturas energéticas 

(GALLEJONES et al., 2015; VAN EIJCK et al., 2014; ROCHA et al., 2014; 

ALTAMIRANO, 2013; BENOIST et al., 2012; RATHMANN et al., 2012; KENDALL; 

CHANG, 2009; LUO et al., 2009; RIBEIRO, 2009; RAMÍREZ; WORELL, 2006), não 

foi possível identificar qualquer estudo que se dedicasse a avaliar a relação entre a 

importação de gás natural e/ou ureia e a produção de biocombustíveis líquidos no Brasil, 

de forma a investigar o papel não energético do gás natural. 

No caso do gás natural e dos biocombustíveis, associados à indústria de energia 

de modo mais imediato, há inúmeras publicações de autores e de grandes organizações 

sobre estes temas na esfera de planejamento energético. Por exemplo, a Agência 

Internacional de Energia - IEA (International Energy Agency, da sigla em inglês) é uma 

agência autônoma, contando com membros de vinte e nove países, que desenvolve uma 

série de pesquisas a respeito de diversos segmentos da indústria de energia. Dentre a 

produção científica, destaca-se o World Energy Outlook (IEA, 2014), relatório com 

periodicidade anual sobre cenários de oferta e de demanda de energia no mundo, 

alcançando o horizonte do ano de 2040 em sua edição mais atual. No âmbito do Brasil, 

na área de energia, há os estudos da Empresa de Pesquisa Energética – EPE (EPE, 

2014a,b,c,d) e os da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP 

(ANP, 2014).  

Quanto à ureia, as publicações geralmente abordam este produto no bojo das 

análises referentes ao mercado de fertilizantes nitrogenados como um todo. No meio 

acadêmico, a maior parte dos artigos trata de aspectos tecnológicos do processo produtivo 

da ureia, como otimização do consumo de energia, ou da aplicação deste produto, 

buscando maior eficiência agronômica. Como referências para dados a respeito do 

mercado de ureia, encontram-se agentes do próprio negócio de fertilizantes, como a 

International Fertilizer Industry Association (IFA), internacional, e a Associação 

Nacional para Difusão de Adubos (ANDA), brasileira. 

Consequentemente, a originalidade desta tese consiste em analisar como as três 

cadeias (biocombustíveis líquidos, fertilizantes nitrogenados e gás natural) encontram-se 

interligadas no caso brasileiro. Isto ocorre por meio da ureia, que é o elo em comum entre 

os biocombustíveis, onde contribui para o aumento da produtividade das culturas 



7 

 

energéticas, e o gás natural, por meio do qual a ureia é produzida. Sob este aspecto de 

análise integrada, não foram identificados estudos anteriores sobre o tema. 

Adicionalmente, as entrevistas com profissionais das áreas também foram 

relevantes para este estudo. A maior parte das entrevistas ocorreu com funcionários da 

Petrobras, empresa estatal com atuação tanto em gás natural quanto em fertilizantes e em 

biocombustíveis. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

A tese está estruturada em sete capítulos, enunciados a partir desta introdução 

(Capítulo 1), que incluem as interfaces entre os negócios de biocombustíveis líquidos e 

de fertilizantes, bem como dos desafios para o aproveitamento do gás natural para uso 

não energético no Brasil. 

Por se tratar de uma tese cuja originalidade se esteia na abordagem integrada da 

cadeia gás natural-fertilizantes-biocombustíveis líquidos, metodologicamente, optou-se 

por primeiramente realizar uma análise qualitativa mais detalhada destes mercados 

(capítulos 2 a 4), de modo prévio à metodologia adotada e à avaliação quantitativa 

(capítulos 5 e 6, respectivamente). Com efeito, na análise de preço de equilíbrio de gás 

natural em novos projetos de ureia no Brasil, a discussão dos resultados traz à tona debates 

sobre os mercados previamente apresentados e critica os principais direcionadores para a 

tomada de decisão de um empreendimento desta natureza. Neste sentido, a compreensão 

dos mercados dos insumos e produtos associados ao tema desta tese permitirá depreender 

em que medida fatores associados a risco de suprimento (volume e preço) podem 

sobrepujar a análise de viabilidade econômica de um projeto de ureia no Brasil para 

atender a demanda da matéria-prima associada a biocombustíveis líquidos.  

Assim, tem-se a sequência da tese nos seguintes capítulos: 

O capítulo 2 – Mercado de biocombustíveis líquidos – aborda as principais 

estatísticas a respeito deste mercado no Brasil e as projeções de crescimento da produção 

de etanol e de biodiesel. Também se comparam as projeções de crescimento das culturas 

energéticas de cana de açúcar e de soja segundo as visões de um previsor do mercado de 

energia e de um previsor do mercado agrícola. 

O capítulo 3 – Mercado de ureia – traz uma análise do mercado da ureia no 

Brasil, a capacidade produtiva instalada e as perspectivas de crescimento da demanda. 
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Esta análise ocorre de modo integrado com a pressão de demanda exercida pelo consumo 

de ureia associado aos biocombustíveis. 

O capítulo 4 – Mercado de gás natural – avalia as perspectivas do mercado de 

gás natural para o Brasil, em especial, quanto ao volume e ao preço de oferta deste 

energético para os próximos anos. O capítulo também explora as perspectivas da 

produção não convencional terrestre de gás natural e da expansão da malha de gasodutos 

no país.  

O capítulo 5 – Metodologia – apresenta o método empregado neste estudo para 

possibilitar o cálculo do preço de equilíbrio de gás natural em novos projetos de ureia no 

Brasil e comparar este resultado com as projeções de preços para a oferta adicional de gás 

natural no país. 

O capítulo 6 – Resultados e discussões – aponta os principais resultados da 

avaliação quantirativa, juntamente com as respectivas análises, proporcionando um 

diagnóstico da viabilidade da ampliação da capacidade produtiva de ureia segundo os 

cenários vislumbrados e discutindo sobre os impactos de tais resultados à luz da economia 

brasileira. Deste modo, este capítulo avalia o resultado da avaliação quantitativa não 

apenas conforme a estimativa do preço de break-even do gás natural obtido na análise de 

fluxo de caixa de uma planta dimensionada para atender o cenário de produção de 

biocombustíveis, mas também diante da comparação entre o resultado financeiro da 

planta e as possíveis razões qualitativas que poderiam ensejar uma nova planta de ureia 

no Brasil (riscos de suprimento, sobretudo). Estas razões qualitativas baseiam-se nas 

análises dos capítulos 2 a 4 da tese.  

Por fim, o capítulo 7 – Considerações finais – sumariza os principais resultados 

obtidos a partir das análises realizadas ao longo desta tese. 
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2 MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

2.1 OBJETIVO 

O capítulo aborda os principais aspectos do negócio de biocombustíveis 

líquidos, com destaque para a relação com as culturas energéticas associadas e o 

respectivo impacto no consumo de ureia. Os balanços oferta e demanda atual e futuro no 

país também são apresentados e comparados quanto às diferentes perspectivas de 

crescimento das culturas energéticas. 

2.2 BIOCOMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E CULTURAS ENERGÉTICAS 

Questões como segurança energética, mudanças climáticas globais e volatilidade 

de preços de petróleo são importantes direcionadores na busca de alternativas aos 

combustíveis fósseis, que responderam por cerca de 82% da oferta global de energia 

primária em 2012 (IEA, 2014). No Brasil, a participação dos combustíveis fósseis ocorre 

num patamar abaixo da média mundial, com cerca de metade do total de oferta de energia 

primária sendo oriunda de fontes renováveis, especialmente de energia hidroelétrica, de 

produtos da cana de açúcar e de lenha, como mostra a Figura 1.  

 

 

Figura 1: Evolução da produção de energia primária no Brasil 
Fonte: EPE, 2015a 
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De acordo com a IEA (IEA, 2014), em 2013, a oferta global de combustíveis foi 

de 90,8 milhões de barris por dia, incluindo o fornecimento de biocombustíveis líquidos 

de 1,3 milhões de barris por dia. Para 2030, a IEA prevê que a oferta global de 

combustíveis líquidos aumentará para 104,8 milhões de barris por dia, com participação 

de biocombustíveis de 3,4 milhões de barris por dia (IEA, 2014). 

No Brasil, os biocombustíveis líquidos desempenham um papel importante na 

oferta de combustíveis e contribuem para a segurança energética do país (Tabela 1). No 

país, o etanol é consumido nos veículos tanto como etanol anidro (menos que 0,6% de 

água em massa) misturado com gasolina (misturas de 20-25% em volume) em motores 

convencionais a gasolina, quanto como etanol hidratado (cerca de 6% de água em massa), 

puro ou em misturas com a gasolina brasileira, em veículos de motores dedicados ou flex 

fuel, que admitem misturas de combustíveis. Atualmente, quase a totalidade de novos 

carros no Brasil possui motor flex fuel (IEA, 2014). Já o biodiesel é usado em motores a 

diesel, podendo cobrir uma ampla gama de aplicações diesel como caminhões, geradores 

de eletricidade, equipamentos para mineração, motores marítimos e frotas de ônibus para 

transporte público (IEA, 2014; ALTAMIRANO, 2013; NOGUEIRA; CAPAZ, 2013). 

 
Tabela 1: Consumo de etanol e biodiesel no Brasil 

Biocombustível (106 m3) 2014 Projeção 2030 
Etanol anidro 11,5 16,0 

Etanol hidratado 12,0 35,0 
Biocombustível (106 m3) 2013 Projeção 2030 

Biodiesel 2,9 7,2 
Fonte: EPE (2014c) 

 
O mercado de biocombustíveis3 líquidos no Brasil caracteriza-se pela produção 

predominantemente de etanol, a partir da fermentação de açúcares extraídos da cana de 

                                                 
3 A matéria-prima dos biocombustíveis é a biomassa. Os biocombustíveis líquidos podem ser: de primeira 
geração (1G), quando originários de culturas agrícolas; de segunda geração (2G), quando são produzidos a 
partir de resíduos ou coprodutos de indústrias; ou de terceira geração (3G), quando as fontes não competem 
por terra (HERRERA, 2014). Os biocombustíveis interagem com o setor agrícola principalmente pela 
disponibilidade da tecnologia de 1G em comparação com a 2G e 3G, mais caras e ainda em fase de pesquisa 
(HERRERA, 2014). 
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açúcar4  e, mais recentemente, de biodiesel5 , principalmente por meio da 

transesterificação de óleo a partir da soja. No Brasil, não há produção significativa de 

etanol a partir de fontes diversas da cana de açúcar (EPE, 2014a,b; GILBERT et al., 

2014).  Atualmente, mais de 96% do etanol consumido no Brasil é direcionado para o 

setor de transportes e o restante do uso é direcionado para a indústria (BRANDÃO, 2014). 

Já para a produção de biodiesel, o Brasil possui maior diversificação que o etanol 

de cana de açúcar, sendo produzido principalmente a partir de óleo de soja, responsável 

por cerca de 76,4% da produção em 2013. Em segundo lugar, consta a gordura animal 

(bovina, de frango e de porco, representando 19,8% do produção em 2013. As demais 

culturas produtoras de óleo (mamona, dendê, algodão e girassol) não têm sido expressivas 

(ANP, 2014). Não há perspectivas de uma mudança significativa na matriz de insumos 

no horizonte decenal (ANP, 2014; EPE, 2014b; HERRERA, 2014). 

No Brasil, em termos do processo produtivo do biodiesel, 71% das usinas 

instaladas utilizam a rota metílica, enquanto 27% das usinas apresentam flexibilidade para 

usar tanto a rota metílica quanto etílica (ANP, 2010 apud BRANDÃO, 2014). O uso de 

metanol ocorre com base em importações, visto que não há produção no país, 

diferentemente do etanol (EPE, 2015b). 

Em termos de localização geográfica, a produção de etanol é mais destacada no 

Centro-Sul do Brasil, com grande concentração no estado de São Paulo (Figura 2). As 

plantas de biodiesel também se concentram no Centro-Sul do país, como mostrado na 

Figura 3.  

 

                                                 
4 No Brasil, o mercado de etanol encontra-se intrinsecamente ligado à gasolina e ao açúcar: à gasolina 
porque ora a complementa (etanol anidro), ora a substitui (etanol hidratado); ao açúcar porque é 
majoritariamente produzido da mesma matéria-prima, a cana-de-açúcar (MOURA, 2014). O açúcar é uma 
commodity e, como tal, tem preços determinados no mercado internacional. O Brasil tem papel de 
relevância neste mercado, produzindo cerca de um quinto do total de açúcar produzido no mundo e 
respondendo por, aproximadamente, metade das exportações mundiais do produto (USDA, 2015), 
5 O processo de fabricação do biodiesel consiste em uma reação de transesterificação para reduzir o nível 
de viscosidade do óleo aproximando-a a viscosidade do diesel de petróleo, melhorando sua aplicação como 
combustível para motores à compressão interna (SALOMÃO, 2013). 
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Figura 2: Produção de etanol e açúcar e infraestrutura logística no Brasil 
Fonte: EPE, 2014b 

 

 

Figura 3: Plantas de biodiesel no Brasil 
Fonte: MME, 2015 

 
A produção de etanol no Brasil tem apoio do Programa Nacional do Álcool 

(PROÁLCOOL), criado na década de 1970, em meio à crise mundial do petróleo, a qual 

ocasionou elevação dos preços dos derivados de petróleo no mercado internacional 
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(BRANDÃO, 2014). O objetivo principal do PROÁLCOOL foi substituir a gasolina por 

etanol que, a princípio, seria produzido de qualquer amilácea; contudo, somente a cana de 

açúcar proporcionou retornos para os agricultores (BRANDÃO, 2014). 

Quanto à produção de biodiesel, o Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel (PNPB), instituído em 2005, tem no “Selo Combustível Social (SCS)” um de 

seus instrumentos de atuação (CÉSAR et al., 2015;_MME, 2015; CESAR, 2012). O 

referido selo, criado pelo Governo Federal, pretendeu fomentar a inclusão social e 

produtiva da agricultura familiar, o desenvolvimento regional e a produção sustentável 

de matéria-prima para energia renovável. Para obter a concessão do SCS, as indústrias 

produtoras de biodiesel precisam cumprir três requisitos: 

1. Comprovar a aquisição de matéria-prima da agricultura familiar, de acordo com 

os percentuais estabelecidos por região; 

2. Contratar antecipadamente o fornecimento da matéria-prima, para que o agricultor 

tenha garantia de venda; 

3. Assegurar que os produtores familiares que envolvidos no processo têm acesso à 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) (MME, 2015).  

 

A expansão do mercado global de biocombustíveis tem provocado preocupações 

a respeito de sua efetiva sustentabilidade, que serão tratadas nas subseções seguintes. 

Algumas questões recorrentes são: o potencial impacto dos biocombustíveis na segurança 

alimentar e nos preços de commodities agrícolas; a efetiva redução da emissão de gases 

geradores do efeito estufa (GEE) na cadeia produtiva e os impactos sociais e ambientais 

em termos de desmatamento, monocultura, depleção de recursos hídricos e condições de 

trabalho (NOGUEIRA; CAPAZ, 2013; CESAR et al., 2013; CESAR, 2012; CESAR; 

BATALHA, 2010). 

2.2.1 Culturas energéticas e fronteira agrícola 

No Brasil, a agropecuária é um dos setores mais importantes da economia 

nacional, representando um Valor Adicionado Bruto ao país de R$ 262,3 bilhões em 

2014, cerca de 6% maior do que em 2013 (IBGE, 2015). Ainda, considerando apenas o 

agronegócio, as exportações corresponderam a US$ 96,7 bilhões em 2014, o que significa 

43% do total de exportações do país para o referido período (MAPA, 2015).  
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As exportações brasileiras de etanol equivaleram a US$ 898,0 milhões em 2014 

e US$ 1.868,9 milhões em 2013. Estes valores correspondem a 0,9% e 1,9% do valor 

total das exportações do agronegócio nos anos de 2014 e de 2013 (MAPA, 2015). Em 

relação ao biodiesel, em 2013, o Brasil realizou sua primeira exportação, mas se espera 

que o biodiesel seja usado majoritariamente para fins de atendimento do mercado 

doméstico, em misturas com o diesel de origem mineral. As perspectivas de exportações 

dependerão do cenário de preços no mercado internacional (CREMONEZ et al., 2015; 

EPE, 2014a; LA ROVERE et al., 2011). 

A história recente do plantio de grãos no Brasil mostrou que a área plantada 

pouco cresceu nos últimos 40 anos. Na verdade, a forte expansão da produção ocorreu 

fundamentalmente por ganhos de produtividade (FIESP, 2013; MAPA, 2013; BNDES, 

2012), onde o uso de fertilizantes teve papel fundamental. Considerando o período desde 

1992 até 2014 (estimado), avalia-se que a produção de grãos (algodão, amendoim, arroz, 

feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, culturas de inverno, trigo e triticale) tenha 

crescido 150%, enquanto a área plantada e a produtividade aumentaram 41% e 78%, 

respectivamente (MAPA, 2013).  

As exportações agrícolas brasileiras tiveram um forte crescimento entre 2002 e 

2012, passando de US$ 17,4 bilhões em 2002 até atingir US$ 83,4 bilhões em 2012 

(+378,6%). A taxa média de crescimento anualizada das exportações agrícolas brasileiras 

foi de 16,9% no período (MAPA, 2013). O incremento do valor exportado em produtos 

agrícolas pelo Brasil deveu-se tanto à expansão dos preços quanto ao aumento das 

quantidades comercializadas. Embora os preços tenham oscilado ao longo da série, houve 

um aumento dos preços de 139,5% em dólar no período. Nota-se, também, que a 

quantidade embarcada teve elevação de quase 100%. De fato, a elevação das cotações 

internacionais dos produtos agrícolas incentivou a própria expansão da oferta para a 

exportação (MAPA, 2013). 

Como mencionado anteriormente, cerca de 9% da área total do Brasil é usada 

para a agricultura, sendo que a produção de matérias-primas para etanol e biodiesel foram 

de, respectivamente, 6,5% e 5,4% da área cultivada no país em 2011 (NOGUEIRA; 

CAPAZ, 2013). Em termos da energia como biocombustível líquido por hectare cultivado 

no Brasil, a produção de etanol correspondeu a 2883 ktoe/Mha, enquanto a produção de 

biodiesel foi de 58 ktoe/Mha, cerca de 80% menor (NOGUEIRA; CAPAZ, 2013). Devido 

às suas dimensões continentais e ampla disponibilidade de terras para agricultura, o Brasil 
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pode aumentar sua área de plantio de oleaginosas para a produção de biodiesel sem 

interferir em locais voltados para o cultivo alimentar (BERGMANN et al., 2013).  

As regiões que possuem a maior produção mensal de biodiesel são a Sul e a 

Centro-Oeste do Brasil. Este fato é justificado pelos maiores rendimentos das lavouras de 

soja nos estados do Mato Groso (23,5 milhões de toneladas) e do Paraná (15,9 milhões 

de toneladas), uma vez que esta cultura fornece a principal matéria-prima para a produção 

de biodiesel (EMBRAPA, 2013). Destaca-se que a Floresta Amazônica se situa na região 

Norte do país, relativamente distante das regiões mencionadas. A região Sul do país 

também se destaca pela produção de insumos para o biodiesel a partir da agricultura 

familiar no Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), uma vez que 

número significativo de estabelecimentos desta natureza de cultivo está organizado em 

cooperativas (ANDRADE; CRUZ, 2013 apud CREMONEZ et al., 2015). A produção 

oriunda destas áreas descentralizadas é enviada principalmente para a região Sudeste, a 

mais populosa e industrializada do país (CREMONEZ et al., 2015).  

Um importante aspecto do uso da terra para a produção de biodiesel, 

especialmente no Brasil, é o potencial para a recuperação de áreas degradadas, resgatando 

esta área para uma produção econômica. Nos últimos vinte anos, a fronteira agrícola 

brasileira avançou principalmente para pastagens de baixa produtividade (NASSAR et 

al., 2008 apud NOGUEIRA; CAPAZ, 2013). Estas pastagens extensivamente degradadas 

são resultado de um sistema de cultivo praticado por séculos, que emprega técnicas quase 

extrativas para pecuária extensiva e que envolve cerca de 200 Mha de pastagens 

(NOGUEIRA; CAPAZ, 2013). Estimativas apontam que é razoável assumir que há cerca 

de 60-75 Mha de pastagens degradadas no Brasil que poderiam ser recuperadas para 

tornar a terra disponível para outras atividades (NOGUEIRA; CAPAZ, 2013).  

Ademais, a flutuação de mercado para a remuneração dos grãos relacionados às 

culturas que podem ser voltadas para uso alimentar e/ou para fins de bioenergia é uma 

importante variável a ser considerada, pois pode deslocar outras culturas em direção a 

solos de menor fertilidade e, com isso, provocar um acréscimo na demanda por 

fertilizantes. 

2.2.2 Uso de fertilizantes nas culturas energéticas  

Nas últimas décadas, a produção e o consumo mundial de biocombustíveis 

líquidos (etanol e biodiesel) aumentaram significativamente devido ao suporte de 
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políticas objetivando a redução de emissão de gases de efeito estufa (GEE) e a 

diversificação de fontes de energia, dentre outros. Para o futuro, a tendência é que os 

biocombustíveis continuem aumentando sua participação como fontes de energia 

(JONKER, 2015; EPE, 2014a; IEA, 2014).  

Por outro lado, é importante levar em consideração o fato de que a produtividade 

em biocombustíveis tem grande dependência da importação de combustíveis fósseis ao 

redor do mundo associada com crescentes quantidades de aplicação de fertilizantes por 

hectare (FAO, 2013). Deste modo, por exemplo, os resultados na produção de etanol por 

Brasil e Estados Unidos dificilmente conseguiriam ser repetidos em outras partes do 

mundo, pois esta crescente fertilização é dependente de recursos externos e exatamente 

tenta compensar a contínua e natural perda de nutrientes que ocorre em função do cultivo 

(CASTRO et al., 2014). 

Atualmente, apesar de apresentar produção doméstica de fertilizantes 

nitrogenados, fosfatados e potássicos, o Brasil é deficitário quanto à balança comercial 

de fertilizantes (FOSTER, 2012a; BNDES, 2010). Essa dependência externa é alvo de 

análises em um setor estratégico para o agronegócio e para o país, pois se torna vulnerável 

aos preços externos, às oscilações na taxa de câmbio, ao preço dos fretes e à situação dos 

portos e estradas. Ainda, altos preços dos fertilizantes representam custos de produção 

expressivos para os produtores agrícolas, que afetarão diretamente os produtores de 

biocombustíveis (BNDES, 2010). 

Os custos de insumos mais relevantes na produção das culturas energéticas 

incluem fertilizantes, químicos, maquinários e seus combustíveis. Mundialmente, os 

preços de fertilizantes tendem a seguir os preços dos combustíveis fósseis. Todos estes 

fatores possuem alto grau de incerteza e espera-se que tenham impactos diversos no custo 

de produção da biomassa (VAN EIJCK et al., 2014).  

A indústria de fertilizantes está fortemente relacionada ao agronegócio. O 

crescimento da população mundial, que veio acompanhado pela elevação da renda em 

mercados emergentes e mudança na dieta das pessoas, criou uma demanda crescente na 

produção de alimentos (IFA, 2014; FAO, 2013; BNDES, 2012). Além desses fatores, a 

tendência de substituição de combustíveis derivados do petróleo por biocombustíveis 

também vem pressionando a elevação da produção agrícola. Como os recursos agrícolas 

são limitados e as áreas disponíveis para o plantio cada vez mais escassas, o aumento da 

produção via expansão da fronteira agrícola já não é a melhor opção, tornando-se 
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necessária a elevação do rendimento por hectare plantado (produtividade) (BNDES, 

2012). 

O aumento de produtividade pode ocorrer por meio da adoção de técnicas 

apropriadas de cultivo e manejo, como a utilização de agricultura de precisão, correta 

aplicação de fertilizantes, rotação de culturas, correção de acidez do solo, manejo 

integrado de pragas e uso de defensivos agrícolas. Nos últimos anos, as pesquisas com 

sementes geneticamente modificadas também vêm contribuindo para elevação da 

produtividade na agricultura (BNDES, 2012). 

Contudo, Nyko et al. (2013 apud HERRERA, 2014) estipulam que investir em 

pesquisa e desenvolvimento para as novas variedades de cana de açúcar é caro e exige 

um longo período de maturação, razão pela qual há oportunidades para aumento da 

produtividade atual frente ao máximo teórico. O melhoramento convencional é 

dificultado pela base genética limitada que é selecionada e utilizada para gerar populações 

(HOTTA et al., 2010 apud HERRERA, 2014). Aliado a esse fator, que impede aumentos 

consistentes de produtividade (DAL-BIANCO et al., 2012 apud HERRERA, 2014), o 

desenvolvimento completo (até a comercialização) de uma nova variedade leva, em 

média, dez anos. Por fim, encontram-se também barreiras culturais dos produtores, seja 

pelo custo financeiro, seja pelo risco da mudança (CARVALHO; FURTADO, 2013 apud 

HERRERA, 2014).  

A utilização de fertilizantes químicos é um dos maiores contribuintes para a 

elevação da produtividade agrícola no Brasil e no mundo (BNDES, 2012; DAWSON; 

HILTON, 2011). A Figura 4 traz informações do setor de fertilizantes no Brasil 

compiladas por BNDES (2012), que incluem a evolução da produção brasileira de grãos6, 

da área plantada de grãos7 e do consumo de fertilizantes8 para o período de 1977 a 2011, 

trabalhando com o primeiro ano da série como base. Pode-se verificar que, até a década 

                                                 
6 O valor apresentado em cada ano refere-se à safra iniciada no ano anterior. Inclui algodão, amendoim 
(duas safras), arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão (três safras), girassol, mamona, milho (duas 
safras), soja, sorgo, trigo e triticale. Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento, Indicadores 
Econômicos (CONAB/IE) apud BNDES (2012) – produção em mil toneladas. 
7 O valor apresentado em cada ano refere-se à safra iniciada no ano anterior. Os dados mais recentes foram 
estimativas sujeitas a revisões. Inclui algodão, amendoim (duas safras), arroz, aveia, canola, centeio, 
cevada, feijão (três safras), girassol, mamona, milho (duas safras), soja, sorgo, trigo e triticale. Fonte: 
Companhia Nacional de Abastecimento, Indicadores Econômicos (CONAB/IE) apud BNDES (2012) – 
Área Plantada em hectares mil. 
8 Refere-se a fertilizantes entregues ao consumidor final avaliados em nutrientes N (nitrogênio), P (fósforo) 
e K (potássio) medidos em toneladas. No momento da elaboração, não estava disponível a quantidade 
entregue em 2011. Fonte: ANDA (2010) apud BNDES (2012). 
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de 1990, as séries mostram uma tendência horizontal, com baixo crescimento das três 

variáveis. Contudo, a partir daí, com o desenvolvimento da indústria de fertilizantes e a 

difusão de seu uso, constata-se elevação na produção de grãos, que foi acompanhada de 

maior consumo de fertilizantes, tendo a área plantada alcançado pequena elevação 

(BNDES, 2012). De fato, no período 1977-1990, a produção de grãos apresentou uma 

taxa composta de crescimento anual de 1,68%, enquanto a área plantada cresceu 0,33% 

a.a. e o consumo de fertilizantes apenas 0,11% a.a. Já no período 1990-2011, a produção 

de grãos saltou para 5,02% a.a., sendo acompanhada pelo crescimento na taxa de consumo 

de fertilizantes que passou para 5,92% a.a., enquanto a área cultivada se elevou somente 

1,19% a.a. Logo, é possível supor que a aplicação de fertilizantes tenha contribuído 

positivamente para o aumento da produtividade agrícola (BNDES, 2012). 

 

Figura 4: Produção de grãos, área plantada e consumo de NPK no Brasil (1977 = base 100) 
Fonte: BNDES, 2012 com base em CONAB/ANDA 

 
De acordo com Altamirano (2013), conforme destacado na Introdução, no 

Brasil, há consumo de cerca de 2,11 kg ureia/tonelada de cana e 5,95 kg de ureia/tonelada 

de soja, considerando que a ureia é fonte de nitrogênio das típicas formulações NPK 

empregadas. 

Embora os biocombustíveis possuam apelo ambiental para mitigação das 

mudanças climáticas, por serem oriundos de fontes renováveis, o uso de fertilizantes para 

o aumento da produtividade das culturas energéticas contribui negativamente para as 

emissões de gases de efeito estufa (GEE), sob o ponto de vista de análise de ciclo de vida 

(ALTAMIRANO, 2013).  

Em relação à produção agrícola, as principais fontes de emissão de GEE estão 

relacionadas com (i) mudanças no estoque de carbono dos solos; (ii) metano (CH4) do 
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cultivo irrigado de arroz e da queima de resíduos de lavoura; (iii) óxido nitroso (N2O) de 

fertilizantes e de adubos; e (iv) CO2 devido ao uso de energia fóssil nas operações 

agrícolas (WBG, 2010). A parcela do total de emissões de GEE no mundo diretamente 

relacionada à produção, distribuição e uso de fertilizante é cerca de 2-3% (IFA, 2009a), 

conforme mostra a Tabela 2.  

 

Tabela 2: Atividade e respectiva participação no total global de emissões de GEE 

Atividade 
Participação no total global de 

emissões de GEE (%) 
Agricultura 10-12% 

Desmatamento e mudança de uso do solo 12% 
Fertilizantes (total) 2-3% 

Produção 0,93% 
Distribuição 0,07% 

Uso 1,5% 
Fonte: IFA, 2009a 

 

Considerando que o nível de emissões de GEE pela atividade agrícola possa ser 

diretamente proporcional ao crescimento da demanda de alimentos e de bioenergia, 

torna-se um ponto de atenção o aumento da eficiência agrícola, que será fundamental para 

manter as emissões tão baixas quanto possível e para reduzir o nível de emissões por 

unidade de saída agrícola. 

As emissões de GEE do ciclo de vida de biocombustíveis surgem diretamente 

da mudança de uso do solo e do uso de fertilizantes e combustíveis e, indiretamente, da 

fabricação de insumos de matéria-prima (CASTANHEIRA et al., 2014). Conforme 

análise de Maroun (2014), quanto às reduções de emissões de GEE, parece haver um 

consenso entre os pesquisadores de que a produção e a utilização de etanol no Brasil têm 

uma influência direta muito positiva sobre a mitigação de emissões de GEE (MOREIRA 

et al, 2014; LA ROVERE et al, 2011; HIRA; OLIVEIRA, 2009; PACCA; MOREIRA, 

2009; GOLDEMBERG; GUARDABASSI, 2009; GOLDEMBERG et al., 2008; 

MACEDO et al., 2008; COELHO et al, 2006; SZKLO et al, 2005). Contudo, a autora 

também aponta que outros estudos recentes começam a questionar o etanol brasileiro em 

termos de redução de emissões de GEE. Segundo Maroun (2014), alguns autores afirmam 

que a maioria dos cálculos e análises de ciclo de vida desenvolvidas até o momento não 

incluem os efeitos das mudanças de uso do solo indireto (FAO, 2013; LANGE, 2011; 

GAO et al, 2011; ZILBERMAN et al, 2010; OLADOSU; KLINE, 2009). Deste modo, 

entende-se que este efeito pode ter uma influência negativa no balanço de GEE, uma vez 
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que a expansão dos canaviais pode indiretamente deslocar gramíneas e outras culturas 

para áreas no Cerrado ou na Floresta Amazônica causando supressão de áreas florestais. 

A mudança no uso direto da terra, que está fortemente relacionado com as emissões de 

GEE, é também uma questão importante que diz respeito à produção de etanol e 

biocombustíveis (MAROUN, 2014). 

O uso de fertilizantes na produção de cana libera emissões de GEE, com maior 

relevância para o óxido nitroso (N2O). De acordo com CRUTZEN et al. (2008), os 

benefícios do etanol na substituição da gasolina poderiam ser anulados pelas emissões de 

N2O durante a fase agrícola. A aplicação de nitrogênio nos canaviais brasileiros é 

realizada por meio de fertilizantes industriais, vinhaça e torta. No entanto, a maior parte 

do nitrogênio é aplicada como ureia, o que emite menos N2O (HERRERA, 2014). 

A reciclagem de nutrientes ao longo da cadeia de produção permite abater o 

consumo de fertilizantes convencionais. A aplicação de vinhaça (fertirrigação), das águas 

do processo industrial e das cinzas das caldeiras trouxe benefícios ambientais e 

econômicos. Contudo, a adubação complementar é necessária para assegurar a 

produtividade. Futuras pesquisas poderão contribuir para diminuir a demanda de adubos 

e calcário. Possíveis inovações fazem referência a uma maior fixação biológica de 

nitrogênio, melhor distribuição de fertilizantes e agricultura de precisão (BNDES et al., 

2008 apud HERRERA, 2014).  

Em relação à mitigação de GEE derivados de produção e do uso do biodiesel, 

altas variações são observadas em estudos de análise de ciclo de vida, dependendo do 

rendimento utilizado para a produção de biodiesel (principalmente óleo de palma e soja), 

a tecnologia aplicada, e em questões locais específicas, tais como o nível de mecanização 

da agricultura, cultura e gestão agrícola, e as mudanças no uso do solo (CASTANHEIRA 

et al., 2014). 

Elevados ganhos de biodiesel a partir de óleo de palma dependem de 

rendimentos elevados, aqueles da soja em créditos para subprodutos. Como no caso do 

etanol, a poupança negativa de GEE, ou seja, o aumento das emissões, pode resultar, em 

particular, quando a produção tem lugar em terras naturais convertidas e a mobilização 

dos estoques de carbono associada é contabilizada (UNEP, 2009 apud MAROUN, 2014). 

Conforme estudo de Rathmann et al. (2012), a quantidade total de energia fóssil 

necessária para produzir 810 kg de biodiesel à base de soja é 4.343.000 kcal. Por 

conseguinte, o balanço de energia final é positivo em 17.707.000 kcal/ha para a soja. Isto 
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significa que, no cultivo de soja, para cada unidade de energia fóssil, que entra no sistema, 

5,1 unidades de energia são produzidas. O resultado valida a premissa do governo 

brasileiro sobre a introdução do PNPB (BRASIL, 2007; MDA, 2007; MAPA, 2006 apud 

RATHMANN et al., 2012) de que o biodiesel seria eficiente energeticamente. 

2.3 PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO DAS CULTURAS ENERGÉTICAS 

A crescente inserção do Brasil no mercado internacional agrícola e de 

biocombustíveis, destacando-se como um dos principais produtores e exportadores de 

produtos agropecuários e de bioenergia, traduz-se em um desafio para a capacidade de 

resposta da agricultura doméstica às oportunidades de mercado que serão decorrentes 

principalmente do aumento de renda dos países emergentes e em desenvolvimento 

(MAPA, 2013). 

Portanto, em linha com projeções de aumento de demanda tanto para fins 

alimentares quanto de bioenergia, as culturas energéticas (cana de açúcar e soja) possuem 

potencial significativo de crescimento e, em consequência, também contribuirão para 

impulsionar o consumo de fertilizantes no país. As subseções a seguir apontam as 

perspectivas de crescimento para as culturas de cana de açúcar e de soja, com destaque 

para a pressão de demanda oriunda de fins de produção de bioenergia. Para que estas 

projeções de crescimento possam se materializar, serão necessários esforços conjuntos 

dos produtores rurais e do governo, cujas políticas públicas devem assegurar níveis 

adequados de apoio e contribuir para a melhoria das condições de logística e de 

infraestrutura (MAPA, 2013; FIESP, 2013). 

Novamente, tais projeções corroboram o entendimento de que o aumento na 

oferta destas culturas passa principalmente por redução do desperdício e elevação da 

produtividade, tendo o fertilizante um papel fundamental (MAPA, 2013; FIESP, 2013; 

BNDES, 2012). 

2.3.1 Ênfase na produção de biocombustíveis 

No mundo, em 2012, a produção de etanol combustível foi de 83,1 bilhões de 

litros, correspondendo a 3% do total de combustíveis para transporte (GOLDEMBERG 

et al., 2014a; REN21, 2013). Deste percentual de 3%, cerca de 1% foi decorrente da 

produção a partir de cana de açúcar no Brasil, com pequena participação de outros países 

da América Latina. Os outros 2% foram produzidos a partir de milho principalmente nos 
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Estados Unidos, com pequenas contribuições de China e da Europa (GOLDEMBERG et 

al., 2014a).  

As culturas de cana de açúcar e de soja, que geram os principais insumos para a 

produção de biocombustíveis no país, tiveram produção de 589,129 e de 81,513 milhões 

de toneladas no ano safra 2012/2013, respectivamente, segundo o Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (MAPA, 2013).  

Em termos do consumo final energético brasileiro desagregado por fonte, 

destaca-se a expansão do consumo de biocombustíveis líquidos (etanol e biodiesel) no 

horizonte até 2023, cuja participação se eleva de 5,9% em 2014 para 7,6% em 2023 (EPE, 

2014b). No período, espera-se que a oferta brasileira de etanol aumente de 26,6 bilhões 

de litros em 2014 para 47,8 bilhões de litros em 2023 (EPE, 2014b). 

Atualmente, mais de 96% do etanol consumido no Brasil é direcionado para o 

setor de transportes e o restante do uso é direcionado para a indústria (BRANDÃO, 2014). 

A projeção de demanda de etanol carburante – anidro e hidratado – para o Brasil, no 

período decenal, parte de cerca de 23,9 bilhões de litros em 2014 e atinge 42,8 bilhões de 

litros em 2023. Ainda, deve-se considerar a projeção de um volume voltado à exportação, 

que deve alcançar 3,2 bilhões de litros em 2023, ainda inferior ao recorde histórico de 

2008 (5,1 bilhões de litros). No Brasil, a demanda de etanol para uso não carburante 

concentra-se basicamente na produção de bebidas, cosméticos, produtos farmacêuticos, 

petroquímicos e compostos oxigenados. Estima-se que ela alcançará 1,8 bilhões de litros 

em 2023, o que representa uma taxa de crescimento de 2,1% ao ano, no período 

compreendido entre 2013 e 2023 (EPE, 2014b). 

O percentual de cana de açúcar para o etanol deve variar de 54,1% em 2014 a 

60,9% em 2023, aumento que se deve à maior taxa de crescimento da demanda de etanol 

(EPE, 2014b). 

O óleo de soja continua sendo a principal matéria-prima para a produção de 

biodiesel (B100), equivalente a 76,4% do total, com uma alta de 6% em 2013 em relação 

a 2012. A segunda matéria-prima no ranking de produção das usinas foi a gordura animal 

(19,8% do total), após aumento de 26,3% em relação a 2012, seguida pelo óleo de algodão 

(2,2% do total) e outros materiais graxos (1,6%) (ANP, 2014). No horizonte de mais 

longo prazo, estima-se que a produção brasileira de biodiesel possa evoluir de 2,9 bilhões 
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de litros em 2013 para algo entre 9,0-12,9 bilhões de litros em 2050, decorrente da adição 

mandatória de percentual entre 7-10%9 ao diesel total no Brasil (EPE, 2014c). 

Ademais, na 21ª Conferência das Partes (COP-21), reunião global sobre 

mudanças climáticas, ocorrida no fim do ano de 2015, foram apresentados os 

compromissos brasileiros para reduzir as emissões de gases geradores do efeito estufa. 

Em termos de metas de emissões, para atender sua pretendida Contribuição 

Nacionalmente Determinada (intended Nationally Determined Contribution – iNDC, do 

termo em inglês), o Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa 

para 1,3 GtCO2e (GWP-100; IPCC AR5) em 2025 e para 1,2 GtCO2e (GWP-100; IPCC 

AR5) em 2030, partindo do nível de emissões em 2005 de 2,1 GtCO2e (GWP-100; IPCC 

AR5) (MMA, 2015). Para o alcance da meta, dentre outras medidas, destacam-se ações 

para o aumento da participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira 

para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de biocombustíveis, 

aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do aumento da parcela de 

biocombustíveis avançados (segunda geração), e aumentando a parcela de biodiesel na 

mistura do diesel (MMA, 2015). 

2.3.2 Ênfase na produção agrícola total 

O crescimento projetado para a produção brasileira de grãos (soja, milho, trigo, 

arroz e café) deverá ser da ordem de 23% até 2020 (MAPA, 2013). Esse incremento 

deverá ser pautado no aumento da produtividade, visto que a área plantada deverá 

expandir-se somente em 9,5% (MAPA, 2013). A produção brasileira de cana de açúcar 

também deverá ter aumento expressivo, com estimativa de variação percentual de 41,4% 

no período do ano safra 2012/2013 até o ano safra 2022/2023 (MAPA 2013).  

                                                 
9 Mais recentemente, em 23 de março de 2016, foi sancionada a Lei nº 13.263, que altera a lei nº 13.033, 
de 24 de setembro de 2014, para dispor sobre os percentuais de adição de biodiesel ao óleo diesel 
comercializado no território nacional (BRASIL, 2016). A entrada em vigor da Lei nº 13.263 foi logo após 
sua publicação e estabeleceu as seguintes alterações:  na Lei nº 13.033:  
“Art. 1º  São estabelecidos os seguintes percentuais de adição obrigatória, em volume, de biodiesel ao óleo 
diesel vendido ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional:  
I - 8% (oito por cento), em até doze meses após a data de promulgação desta Lei;  
II - 9% (nove por cento), em até vinte e quatro meses após a data de promulgação desta Lei;  
III - 10% (dez por cento), em até trinta e seis meses após a data de promulgação desta Lei.”  
Paralelamente, o governo realizará, em até 36 meses, os testes para liberar a mistura de até 15 por cento de 
biodiesel ao óleo diesel em caráter opcional e, não, obrigatório como a elevação gradual de até 10 por cento 
de biodiesel ao óleo diesel (BRASIL, 2016).  
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Conforme MAPA (2013), no Brasil, as estimativas realizadas até 2022/2023 são 

de que a área total plantada com lavouras deve passar de 67,0 milhões de hectares em 

2013 para 75,5 milhões em 2023. Essa expansão de área está concentrada em soja, mais 

6,7 milhões de hectares, e na cana de açúcar, mais 2,2 milhões. Isto significa um 

acréscimo de 8,9 milhões de hectares. A Figura 5 contém as projeções de expansão de 

área em cana de açúcar e soja, que são duas atividades que competem por área no Brasil. 

A expansão de área de soja e cana de açúcar deverá ocorrer pela incorporação de áreas 

novas e também pela substituição de outras lavouras que deverão ceder terrenos (MAPA, 

2013). A soja deve expandir-se por meio de uma combinação de expansão de fronteira 

em regiões onde ainda há locais disponíveis, ocupação de terras de pastagens e pela 

substituição de lavouras onde não há terras disponíveis para serem incorporadas. A 

produção de cana de açúcar deve apresentar expansão principalmente no estado de São 

Paulo, líder da produção nacional, que deve ter um aumento de cerca de 41,2% na 

próxima década (MAPA, 2013). As demais lavouras devem ter pouca variação de área 

nos próximos anos (MAPA, 2013). 

 

*Para soja, utilizou-se área plantada e, para cana de açúcar, área colhida. **Refere-se à cana de açúcar 
destinada à área de produção para açúcar e álcool e a base da projeção é o período 1992/1994 a 2013/14. 

Figura 5: Área plantada de soja e de cana de açúcar no Brasil – projeção ano safra 2022/2023 
Fonte: MAPA, 2013 

 
Para o ano safra 2022/2023, as projeções de produção apontam para 833,172 

milhões de toneladas de cana de açúcar e 99,248 milhões de toneladas de soja em grãos 

(MAPA, 2013). 

Considerando-se o crescimento médio durante o período de projeção do MAPA 

e estendendo o ano safra de interesse para 2029/2030, é possível estimar que a produção 
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de cana de açúcar alcance 1.061,944 milhões de toneladas (cerca de 3,5% de crescimento 

ao ano) e de soja em grãos aumente para 113,912 milhões de toneladas (cerca de 2% de 

crescimento ao ano). Destaca-se que o grande direcionador de crescimento das culturas 

energéticas seria o atendimento ao mercado de biocombustíveis nacional, que responderia 

por, no mínimo, cerca de 40% do aumento de produção no período estudado tanto para a 

soja quanto para a cana de açúcar, usando a regra de alocação integral da demanda de 

ureia para cana de açúcar e para soja voltadas para a produção de biocombustíveis, 

conforme detalhamento de cálculos que será apresentado no capítulo 6. 

2.4 BALANÇO OFERTA E DEMANDA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

Devido à expansão do mercado brasileiro de etanol projetada para 2030 (EPE, 

2014c), uma oferta adicional de cerca de 344 milhões de toneladas de cana de açúcar seria 

necessária em relação aos níveis de produção atuais. O cálculo resulta da premissa de que, 

em 2030, o etanol será produzido exclusivamente a partir de cana de açúcar e a conversão 

por meio deste processo será, em média, 77,3 litros para cada tonelada de cana de açúcar 

(ALTAMIRANO, 2013). 

Além disso, a pressão de demanda que será associada com a produção de grãos 

de soja de modo a atender o mercado de biodiesel no Brasil projetado para 2030 (EPE, 

2014c) será próxima a 16 milhões de toneladas. O cálculo decorre da premissa de que, 

em 2030, o perfil de biodiesel produzido a partir de óleo de soja permanecerá no limiar 

de 75%. Ele também considera que quase todas as plantas optarão pela rota metílica e que 

a conversão de óleo de soja em biodiesel por esta via seja de 98% (LORA; VENTURINI, 

2012 apud ALTAMIRANO, 2013; SINGH; SINGH, 2010 apud SALOMÃO, 2013). 

Em suma, as culturas de cana de açúcar e soja, que geram as principais 

matérias-primas para a produção de biocombustíveis líquidos no Brasil, já tiveram 

produção significativa no ano safra 2012/2013. Para o ano safra 2022/2023, as previsões 

de produção do MAPA também apontam para um crescimento contínuo de cana de açúcar 

(crescimento de quase 3,5% ao ano) e para a soja (crescimento de cerca de 2,0% ao ano) 

(MAPA, 2013). Portanto, considerando o aumento médio durante o período de projeção 

MAPA e estendendo-o para o ano de interesse (2030), é possível estimar a produção 

destas culturas energéticas como mostra a Tabela 3. 
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Tabela 3: Produção e projeções para as culturas energéticas no Brasil 

Item 
Ano safra 
2012/2013 

Ano safra 
2022/2023 

Fonte Projeção 2030 Fonte 

Produção 
total de soja 

(t) 
81.513 99.248 

MAPA, 
2013 

113.912 
Baseado em 
MAPA, 2013 

Produção 
total de cana 
de açúcar (t) 

589.129 833.172 
MAPA, 

2013 
1.061.944 

Baseado em 
MAPA, 2013 

 

Para o Brasil, de acordo com dados da Empresa de Pesquisa Energética – EPE 

(EPE, 2014c), a demanda em 2014 de etanol anidro e de etanol hidratado foi estimada em 

11,5 e 12 milhões de metros cúbicos, respectivamente. Para 2030, a instituição projetou 

que a demanda de etanol anidro alcance 16 milhões de metros cúbicos, enquanto a procura 

por etanol hidratado deva aumentar para 35 milhões de metros cúbicos. Em termos de 

biodiesel, a demanda brasileira em 2013 foi de 2,9 milhões de metros cúbicos, sendo que 

a EPE espera que o consumo atinja 7,2 milhões de metros cúbicos em 2030, mantendo-se 

percentual de 7% de adição de biodiesel ao diesel no país (EPE, 2014c).  
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3 MERCADO DE UREIA 

3.1 OBJETIVO 

O capítulo aborda os principais aspectos do negócio de ureia, o fertilizante 

nitrogenado mais comercializado no mundo. O mercado brasileiro é caracterizado por 

meio dos balanços oferta e demanda atual e futuro. Como complemento à caracterização 

do mercado, são discutidos aspectos logísticos e tributários do negócio de fertilizantes no 

Brasil.  

3.2 USOS DA UREIA 

Em termos dos macronutrientes essenciais ao crescimento vegetal, encontram-se 

o nitrogênio (N), o fósforo (P) e o potássio (K), com o nitrogênio representando cerca de 

60% do total do consumo destes nutrientes (YARA, 2014). Como mencionado 

anteriormente, a ureia é um fertilizante de amplo consumo a nível mundial que contém 

nitrogênio em sua composição. 

Os fertilizantes são quaisquer substâncias sólidas, liquidas ou gasosas que 

contêm um ou mais nutrientes vegetais em quantidades conhecidas, aplicados ao solo, 

diretamente na planta (folhas) ou adicionados a soluções aquosas (como em fertirrigação) 

para manter a fertilidade do solo, melhorar o desenvolvimento da lavoura, o rendimento 

e/ou qualidade das culturas (IFA, 2009a). 

O crescimento da população mundial, que acelerou significativamente nos 

últimos 150 anos, está intimamente relacionado com a descoberta e desenvolvimento de 

produção de fertilizantes em escala industrial (DAWSON; HILTON, 2011). Os 

fertilizantes não fazem as plantas crescerem em si, mas previnem quanto à falta de 

nutrientes no solo ou um desequilíbrio na oferta dos mesmos, o que poderia impedir a 

planta de expressar seu potencial produtivo (DAWSON; HILTON, 2011). Estima-se que 

cerca de 48% da população mundial é alimentada como resultado do uso de fertilizante 

nitrogenado sintético (IFA, 2009a). O uso de culturas geneticamente modificadas possui 

pouco efeito no consumo de fertilizantes, visto que o destaque destes organismos reside 

principalmente na resistência às pragas, a defensivos agrícolas ou às condições adversas, 

como seca. Adicionalmente, para a obtenção de maiores rendimentos agrícolas, estes 

organismos também exigirão maior quantidade de nutrientes do solo, o que impacta 

positivamente o consumo de fertilizantes (YARA, 2014). Por outro lado, logicamente, 
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organismos com absorção de nitrogênio aprimorada poderiam representar uma ameaça 

ao consumo de nitrogênio sintético. Entretanto, ainda não houve grandes avanços 

tecnológicos significativos nesta direção, sendo o tema alvo de pesquisa em instituições 

de ensino e organizações do setor (FRANCO, 2015; YARA, 2014). 

Amônia e ureia são os principais insumos dos fertilizantes à base de nitrogênio. 

Enquanto o consumo de amônia apresenta um perfil regional, devido ao alto custo 

associado ao seu transporte e armazenamento, que requer instalações refrigeradas e 

pressurizadas, a comercialização de ureia ocorre a nível mundial. Como resultado, apenas 

cerca de 10% da amônia produzida no mundo são comercializados (VALE, 2011). A 

importação da amônia para fins de produção de ureia não apresenta economicidade, pois 

dependeria de produção de dióxido de carbono nas condições da síntese de ureia, sendo 

que, na própria geração de amônia, o dióxido de carbono é produzido em uma de suas 

etapas (geração de gás de síntese). 

Apesar de o uso da ureia para fertilizantes responder pela maior parte de suas 

aplicações (cerca de 83%), a ureia também possui aplicação industrial, na pecuária e no 

abatimento de emissões de óxidos nitrosos (IFA, 2014).  Dentre as aplicações industriais 

da ureia, os destaques são colas e adesivos bem como a melamina, resina utilizada para 

uma série de utensílios domésticos e em laminados para material de construção e móveis 

(FRANCO, 2015; YARA, 2014). 

O atendimento do mercado de ureia industrial apresenta restrições de qualidade 

mais rígidas do que aquelas no segmento fertilizante e que dificultam a importação para 

este fim. Deste modo, para garantir a qualidade da ureia importada, esta somente deve ser 

realizada em big bags ou containers com liners (revestimento interno apropriado), 

encarecendo os custos do produto. Importações de grandes quantidades a granel sofrem 

o risco de contaminação no transporte, o que compromete o desempenho do produto no 

processo químico (FRANCO, 2015). 

Ainda, de modo geral, a ureia pode ser encontrada na forma perolada 

(granulometria com ao menos 90% entre 1 mm e 4 mm) ou granulada (granulometria com 

ao menos 90% entre 2 mm e 4 mm), a depender da etapa de finalização do produto 

(FRANCO, 2015). Para aplicações químicas, a preferência é por ureia perolada, uma vez 

que, na etapa de granulação, geralmente são adicionados aditivos a base de formol ao 

grão de ureia, o que pode interferir nos processos a jusante (FRANCO, 2015). 
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O uso da ureia com fim pecuário tem como objetivo aumentar o teor proteico do 

alimento fornecido aos bovinos na época seca do ano, reduzindo o chamado “efeito 

sanfona”, que é quando o animal engorda no período chuvoso e emagrece no período 

seco, causado pelo baixo teor proteico da pastagem no período seco (FRANCO, 2015). 

Geralmente, a ureia pecuária é usada como um dos aditivos de fonte proteica na 

formulação dos suplementos alimentares, em substituição a fontes proteicas mais nobres 

(farelo de soja e de algodão) e proporcionando aos criadores substancial economia em 

custos (FRANCO, 2015). 

No Brasil, diferentemente do restante do mundo, os fertilizantes mais 

consumidos não são os nitrogenados, mas sim os potássicos, que, no ano de 2013, 

responderam por 38% do total de nutrientes demandados (base mássica), enquanto 

fosfatados e nitrogenados foram responsáveis por 35% e 28%, respectivamente (ANDA, 

2013). A explicação para essa inversão ocorre por causa da estrutura da agricultura 

brasileira. Em termos mundiais, as culturas de trigo, de arroz e de milho respondem por 

cerca de metade das aplicações de nitrogênio na agricultura (YARA, 2014). Já no Brasil, 

cinco principais culturas concentraram quase 80% do consumo de fertilizantes no país em 

2013: soja (38,4%), milho (17,4%), cana de açúcar (14,8%), café (5,0%) e algodão 

herbáceo (3,6%). Por exemplo, a soja, que é a principal cultura consumidora, utiliza 

pouco nitrogênio e muito potássio para sua produção, explicando a concentração no 

consumo desse tipo de nutriente (BNDES, 2012). 

Em termos de sazonalidade, no país, a demanda da ureia fertilizante concentra-se 

no segundo semestre, em função do calendário de plantio das culturas, seguindo 

sazonalidade semelhante à do conjunto de fertilizantes. Já a ureia pecuária tem seu 

período de maior demanda nas estações de seca, uma vez que é utilizada como 

alimentação de ruminantes, e a demanda de ureia industrial apresenta maior uniformidade 

ao longo do ano (FRANCO, 2015).  

3.3 PRODUÇÃO DE UREIA NA CADEIA DE FERTILIZANTES 

A produção de fertilizantes nitrogenados tem como ponto de partida a amônia, 

cuja produção depende da reação de nitrogênio, prontamente disponível no ar, com o 

hidrogênio, que pode ser obtido de fontes diversas – gás natural, nafta, carvão e resíduos 

asfálticos. Adicionalmente, o hidrogênio pode ser produzido a partir de biomassa, água 

etc (VERAS, 2015). No Brasil, assim como na maioria dos países, a principal fonte de 
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hidrogênio é o gás natural, que apresenta vantagens de possuir alto teor de hidrogênio na 

molécula e demandar menores investimentos numa unidade de geração de hidrogênio em 

comparação com outras fontes de hidrogênio mais pesadas, como resíduo asfáltico e 

carvão, que também tipicamente possuem mais contaminantes que o gás natural 

(FRANCO, 2015; YARA, 2014; BNDES, 2012). A ureia, que responde pela maior parte 

do consumo da amônia no Brasil e no mundo, é obtida pela reação entre amônia e dióxido 

de carbono, que dá origem a um produto sólido, cristalino, branco, solúvel em água e 

facilmente transportável e que pode ser comercializado de diversas formas (perolado, 

granulado etc). 

O perfil atual da indústria de fertilizantes nitrogenados teve origem somente nos 

primeiros anos do século XX, quando foram desenvolvidos os processos para a captura 

do nitrogênio atmosférico – desde a passagem de ar através de um arco elétrico para 

produzir ácido nítrico e nitrato de cálcio até a síntese catalítica de nitrogênio e hidrogênio 

para produção de amônia, usando um processo elaborado pelos cientistas alemães F. 

Haber e C. Bosch (UNIDO, 1998). 

Tais processos revolucionaram a indústria de fertilizantes nitrogenados, 

acabando com a dependência original de relativamente raras fontes minerais de nitrogênio 

e permitindo o desenvolvimento de produtos com maior teor de nitrogênio. A 1ª planta 

Haber-Bosch foi inaugurada em 1913 e, desde então, a produção de nitrogenados 

tornou-se extensivamente dependente da síntese de amônia (UNIDO, 1998). A Figura 6 

exemplifica um fluxograma simplificado de produção de amônia. 

 

Figura 6: Fluxograma simplificado de produção de amônia 
Fonte: adaptado de ZHOU et al., 2010 

 

A produção de amônia é intensiva em energia e em recursos (RAFIQUL et al., 

2005). Conforme aponta UNIDO (1998), inicialmente, esta energia era provida pela 

eletricidade barata e pelos derivados de carvão. Esses insumos eram disponíveis apenas 

em países industrializados. Posteriormente, processos mais econômicos foram 

desenvolvidos, envolvendo a oxidação parcial de hidrocarbonetos pelo oxigênio puro e 

vapor e a reforma tubular a vapor do gás natural ou da nafta. Novamente, estes processos 
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ainda se mantinham restritos principalmente aos países industrializados, por conta dos 

grandes custos de investimento e das dificuldades logísticas. Entretanto, a partir de 1960, 

os grandes países em desenvolvimento, especialmente na Ásia, começaram 

sucessivamente a subsidiar a produção e o consumo de fertilizantes, suportados pelas 

principais agências internacionais (UNIDO, 1998). 

Geralmente, há três principais rotas para a produção de amônia10: i) reforma a 

vapor de gás natural ou hidrocarbonetos leves (líquidos de gás natural, gás liquefeito de 

petróleo ou nafta); ii) oxidação parcial de óleo combustível pesado ou resíduo de vácuo; 

e iii) gaseificação do carvão (ZHOU et al., 2010; UNIDO, 1998). Dentre estas três 

alternativas, aquela que usa o gás natural é a melhor em termos de eficiência energética e 

de impactos ambientais, enquanto a gaseificação de carvão demonstra o maior consumo 

energético e foi gradualmente abandonada em todo o mundo, com exceção da China 

(ZHOU et al., 2010; IFA, 2009b; UNIDO, 1998). 

Na China, a gaseificação de carvão é a rota mais usada para a produção de 

amônia devido às abundantes reservas de carvão e às relativas escassas reservas de gás 

natural. Já na Europa e nas Américas, predomina a produção a partir do gás natural 

(ZHOU et al., 2010). Adicionalmente, por razões históricas, um grande número de 

produtores chineses de amônia é de pequeno e médio porte (ZHANG et al., 2009, LI, 

2001, WONG, 1986 apud KAHRL et al., 2010) e tendem a apresentar eficiências 

energéticas inferiores às de unidades de maior escala (CAO et al., 2008 apud KAHRL et 

al., 2010). A Figura 7 mostra, simplificadamente, o processo de oxidação parcial.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
10 Processos baseados na eletrólise da água foram significativos historicamente, porém, não mais se 
mostram economicamente atrativos (UNIDO, 1998). 
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Figura 7: Diagrama de blocos da produção de amônia pelo processo de oxidação parcial 

Fonte: CEKINSKI et al., 1990 apud RIBEIRO, 2009 
 
Em plantas de fertilizantes nitrogenados, os sistemas relativos a processo e a 

energia são integrados para maximizar a eficiência energética, de modo que as grandes 

máquinas dinâmicas possam ser acionadas pela recuperação de vapor em turbinas e que 

o excesso de vapor e/ou energia, juntamente com o CO2 subproduto, possa ser exportado. 

Entretanto, geralmente, as plantas de amônia estão integradas com outras unidades, 

particularmente com plantas de ureia que fazem uso deste CO2 em seu processo industrial 

(UNIDO, 1998). Dependendo do grau de recuperação da amônia e do CO2 que deixaram 

de reagir, existem três principais processos de produção de ureia: (i) ciclo único; (ii) 

reciclagem parcial; e (iii) reciclagem total (UNIDO, 1998). 

A produção de fertilizantes nitrogenados é responsável por mais de 90% da 

entrada total de energia na produção de fertilizantes. Em média, 70% do metano utilizado 

na síntese de amônia são necessários como uma fonte de hidrogênio e o restante destina-se 

a combustível (DAWSON; HILTON, 2011). No processo de produção de fertilizantes 

nitrogenados, os custos associados ao gás natural representam cercam de 70-90% dos 

custos de produção de amônia e, incluindo o custo do gás na produção de amônia e o 
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custo adicional do gás de processo necessário para a produção de ureia, tem-se que os 

custos com gás natural contabilizem cerca de 70-75% dos custos de produção de ureia 

(WILSON et al., 2015; GILBERT et al., 2014; BAIN&COMPANY, 2014; CAP, 2007; 

HYDRO COMPANY, 2003, APPL. 1997, UNIDO, 1967 apud RAMIREZ, WORELL, 

2006; UNIDO, 1998). Deste modo, diminuir a energia consumida na produção de 

fertilizantes nitrogenados e, consequentemente, custos, sempre foi alvo de diversos 

estudos (RAMIREZ, WORELL, 2006). 

Ramirez e Worell (2006) analisaram a demanda de energia devido ao consumo 

de fertilizantes no período de 1961 a 2001 e calcularam que a energia global embutida 

alcançou 3660 PJ no ano 2001, representando cerca de 1% da demanda global de energia. 

Deste total, 72% foram para a produção de fertilizantes nitrogenados, 10% para 

fertilizantes fosfatados, 16% para fertilizantes complexos e apenas 2% para fertilizantes 

potássicos. Os autores avaliam que a demanda total de energia para a produção de 

fertilizantes no período analisado aumentou 3,8% ao ano, sendo que a maior taxa de 

crescimento foi obtida para a produção de fertilizantes nitrogenados (4,5% a.a.). Os 

maiores motivadores desta tendência de aumento foram o próprio crescimento no 

consumo de fertilizantes e uma mudança para fertilizantes mais energointensivos por 

tonelada de nutriente. Os autores apontam que, apesar de significativas melhorias na 

eficiência energética na produção de fertilizantes (com exceção do fertilizante fosfatado 

nos últimos 20 anos), estes avanços não foram suficientes para compensar o aumento da 

demanda de energia associado ao maior consumo de fertilizantes. 

O método convencional para produzir fertilizantes nitrogenados envolve a 

produção de amônia pelo processo Haber-Bosch (EFMA, 2000), que combina o 

hidrogênio da reforma a vapor do gás natural e o nitrogênio do ar, conforme descrito 

anteriormente. A reforma a vapor envolve alto consumo de energia, sendo responsável 

por 1,2% da demanda de energia primária no mundo (KONGSHAUG, 1998 apud 

GILBERT et al., 2014) e a produção por si só responde por 0,93% das emissões globais 

de gases de efeito estufa (IFA, 2009b apud GILBERT et al., 2014). 

A reforma a vapor de hidrocarbonetos para a produção de amônia começou em 

1930 e, desde então, a tecnologia foi gradualmente aprimorada e o consumo de energia 

no processo se reduziu de um nível inicial de mais de 80 GJ/t para atualmente cerca de 

28 GJ/t, nas melhores tecnologias disponíveis (RAFIQUL et al., 2005). No processo de 

reforma a vapor, o consumo mínimo teórico de energia para a produção de amônia é de 
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cerca de 19,4 GJ/t NH3 (Poder calorífico inferior) (RAFIQUL et al., 2005). Assim, 

nota-se que significativos ganhos energéticos já foram atingidos, por meio de avanços 

tecnológicos e de ganhos de conversão, motivados especialmente pelo custo dos insumos 

deste processo (RAFIQUL et al., 2005). 

Para a produção de amônia, os maiores licenciadores de tecnologia são Haldor 

Topsoe, Linde, Uhde, KBR e Ammonia Casale, enquanto os principais licenciadores de 

ureia são Saipem, Stamicarbon, Snamprogetti, Toyo Engineering Corp (TEC) e Urea 

Technologies Inc (UTI) (FRANCO, 2015; YAO et al., 2014). 

Uma planta de amônia tem capacidade típica de 1000-1500 toneladas por dia, 

apesar de que as novas plantas agora são projetadas para produzir 3000 toneladas por dia 

ou mais (Krupp Uhde Dual Pressure Process) e normalmente são integradas com outras 

plantas, em especial, com plantas de ureia, que fazem uso do CO2 produzido no processo 

(FRANCO, 2015; IFA, 2014; RAFIQUL et al., 2005). Plantas de pequena capacidade são 

limitadas às regiões com condições especiais de logística, de financiabilidade ou de 

matérias-primas que as favoreçam (CAP, 2007). No caso da ureia, a análise dos novos 

projetos recentemente anunciados e a própria experiência dos licenciadores de tecnologia 

apontam para capacidade de produção a partir de 2.600 toneladas por dia (FRANCO, 

2015; IFA, 2014). Os portes das plantas de ureia são normalmente proporcionais com os 

volumes de amônia e de CO2 disponíveis das plantas de amônia associadas. 

Portanto, a produção de insumos para misturas de fertilizantes, tal como outras 

áreas do setor químico, é intensiva em capital e exigem grandes escalas de produção. Uma 

vez fabricados os fertilizantes intermediários, a elaboração do fertilizante final é 

relativamente simples, bastando serem misturados e comercializados. Isto explica porque 

o setor de misturadores de fertilizantes é fragmentado, com centenas de produtores na 

ponta, enquanto o setor de produção de insumos é mais concentrado (BNDES, 2012). 

A cadeia produtiva de fertilizantes inicia-se com a extração da matéria-prima e 

estende-se até o agricultor, podendo ser dividida em cinco elos, como mostra 

simplificadamente a Figura 8, a seguir. 
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Figura 8: Cadeia resumida de produção dos principais fertilizantes 
Fonte: DIAS; FERNANDES, 2006 

 
Na cadeia de produção de fertilizantes, o primeiro elo é formado pela indústria 

extrativa mineral, que fornece as matérias-primas básicas (rocha fosfática, rocha 

potássica, enxofre e gás natural, nafta, frações pesadas do petróleo e carvão). Em seguida, 

inicia-se a fabricação de produtos químicos inorgânicos, que, a partir dos insumos obtidos 

da indústria extrativa, produzem as matérias-primas básicas e intermediárias, como o 

ácido sulfúrico, ácido fosfórico e amônia anidra. A indústria de fabricação de fertilizantes 

simples e intermediários compõe o terceiro elo da cadeia, do qual resultam: superfosfato 

simples (SSP); superfosfato triplo (TSP); fosfato de amônio (MAP e DAP); nitrato de 

amônio; sulfato de amônio; ureia; cloreto de potássio; termofosfatos; e rocha fosfática 

parcialmente articulada. O quarto elo contempla o processo de granulação e mistura dos 
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fertilizantes, que origina os fertilizantes finais, mais conhecidos como NPK. Por fim, estes 

são distribuídos e comercializados no quinto elo, sendo utilizados pelo produtor rural na 

agricultura (BNDES, 2012; SEAE, 2011). 

3.4 BALANÇO OFERTA E DEMANDA DE UREIA 

O consumo de fertilizantes nitrogenados tem apresentado taxas significativas de 

crescimento nos últimos anos. No período entre 2000 e 2011, o consumo de ureia teve 

crescimento de +3,3% a.a. no Brasil e de + 5,0% a.a. no mundo (FOSTER, 2012a; 

BNDES, 2010). Ainda, analisando-se a evolução do consumo de fertilizantes no Brasil 

em um período mais extenso, de1989 até 2013, a taxa de crescimento anual foi de 5,7% 

a.a., valor expressivo quando comparado à América do Norte e à Europa Ocidental e à 

própria taxa de crescimento de consumo global (ANDA, 2013). 

O consumo mundial de fertilizantes nitrogenados devido à produção de 

biocombustíveis foi estimado em cerca de 3,5 milhões de toneladas de nutriente N no ano 

safra 2009/2010, o que corresponde a cerca de 3,4% do consumo global de nitrogênio 

(IFA, 2015a; YARA, 2014), como apontado na Tabela 4. Com cerca de um terço da 

produção de milho nos Estados Unidos voltada para a produção de etanol, o país 

respondeu por quase 60% de todo o nitrogênio consumido para a produção de 

biocombustíveis. O consumo apontado de fertilizantes nitrogenados para a produção de 

etanol a partir de cana de açúcar no Brasil respondeu por quase 10% do total de nitrogênio 

empregado em culturas energéticas. Embora de menor magnitude que o consumo 

estadunidense, a quantidade de fertilizantes nitrogenados para fins de produção de 

biocombustíveis no Brasil é relevante no cenário mundial, em linha com a liderança do 

país em bioenergia.  

Tabela 4: Aplicações de fertilizantes às culturas energéticas no mundo com base no ano safra 2009/2010 
– em milhões de toneladas de nutrientes 

Item N P2O5 K2O Total 
EUA: milho para etanol 2,04 0,67 0,60 3,31 

Brasil: cana de açúcar para etanol 0,32 0,11 0,27 0,70 
Outros insumos para etanol 0,47 0,16 0,17 0,80 

União Europeia: canola para biodiesel 0,48 0,10 0,13 0,71 
Outros insumos para biodiesel 0,14 0,10 0,25 0,49 

Total das culturas para biocombustíveis 3,45 1,13 1,32 5,90 
Consumo mundial 102,60 37,50 23,50 163,60 

Participação no consumo mundial (%) 3,4% 3,0% 5,6% 3,6% 
Fonte: IFA, 2015a 
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Ainda, com a recente queda no patamar de preços de petróleo e de gás no mundo, 

aliada ao desenvolvimento de processos economicamente competitivos para os 

biocombustíveis avançados mais lento do que as expectativas originais na década de 

2000, o etanol e o biodiesel continuarão a ser produzidos majoritariamente pelas 

tecnologias de produção e culturas energéticas atuais, quer sejam de grãos, cana de açúcar 

e oleaginosas, cuja produtividade é propiciada pela aplicação de fertilizantes ao solo (IFA, 

2015b) 

No Brasil, em função da sua liderança em produção de etanol e de biodiesel no 

mundo, a pressão de demanda dos biocombustíveis sobre os fertilizantes nitrogenados 

alcança valores acima da média mundial. Segundo estimativa própria, que será detalhada 

no Capítulo 6 – Resultados e Discussão, o percentual de ureia no Brasil destinado para 

culturas energéticas voltadas para a produção de biocombustíveis foi cerca de 14% no 

ano safra 2012/2013 e deverá ampliar para 18% até 2030. Portanto, o país experimenta 

uma influência do negócio de biocombustíveis sobre o de fertilizantes acima do que 

ocorre em outros países no mundo. Todavia, no Brasil, o risco de competição de recursos 

das culturas de cana de açúcar e de soja entre fins alimentares e de produção de energia 

mostra-se baixo (CREMONEZ et al., 2015; GOLDEMBERG et al., 2014a,b; LA 

ROVERE et al., 2011). 

O Brasil é o quarto maior consumidor mundial de fertilizantes, com 12,6 milhões 

de toneladas de nutrientes, atrás da China, que possui uma demanda de 51,0 milhões de 

toneladas, da Índia, com 27,0 milhões de toneladas, e dos Estados Unidos, com 20,5 

milhões de toneladas. Apesar de estar entre os principais demandantes, dada a baixa 

fertilidade que caracteriza o seu solo, o Brasil não é um grande produtor de fertilizantes, 

figurando como um dos maiores importadores no mercado internacional, juntamente com 

Índia e Estados Unidos (FIESP, 2013; MAPA, 2013; BNDES, 2012).  

No ano de 2013, a entrega total de fertilizantes formulados no Brasil alcançou 

31,1 milhões de toneladas de produtos, dos quais 21,6 milhões de toneladas foram 

importadas e 9,3 milhões produzidas internamente (ANDA, 2013). Ao longo da última 

década, a produção doméstica de fertilizantes tem mostrado comportamento 

relativamente estável, enquanto as importações têm sido crescentes e acompanhando as 

oscilações do mercado, como mostra a Figura 9. 
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Figura 9: Importação, produção e consumo de fertilizantes (produto) no Brasil (milhões de toneladas) - 
2000-2010 

Fonte: ANDA, 2011 apud BNDES, 2012 
 
No ano de 2013, a produção doméstica de ureia foi 1,36 milhões de toneladas de 

ureia. Para suprir a demanda de 4,93 milhões de toneladas, as importações somaram 3,58 

milhões de toneladas, sendo 1,50 milhões de toneladas de ureia perolada e 2, 08 milhões 

de toneladas de ureia granulada.  Ou seja, as importações responderam por cerca de 73% 

da demanda interna de ureia (ANDA, 2013).  

Em 2014, estima-se que o consumo mundial de fertilizantes em nutrientes NPK 

tenha atingido 186,9 milhões de toneladas, um aumento de 2% em relação a 2013 (FAO, 

2015). Em termos da demanda mundial de fertilizantes nitrogenados, o crescimento foi 

de 111,4 milhões de toneladas em 2013 para 113,1 milhões de toneladas em 2014, 

apresentando uma taxa de crescimento de 1,5% (FAO, 2015).   

Em termos de projeção da capacidade mundial de produção de ureia no período 

2014-2018, cerca de 60 novas plantas estão previstas para entrar em operação, das quais 

25 serão localizadas na China. Após 2016, toda expansão de capacidade em ureia ocorrerá 

em outros países exceto China, o que confirma a diversificação dos investimentos da 

indústria (WILSON et al., 2015; IFA, 2014). 

A capacidade global de ureia deve aumentar em 41 milhões de toneladas entre 

2013 e 2018, para 245 milhões de toneladas, o que corresponde a uma taxa composta 

anual de crescimento de 3%. O leste da Ásia deve contribuir com 36% do aumento líquido 

de capacidade, seguida por África (22%) e América do Norte (13%) (IFA, 2014). Já a 

oferta mundial de ureia foi estimada em 182 milhões de toneladas em 2013, 188 milhões 

de toneladas em 2014 e 216 milhões de toneladas em 2018, crescendo a uma taxa média 
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anual projetada em 4% a partir de 2013 (IFA, 2014). As principais regiões exportadoras 

são América Central, Rússia, Europa Oriental e Oriente Médio (IFA, 2014). 

Em termos de demanda global de ureia, incluindo todos os seus usos, projeta-se 

que alcance 203 milhões de toneladas em 2018, aumentando 34 milhões de toneladas 

sobre 2013 ou o que significa crescer a uma taxa média anual de 3,3% para os próximos 

cinco anos (IFA, 2014). Conforme projeções da IFA, a médio prazo, as áreas que devem 

apresentar crescimentos significativos da demanda de ureia são Leste da Ásia 

(majoritariamente ureia industrial), Sul da Ásia e América Latina. Estas três regiões 

responderão por 80% do crescimento mundial do consumo de ureia durante o período de 

2014-2018 (IFA, 2014).  

Estima-se que, entre 2014 e 2019, 80% do incremento de capacidade de amônia 

será baseada em gás natural. Os restantes 20% serão baseados em carvão e ocorrerá na 

China, essencialmente, e alguns outros países asiáticos. Carvão e coque de petróleo 

devem representar 30% da matéria-prima para amônia em 2019, com 74 milhões de 

toneladas de capacidade de amônia. A China contribui com 96% desta capacidade de 

amónia à base de carvão (IFA, 2015b). 

O gás natural continua a ser a principal matéria-prima utilizada na produção de 

amônia a partir do processo Haber-Bosch. O gás natural contribuirá com 68% da 

capacidade global de amônia em 2019, o que representa 170 milhões de toneladas de 

capacidade de amônia (IFA, 2015b). 

Assim, a matéria-prima para a amônia continua a evoluir em favor de carvão na 

China e de gás natural fora da China. As participações de outros insumos, tais como nafta, 

óleo combustível, hidrogênio e eletricidade, devem permanecer baixas até 2019, quando 

contribuirão com cerca de 6 milhões de toneladas de capacidade de amônia (IFA, 2015b). 

3.5 PANORAMA BRASILEIRO 

O mercado brasileiro de ureia é crescente, principalmente seguindo o 

comportamento do agronegócio, dado que o uso para fins fertilizantes responde pela 

maior parte do consumo do produto, a exemplo do que ocorre no restante do mundo 

(FRANCO, 2015). O último projeto greenfield de ureia entrou em operação há mais de 

trinta anos e o mercado vem sendo atendido por meio de importações em quantidades 

crescentes. Ainda, dado que a ureia é uma commodity e sua competição de preços ocorre 
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a nível internacional, a produção brasileira sofre concorrência direta do produto 

importado. A seguir, são destacadas as principais características do mercado em questão. 

3.5.1 Capacidade produtiva de ureia 

Quanto à produção de ureia no Brasil, há a concentração da produção em uma 

única empresa: a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) (Tabela 5 e Figura 10), empresa 

estatal de capital aberto, com atuação integrada no segmento de óleo e gás. Atualmente, 

a capacidade produtiva de ureia soma cerca de 1,65 milhões de toneladas por ano, 

enquanto o consumo deste fertilizante alcançou quase 5 milhões de toneladas em 2013 

(ANDA, 2013). 

 
Tabela 5: Brasil - Capacidade de produção de ureia em 2013 

Unidade Localização 
Início de 
operação 

Matéria-prima 
Ureia 
(t/a) 

FAFEN-BA 
Camaçari, 

Bahia 
1978 Gás natural (GN) 429.000 

FAFEN-SE 
Laranjeiras, 

Sergipe 
1982 Gás natural (GN) 594.000 

ARAUCÁRIA 
NITROGENADOS S.A. 

Araucária, 
Paraná 

1982 
Resíduo asfáltico 

(RASF) 
630.000 

Fonte: ANDA, 2013 
 

 

Figura 10: Mapa das unidades de produção de ureia no Brasil  
Fonte: ANDA, 2013 

 

ARAUCÁRIA 
NITROGENADOS - 1982

FAFEN-BA - 1982

FAFEN-SE - 1978

100% GN – 594 mil t ureia/a

100% RASF – 630 mil t ureia/a

100% GN – 429 mil t ureia/a
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Para as plantas cuja matéria-prima é o gás natural, a Petrobras busca atuação 

sinérgica com a geração de energia a gás natural por meio de seu parque termelétrico 

(FOSTER, 2012a). No período úmido, a menor geração de energia a gás natural favorece 

a produção e estoque de fertilizantes nitrogenados. No período seco, a maior geração de 

energia a gás natural favorece a comercialização do estoque de fertilizantes nitrogenados. 

Deste modo, a empresa possui certa flexibilidade de consumo de gás natural entre a 

geração de energia e a produção de fertilizantes (FOSTER, 2012a). No caso da Araucária, 

o resíduo asfáltico é comprado da refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), 

localizada no estado do Paraná e também de propriedade da Petrobras. 

Em função das perspectivas de aumento de produção de gás natural e da 

existência de grande mercado consumidor de ureia no país, a Petrobras anunciou planos 

de expansão da capacidade de produção de ureia no período até 2018 (FOSTER, 2012b). 

O aumento da capacidade produtiva ocorreria por meio da Unidade de Fertilizantes 

Nitrogenados III (UFN-III), em Três Lagoas (Mato Grosso do Sul), com capacidade de 

1,2 milhões de toneladas de ureia por ano, e da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados IV 

(UFN-IV), em Linhares (Espírito Santo), com capacidade de 795 mil toneladas de ureia 

por ano, sendo que, deste total, cerca de 30 mil toneladas de ureia por ano seriam 

dedicadas à produção de melamina no próprio complexo (FOSTER, 2012b). 

Contudo, em função de revisão do Plano de Negócios e Gestão da Petrobras, 

restrições orçamentárias da empresa e de mudanças na conjuntura do mercado de óleo e 

gás natural, ambos os projetos tiveram postergação de seus cronogramas de implantação. 

O projeto UFN-III, que se encontra em fase de construção e montagem, está com nova 

data de partida em avaliação e o projeto da UFN-IV, que estava em fase de projeto básico 

de engenharia, retornou à fase inicial de identificação de oportunidade de negócio, para 

implantação em momento mais oportuno (BENDINE, 2015; FRANCO, 2015). Portanto, 

a curto prazo, a capacidade produtiva do país deve permanecer a mesma dos últimos trinta 

anos, com o incremento da demanda de ureia sendo atendido via importações. 

3.5.2 O crescente déficit da balança comercial de ureia 

Apesar de o consumo de fertilizantes nitrogenados crescer a taxas significativas 

nas últimas décadas, acompanhando a evolução de desempenho do agronegócio 

brasileiro, a capacidade produtiva de amônia e de ureia no país não acompanhou este 

ritmo de crescimento, com as importações ganhando importância cada vez maior (IFA, 
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2015a,b; ANDA, 2013; BNDES, 2012). Assim, a dependência brasileira dos fertilizantes 

importados é notória, sendo relevante ter em perspectiva o peso relativo dos fertilizantes 

na balança comercial brasileira, especialmente no setor químico. 

A Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM) e a Associação 

Nacional para Difusão de Adubos (ANDA) são duas organizações relacionadas com o 

segmento de fertilizantes e que disponibilizam dados e estatísticas relativos a este 

negócio. A ABIQUIM disponibiliza tanto dados consolidados da indústria química 

quanto dados segregados para produtos químicos de uso industrial e de uso final. Dentre 

os produtos químicos de uso industrial, encontram-se produtos inorgânicos, produtos 

orgânicos, resinas e elastômeros, bem como produtos e preparados químicos diversos 

(ABIQUIM, 2015). As importações de ureia (perolada ou granulada) são enquadradas 

nesta categoria (ANDA, 2013). Na categoria de produtos químicos de uso final, 

encontram-se produtos farmacêuticos, fertilizantes, produtos de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos, produtos de limpeza e afins, defensivos agrícolas, tintas, 

esmaltes e vernizes, fibras artificiais e sintéticas e outros (ABIQUIM, 2015). Para 

fertilizantes como produtos químicos de uso final, encontram-se as formulações prontas 

de NPK e tipos diversos de adubos (ANDA, 2013). Mais uma fonte de dados diz respeito 

ao relatório anual estatístico da ANDA, que compila informações de produção, consumo 

e vendas do setor de fertilizantes e é referência na área. 

Segundo a ABIQUIM, a participação da indústria química brasileira no PIB total 

historicamente oscila na faixa de 2 a 3,6%, de acordo com a Figura 11. Devido à variedade 

de produtos, volumes e valores de produção, além dos inter-relacionamentos 

estabelecidos com distintos segmentos da economia, o setor químico possui uma 

participação relevante no PIB industrial e contribui significativamente para a geração de 

emprego e renda (ABDI, 2013). Embora a indústria química já tenha ocupado melhores 

posições quanto ao ranking do PIB industrial brasileiro, os produtos químicos respondem 

atualmente pelo 4º lugar, como mostra a Figura 12. 
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Nota: admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40% 
*Segundo a SINDUSFARMA, a partir de 2011, houve alteração no critério de apuração das estatísticas 
referentes ao segmento de produtos farmacêuticos, que passaram a ser contabilizadas pela apuração do 
Pharmacy Purchase Price (PPP), representando o preço de compra dos farmácias com desconto e com 

impostos, conforme calculado pelo IMS Health. Sendo assim, por esse novo critério, o segmento 
apresenta um recuo da ordem de 29% em relação ao critério que era utilizado anteriormente. No total, da 

Indústria Química, o recuo em termos de faturamento líquido é de 7%. 
Figura 11: Participação da indústria química no PIB total do Brasil (% sobre o PIB total)* 

Fonte: ABIQUIM, 2015 
 

 

Figura 12: Participação da química na indústria de transformação (% sobre o PIB industrial) 
Fonte: ABIQUIM, 2015 

 
A exemplo do que ocorreu com a capacidade produtiva de ureia, a indústria 

química brasileira não acompanhou o crescimento do mercado interno e teve sua 
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produção, que é concentrada principalmente em commodities, em uma trajetória constante 

nos últimos anos (BNDES, 2012). Portanto, as importações de produtos químicos 

aumentam a cada ano e respondem por uma parcela cada vez maior do consumo nacional. 

Consequentemente, a balança comercial de produtos químicos apresenta um déficit crescente 

desde a década de 1990, conforme mostra a Figura 13, contribuindo para o saldo negativo da 

balança comercial brasileira, cujo déficit aumentou quase dezoito vezes no período 

(ABIQUIM, 2015). 

 

 

Nota: para o ano de 2015, apresenta-se valor estimado até novembro 
Figura 13: Balança comercial brasileira e de produtos químicos – 1991 a 2015 

Fonte: ABIQUIM, 2015 
 

Um dos principais segmentos responsáveis pelo déficit comercial da indústria 

química é o de fertilizantes, tanto por meio da importação de matérias-primas e produtos 

intermediários quanto de misturas NPK. A Figura 14 e a Figura 15 mostram que produtos 

químicos de uso industrial e fertilizantes somados tiveram saldo negativo da balança 

comercial de US$ 9,16 bilhões e de US$ 7,25 bilhões nos anos de 2014 e de 2015, 

respectivamente. Em relação à redução do déficit para o ano de 2015, o mesmo foi 

decorrente principalmente do desempenho econômico mais fraco do país (ABIQUIM, 

2015). Destaca-se que o déficit de fertilizantes responde por quase 30% de todo o déficit 

de produtos químicos. Ainda, o agronegócio brasileiro, que corresponde à cerca de 23% 

do PIB, tem uma correlação forte com o setor de fertilizantes, já que o aumento da 

produção de grãos para atender à população e à demanda por biocombustíveis passa 
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principalmente por uma elevação de produtividade da terra, que pode ser obtida com a 

utilização correta dos fertilizantes, destacando sua relevância (BNDES, 2012). 

 

 

Figura 14: Performance produtos químicos de uso industrial no Brasil – 2014 e 2015 
Fonte: ABIQUIM, 2015 

 

 

Figura 15: Performance do segmento de fertilizantes no Brasil – 2014 e 2015 
Fonte: ABIQUIM, 2015 

 
Para os próximos anos, o cenário de déficit da balança comercial de ureia deve 

se manter, haja vista a reprogramação da entrada em operação dos projetos anunciados 
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pela Petrobras. Assim, este produto permanecerá contribuindo para o déficit da balança 

comercial brasileira da indústria química. Juntamente com a ureia, as importações do 

fertilizante cloreto de potássio, cuja dependência externa chega a alcançar 90%, têm 

grande peso no déficit comercial brasileiro11 (ANDA, 2013; BNDES, 2012). As reservas 

mundiais de potássio são de grande limitação e a produção concentra-se basicamente em 

doze países. Canadá, Rússia, Bielo-Rússia e Alemanha são os maiores produtores, 

responsáveis por cerca de 65% da produção mundial, enquanto os maiores demandantes 

são China, Estados Unidos, Índia e Brasil, com 64% da demanda global (BNDES, 2012).  

3.5.3 Formação de preços de ureia 

Os fertilizantes são commodities, com preços domésticos possuindo 

comportamento altamente correlacionado aos insumos, rocha fosfática, potássio, 

petróleo, gás natural e amônia, no mercado internacional, refletindo a alta dependência 

das importações (BNDES, 2012; SEAE, 2011).  

Os custos de amônia e de ureia relacionam-se de maneira direta com os preços 

de gás natural, conforme evidenciado pela IFA (Figura 16). Todavia, a precificação dos 

fertilizantes nitrogenados está associada com os fundamentos do mercado específico, com 

influência sobre a margem dos produtores (IFA, 2015a).    

 

Figura 16: Estimativa de custos de ureia com base em preços de gás natural 
Fonte: IFA, 2015a 

 

                                                 
11 As importações de cloreto de potássio foram cerca de US$ 3,3 bilhões em 2013 e de US$ 3,5 bilhões em 
2012,sendo o maior item da pauta de importações de fertilizantes (ANDA, 2013).  



47 

 

Além das matérias-primas, devem-se mencionar outros custos para a cadeia 

produtiva que incidem sobre o preço final dos fertilizantes no mercado doméstico, tais 

como: i) custos do transporte marítimo; ii) custos portuários; iii) tributos externos e 

internos; iv) custos de transporte até os centros consumidores (BNDES, 2012; SEAE, 

2011).   

A questão da logística é essencial para o setor de insumos e de produção 

agropecuária, em especial para o ramo de fertilizantes. O país possui dimensões 

continentais e o transporte rodoviário é o mais utilizado internamente para que 

matérias-primas e produtos intermediários cheguem ao seu destino. O produto final, da 

mesma forma, é distribuído aos consumidores basicamente via rodovias (BNDES, 2010). 

Ao mesmo tempo, o alto custo desta logística pode funcionar como uma “proteção natural” 

ao produtor nacional, desencorajando novos entrantes a ingressarem no negócio (SEAE, 

2011).  

As despesas portuárias também representam custos significativos. As 

importações de matérias-primas, produtos intermediários e fertilizantes são entregues em 

diversos portos brasileiros (Itacoatiara, Itaquí, Recife, Maceió, Aratu, Vitória, Santos, 

Paranaguá, Imbituba, Rio Grande e Porto Alegre). No caso da ureia, os principais portos 

de chegada são Santos (estado de São Paulo), Vitória (estado do Espírito Santo), Rio 

Grande (estado do Rio Grande do Sul) e Paranaguá (estado do Paraná) (ANDA, 2013). 

No período de maior demanda por fertilizantes (o segundo semestre do ano), o preço dos 

fretes aumenta e o período de sobreestadia (demurrage) nos portos segue a mesma 

tendência. Em média, os navios alugados para transportar para o exterior ou entregar no 

país insumos e fertilizantes permanecem 20 dias a mais nos portos brasileiros do que o 

período pelos quais foram contratados (BNDES, 2010). 

Adicionalmente ao frete marítimo, há incidência de custos portuários sobre o 

preço final de fertilizantes, como Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM), que representa tarifa de 25% cobrada sobre o valor do frete, 

sobreestadia e outras despesas portuárias. O frete marítimo associado às despesas 

portuárias custa, em média, US$ 40/t, o que pode representar cerca de 10% a 15% do 

preço do fertilizante (BNDES, 2010).  

A questão tributária no setor de fertilizantes também é ponto de atenção para a 

competitividade do produtor nacional. O principal imposto incidente sobre os insumos 

agrícolas é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. O setor não 
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recolhe IPI e a Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, reduziu a zero as alíquotas da 

contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público - PASEP e a Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a importação e receita bruta de vendas no 

mercado interno de fertilizantes (SEAE, 2011). 

O ICMS é um sistema híbrido de arrecadação, combinando cobrança na origem 

e no destino. Dentro da cadeia de fertilizantes, a cobrança de ICMS gera, portanto, uma 

estrutura de créditos e débitos que se diferencia dependendo da origem da matéria-prima 

e de seu destino (SEAE, 2011). As indústrias que compram insumos para produzir 

fertilizante geram um crédito, que poderá ser parcialmente compensado caso seja 

realizada uma venda interestadual, promovendo um débito de ICMS. Caso a indústria 

realize a venda dentro do estado, não haverá como compensar o crédito acumulado na 

compra dos insumos (SEAE, 2011). Com relação ao ICMS, vigoram a base de cálculo 

reduzida de 30% nas operações interestaduais, o diferimento nas operações internas nos 

principais estados consumidores (MG, GO, MT, MS e PR) e a isenção nas operações no 

estado de São Paulo a partir de 1995 (BNDES, 2012). 

Desde 2006, todas as alíquotas de importação para fertilizantes estão zeradas, 

constando na Lista de Exceção da Tarifa Externa Comum. Tal fato beneficia a importação 

de fertilizantes e intermediários e é visto como uma barreira ao investimento nacional 

pelos representantes do segmento. Neste sentido, o setor alega que a alíquota de ICMS 

sobre a produção local, que varia de 4,9% a 8,4%, torna os produtos nacionais menos 

competitivos que os importados. As vendas interestaduais das indústrias locais são 

tributadas, enquanto as importações são isentas (BNDES, 2012; SEAE, 2011). Segundo 

levantamento da ABIQUIM em conjunto com Sindicato Nacional da Indústria de 

Matérias-Primas para Fertilizantes – SINPRIFERT (ABIQUIM/SINPRIFERT, 2015), os 

principais consumidores mundiais de fertilizantes aplicam tributos na importação, como 

a China (4%), a Índia (5%) e os países da Zona do Euro (6,5%).  

Logo, a questão tributária em fertilizantes no Brasil é um ponto de atenção no 

que diz respeito à competitividade do produtor nacional e carece de políticas públicas que 

permitam que os produtos nacional e importado tenham condições similares de disputa 

pelo mercado brasileiro. 

A estrutura de concorrência do setor de fertilizantes no Brasil é caracterizada, 

como na maioria dos países, pela maior concentração em seus elos iniciais, pois a 
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produção exige elevados custos iniciais em investimentos, é intensiva em capital e 

envolve grandes escalas de produção. Já no setor de misturadores, a concorrência é maior 

devido à facilidade de importação, tanto de insumos como de fertilizantes intermediários 

(SEAE, 2011). 

As maiores margens de lucro encontram-se no começo da cadeia, durante a etapa 

de produção de fertilizantes básicos e intermediários. Os misturadores de fertilizantes 

trabalham com menores margens, por volta de 5%, já que a concorrência é maior e o 

produto não apresenta diferenciação, competindo em preço (BNDES, 2012). Os custos 

com fertilizantes representam cerca de 20% dos gastos totais do produtor rural na lavoura, 

porém esse número pode variar com a cultura e estado (BNDES, 2012). 

Finalmente, outro indicador importante para aferir preços dos fertilizantes é a 

relação de troca entre fertilizantes e produtos agrícolas selecionados. A relação de troca 

indica a quantidade de produto agrícola necessário para adquirir uma tonelada de 

fertilizante e também pode ser usada como apoio à precificação (BNDES, 2012; SEAE, 

2011). 
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4 MERCADO DE GÁS NATURAL 

4.1 OBJETIVO 

O capítulo trata da fonte fóssil que é objeto desta tese, analisando o estado atual 

e as perspectivas em relação a este hidrocarboneto. Ênfase é dada na análise das 

possibilidades de aumento da oferta de gás natural no Brasil por meio da exploração e, 

posterior, explotação de campos contendo hidrocarbonetos líquidos e gasosos na região 

do pré-sal, e de bacias terrestres brasileiras contendo acumulações de gás não 

convencional.  

4.2 LEI DO GÁS E SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL 

4.2.1 Aspectos regulatórios da indústria de gás natural 

A indústria do gás natural (produção, importação, exportação, processamento, 

transporte, estocagem, comercialização e distribuição) é uma indústria de rede. Conforme 

explicitado pela ANP (2011), tais indústrias são caracterizadas pela presença de um 

conjunto de atividades distintas, mas com interdependência entre elas para que haja 

eficiência na prestação do serviço. Este é o caso das atividades compreendidas nas 

indústrias de infraestrutura, em especial, as atividades de transporte e distribuição de gás 

natural, as quais estão correlacionadas, gerando, portanto, uma interdependência 

sistêmica, o que traz à tona a questão da coordenação entre estas diferentes atividades. A 

prestação do serviço com qualidade e de forma ininterrupta só pode ocorrer mediante a 

coordenação dos distintos segmentos da cadeia da indústria12. 

O estabelecimento desta infraestrutura de rede implica investimentos elevados 

em ativos fixos e específicos, tornando os custos unitários do gás natural extremamente 

sensíveis ao volume movimentado e ao número de usuários (há substanciais economias 

de escala e escopo). Ademais, o gás natural não possui mercado cativo, podendo substituir 

e ser substituído por várias fontes energéticas (EPE, 2014d). Deste modo, a despeito de 

suas qualidades intrínsecas (por exemplo, combustão mais limpa, homogênea e eficiente), 

                                                 
12 É importante salientar que o segmento da distribuição local de gás natural canalizado, o qual depende 
dos elos anteriores da cadeia de valor do gás natural, é considerado um serviço de utilidade pública e, 
portanto, não pode sofrer interrupção em seu fornecimento (ANP, 2011). 
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é necessário um preço competitivo ou medidas de comando e controle para motivar o 

consumidor final a usá-lo em lugar de seu substituto (EPE, 2014d). 

A indústria do gás natural foi regida, desde 1997, pela Lei 9.478, também 

conhecida como Lei do Petróleo, que abrange toda a indústria de óleo e gás. Esta lei 

buscou incentivar a livre concorrência na indústria de hidrocarbonetos no país, 

encerrando o monopólio jurídico da Petrobras. No aspecto estrutural, na última década, 

houve significativa mudança no perfil de oferta de gás natural, com a inauguração de 

terminais de GNL, além da ampliação de unidades de processamento, da extensão da 

malha de transporte e da partida de novas plataformas de produção (SANTOS, 2015). 

O resultado do esforço legislativo foi o estabelecimento de um novo marco 

regulatório, com a promulgação da Lei 11.909/2009 – a Lei do Gás – em 4 de março de 

2009, que regula o transporte, tratamento, processamento, estocagem, liquefação, 

regaseificação e comercialização de gás natural em todo o território nacional (ANP, 

2009).  

A Lei do Gás estendeu aos demais agentes da indústria tratamento semelhante 

ao conferido à Petrobras13 (artigo 3º, parágrafo 3º), quando determinou que o exercício 

do transporte do gás natural é exclusivo de empresas transportadoras de combustíveis e 

que podem, também, exercer a atividade de estocagem de gás natural, mas mantendo 

contabilidade separada (ANP, 2011). 

A indústria brasileira de gás natural é composta, portanto, por uma série de 

agentes independentes (juridicamente, mas não necessariamente independentes do ponto 

de vista do controle acionário), mas com elevado grau de interdependência, havendo 

relações físicas e/ou contratuais entre elas (ANP, 2011), conforme apresentado na Figura 

17. 

 

                                                 
13 A exigência de pessoa jurídica com objeto social exclusivo para habilitar-se como transportador já havia 
sido estabelecida em regulamentação da ANP em 1998. A Portaria ANP nº170/98, em seu artigo 6º, 
determina que “a autorização [para construção, operação e a operação de instalações de transporte de gás 
natural] só será concedida à pessoa jurídica cujo objeto social contemple, exclusivamente, a atividade de 
construção e operação de instalações de transporte” (ANP, 2011). 
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Nota: *O carregador pode ser: importador, exportador, produtor, distribuidor, consumidor livre ou 
comercializador. 

Observações: 1) Por simplificação, os fluxos contratuais no âmbito da regulação estadual não estão 
contemplados na figura; 2) Os fluxos físicos que se iniciam no consumidor/consumidor livre com direção 

ao acondicionamento refletem a possibilidade da realização, por esses agentes, de projetos de 
acondicionamento para uso próprio; e 3) Há a possibilidade, não incluída na figura, de casos em que os 
fluxos físicos que partem do produtor para o autoprodutor, ou do importador para o autoimportador não 

ocorram por meio de instalações de transporte. 
Figura 17: Estrutura idealizada da indústria brasileira de gás natural 

Fonte: ANP, 2011 
 
Assim, a Lei do Gás avançou na determinação de critérios específicos para o gás 

natural e "dispôs sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o 

artigo 177 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), bem como sobre as atividades de 

tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de 

gás natural" (SANTOS, 2015). A Lei do Gás foi regulamentada pelo Decreto nº 7.382, de 

02 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010). 

Ainda, essa lei determinou as principais políticas energéticas para gás natural no 

país e apresentou entre os principais objetivos "incrementar, em bases econômicas, a 

utilização do gás natural”, especialmente por meio da ampliação do acesso de novos 

agentes ao mercado de gás natural (SANTOS, 2015). 

Posteriormente ao Decreto 7.382/10, deve-se destacar a Resolução nº 52 da 

ANP, de 29 de setembro de 2011, que regulariza a autorização da prática da atividade de 
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comercialização de gás natural e obriga os agentes vendedores de gás natural a 

registrarem na ANP seus contratos de compra e venda explicitando os volumes e preços, 

bem como a detalharem a parcela referente à molécula e a parcela referente ao transporte. 

O intuito da resolução foi permitir maior transparência na determinação dos preços do 

gás natural (SANTOS, 2015). 

Em 5 de março de 2012, o Ministério de Minas e Energia publicou a Portaria nº 

94, que regulamentou o meio pelo qual os agentes de mercado podem protocolar uma 

solicitação de análise de projetos de novos gasodutos. Paralelamente, essa portaria definiu 

o detalhamento mínimo que um projeto de gasodutos deve apresentar para o estudo de 

uma nova alternativa dutoviária para a malha de transporte de dutos (SANTOS, 2015). 

A Lei do Gás também ficou conhecida pelos agentes como a lei do transporte 

por gasodutos. De fato, a Lei do Gás na maior parte de seus dispositivos trata direta ou 

indiretamente desse segmento em específico, a começar pelo regime de concessão, edital 

de licitação, procedimento de chamada pública de alocação de capacidade, planejamento 

setorial pautado na malha fixa, dentre outros pontos (CROSO, 2015). 

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foram entes criados pela Lei do Petróleo, 

que basicamente trouxe os parâmetros de institucionalização desses agentes com a 

previsão de posterior decreto regulamentador (CROSO, 2015). A Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) foi criada pela Lei 10.847, de 15 de março de 2004. Segundo o artigo 

2º desta lei, a EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas 

destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, 

petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e 

eficiência energética, dentre outros (CROSO, 2015). 

Os estudos elaborados pela EPE são ponto de partida para a elaboração do Plano 

Decenal De Expansão Da Malha De Transporte Dutoviário (PEMAT), que deve 

contemplar as oportunidades e apresentar as características técnicas dos gasodutos, que 

viabilizem o acesso aos mercados demandantes de gás natural (CROSO, 2015). Deste 

modo, a partir dos estudos da EPE, há a execução de demais etapas regulamentadas pela 

Lei do Gás, as quais determinam o processo final de seleção para determinação de 

projetos que estarão sujeitos à licitação. Neste sentido, a Figura 18 traz o “Arcabouço 

Institucional da Lei do Gás”. 
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Figura 18: “Arcabouço Institucional da Lei do Gás” 
Fonte: ARAÚJO; CECCHI, 2011 apud CROSO, 2015 

 
O PEMAT consolida o resultado do processo de planejamento, por meio do qual 

são avaliadas a infraestrutura existente e a necessidade de expansão, com o propósito de 

atender aos mercados identificados. Também se identificam todas as construções e 

ampliações previstas para um horizonte de dez anos, e com base nisso, define-se o 

processo de licitação (BNDES, 2013). 

4.2.2 Infraestrutura da indústria de gás natural e planejamento para sua expansão 

O planejamento da expansão da infraestrutura da indústria de gás natural é uma 

tarefa complexa, visto que existem dificuldades para execução desse planejamento tanto 

pelo lado da previsão da demanda (em função essencialmente das dificuldades 

relacionadas ao comportamento dos preços dos energéticos substitutos) quanto pelo lado 

da oferta. Quanto à projeção da disponibilidade futura de gás natural, por exemplo, os 

desafios relacionam-se às incertezas sobre o volume de produção de gás natural a partir 

dos campos da região do pré-sal e sobre as quantidades de gás natural que serão 

reinjetadas para propiciar a produção de óleo, à confirmação dos potenciais em bacias 

terrestres, tais como a Bacia do São Francisco (não convencional), a Bacia do Parnaíba 

(convencional e não convencional) e a Bacia do Paraná (não convencional), além de ao 

baixo conhecimento acerca da extensão de recursos não convencionais em demais áreas 

do país (BNDES, 2013). 

Por exemplo, para que o gás natural produzido possa ser injetado na malha de 

transporte brasileira, o mesmo deve estar de acordo com especificações definidas pela 

ANP para seu transporte. Deste modo, torna-se necessário que o gás natural passe por 
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Unidades de Processamento de Gás Natural14 (UPGN’s), para remoção de contaminantes 

e adequação de poder calorífico. Portanto, a disponibilização da produção de gás natural 

em áreas isoladas deverá contemplar tanto a instalação de uma UPGN quanto do duto em 

si (SANTOS, 2015). 

Em termos de UPGN’s, a capacidade instalada de processamento atual é de 97 

MM m3/d, o que está compatível com a produção brasileira (EPE, 2014d). Para o 

planejamento da oferta de gás natural, por exemplo, o PEMAT considera que, nos 

primeiros cinco anos, a oferta de gás natural é limitada pela capacidade das UPGN’s, 

tanto as existentes quanto as planejadas. A partir do sexto ano, considera-se ser possível 

a ampliação de capacidade no conjunto de UPGN’s existente, de modo que a capacidade 

de processamento deixa de ser limitante para o cálculo da oferta planejada de gás natural 

e são apontadas as eventuais necessidades de instalação de novas UPGN’s. A Figura 19 

mostra a localização das UPGN’s no país, por meio da qual se percebe que estas unidades 

tendem a acompanhar o traçado da malha de transporte de gás natural no país. 

 
 
 
 

                                                 
14 Existem diferentes tecnologias disponíveis para o processamento de gás natural, com rendimentos e 
custos diversos (EPE, 2014d). 
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Nota 1: As expansões anunciadas de capacidade de processamento de gás natural envolvem tanto 
ampliações da UPGN de Cabiúnas (adição de 13 MMm3/d) e da UPGN UTGCA (adição de 10 MMm3/d) 
quanto a construção de uma nova UPGN no sítio do COMPERJ (21 MMm3/d). A UPGN do COMPERJ 

foi definida após a decisão de escoamento do gás natural do pré-sal da Bacia de Santos a partir do 
Gasoduto de Escoamento da Produção – “Rota 3” (EPE, 2014d). 

Figura 19: UPGN’s instaladas e anunciadas no Brasil 
Fonte: EPE, 2014d 

 

Destarte, apesar de a infraestrutura voltada para o gás natural no Brasil ter 

avançado nos últimos anos, percebe-se que a mesma ocupa uma parcela relativamente 

reduzida do território (SANTOS, 2015). Atualmente, a extensão total de gasodutos de 

transporte no Brasil é de 9.244 km, sendo 8.582,8 km de malha integrada. A despeito de 

esta extensão representar uma expansão de 310% em relação à malha existente em junho 

de 1999 (2.317 km), a infraestrutura de gasodutos de transporte do Brasil ainda é modesta 

quando comparada a de outros países, como os Estados Unidos (485.751 km), a 

Alemanha (31.405 km) e a Argentina (15.013 km) (EPE, 2014d). A rede de gasodutos de 

transporte concentra-se no litoral do país, seguindo a localização das áreas mais populosas 

bem como a incidência histórica de recursos de petróleo e de gás na região litorânea 

(SANTOS, 2015). 

Parte da baixa extensão total de gasodutos de transporte no Brasil pode ser 

atribuída ao fato de que vasta parte do país é coberta por territórios sem a influência 

antrópica, tais como as florestas e as regiões do Pantanal. Por outro lado, pode-se 
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identificar a necessidade de expansão da malha de gasodutos, de modo a atender regiões 

localizadas no interior no país (SANTOS, 2015). 

Em relação aos resultados do mais recente estudo PEMAT (EPE, 2014d), em 

que se aponta uma manutenção do quadro de incipiência no que concerne à infraestrutura 

de gasodutos no Brasil, Croso (2015) realiza uma análise crítica deste relatório em 

comparações com estudos mundiais e também propõe sugestões de melhoria para a 

elaboração do PEMAT. 

Croso (2015) questiona o uso excessivo de conservadorismo nas projeções de 

demanda e de oferta, que gerou um ambiente propício à ampliação do uso de gás natural 

para geração elétrica e que desconsiderou projetos para expansão da oferta em virtude do 

baixo grau de informações disponíveis acerca dos mesmos, respectivamente. Assim, 

quanto à demanda, o autor critica o planejador por demonstrar imobilidade quanto às 

ações governamentais para incentivar o desenvolvimento do mercado de gás natural e 

entende que deve ser fortalecida a promoção de uma inserção mais efetiva e eficiente do 

recurso na matriz energética do país. Alternativamente, defende-se que o planejador 

poderia estratificar as informações de forma a contemplar a maior eficiência energética, 

o uso mais racional dos recursos naturais da nação, a segurança energética ou outros 

parâmetros que devem ser igualmente caros à política energética. Deste modo, Croso 

(2015) recomenda que a substituição de tecnologias e de fontes energéticas para 

determinados usos finais seja contemplada não apenas por meio de análises que utilizem 

ortodoxamente ferramentas de mérito econômico, mas igualmente visões que permitam 

promover outros benefícios sociais. 

Quanto à oferta, Croso (2015) alega que a classificação de oferta dada pelo 

planejador provocou a não inclusão de eventuais fontes não convencionais de gás natural, 

uma vez que não foram sustentados projetos baseados em recursos contingentes ou 

recursos não descobertos, pois tais potenciais especulativos não estariam em 

conformidade com as premissas iniciais do estudo. Portanto, confronta-se o objetivo 

original do PEMAT, quer seja de uma ação governamental no sentido de solucionar o 

problema de coordenação de decisões dos agentes envolvidos na cadeia produtiva do gás 

natural no Brasil, com uma prática de que o PEMAT seja um plano determinativo, 

desmotivando decisões dos agentes econômicos e carecendo de um planejamento mais 

interativo e menos centralizado (CROSO, 2015). 
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4.2.3 Formação de preços de gás natural 

Em termos de preços de gás natural no país, o preço ao consumidor final resulta 

da soma dos custos de produção (ou preço da “molécula”), de transporte e de distribuição, 

adicionados aos impostos, conforme a (Equação 1. Esse preço deve ser tal que remunere: 

os custos de exploração e de produção, o transportador pelo custo de transporte e o 

distribuidor pelos custos da distribuição e comercialização (BNDES, 2013). Entre os 

custos relevantes de exploração e produção, estão as participações governamentais 

estabelecidas pela Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo). Essa lei prevê pagamento de bônus de 

assinatura, pagamento pela ocupação ou retenção da área (chamado de aluguel), royalties 

e participações especiais (incidentes em campos de elevada produtividade15) (BNDES, 

2013). 
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(Equação 1) 
 

Quanto à formação dos preços do gás natural no Brasil, segundo a ANP (2011), 

esta pode ser compreendida a partir de dois componentes de natureza estrutural: 

1) a organização da indústria do gás natural, concentrada com a Petrobras (e suas 

respectivas subsidiárias), que detém participação de mercado expressiva nos 

diferentes segmentos (produção, importação, gaseificação, transporte, 

carregamento), além de participações minoritárias em várias distribuidoras de gás 

nos Estados;  

2) o fato de o arcabouço legal vigente até a regulamentação da Lei do Gás pelo Decreto 

nº 7.382/10 não possuir instrumentos capazes de impedir condutas (na 

comercialização de gás natural, que era livre até a publicação da Lei do Gás) 

potencialmente infringentes à ordem econômica.  

Deste modo, a elevada concentração do mercado permitiu à Petrobras impor 

condições para a venda do gás natural que, no que tange o processo de formação dos 

                                                 
15 Além disso, essa lei estabelece compensação financeira a ser provida ao proprietário da terra, no valor 
de 1% da produção bruta (BNDES, 2013). 
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preços, impossibilita a distinção das parcelas do preço relacionadas ao valor da molécula 

do gás natural e ao custo do seu transporte (ANP, 2011). 

Assim, para os novos gasodutos, haverá uma definição clara da formação da 

tarifa de transporte de gás natural e, consequentemente, será possível separar de forma 

clara e transparente os valores referentes ao transporte de gás natural e à molécula, quando 

da comercialização do gás natural (ANP, 2011). 

Com relação aos gasodutos existentes, a ANP trabalha na tentativa de introduzir 

a transparência na formação de preços, buscando incluir, em sua regulamentação, a 

exigência de que haja uma separação clara entre o preço do transporte e o preço da 

molécula de gás natural. A atividade de comercialização de gás natural, na esfera de 

competência da União, não era regulada até a publicação da Lei do Gás. No entanto, este 

marco legal determinou que a comercialização do produto no âmbito da União deve ser 

regulada e fiscalizada pela ANP (artigo 1º, parágrafo1º) (ANP, 2011). 

A legislação vigente divide os preços do gás natural para as distribuidoras no 

Brasil em duas parcelas: a primeira refere-se ao gás propriamente dito (wellhead price ou 

commodity) e visa a remunerar o produtor do gás. A outra refere-se à tarifa de transporte 

que remunera o serviço de movimentação entre as instalações do produtor e o ponto de 

transferência de custódia para o distribuidor (SANTOS, 2015). 

Nos contratos vigentes até a publicação da Resolução nº 52 da ANP de 29 de 

setembro de 2011, os agentes vendedores não eram obrigados a registrar na ANP seus 

contratos de compra e venda explicitando os volumes e preços, detalhando a parcela 

referente à molécula (commodity) e a parcela referente ao transporte. Portanto, como a 

maioria dos contratos é anterior a essa resolução, no momento, os preços de gás no Brasil 

praticados pela Petrobras não informam essa divisão (SANTOS, 2015). 

O entendimento da ANP quanto à divisão do preço de gás natural em duas 

parcelas é de que esta separação dificulta a ocorrência de subsídio cruzado entre esses 

dois elos da cadeia de valor do gás natural, de modo que a viabilização dos mercados 

seguirá a lógica do uso eficiente da infraestrutura, pelo lado do transporte, e da correta 

sinalização dos preços, pelo lado da comercialização da molécula (ANP, 2011). Deste 

modo, a precificação do gás, segundo as condições de concorrência vigentes, deve ser 

feita por meio da parcela do preço referente à molécula do gás natural apenas, uma vez 

que as tarifas de transporte são objeto de regulação (ANP, 2011). 



60 

 

Focando na análise de disponibilidade de gás natural para o consumo industrial, 

em quantidade e preços competitivos, como parte da estratégia de desenvolvimento 

nacional, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) (2011) 

apresentou uma decomposição do preço de gás natural para os consumidores industriais 

no país. A partir da análise das diversas tarifas de consumo de gás natural industrial de 

18 distribuidoras atuantes em 15 unidades da federação, foi possível calcular a tarifa 

média de gás natural para a indústria no Brasil: US$ 16,84/milhão de BTU (MM BTU), 

com variação de até 31% entre os estados. O resultado sintético desse trabalho pode ser 

encontrado na Tabela 6. 

 
Tabela 6: Decomposição do preço do gás natural ao consumidor industrial 

Componente US$/MM BTU % da tarifa 
Commodity (gás natural) 7,30 43,3% 

Tarifa transporte 2,66 15,8% 
Impostos (PIS/COFINS/ICMS) 3,72 22,1% 

Distribuição 3,16 18,8% 
Total 16,84 100,0% 

Fonte: FIRJAN, 2011 (mês de referência: agosto de 2011) 
 

Levando-se em consideração o impacto da carga tributária no preço do gás 

natural, o estudo sugeriu que o governo federal e os governos estaduais praticassem uma 

política tributária que onerasse de forma mínima esse insumo (FIRJAN, 2011). 

Entretanto, não houve movimento estratégico conjunto dos governos federal e estaduais 

nesta direção. 

A partir das discussões sobre preço do gás no Brasil, é possível notar que existem 

incertezas quanto à definição de preços, pois não são claros os critérios para a definição 

de custos de cada etapa da cadeia. Também existe grande assimetria entre os agentes de 

mercado, visto que um mesmo agente praticamente domina todas as etapas da cadeia 

produtiva e logística do gás natural (SANTOS, 2015). 

Finalmente, destaca-se que, dado o caráter regional do mercado do gás natural, 

não existe correlação definida entre os preços do gás no mundo, diferentemente do 

petróleo, que é completamente globalizado (SANTOS, 2015).  

4.3 BALANÇO OFERTA E DEMANDA DE GÁS NATURAL 

Em 2013, a produção mundial de gás natural alcançou 3,4 trilhões de m3, após 

alta de 0,8% em relação a 2012. No ranking global de maiores produtores de gás natural, 
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os Estados Unidos mantiveram-se em primeiro lugar, com 687,6 bilhões de m3 (20,3% 

do total mundial), após incremento de 0,9% ante 2012. Em seguida, veio a Rússia, com 

604,8 bilhões de m3 (17,8% do total mundial), após alta de 2,1%. O Brasil subiu da 34ª 

para a 29ª posição, com produção de 21,3 bilhões de m3 (0,6% do total mundial), após 

alta de 10,7%. No ranking de maiores consumidores de gás natural, o Brasil registrou alta 

de 18,9%, totalizando 37,6 bilhões de m3 (1,1% do total mundial), e subiu da 31ª para a 

24ª posição (ANP, 2014). 

Nos últimos anos, o gás natural vem aumentando a sua participação na matriz 

energética brasileira, tendo alcançado, em 2012, o valor de 11,5% da oferta interna de 

energia, de acordo com o Balanço Energético Nacional. No período de 2005 até 2014, o 

mercado de gás natural expandiu-se, contando com aumento da oferta de gás natural tanto 

por meio de produção nacional quanto de importação, como mostra a Figura 20. A entrada 

de novas áreas produtoras e a necessidade de atender ao aumento das demandas, tanto as 

não-termelétricas quanto as termelétricas, resultarão em maiores volumes de gás natural 

produzidos, importados, transportados e comercializados (ANP, 2014). 

 

 

Nota: as vazões de gás natural referem-se ao poder calorífico de 9400 kcal/m3 
Figura 20: Avanço da disponibilidade de gás natural no Brasil 

Fonte: MME, 2015 
 
O Brasil é importador de gás natural, com um mercado de cerca de 85 MM m3/d 

(ANP, 2014). Da oferta total, quase 30% é proveniente da Bolívia e 20% a partir de cargas 

de gás natural liquefeito (GNL). A Figura 21 mostra a estrutura de importação de gás 
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natural no Brasil. A produção de gás natural é majoritariamente associada com a produção 

de petróleo offshore e realizada pela Petrobras (ANP, 2014).  

 

 

Figura 21: Importação de gás natural no Brasil: terminais de GNL e gasodutos de transporte 
Fonte: EPE, 2014d 

 

As reservas totais de gás natural do Brasil foram avaliadas em 839,569 bilhões 

de m3 no ano de 2013, dos quais 116,6 bilhões de m3 em terra, conforme anuário 

estatístico da ANP (ANP, 2014). As reservas provadas brasileiras são 458,2 bilhões de 

m3, dos quais 69,78 bilhões de m3 em terra. A maior parte das reservas totais, 722,969 

bilhões de m3 (86,11%), encontra-se em áreas offshore, sendo o Rio de Janeiro (60,49%) 

detentor de reservas totais de 507,8 bilhões de m3. Todavia, no que se refere a gás não 

convencional, os dados são controversos (SANTOS, 2015). O potencial de gás de 

folhelho das bacias sedimentares do Paraná, Solimões e Amazonas foi estimado pelo 

método da analogia pela U.S. Energy Information Administration, (EIA) (EIA/ARI, 

2013) em 1.279 trilhões de pés cúbicos (tcf), equivalentes a 36,2 trilhões m3 de original 

gas in place, com 245 tcf (6,9 trilhões de m3) de recursos tecnicamente recuperáveis. 

A ANP (2013a) apresenta ressalvas em relação ao método de analogias da EIA 

(EIA/ARI, 2013) e não endossa o dado a respeito da Bacia do Paraná. A ANP estima um 
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volume de 288 tcf de recursos não convencionais tecnicamente recuperáveis (Recursos 

Últimos Recuperáveis), considerando, principalmente, as bacias sedimentares de 

Parnaíba (64 tcf), Parecis (124 tcf), São Francisco (80 tcf) e Recôncavo (20 tcf) (ANP, 

2013b). O principal método utilizado pela ANP para esses cálculos é o da analogia 

(COLELA JR, 2013). Para a Bacia do Paraná, a ANP (ANP, 2013a) estima em 3,4 tcf o 

gás in place das áreas colocadas em licitação, volume correspondente a cerca de 96 

bilhões de metros cúbicos. 

A diferença entre as expectativas de cada instituição sugere a dificuldade das 

estimativas de recursos não convencionais. Para que este eventual gás natural decorrente 

de produção não convencional atinja o mercado, será necessário investir na expansão da 

atual infraestrutura para o gás natural no Brasil. Estes recursos estão localizados longe 

dos gasodutos existentes, embora mais próximos de linhas de transmissão de energia 

elétrica. Comparativamente, o Brasil dispõe de uma extensão muito maior de linhas de 

transmissão que de gasodutos de transporte. A princípio, essa vantagem facilita a opção 

pela interligação de novos projetos de geração ao Sistema Interligado Nacional (SIN) 

(SANTOS, 2015). Outras opções poderiam ser a conversão deste gás natural em 

matéria-prima para a indústria química, por exemplo, para a produção de fertilizantes 

nitrogenados. 

Mais um aspecto importante para o desenvolvimento da produção não 

convencional de gás natural no país diz respeito à disponibilidade de recursos hídricos, 

uma vez que este tipo de produção, por meio do fraturamento hidráulico, exige grandes 

volumes de água para a produção de gás natural. Conforme estudo de Camargo et al. 

(2014), em termos de recursos hidrológicos, a Bacia do Paraná apresenta-se como o 

melhor local em termos de disponibilidade de água, seguida pelas sub-bacias dentro do 

estado do Piauí, onde a demanda de água é baixa. Por outro lado, a disponibilidade de 

água na maior parte do estado do Rio Grande do Sul é crítica. O mesmo ocorre na 

sub-bacia e na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRH) localizadas no 

Estado de Minas Gerais (CAMARGO et al., 2014). 

A dependência externa nacional no fornecimento de gás natural cria 

oportunidades para investimento em bacias sedimentares terrestres brasileiras, tanto para 

recursos convencionais quanto para os recursos não convencionais (EPE, 2014d). Sobre 

a exploração e a produção não convencionais de óleo e de gás natural, a adesão a esta 

prática adquiriu contornos heterogêneos no cenário internacional (JABLONSKI; 
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PEDROSA, 2014). China, Suécia, Dinamarca, Espanha, Portugal, Grécia, África do Sul, 

Polônia, Lituânia, Estônia, Hungria, Sérvia e Argentina, apresentam, em maior ou menor 

grau de efetividade, políticas direcionadas, ou tendência à aceitação política da 

exploração e produção do gás de folhelho. República Tcheca, Bulgária, Holanda e França 

não admitem a atividade. As possíveis explicações envolvem questões geopolíticas e de 

risco de abastecimento (JABLONSKI; PEDROSA, 2014).  

Assim, a fronteira exploratória de gás natural no Brasil envolve tanto a 

exploração/explotação tanto de recursos convencionais quanto de não convencionais. A 

Figura 22 mostra a expectativa de ocorrência tanto de óleo quanto de gás natural nas 

bacias sedimentares brasileiras em terra, com destaque para a Bacia do Paraná, que 

apresenta inclinação para a produção de gás natural, principalmente em seu setor 

centro-norte (SANTOS, 2015). 

 

 

Figura 22: Blocos ofertados na 12ª rodada de licitações, em destaque azul 
Fonte: COLELA JR, 2013 

 
Todavia, a monetização desses recursos exige diversas condições de mercado e 

de infraestrutura. De fevereiro de 1998 até janeiro de 2016, a ANP realizou 13 rodadas 
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de licitação. Dentre elas, em junho de 2013, o CNPE autorizou a realização da 12ª Rodada 

de Licitações, voltada exclusivamente para o gás natural, visando recursos convencionais 

e não convencionais majoritariamente localizados em terra (JABLONSKI; PEDROSA, 

2014). 

A exploração de recursos não convencionais em grande escala constitui-se uma 

novidade no Brasil, o que pode vir a gerar a necessidade de mudanças institucionais e 

tecnológicas para a viabilização da exploração segura do aspecto de gestão ambiental 

(SANTOS, 2015). No Brasil, as manifestações ambientalistas ganharam força muito antes 

de qualquer empreendimento de fraturamento em reservatório não convencional no país 

e tiveram como proposta o cancelamento da 12ª Rodada de Licitações de Blocos 

Exploratórios da ANP e a eventual moratória à atividade (JABLONSKI; PEDROSA, 

2014). 

O interesse despertado na 12ª Rodada mostra potencial de desenvolvimento para 

a indústria, assim como o desenvolvimento novo marco regulatório do setor (SANTOS, 

2015). Estudo da IEA (IEA, 2013) estima que a produção de gás natural não convencional 

no Brasil deverá ganhar ritmo comercial no início dos anos 2020, sendo capaz de produzir 

cerca de 6 bilhões de metros cúbicos em 2035. Nesse mesmo estudo, estima-se o custo 

de extração de gás entre US$ 4 e 9/MM BTU, com expectativa de reduções de custo por 

escala e por localização vantajosa em relação ao mercado consumidor. 

Apesar das expectativas de desenvolvimento, sabe-se que o processo de 

amadurecimento da indústria de gás natural tende a ser lento e gradual. Conforme 

apresentado anteriormente, o PEMAT (EPE, 2014d) não indica a exploração de recursos 

não convencionais no horizonte estudado de 10 anos, embora mencione que parcela dos 

recursos não descobertos no horizonte considerado é proveniente da Bacia do São 

Francisco, sem definir se esses recursos são provenientes de áreas convencionais ou não 

convencionais. 

De acordo com projeções da Empresa de Pesquisa Energética – EPE (EPE, 

2014d), agência do Ministério de Minas e Energia, a produção de gás natural deve passar 

de 77,2 milhões de m3/dia em 2013 para 148,8 milhões de m3/dia em 2023. Avalia-se, 

para o período decenal, a ampliação da participação do gás nacional na oferta total de gás 

natural, devido principalmente ao incremento da produção interna oriunda das recentes 

descobertas. 
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A EPE também enfoca a possibilidade de a produção de gás natural ser ampliada 

pela contribuição dos recursos não convencionais nos últimos anos do período, cuja 

produção começaria em 2020, com apenas 0,13 milhões m3/dia, e chegaria a atingir quase 

15 milhões de m3/dia em 2023. Embora sejam reconhecidas várias fontes de incerteza e 

risco para exploração e produção de gás em reservatórios de baixíssima permeabilidade, 

dos tipos gás em formação fechada (tight gas) e gás de folhelho (shale gas), descobertas 

em avaliação exploratória na Bacia de São Francisco e expectativas geológicas nas Bacias 

do Parnaíba e Recôncavo sustentam a hipótese de aumento de produção de gás natural no 

Brasil com recursos não convencionais (EPE, 2014d). 

Ainda assim, prevê-se a manutenção da importação de gás natural boliviano nos 

níveis atuais, e de GNL, por meio dos terminais instalados (Rio de Janeiro e Ceará) e do 

novo terminal na Bahia (EPE, 2014b). Em termos médios, espera-se que aos 85 milhões 

de m3 diários de gás natural consumidos em 2013, sejam adicionados cerca de 42 milhões 

de m3/dia até 2023, dos quais 23% utilizados como consumo não energético em refinarias 

e unidades de fertilizantes (EPE, 2014b). Desse total de 128 milhões de m3 diários em 

2023, atinge-se em torno de 23 milhões de m3/dia requeridos na produção termoelétrica 

esperada. Considerando o nível máximo de despacho termelétrico, a demanda total de gás 

natural em 2023 poderia atingir 197 milhões de m3/dia (máxima diária). Cabe ressaltar 

que este total não inclui o consumo proveniente das atividades de Exploração & Produção 

(EPE, 2014b). 

Dando prosseguimento às questões que permeiam a futura oferta de gás natural 

no Brasil, com o advento das pesquisas em torno da região do pré-sal, houve projeções 

otimistas a respeito de aumento de produção de gás natural em regiões marítimas 

localizadas a cerca de 300 km da costa brasileira (BNDES, 2012). Por outro lado, também 

se identificou potencial de aumento de produção de gás natural por meio de recursos não 

convencionais terrestres de gás natural no país, em particular de gás de folhelho. Esses 

recursos foram estimados preliminarmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) em mais de 200 tcf, ou seja, cerca de sete vezes mais 

que as reservas totais de gás natural do país (CAMARGO et al., 2014; ANP, 2014; 

COLELA JR, 2013). 

Em termos do preço médio de importação do GNL no Brasil, em 2013, este valor 

foi de US$ 13,98/MM BTU, enquanto o gás importado da Bolívia esteve no patamar 

médio de US$ 8,88/MM BTU (ANP, 2014). No contexto de referências de preços de gás 
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natural no mercado internacional16, no ano de 2013, os preços do gás natural no hub 

National Balancing Point, localizado virtualmente no Reino Unido, mantiveram a 

trajetória de crescimento (iniciada em 2009), com a cotação média de US$ 10,48/MM 

BTU, valor 10,7% superior ao do ano de 2012. Este fato ampliou a diferença de preços 

entre o mercado europeu e o norte-americano, o qual, em 2013, apresentou valor médio 

de US$ 3,76/MM BTU. Embora a cotação média do Henry Hub, localizado fisicamente 

nos Estados Unidos, tenha sido 36% superior à de 2012, os preços permaneceram 

inferiores ao período de 2003 a 2011, permitindo inferir que o mercado norte americano 

manteve a atratividade econômica do energético gasífero (ANP, 2014). 

Por conseguinte, os patamares de preços de gás natural importado no Brasil 

foram superiores aos daqueles de importantes referências no mundo. Ainda, com a 

expansão acelerada da produção de gás não convencional no mercado estadunidense e o 

atual patamar de preços de gás natural naquele país, após cerca de 30 anos sem 

investimento em novos projetos, houve o anúncio de uma série de investimentos em 

fertilizantes nitrogenados (IFA, 2014). 

De modo geral, LODI et al. (2015) apontam que os preços de gás natural para 

produtores de amônia no mundo apresentam grande diversidade, sendo que Oriente 

Médio, Rússia e Estados Unidos atualmente possuem os patamares mais baixos de preços. 

Já Brasil, Europa e Ucrânia experimentam um nível de preços de gás natural superior aos 

demais, condição que deve permanecer para os próximos anos, como demonstrado na 

Figura 23. 

                                                 
16 No mercado de gás natural dos Estados Unidos, há diversos compradores e vendedores conectados por 
meio de redes de transporte e a formação de preços decorre do processo de competição gás-gás. O gás 
natural é transacionado nos hubs, que são os pontos de entroncamento de gasodutos de transporte onde o 
gás natural é entregue pelo supridor. O principal hub dos Estados Unidos é o Henry Hub, localizado na 
Lousiana. Este hub é o ponto de conexão entre vários gasodutos intra e interestaduais, sendo o ponto de 
entrega considerado nos contratos de futuros de gás natural na Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque 
(NYMEX). No caso da Europa continental, o hub de Zeebrugge, na Bélgica, é uma referência importante 
para a comercialização de gás natural na região (MATHIAS, 2008). Já para o Reino Unido, a referência de 
preços ocorre no National Balancing Point (NBP), que diferentemente dos citados, trata-se de um hub 
virtual, não existindo uma localização física associada (MATHIAS, 2008).  



68 

 

 

 

Nota: “f” refere-se ao termo forecast, em inglês, que significa previsão e que aparece a partir do período 
de 2015, no intervalo de 1995 a 2025 

Figura 23: Preços de gás natural para produtores de amônia (US$/MM BTU) 
Fonte: LODI et al., 2015 

 

Em função de o país ter caráter importador de gás natural, nas condições atuais, 

aumentar o consumo de gás natural voltado para produzir fertilizantes poderia ocorrer 

somente por meio do crescimento de importações de GNL ou por deslocamento de outro 

consumidor para diferente fonte de combustível (por exemplo, geração de energia elétrica 

a partir de óleo combustível). As opções levantadas possuem custos de matérias-primas 

que, provavelmente, seriam poucos competitivos para a produção de ureia. Vale lembrar 

que a produção de fertilizantes apresenta grande economia de escala, em que os custos 

fixos são altos e os custos marginais são baixos e declinantes com o aumento da produção 

(WILSON et al., 2015). O custo de insumo mais significativo é o do gás natural, que 

responde por cerca de 50% ou mais dos custos de produção (WILSON et al., 2015; 

RAMIREZ, WORELL, 2006). Destarte, acesso a matéria-prima de baixo custo representa 

uma importante fonte de vantagem competitiva (WILSON et al., 2015). 

A partir das hipóteses de aumento de consumo de gás natural em decorrência da 

projeção de investimentos em novas plantas de ureia, identificam-se quais condições 

precedentes deveriam ser alcançadas para que estes empreendimentos tenham viabilidade 

técnico-econômica. Uma necessidade evidente é a disponibilidade de gás natural a um 

preço que permita a economicidade dos novos investimentos.  
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Além disso, em termos de gás-química, a oferta adicional de gás natural poderá 

sofrer disputa de uso para produção de químicos além de amônia e ureia. Por exemplo, 

para mitigação das emissões de carbono nas refinarias e o alcance de especificações mais 

restritivas de combustíveis em termos de emissões de gases de efeito estufa, o uso do gás 

natural para produção de hidrogênio, a ser usado em processos de hidrotratamento, deverá 

continuar ganhando importância (FARIAS, 2014). 

Outra possibilidade de uso de gás natural envolve a produção de metanol, que é 

tido como um elemento estruturante da indústria química, atuando como ponto de 

convergência entre diversas formas de geração e áreas de aplicação (LIMA NETO, 2009). 

Atualmente, não há produção de metanol no país, sendo este insumo importado 

principalmente para a produção de biodiesel por meio da rota metílica (EPE, 2015b).  

4.4  INDÚSTRIA GÁS-QUÍMICA E A PRODUÇÃO DE UREIA 

Em todo o mundo, a indústria química é reconhecida pela sua importância 

estratégica (ACC, 2013; BNDES, 2012; LIMA NETO, 2009; AZUAGA, 2007). De fato, 

é com base nos avanços da química que se desenvolvem diversas cadeias produtivas e 

são viabilizadas soluções e investimentos em muitos setores. A China e os Estados Unidos 

são líderes na indústria química mundial e o Brasil encontra-se na 6ª posição do ranking 

mundial, conforme demonstrado na Tabela 7.  

 
Tabela 7: Faturamento líquido da indústria química mundial – 2014 

País Vendas líquidas (US$ bilhões) 
China 1831 

Estados Unidos 801 
Japão 291 

Alemanha 245 
Coreia 185 
Brasil 147 
França 145 
Índia 139 

Reino Unido 103 
Itália 102 

Taiwan 90 
Holanda 83 

Nota: total mundial estimado em US$ 5.379,3 bilhões 
Fonte: ABIQUIM, 2015 
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Na composição de faturamento da indústria química, os segmentos mais 

relevantes são produtos químicos de uso industrial17 , produtos farmacêuticos, 

fertilizantes18 e produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, que somaram cerca 

de 82% do faturamento de 2015. A Figura 24 mostra a evolução do faturamento da 

indústria química de 1996 a 2015, a partir da qual se nota que, no ano de 2015, houve 

redução de faturamento em todos os segmentos em relação ao ano de 2014, refletindo a 

situação baixo desempenho da economia brasileira (ABIQUIM, 2015).  

 

 

Figura 24: Evolução do faturamento líquido por segmento da indústria química no Brasil 
Fonte: ABIQUIM, 2015 

 
Especificamente quanto ao uso do gás natural como matéria-prima, é possível a 

obtenção de uma série de produtos com amplo uso na indústria química, com destaque 

para a amônia e o metanol, que fazem parte do início do inicio do processo produtivo de 

diversas substâncias.  

                                                 
17 Dentre os produtos químicos de uso final, encontram-se produtos inorgânicos, produtos orgânicos, 
resinas e elastômeros bem como produtos e preparados químicos diversos (ABIQUIM, 2015). As 
importações de ureia (perolada ou granulada) são enquadradas nesta categoria. 
18 Nesta categoria, encontram-se as formulações prontas de NPK entregues ao consumidor final e tipos 
diversos de adubos (ANDA, 2013). 
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A produção de amônia é a etapa anterior à síntese de ureia, de extensa aplicação 

em culturas energéticas, como discutido anteriormente. Já a produção de metanol, no caso 

brasileiro, poderia ter sinergia direta com a produção de biodiesel, pois é o álcool mais 

utilizado pela indústria do biodiesel no processo de transesterificação. O metanol é, em 

quase sua totalidade, importado, principalmente dos Estados Unidos, onde atualmente se 

concentra grande parte da produção mundial, especialmente devido ao relativo baixo 

patamar de preços do gás natural (EPE, 2015b). Desde o início do PNPB, em 2005, as 

importações de metanol dobraram, saindo de 263 mil toneladas para 850 mil em 2014. A 

Figura 25 apresenta o movimento de importação de metanol desde 2005. Não há 

perspectivas, no médio prazo, de que haja um substituto brasileiro para este produto, não 

existindo anúncios de investimentos em novas plantas (EPE, 2015b). 

 

  

Figura 25: Importação de metanol no Brasil, em mil toneladas, ao longo do período de 2005 a 2014 
Fonte: MDIC, 2015 apud EPE, 2015b 

 
As matérias-primas na indústria gás-química têm grande peso para a 

competitividade do negócio, especialmente quanto à produção de commodities. Sobre a 

disponibilidade de matérias-primas para atender a demanda crescente de produtos 

petroquímicos no Brasil, a ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química 

realizou três estudos recentes sobre o assunto: em 2002, com horizonte até 2010; em 2005, 

com horizonte até 2015 e, o último, em 2007, com horizonte até 2020. As conclusões 

alcançadas nestes estudos, cada qual incorporando as informações disponíveis à época, 

têm um ponto em comum: o reconhecimento de que as fontes de matérias-primas no 
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Brasil são limitadas e que, para o atendimento global da demanda futura de produtos 

químicos, o país deveria diversificar o seu elenco de insumos (PERRONE, 2012). 

Quanto à utilização do gás natural, a Lei do Gás prevê, no artigo 58, parágrafo 

VII, que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deve estabelecer diretrizes 

para o uso do gás natural como matéria-prima em processos produtivos industriais, 

mediante a regulamentação de condições e critérios específicos, que visem a sua 

utilização eficiente e compatível com os mercados interno e externos (FERREIRA, 2012). 

Entretanto, não há uma política pública voltada para o uso não energético do gás natural 

no país, embora esta seja demandada principalmente pela ABIQUIM. Dentre outros 

pleitos, a organização defende precificação diferenciada para o gás natural usado como 

matéria-prima e relata acentuada falta de competitividade da indústria química, com a 

paralisação de empresas e de produtos nos últimos dez anos e elevação da importação de 

produtos derivados do gás natural, especialmente da cadeia do metano (FIGUEIREDO, 

2014; FERREIRA, 2012). 

A disponibilidade e o preço do gás natural no Brasil é alvo de intenso debate no 

país. As perspectivas de aumento da produção sinalizam oportunidades para mudanças 

na matriz energética nacional e no padrão de competitividade de alguns setores, 

especialmente a gás-química, a petroquímica e a geração de energia. Neste sentido, como 

grande parte da produção de gás natural ocorre de modo associado à de petróleo, não deve 

existir “sobra” de gás natural: se a demanda não acompanhar a produção, o excedente 

deverá ser exportado via gás natural liquefeito (GNL) (PERRONE, 2012).  

Especificamente para fertilizantes, com objetivo de incentivar investimentos em 

novas plantas, houve a criação do Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da 

Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes (REIF), estabelecido pela Lei Ordinária 12.794 

de 2 abril de 2013, por meio da suspensão PIS/COFINS, IPI e IPI vinculado à importação 

durante a execução das obras por prazo específico (DIEESE, 2015). A fruição dos 

benefícios do REIF fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação 

aos tributos e ao cumprimento de investimento mínimo em pesquisa e desenvolvimento 

e inovação tecnológica bem como de percentual mínimo de conteúdo local em relação ao 

valor global do projeto. Sem o novo modelo, a empresa teria o crédito sobre imposto pago 

apenas no final de todo o processo. 

Atualmente, no Brasil, o consumo de gás natural para a produção de fertilizantes 

nitrogenados é estimado em 2,8 milhões de m3/d, sendo 1,35 milhões de m3/d para a 
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planta da Bahia e 1,45 milhões de m3/d para a planta de Sergipe (FOSTER, 2012a). Na 

unidade da Araucária Nitrogenados, à base de resíduo asfáltico como insumo de 

produção, o consumo de gás natural é de cerca de 500 mil m3/d para combustível da 

caldeira (FRANCO, 2015). Já as unidades da Vale Fertilizantes de Cubatão e Piaçaguera, 

em São Paulo, consomem cerca de 2,4 milhões de m3/d de gás de refinaria (FRANCO, 

2015). Na Tabela 8, encontram-se dados de total de consumo de gás natural no Brasil, 

com destaque para a desagregação do valor referido exclusivamente ao consumo como 

matéria-prima, em processos como produção de hidrogênio nas refinarias e de amônia e 

de ureia em fábricas de fertilizantes nitrogenados, que responde por cerca de 9,2% da 

demanda total esperada19 do país em 2015 (EPE, 2015b). 

 
Tabela 8: Brasil – consumo total de gás natural em 2015 

Item 2015 (106 m3/d) 

Geração elétrica adicional (1) 29,3 
Geração elétrica esperada 22,3 

Cogeração (2) 2,6 
Matéria-prima (3) 7,3 

Setor energético (4) 9,8 
Residencial 1,1 

Comercial/Público/Agronegócio 0,7 
Transportes 5,2 
Industrial 30,4 

Demanda total esperada 79,4 
Demanda máxima 108,6 

Notas: 
(1) Corresponde à diferença entre a geração máxima e a esperada. 

(2) Inclui cogeração industrial e comercial. Não inclui geração em Exploração e Produção. 
(3) Inclui o consumo como insumo em refinarias (produção de hidrogênio) e unidades de fertilizantes. 
(4) Inclui refinarias e compressão em gasodutos. Não inclui consumo em atividades de Exploração e 

Produção (gás úmido). 
Fonte: EPE, 2015b 

 
A estrutura de consumo de energia final do setor químico no país baseia-se 

principalmente no gás natural, na eletricidade e em outras fontes (carvão, lenha, bagaço 

de cana de açúcar, gases liquefeitos de petróleo, etanol e gás refinaria, dentre diversos 

                                                 
19 Conforme EPE (EPE, 2015b), para o cômputo da demanda total de gás natural, adiciona-se o consumo 
para geração de energia elétrica à demanda total esperada. Trata-se de uma projeção que pode variar em 
função do despacho das usinas termelétricas. Contudo, a despeito da margem de incerteza, a indicação desta 
demanda total reveste-se de grande importância para fins de dimensionamento da infraestrutura de 
transporte de gás natural, que deve estar preparada para atender aos momentos de demanda máxima, a 
exemplo do que ocorre no caso do setor elétrico. Cabe ressaltar que este total não inclui o consumo 
proveniente das atividades de exploração e produção de petróleo e de gás natural. 
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exemplos), como apresentado na Figura 26. Ao longo dos anos e com o estímulo para a 

criação de um mercado consumidor de gás natural, o óleo combustível gradativamente 

perdeu a posição de destaque que ocupava como energético na indústria química. 

 

Figura 26: Estrutura do consumo de energia no setor químico 
Fonte: EPE, 2015a 

 
Ainda, com o avanço da infraestrutura de transporte de gás natural e o estímulo 

à geração termoelétrica nos últimos anos20, o consumo de gás natural voltado para fins 

não energéticos no país perdeu participação no perfil de consumo de gás natural ao longo 

do tempo, como mostra a Figura 27. Adicionalmente, com o aumento do rigor de 

especificações de emissões de poluentes atmosféricos na queima de combustíveis como 

                                                 
20 Esse fato correlaciona-se com o Programa Prioritário Termelétrico - PPT, criado pelo decreto Nº 3.371, 
de 24 de fevereiro de 2000, que definiu a prioridade de fornecimento de gás natural para termelétricas nas 
condições de preços definidas pelo MME e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (SANTOS, 
2015). Conforme estudado por Almeida (2008), contrariando a lógica dos mercados de outros países, onde 
a sazonalidade da demanda de gás natural está intimamente ligada à função temperatura (inverno rigoroso), 
o Brasil apresenta, no segmento de mercado termelétrico, grande sazonalidade em face da característica 
complementar deste segmento com o parque hidrelétrico brasileiro, uma vez que a capacidade de geração 
hidrelétrica está sujeita ao regime hidrológico (chuvas) para o abastecimento dos reservatórios (combustível 
das hidrelétricas). Essa situação trouxe um paradoxo: a aparente sobra e falta de gás natural ao mesmo 
tempo, uma vez que o gás natural de lastro para as térmicas tende a ficar imobilizado por longo tempo, 
prejudicando o desenvolvimento de uma demanda potencial no mercado não-termelétrico. É uma situação 
onde a oportunidade de modulação do sistema poderia gerar claros ganhos de eficiência, com benefícios 
para a sociedade. A execução de tal modulação é função dos diferentes estágios de desenvolvimento 
operacionais dos sistemas elétrico e gasífero: enquanto o primeiro conta com capacidade de armazenamento 
via reservatórios de água, o segundo ainda não possui esta flexibilidade, sendo projetado para operar em 
regime de despacho contínuo (ALMEIDA, 2008). 
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gasolina e diesel, o consumo de gás natural para fins de geração de hidrogênio em 

unidades de hidrotratamento também teve aumento significativo (FOSTER, 2012b). 

 

 

Figura 27: Perfil de consumo de gás natural no Brasil (%) 
Fonte: EPE, 2015a 

 
Dentro da indústria química, segmentos tais como a petroquímica bem como a 

produção de fertilizantes e de cloro-álcalis despontam como os principais consumidores 

de energia (IEA, 2014; EPE, 2014c). Normalmente, os processos produtivos são 

energointensivos. Consequentemente, baixos custos de energia impactam positivamente 

a competitividade do negócio. Por exemplo, nos Estados Unidos, com o aumento da 

produção não convencional de gás natural e a queda dos preços de energia e de gás 

natural, diversos produtos químicos tiveram seus custos de produção reduzidos, em 

diferentes proporções (ACC, 2013; SANTOS et al., 2012; SANTOS et al., 2011). A 

participação dos custos de energia no total de custos de produção para alguns produtos 

químicos nos Estados Unidos é mostrada na Figura 28. 
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Figura 28: Participação de custos de energia nos custos de produção de químicos nos Estados Unidos 
Fonte: ACC, 2013 

 

Deste modo, melhorar índices de eficiência energéticas em plantas químicas 

significa logicamente reduzir custos de produção. Entretanto, o potencial para futuras 

melhorias de eficiência energética, especialmente em produtos químicos de larga escala, 

está diminuindo, uma vez que grande parte das oportunidades já foram implantadas nos 

projetos. De acordo com projeção da IEA (IEA, 2014), no período de 2014 a 2040, a 

intensidade energética global na indústria química de commodities deve melhorar 

somente 0,4% ao ano. Enquanto União Europeia, Japão e Coreia do Sul, que enfrentaram 

recentemente altos preços de energia, responderam por 42% da produção de 

petroquímicos básicos21 em 1990, atualmente correspondem a apenas 27% da produção 

atual e projeta-se que a participação se reduza a 12% em 2040 (IEA, 2014). 

Como resultado, as empresas químicas que se deparam com maiores custos de 

energia estão migrando para químicos menos energointensivos, derivados de maior valor 

(como especialidades ou fármacos) e menores escalas de produção, resultando em maior 

segmentação de mercado (IEA, 2014). Tal qual em outros setores, fatores externos 

diversos, incluindo a conjuntura de investimento e de negócio e o acesso à mão de obra 

capacitada, bem como inovações tecnológicas em processos e em produtos, também 

desempenharão papel importante na determinação da competitividade internacional dos 

produtores químicos ao redor do mundo (IEA, 2014). 

                                                 
21 Tomou-se como referência a produção de eteno para o cálculo dos percentuais de participação, por se 
tratar do produto químico mais usado mundialmente (IEA, 2014). 
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Além do impacto no negócio de químicos pelo lado da energia, o gás natural tem 

grande peso na composição final do custo dos produtos nos processos em que participa 

como matéria-prima, conforme discutido no capítulo 3. 

Em termos de impactos das falhas de fornecimento de gás natural, a indústria de 

nitrogênio continua a enfrentar limitações na garantia de fornecimento de gás natural, 

porém há recursos suficientes para operar em níveis satisfatórios na visão da IFA (IFA, 

2015b). A produção de nitrogênio reduziu-se em países exportadores fundamentais nos 

últimos quatro anos: Trinidad, Egito, Ucrânia, Venezuela e Argélia. Esta situação 

impactou as taxas de utilização dos produtores e a previsão de exportação de amônia e 

ureia aos mercados mundiais. Em 2014, perto de um terço da produção de amônia foi 

impactado por deficiências desta natureza. As melhorias são projetadas na maioria dos 

países a médio prazo, mas as questões na Ucrânia refletem aspectos contratuais e políticas 

(IFA, 2015b). 

Em grandes países consumidores de ureia, como a Índia, Bangladesh e 

Paquistão, os déficits em fornecimento de gás natural são estruturais e relacionados com 

a política do governo; portanto, qualquer melhoria significativa levaria de três a quatro 

anos para experimentar qualquer progresso significativo, mantendo sua elevada 

dependência das importações de ureia durante os próximos cinco anos. As deficiências 

no fornecimento da matéria-prima resultaram em taxas de operação inferiores frente 

aquelas de projeto e levaram a investimentos nacionais mínimos em nova capacidade de 

nitrogênio (IFA, 2015b). 
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5 METODOLOGIA  

5.1 OBJETIVO 

O capítulo descreve a metodologia utilizada para a verificação da hipótese da 

tese, que postula a utilização de gás natural para redução do déficit comercial da indústria 

química brasileira devido ao uso de ureia na expansão da produção de biocombustíveis 

líquidos, mostrando uma revisão bibliográfica sobre o tema e a modelagem definida para 

este estudo.  

5.2 ABORDAGENS PARA AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE PROJETOS 

Para a avaliação de projetos de engenharia, existem vários métodos de avaliação 

que podem ser usados, sem fórmulas definidas ou regras claras sobre a sua aplicação 

(KUMAR, 2016; PARK; PARK, 2004). Para processos químicos industriais, diversos 

autores dedicaram-se à discussão de metodologias para a análise econômica, buscando 

destacar vantagens e desvantagens de cada (GARRETT, 1989; PERRY et al., 1997; 

PETERS et al., 2004 apud DA SILVA, 2013). 

Esses métodos diferem entre si, considerando os aspectos específicos do negócio 

em análise. Ainda assim, mesmo formalmente corretos quando aplicado na prática, esses 

procedimentos apresentam características e limitações peculiares em lidar com algumas 

variáveis fundamentais das empresas e de seus projetos. Consequentemente, as 

metodologias de avaliação devem ser cuidadosamente escolhidas de acordo com as 

peculiaridades do negócio a serem avaliados e os objetivos do exercício da avaliação. 

As principais abordagens e metodologias podem ser resumidas da seguinte 

forma (KUMAR, 2016; PARK; PARK, 2004; MARD, 2000a,b apud PARK; PARK, 

2004; PAVRI, 1999 apud PARK; PARK, 2004): 

i. abordagem de renda; 

ii.  abordagem de mercado; 

iii.  abordagem de custo. 

A abordagem de renda é baseada na lógica de que o valor é determinado pela 

capacidade de produção de renda do ativo. Especificamente, o valor é medido pelo valor 

presente líquido (VPL) do benefício econômico (entradas menos desembolsos de caixa) 

durante a vida útil do ativo (PARK; PARK, 2004). A abordagem de renda requer a 

determinação do montante, da certeza e da duração do tempo da renda futura da 



79 

 

propriedade e a aplicação de uma taxa de capitalização adequada para definir o valor 

presente dos fluxos de caixa futuros (KUMAR, 2016). 

A abordagem de mercado é um método bastante simples e direto. Ele sugere que 

o valor do projeto é equivalente ao que os outros no mercado julgaram que ele seja 

(PARK; PARK, 2004). Portanto, o pré-requisito para abordagem de mercado é a 

existência de um mercado ativo e de dados públicos de transações de propriedades 

comparáveis. Embora a lógica seja plausível, sua aplicabilidade é bastante limitada uma 

vez que raramente existe um mercado ativo no qual informações públicas de preço e 

comparabilidade entre ativos estejam prontamente disponíveis (KUMAR, 2016; PARK; 

PARK, 2004). 

A abordagem de custo envolve a estimativa do investimento necessário para 

substituir ou reproduzir os ativos da empresa usando os preços atuais de mão de obra, 

materiais e instalações operacionais (KUMAR, 2016; PARK; PARK, 2004). Este método 

envolve a estimativa do valor das necessidades líquidas da empresa de capital de giro, 

máquinas e equipamentos, imóveis e ativos intangíveis. É basicamente uma avaliação de 

acordo com a soma das partes de um negócio (KUMAR, 2016). 

A Tabela 9 resume as características das três abordagens, evidenciando 

vantagem e desvantagem das mesmas. 

 
Tabela 9: Comparação de três abordagens básicas na concepção de métodos de avaliação 

Abordagem Custo Mercado Renda 

Definição 

Avaliação 
baseada no custo 
necessário para 
reproduzir ou 

substituir o ativo 

Avaliação baseada no 
preço de ativos 

comparáveis no mercado 

Avaliação baseada 
no valor presente do 
fluxo futuro de renda 

Vantagem 

Facilidade de 
cálculo se os 

dados de custo 
estiverem 

disponíveis 

Possibilidade de cálculo 
do valor mais racional 
caso dados de mercado 

estejam disponíveis 
 

Possibilidade de 
capturar o valor 
presente do ativo 

com base na 
capacidade de 

geração de lucro 

Desvantagem 

Desconhecimento 
do futuro 

potencial do 
assunto 

Carência de dados de 
mercado sobre ativos 

equiparáveis 

Chance de erro 
devido a fatores 

subjetivos na 
estimativa 

Fonte: PARK; PARK, 2004 
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5.3 DEFINIÇÃO DA ABORDAGEM PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Para este estudo, a abordagem de renda foi selecionada devido à adequação da 

mesma à oferta de dados do negócio de fertilizantes. As abordagens de mercado e de 

custo foram desconsideradas em virtude da falta de dados sobre ativos comparáveis bem 

como sobre a respectiva estrutura de custos. A abordagem de renda também é vantajosa 

para avaliar a concorrência no mercado para o uso de gás natural e a possibilidade de 

importação de gás natural liquefeito para produzir ureia. Na verdade, por meio da 

estimativa do preço de equilíbrio do gás natural (break-even price) para a produção de 

ureia em uma nova planta no Brasil, o presente estudo foi capaz de avaliar a viabilidade 

de ambas opções de usos do gás natural como matéria-prima, quer seja pela produção de 

gás natural em terra ou pela importação de gás natural liquefeito. 

A opção pelo método de abordagem de renda também segue análises 

semelhantes àquelas realizadas pelo National Renewable Energy Laboratory (Laboratório 

Nacional de Energia Renovável - NREL, da sigla em inglês), que é gerido para o U.S. 

Department of Energy's Office of Energy Efficiency and Renewable Energy pela Alliance 

for Sustainable Energy, LLC, uma parceria entre Battelle e MRIGlobal (TAO et al, 2014; 

HUMBIRD et al, 2011; KABIR KAZI et al, 2010; WRIGHT et al, 2010; RISMILLER; 

TYNER, 2009; PHILLIPS et al, 2007; MC ALOON et al., 2000). 

Para a abordagem de renda, o fluxo de caixa descontado (FCD) é um método de 

avaliação usado para estimar a capacidade de atração de uma oportunidade de 

investimento. Assim, o FCD foi aplicado neste estudo para analisar a viabilidade 

econômica de um novo projeto (greenfield) de fertilizante. A equação do fluxo de caixa 

(FCD) (Equação 2) é a seguinte: 

 

��� =
�� 
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+
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��(
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   (Equação 2) 

 
Onde 

FCD = Fluxo de Caixa Descontado 

FCn = Fluxo de Caixa do período n 

k = Taxa de desconto 

n = número de períodos da vida útil do projeto 

 
O método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) depende basicamente de 

expectativas futuras quanto ao Fluxo de Caixa (FC) e, portanto, é prospectivo. As análises 
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de FCD usam projeções de fluxo de caixa livre futuras e as descontam a uma taxa 

específica para chegar a uma estimativa de valor presente, que é utilizado para avaliar o 

potencial para o investimento (KUMAR, 2016). Quando os cálculos de FCD geram 

valores mais elevados do que o investimento inicial de determinado projeto, isso 

geralmente indica que o investimento pode valer a pena e deve ser considerado para 

decisão.  

A taxa de desconto considera o valor do dinheiro no tempo e os riscos 

relacionados com o fluxo de caixa. Essa taxa deve remunerar adequadamente os 

investidores (em termos de capital e de eventual dívida), tendo em conta os riscos 

específicos do negócio. A determinação de uma taxa de desconto apropriada é uma das 

etapas mais importantes do processo de avaliação (KUMAR, 2016). 

Risco pode ser denominado como a mistura de perigo e oportunidade. Logo, 

risco refere-se à possibilidade de que algum resultado desfavorável ocorrerá 

contrariamente às nossas expectativas. A fim de compensar o risco, quanto mais arriscado 

o projeto, maior deverá ser a taxa de atratividade (KUMAR, 2016; PARK; PARK, 2004). 

Ao medir a capacidade de determinado projeto gerar resultados de caixa nas 

condições estabelecidas e apurar a riqueza econômica do projeto, o método do FCD 

fornece uma proxy da atratividade do objeto em avaliação. Entretanto, quanto mais longo 

o projeto, maiores serão as incertezas a ele associadas, especialmente quando se considera 

o uso de variáveis da simulação por meio de valores discretos, trazendo imprecisão à 

projeção do fluxo de caixa do projeto (DUTRA, 2006). 

Como meio de lidar com estas incertezas de cálculo e a pressão por uma tomada 

de decisão adequada pelo investidor, alternativas residem na execução de análises de 

sensibilidade, para determinar a influência de vários fatores sobre o FCD, e/ou na 

avaliação de investimentos por meio de abordagem probabilística, que analisa as 

incertezas e propõe soluções matemáticas, a fim de acrescentar flexibilidade gerencial à 

possibilidade de decisões futuras (KUMAR, 2016; DUTRA, 2006). 

Ainda, apesar de amplamente utilizado na avaliação econômica de projetos, o 

tradicional método do Fluxo de Caixa Descontado considera apenas um único momento 

de tomada de decisão do investimento, quando de sua aprovação ou não. Entretanto, no 

que se refere à opção de postergar o investimento, a princípio todo projeto pode ser 

adiado, desde que o custo dessa decisão seja compensado com os benefícios que essa 

flexibilidade gera ao investidor. Assim, o valor da opção de postergar determinadas fases 
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de um projeto, onde as incertezas diminuem após cada etapa de investimento, também 

não são avaliados pelos métodos tradicionais (DUTRA, 2006).  

As empresas que se deparam com uma oportunidade de investimento têm a 

opção, o direito – mas não a obrigação – de adquirir um ativo no futuro (o projeto), 

pagando o preço de exercício (valor do capital necessário para desenvolver o projeto). 

Neste sentido, a análise do investimento por opções reais é mais uma alternativa para lidar 

com a incerteza, cuja técnica, apesar de usar algumas destas mesmas variáveis do FCD, 

requer uma variável adicional: a volatilidade dos retornos previstos para o projeto, que é 

notoriamente difícil de se estimar com segurança (DUTRA, 2006). 

A análise de opções reais explora a geração de valor advindo da incerteza e da 

volatilidade, ampliando os conceitos de flexibilidade gerencial na tomada de decisões 

estratégicas e de administração do portfólio. Sob condições de incerteza e especialmente 

quando a análise econômica do projeto estiver próxima à indiferença de sua aprovação 

pelo investidor (ganhos líquidos com o projeto próximos à nulidade), a análise por opções 

reais pode ser preferida porque a volatilidade do projeto é levada em consideração e 

torna-se possível adicionar argumentos à eventual decisão de financiamento do projeto 

(DUTRA, 2006). 

5.3.1 Critérios de avaliação econômica de projetos segundo o Fluxo de Caixa 

Descontado (FCD) 

Dentre os critérios tradicionais para avaliação de projetos de investimentos com 

base no método FCD, encontram-se o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de 

Retorno (TIR), representando uma medida de lucratividade dos projetos (DUTRA, 2006; 

EDER et al., 2004). 

O VPL de um projeto é a diferença entre o valor presente das entradas e saídas 

de caixa presentes e futuras, descontadas a uma taxa específica (taxa de desconto). A TIR 

é uma medida que tem como objetivo avaliar a taxa de rendimentos intrínseca ao 

investimento do projeto. Diferentemente do critério VPL, a TIR não tem como objetivo 

analisar a oportunidade de investimentos em relação a determinado custo de capital ou de 

oportunidade. A TIR é uma hipotética taxa de desconto que iguala o VPL dos fluxos de 

caixa futuros ao investimento inicial do projeto. Consequentemente, ela representa o 

retorno percentual do fluxo de caixa descontado (DUTRA, 2006).  
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Para ambos critérios, portanto, os valores presentes dos fluxos monetários são 

calculados a uma taxa de desconto k. O VPL pode ser interpretado como o valor 

descontado de todos os fluxos monetários que compõem o projeto de investimento, por 

meio de uma taxa de desconto definida pelo investidor. Já a TIR é a taxa de desconto que 

iguala o valor presente dos fluxos líquidos recebidos com o gasto (investimento) inicial, 

ou seja, aquela que torna o VPL nulo. Logo, há diferença quanto à forma com que cada 

critério considera o reinvestimento dos fluxos de caixa durante a vida útil do projeto. 

Ainda, ambos assumem que a taxa empregada permanece a mesma por todo o período de 

análise, o que é uma limitação ante à realidade (DUTRA, 2006).  

As equações algébricas que definem os métodos descritos são apresentadas a 

seguir ((Equação 3 e (Equação 4): 

)�* = ∑
��,

!"#$%,
−.

/0"  12   !Equação 3% 

 

0 = ∑
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−.

/0"  12  !Equação 4% 

 
Onde: 

I0 = Investimento inicial 

k = Taxa de desconto 

r = Taxa Interna de Retorno (TIR) 

FCt = Fluxo de Caixa do período t 

t = período em análise, variando de 1 até n 

n = número de períodos da vida útil do projeto 

 
Considerando a lógica econômica de busca pela rentabilidade nos projetos e a 

partir das equações anteriores, usualmente são aplicadas as regras de decisão da Tabela 

10, onde permanece válida a nomenclatura das equações anteriores: 

Tabela 10: Regras usuais de decisão para investimentos em projetos 
VPL TIR Recomendação 

VPL > 0 r > k Aceite do projeto 
VPL < 0 r < k Rejeição do projeto 

VPL = 0 r = k 
Indiferença ao 

projeto 
Fonte: DUTRA, 2006; EDER et al., 2004 

 

O uso do critério TIR como ferramenta para análise de projetos tem caráter 

intuitivo, pois é simples e permite facilmente comparar o retorno do investimento em 
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questão com o custo de oportunidade que o investidor está analisando para as opções em 

que deseja alocar seus recursos. No caso da TIR, a regra geralmente consiste em aceitar 

projetos onde a TIR é maior do que a taxa de desconto pré-estabelecida. Desta forma, a 

TIR deve ser superior ao menor custo de oportunidade que o investidor aceita para o 

projeto (DUTRA, 2006). 

Como qualquer outro critério, a TIR apresenta certas limitações que devem ser 

levadas em consideração no caso de sua utilização. A TIR leva em conta que os 

dividendos ou rendimentos do projeto podem ser reinvestidos à mesma taxa (TIR) até sua 

maturidade. Contudo, esta premissa pode ser considerada pouco realista se avaliada do 

ponto de vista da racionalidade econômica (EDER et al., 2004). No longo prazo, por 

exemplo, o investidor pode empregar o saldo do fluxo de caixa que o projeto gera em 

aplicações de rentabilidade superior à TIR do projeto. 

A TIR está ligada ao VPL e leva exatamente à mesma decisão no caso de projetos 

convencionais e independentes (DUTRA, 2006). Todavia, quando se analisa o 

investimento de projetos mutuamente excludentes, uma situação na qual aceitar um 

investimento impede que se aceite outro, a TIR pode conduzir à seleção de um projeto de 

forma inconsistente e contraditória em relação à decisão que seria tomada no caso de 

avaliação pelo método VPL (DUTRA, 2006; EDER et al., 2004).  

Outra peculiaridade deste critério é a possibilidade de se encontrar múltiplas 

taxas internas de retorno em projetos com fluxos não convencionais, em que há mudança 

de sinais dos fluxos de caixa. Nestes casos, a difícil decisão de qual taxa usar na 

comparação com a taxa mínima pré-estabelecida torna o método pouco confiável 

(DUTRA, 2006; EDER et al., 2004). Além disso, este método pode induzir a tomada de 

decisões erradas no caso de indicar a escolha de projetos com pouco volume de capital e 

prazos curtos em detrimento de projetos de longo prazo e intensivos em capital com VPL 

maiores. Neste caso, o projeto com a TIR mais alta não é necessariamente o investimento 

preferível, dependendo muitas vezes do perfil do fluxo de caixa futuro do projeto 

(DUTRA, 2006; EDER et al., 2004). 

No tocante ao VPL, trata-se de critério de ampla disseminação pelas empresas 

na tomada de decisões quanto à realização de projetos de investimento. O VPL pressupõe 

que não há flexibilidade na tomada de decisão, ou seja, o investidor toma uma única 

decisão no início do projeto, quando decide ou não pelo investimento. Ao aceitar projetos 

com VPL positivos, a empresa também aumenta o seu valor (visando à maximização da 
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riqueza do acionista) e não correrá o risco de aceitar um projeto com retorno negativo, no 

qual existam múltiplas taxas internas de retorno (DUTRA, 2006). 

Na comparação entre dois projetos de investimento, o critério de VPL permite 

que seja definida uma taxa de desconto ajustada ao risco de cada projeto, eliminando o 

problema de comparação entre projetos com diferentes riscos (DUTRA, 2006). Ainda, 

conforme destacado anteriormente, na escolha entre dois projetos mutuamente 

excludentes, nos quais diferentes taxas de desconto podem inverter a ordem de 

preferência entre os projetos, o critério de VPL é indicado frente à TIR, pois evita que 

decisões equivocadas sejam tomadas com base na TIR individual dos projetos (DUTRA, 

2006). 

No VPL, a taxa empregada para descontar os fluxos de caixa de um projeto, 

representando uma taxa de juros que reflete a preferência intertemporal do dinheiro e 

incorporando a percepção de risco do negócio em avaliação, é geralmente denominada 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA). Portanto, esta taxa reflete o custo de oportunidade 

do capital investido ou uma taxa definida pelo investidor em função de sua política de 

investimento e de portfólio de projetos, por exemplo (GALESNE et al., 1999 apud EDER 

et al., 2004). 

5.4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO EMPREGADO 

O procedimento destina-se à análise de viabilidade econômica para novos 

projetos de fertilizantes nitrogenados voltados para o atendimento da demanda de ureia 

associada às projeções de aumento da produção de biocombustíveis no Brasil no período 

de 2015 até 2030. Deste modo, o estudo pretende avaliar tanto o preço de equilíbrio 

(break-even price) do gás natural utilizado como matéria-prima em instalações de ureia 

bem como os déficits comerciais que possam surgir a partir da troca entre gás natural e 

importações de ureia. Esta metodologia apresenta a vantagem da facilidade de 

comparação quanto à robustez econômica de diversos projetos. Assim, este método foi 

aplicado à avaliação quantitativa do negócio de fertilizantes nitrogenados no Brasil. 

Em termos de balanço energético nacional, dado que a produção de 

biocombustíveis e a de ureia possuem no gás natural um importante elo de ligação, 

também se torna oportuno avaliar de que modo o cenário futuro do gás natural pode 

exercer influência sobre a tomada de decisão nestas cadeias. 



86 

 

Na lógica de um investidor privado, a alocação de recursos de gás natural deve 

ser norteada por critérios técnicos e econômicos que permitam a maximização do retorno 

do capital investido. Pelo fato de a indústria do gás natural configurar-se como uma 

indústria de rede e da grande diversidade de aplicação do gás natural, a tomada de decisão 

sobre seu uso pode ser um processo complexo. Tomando como base a decisão de 

investimento em uma nova unidade de produção de ureia ou não, esta avaliação não 

considerou os custos de exploração e produção dos recursos de gás natural. A comparação 

ocorre por meio da identificação de viabilidade econômica para o novo projeto de ureia 

considerando o nível de preços tanto para a ureia no mercado internacional quanto para a 

expansão de oferta de gás natural no Brasil. 

A produção de ureia foi definida como parâmetro para atendimento à 

necessidade de macronutriente nitrogênio em virtude de sua facilidade logística frente à 

amônia, embora a ureia apresente menor teor de nitrogênio. Pelo fato de ser sólida sob 

condições ambiente e apresentar baixa toxicidade, a ureia não exige requerimentos 

especiais para ser transportada, enquanto a amônia, em estado líquido em condições 

ambientais, exige cuidados especiais para o deslocamento. 

Considerando que o resultado do Valor Presente Líquido (VPL) do projeto é uma 

proxy da atratividade econômica do mesmo, o preço de equilíbrio de gás natural é aquele 

que torna o VPL do projeto nulo e representa a remuneração máxima que o investidor da 

planta de fertilizantes poderia pagar por este insumo. Respeitando a lógica econômica do 

investimento, o resultado do preço de equilíbrio reflete a remuneração para o gás natural 

na condição de menor retorno do capital investido aceitável pelo investidor, de acordo 

com a taxa mínima de atratividade do projeto (TMA) estabelecida.  

A razão de se destacar o preço de equilíbrio do gás natural para a análise 

econômica decorre do fato de que este insumo é responsável por mais da metade dos 

custos de produção de fertilizantes, conforme destacado no capítulo 3, sendo que o acesso 

à matéria-prima de baixo custo é importante fonte de vantagem competitiva em projetos 

(WILSON et al., 2015; GILBERT et al., 2014). Além disso, a metodologia adotada 

permite desenvolver uma análise comparativa independente dos preços do gás. Portanto, 

para a obtenção do preço de equilíbrio do gás natural do novo projeto de produção de 

fertilizantes, devem ser aplicadas a (Equação 5 e a (Equação 6: 

VPL@ABC = ∑
DEF!GHI%

!"#JKL%F
−M

N0"  I2 (Equação 5) 
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Onde: 

VPLPEGN = VPL calculado sem incluir despesas relativas ao consumo de gás 

natural no projeto, etapa intermediária para a obtenção do preço de equilíbrio do gás 

natural (PEGN) 

t = período em análise, variando de 1 até n 

n = número de períodos da vida útil do projeto 

FCt (SGN) = Fluxo de caixa no período t, calculado sem incluir despesas relativas 

ao consumo de gás natural no projeto 

TMA = Taxa Mínima de Atratividade 

I0 = Investimento inicial 

 
As etapas do procedimento metodológico do estudo estão resumidas a seguir e 

ilustradas na Figura 29: 

1) Identificação da demanda de ureia associada às projeções de crescimento da 

produção de biocombustíveis líquidos no Brasil, segundo regra de alocação de que, 

para a cultura de cana de açúcar, a produção de etanol leva à parcela de cana de 

açúcar plantada e que a produção adicional de soja seria para obtenção de óleo de 

soja visando o seu processamento para biodiesel; 

2) Comparação da demanda de ureia com a capacidade produtiva atual do país; 

3) Identificação dos riscos e oportunidades no mercado de ureia no Brasil associados à 

pressão de demanda causada pelos biocombustíveis líquidos; 

4) Identificação do preço de equilíbrio do gás natural (break-even price) para um novo 

projeto de produção de ureia no Brasil, incluindo análises de sensibilidade para as 

principais variáveis analisadas (taxa mínima de atratividade, investimento, custos 

operacionais (sem incluir gás natural) e preços de amônia e de ureia); 

5) Comparação do break-even price com os preços de oferta de gás natural no Brasil. 
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Figura 29: Resumo das etapas do procedimento metodológico 
Fonte: EPE, 2015a 

 

A demanda de ureia devido às culturas energéticas voltadas para o incremento 

da produção de biocombustíveis foi calculada a partir de taxas de aplicação de ureia 

típicas e segundo regra de alocação integral da ureia para a produção de biocombustíveis. 

Este cálculo de demanda forneceu o ponto de partida para a identificação da existência 

ou não de escala de produção que justificasse a implementação de uma nova planta de 

produção de ureia no país.  

A projeção de produção de biocombustíveis seguiu tanto um previsor nacional 

(EPE) quanto um previsor internacional (IEA), possibilitando o trabalhar com uma faixa 

de demanda de ureia, que contemplasse os limites inferior e superior de demanda 

identificados. 

Para as simulações de aumento de capacidade, considerou-se que o aumento da 

oferta ocorrerá por meio de projetos totalmente novos (greenfield), com capacidade de 

produção de 3.600 toneladas por dia de ureia, a exemplo do projeto da UFN-III da 

Petrobras. Esta capacidade encontra-se compatível com os maiores valores disponíveis 

de produção de ureia pelos licenciadores de tecnologia e tem a conveniência de ter uma 

divulgação de custo de investimento para balizar as análises de implantação de novos 

projetos (FRANCO, 2015).  

1
• Identificação da demanda de ureia associada ao 

crescimento de biocombustíveis

2
• Comparação desta demanda com a capacidade 

produtiva atual

3
• Identificação dos riscos e oportunidades no mercado 

de ureia associados à esta pressão de demanda

4
• Identificação do preço de equilíbrio do GN para um 

novo projeto de produção de ureia no Brasil

5
• Comparação do preço de equilíbrio no projeto com os 

preços de oferta de GN no Brasil.
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Em seguida, para a indicação da localidade mais favorável para a implementação 

do novo projeto de ureia, avaliou-se tanto a proximidade dos consumidores de ureia 

quanto da existência de logística de gás natural para que o insumo estivesse disponível ao 

processo. A partir da definição da localidade, foram levantados custos logísticos e 

tributários relativos à comercialização da amônia e da ureia. Associados com os preços 

de importação FOB destes produtos, houve a definição dos preços de amônia e de ureia 

para a projeção de receita do projeto.  

Para a elaboração do fluxo de caixa do projeto, foram seguidas normas tributárias 

e contábeis, com inclusão de despesas de impostos e de depreciação. Para o cálculo da 

depreciação, utilizou-se o método linear, sendo a parcela de cada ano dividida pela 

inflação acumulada entre o ano do desembolso e o ano da utilização da depreciação (para 

reduzir a base do Imposto de Renda/Contribuição Social Sobre o Lucro). 

Em seguida à observação de resultados da avaliação quantitativa do projeto de 

fertilizantes, procedeu-se com a análise de sensibilidade das principais premissas do 

projeto. A escolha destas variáveis considerou itens para avaliação do impacto em custos 

ou na receita do fluxo de caixa do projeto de ureia. Ainda, privilegiou-se a seleção de 

variáveis sob maior influência do investidor, cujos valores pudessem ser definidos, 

mesmo que em extensão limitada, pelo dono do investimento.  

A partir do resultado de VPL do cenário base e das análises de sensibilidades, 

foram construídas as conclusões da avaliação quantitativa e verificada a hipótese desta 

tese. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 OBJETIVO 

O capítulo apresenta os resultados obtidos pela aplicação da metodologia ao 

novo projeto de ureia em avaliação bem como a análise do mesmo frente às perspectivas 

dos mercados de biocombustível, de gás natural e de fertilizantes nitrogenados no Brasil.  

6.2 IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA DE UREIA ASSOCIADA ÀS PROJEÇÕES 

DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS NO 

BRASIL 

Para a demanda de biocombustíveis líquidos no Brasil até 2030, foram tomados 

como referências um previsor internacional (Agência Internacional de Energia - IEA) 

(IEA, 2014) e um previsor nacional da área de planejamento energético (Empresa de 

Pesquisa Energética - EPE, empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia) 

(EPE, 2014c), cujos resultados estão compilados na Tabela 11 e na Tabela 12. Com estas 

informações, chegou-se à projeção de uma faixa de consumo de biocombustíveis no 

Brasil em 2030 frente aos patamares atuais. 

 

Tabela 11: Consumo de etanol (anidro) no Brasil – projeções para 2030 

Item Ano 
Demanda 
(106 m3) 

(A) 
Ano 

Demanda 
(106 m3) 

(B) 

Variação 
(106 m3) 
(B) – (A) 

Var. perc. 
(%) 

(B-A)/(A)  
Fonte 

Etanol 
(anidro) 

2012 24,16 2030 52,35 28,2 117% 
Adaptado 
de IEA, 
2014 

Etanol 
(anidro) 

2013 23,0 2030 49,6 26,6 115% EPE, 2014c 
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Tabela 12: Consumo de biodiesel no Brasil – projeções para 2030 

Item Ano 
Demanda 
(106 m3) 

(A) 
Ano 

Demanda 
(106 m3) 

(B) 

Variação 
(106 m3) 
(B) – (A) 

Var. perc. 
(%) 

(B-A)/(A)  
Fonte 

Biodiesel 2012 3,0 2030 6,6 3,6 117% 
Adaptado 
de IEA, 
2014 

Biodiesel 2013 2,9 2030 7,2 4,3 148% 

Adaptado 
de EPE, 
2014c – 

cenário de 
7% de 

biodiesel 
no diesel 
mineral 

Biodiesel 2013 2,9 2030 10,3 7,4 255% 

Adaptado 
de EPE, 
2014c -  

cenário de 
10% de 

biodiesel 
no diesel 
mineral 

 
 
A IEA e a EPE projetam o crescimento do mercado de biocombustíveis no Brasil 

em ordem de grandeza relativamente próxima. O maior distanciamento dos volumes 

projetados pela IEA e a EPE ocorre para o biodiesel, no cenário em que a EPE prevê 

aumento da adição de biodiesel ao diesel mineral para até 10% a partir de 2022, enquanto 

o cenário central de projeção da IEA (New Policies Scenario) prevê que ocorrerá aumento 

da adição de biodiesel ao diesel, mas não chega a explicitar qual seria este valor. 

Portanto, as projeções apontam crescimento significativo da demanda de 

biocombustíveis, com o consumo mais do que dobrando em relação aos níveis atuais. 

Para que este cenário de crescimento possa efetivamente acontecer, destaca-se que será 

necessário que a infraestrutura de produção e logística de biocombustíveis também cresça 

em ritmo e eficiência compatíveis.  

O passo seguinte foi comparar esta projeção de demanda de biocombustíveis 

com a produção prevista de cana de açúcar e de soja pelo Ministério de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), um previsor da área de planejamento agrícola. Deste 

modo, identifica-se qual o grau de avanço da participação do uso energético nestas 

culturas e a magnitude desta mudança. Em seguida, verificou-se a participação do 

mercado de energia nas culturas de cana de açúcar e de soja (Tabela 13 e Tabela 14, 
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respectivamente), de acordo com diferentes misturas de biodiesel (7 e 10% em termos de 

volume) e as previsões da IEA (IEA, 2014) e EPE (EPE, 2014c). 

Tabela 13: Impacto do consumo de etanol (anidro) na cultura de cana de açúcar 

Item 
Ano Safra 
2012/2013 

Ano Safra 
2029/2030 

Previsor 

Produção total de cana de 
açúcar (mil t) 

589.129 1.061.944 
Calculado a partir de 

MAPA, 2013 
Consumo de cana de açúcar 
voltado para a produção de 

etanol (mil t) 
297.699 641.359 

Calculado a partir de 
EPE, 2014c Consumo de cana de açúcar 

voltado para a produção de 
etanol (%) 

51% 60% 

Consumo de cana de açúcar 
voltado para a produção de 

etanol (mil t) 
312.587 677.272 

Calculado a partir de 
IEA, 2014 Consumo de cana de açúcar 

voltado para a produção de 
etanol (%) 

53% 64% 

Nota: premissa de que toda a demanda de biocombustíveis líquidos no Brasil foi e será atendida por 
produção doméstica. 

 

Tabela 14: Impacto do consumo de biodiesel na cultura de soja 

Item 
Ano Safra 
2012/2013 

Ano Safra 
2029/2030 

Previsor 

Produção total de soja (mil t) 81.513 113.912 
Calculado a partir de 

MAPA, 2013 
Consumo de soja voltado para 
a produção de biodiesel (mil t) 

– cenário 7% de mistura 
10.976 27.251 

Calculado a partir de 
EPE, 2014c Consumo de soja voltado para 

a produção de biodiesel (%) – 
cenário 7% de mistura 

13% 24% 

Consumo de soja voltado para 
a produção de biodiesel (mil t) 

– cenário 10% de mistura 
10.976 38.984 

Calculado a partir de 
EPE, 2014c Consumo de soja voltado para 

a produção de biodiesel (%) – 
cenário 10% de mistura 

13% 34% 

Consumo de soja voltado para 
a produção de biodiesel (mil t) 

11.294 24.740 
Calculado a partir de 

IEA, 2014 Consumo de soja voltado para 
a produção de biodiesel (%) 

14% 22% 

Nota: premissa de que toda a demanda de biocombustíveis líquidos no Brasil foi e será atendida por 
produção doméstica. 
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Nota-se significativo potencial de demanda das culturas energéticas em função 

da produção de etanol e de biodiesel, o que poderá pressionar a necessidade de 

fertilizantes no Brasil. Ainda, é interessante observar que, do ponto de vista de previsores 

do mercado de energia, a participação da produção de biocombustíveis nas culturas 

energéticas tem relevante crescimento quando se compara com a expectativa de 

crescimento total de produção destas culturas por um previsor do mercado agrícola. Neste 

sentido, é possível supor que a interação entre estes previsores para a construção destas 

projeções seja baixa, o que pode fragilizar a consistência dos dados envolvidos.  

A partir de níveis de aplicação típicos de ureia nas culturas energéticas 

(ALTAMIRANO, 2013) e da premissa de alocação integral do consumo de ureia nestas 

culturas para etanol e para biodiesel, estimou-se a quantidade de ureia voltada para a 

produção de biocombustíveis no Brasil no ano safra 2012/2013 e em 2030. As 

informações estão na Tabela 15 e na Tabela 16. 
    

Tabela 15: Estimativa do consumo de ureia para produção de biocombustíveis líquidos no Brasil – ano 
safra 2012/2013 

Cultura 
Consumo de ureia para produção de 

biocombustíveis no Brasil - 2012/2013 (t) 
Fonte 

Cana de açúcar 628.145 
Calculado a partir 

de EPE, 2014c 
Soja 65.307 
Total 693.452 

Cana de açúcar 659.558 
Calculado a partir 

de IEA, 2014 
Soja 67.201 
Total 726.760 

     
Tabela 16: Projeção de aumento de consumo de ureia para biocombustíveis líquidos no Brasil - 2030 

Cultura 
Aumento na demanda de ureia devido à 
produção de biocombustíveis líquidos 

(2030 - Ano safra 2012/2013) (t) 
Fonte 

Cana de açúcar 725.123 Calculado a partir de EPE, 
2014c - cenário de 7% de 

biodiesel no diesel mineral 
Soja 96.834 
Total 821.958 

Cana de açúcar 725.123 Calculado a partir de EPE, 
2014c - cenário de 10% de 
biodiesel no diesel mineral 

Soja 166.645 
Total 891.768 

Cana de açúcar 769.485 
Calculado a partir de IEA, 

2014 
Soja 80.002 
Total 849.486 

 

Nos patamares atuais, o consumo de ureia para a produção de biocombustíveis 

varia entre 693.452 t, que corresponde aos cálculos com base em EPE (2014c), e 726.760 

t, que equivale aos cálculos com base na IEA (IEA, 2014). Em 2030, a faixa de projeção 
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de demanda de ureia para a produção de biocombustíveis deverá variar entre 1.515.410 t, 

que corresponde ao cenário de 7% de biodiesel na mistura com diesel, e 1.585.220 t, que 

corresponde ao cenário de 10% de biodiesel na mistura com diesel. 

6.2.1 Regra de alocação da demanda de ureia 

Neste estudo, em função do interesse específico na cadeia gás 

natural-fertilizantes-biocombustíveis líquidos, optou-se por atribuir integralmente a 

demanda de ureia aplicada às culturas energéticas para os produtos biocombustíveis 

líquidos oriundos do processamento das mesmas, quer sejam, etanol e biodiesel. Esta 

premissa leva à definição da pressão máxima de demanda de ureia que poderia ser 

exercida pela produção de biocombustíveis líquidos no país. 

No caso da cana de açúcar, a quantidade a ser plantada decorreu exclusivamente 

da demanda de etanol. Ou seja, não haveria “concorrência” desta cana plantada para a 

produção de açúcar. 

Alternativamente, no caso do biodiesel, em função das diferentes destinações 

das correntes oriundas do esmagamento do grão de soja (farelo e óleo), seria possível 

adotar nova ponderação para a alocação da ureia. Considerando que o farelo de soja seja 

o principal produto derivado gerado pelo esmagamento do grão (EMBRAPA, 2014), o 

óleo de soja não seria responsável por aumentar a demanda de ureia no país, já que a 

produção de soja seria direcionada pelo aumento do consumo de farelo de soja. 

Mesmo na hipótese de a demanda de ureia devido ao aumento da produção de 

biocombustíveis ser aquela oriunda somente da produção de etanol a partir da cana de 

açúcar, como o consumo de ureia devido à cana é muito superior ao de soja, respondendo 

por mais de noventa por cento (90%) da demanda estimada pela regra de alocação de 

ureia original, a ordem de grandeza dos resultados obtidos não teria alteração 

significativa. Tal constatação permite prosseguir com o procedimento metodológico em 

linha com a premissa original de alocação de ureia, sem perda de qualidade das análises. 

6.2.2 Comparação entre previsores 

As culturas de cana de açúcar e de soja, que geram os principais insumos para a 

produção de biocombustíveis no país, possuem grande importância tanto na esfera da 

agricultura quanto do cenário de energia. Entretanto, ao participarem de negócios 

relativamente distintos, é necessário que os previsores de cada área possuam grande 
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alinhamento para o alcance de projeções compatíveis e consistentes com os limites físicos 

destas culturas. Para isto, torna-se necessário intensificar o debate entre as diversas 

instituições destes setores, como MAPA, MME e EPE, para que as premissas de 

planejamento das áreas contemplem dados exequíveis e robustos. 

A metodologia adotada pela EPE em seus estudos contempla a elaboração da 

projeção da demanda de energia setorial por tipo de fonte e a análise da consistência da 

mesma frente à demanda total de energia (EPE, 2014c). Ou seja, não se trata somente de 

uma aproximação “top-down”. A despeito disso, foi possível identificar pontos de 

atenção nas projeções de MAPA e EPE quanto às culturas energéticas e biocombustíveis, 

pois os valores referentes a biocombustíveis não estão alinhados com projeções de outros 

órgãos governamentais, como o MAPA. Para auxiliar na comparação dos dados, foram 

elencados dois cenários, conforme a seguir, e analisados os resultados destas 

comparações com auxílio da Tabela 17 e da Tabela 18: 

• Cenário 1: percentual das culturas energéticas para produção de biocombustíveis 

variável, atendendo toda a projeção de demanda de biocombustíveis prevista pela 

EPE por produção doméstica de cana de açúcar e de soja conforme projeção do 

MAPA 

• Cenário 2: percentual das culturas energéticas para produção de biocombustíveis 

fixo, com base no ano safra 2012/2013, e produção total das culturas energéticas 

variável, de modo que toda a projeção de demanda de biocombustíveis seja 

atendida domesticamente. 
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Tabela 17: Resultados do Cenário 1 

Previsor Item 
Ano Safra 
2012/2013 

Ano Safra 
2029/2030 (Cenário 

1) 
Variação 

adaptado de 
MAPA, 2014 

Produção de soja (mil t) 81.513 113.912 32.399 

calculado com 
base em EPE, 

2014c - 
cenário de 7% 
de biodiesel 

no diesel 
mineral 

Consumo de soja voltado 
para biodiesel (mil t) - 7% 

10.976 27.251 16.275 

Consumo de soja voltado 
para biodiesel (%) – 7% 

13% 24%  

calculado com 
base em EPE, 

2014c - 
cenário de 

10% de 
biodiesel no 

diesel mineral 

Consumo de soja voltado 
para biodiesel (mil t) - 

10% 
10.976 38.984 28.008 

Consumo de soja voltado 
para biodiesel (%) – 10% 

13% 34%  

adaptado de 
MAPA, 2014 

Produção de cana de 
açúcar (mil t) 

589.129 1.061.944 472.815 

calculado com 
base em EPE, 

2014c 

Consumo de cana de 
açúcar voltado para etanol 

(mil t) 
297.699 641.359 343.660 

Consumo de cana de 
açúcar voltado para etanol 

(%) 
51% 60%  
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Tabela 18: Resultados do Cenário 2 

Previsor Item 
Ano Safra 
2012/2013 

Ano Safra 
2029/2030, 

com perfil de 
consumo fixo 
(Cenário 2) 

Variação 

Aumento em 
comparação 

com Ano Safra 
2029/2030, 
adaptado de 

MAPA, 2014 
adaptado de 

MAPA, 
2014 

Produção de 
soja (mil t) 

81.513 202.377 120.864 78% 

calculado 
com base 
em EPE, 
2014c 

Consumo de 
soja voltado 

para biodiesel 
(mil t) 

10.976 27.251 16.275  

Consumo de 
soja voltado 

para biodiesel 
(%) - Fixo 

13% 13%   

adaptado de 
MAPA, 

2014 

Produção de 
cana de açúcar 

(mil t) 
589.129 1.269.212 680.083 20% 

calculado 
com base 
em EPE, 
2014c 

Consumo de 
cana de açúcar 
voltado para 
etanol (mil t) 

297.699 641.359 343.660  

Consumo de 
cana de açúcar 
voltado para 
etanol (%) - 

Fixo 

51% 51%   

 
O atendimento da demanda de biocombustíveis no Cenário 1 implica um 

aumento significativo da participação da bioenergia como destino das culturas de cana de 

açúcar e de soja, tanto em termos de percentual de mercado quanto de valores absolutos. 

Isto significa dizer, por exemplo, que, sob esta hipótese, poderia haver um acirramento 

da competição destas culturas para fins alimentares contra fins energéticos, contribuindo 

para um aumento do nível de preços como forma de equilibrar o mercado, o que pode não 

ter sido totalmente capturado quando da projeção de crescimento de demanda de 

biocombustíveis pela EPE. Ainda, seria necessária avaliar se as usinas de etanol e de 

biodiesel nacionais também conseguiriam expandir a capacidade produtiva de modo a 

equacionar o atendimento do mercado. A utilização da capacidade instalada de produção 

de biocombustíveis varia de acordo com a remuneração dos produtos. Com o crescimento 

do mercado de biocombustíveis, a tendência é de aumento de produção destes energéticos 

e consequente diminuição da capacidade ociosa de produção. Conforme EPE (2015b), as 
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capacidades instaladas ociosas de etanol e de biodiesel são de 12% e 42%, 

respectivamente (EPE, 2015b). 

Já em uma hipótese oposta, o Cenário 2, em que se fixa a atual participação 

percentual dos biocombustíveis e se permite o crescimento da produção das culturas 

energéticas de modo compatível para atendimento da demanda projetada pela EPE, 

selecionada por ser o previsor nacional, infere-se que estas culturas chegariam a 

patamares de produção muito acimas daquele previstos pela MAPA. Neste contexto, 

pode-se prever que a pressão pelos recursos de terra, maquinários e fertilizantes seria mais 

intensa do que a esperada pelo MAPA, gerando acirramento da disputa por recursos 

disponíveis e, novamente, aumento de preços de tal forma que um novo equilíbrio de 

mercado seja atingido. No entanto, desta vez, seria uma situação limítrofe pelo lado da 

produção total das culturas energéticas. 

De acordo com a Tabela 18, nota-se que o maior desvio de produção total 

decorrente do Cenário 2 seria em relação ao biodiesel, da ordem de 78%, bastante superior 

aos 20% relativos à projeção de atendimento do etanol. Dado que o mercado de biodiesel 

no Brasil é mais recente que o de etanol, por hipótese, supõe-se que o conhecimento mais 

profundo deste mercado pelos previsores contribui para que as divergências quanto à 

produção total da cultura de cana de açúcar sejam menores do que para a de soja. 

Todavia, é de se esperar que o cenário mais provável seja uma situação entre os 

dois limites apontados, dado o apelo à produção de biocombustíveis por um lado e as 

fronteiras de expansão agrícola por outro. Fatores como o comércio exterior de 

biocombustíveis ou eventos naturais, que impactem rendimento de safras, por exemplo, 

também afetam o balanço oferta e demanda de biocombustíveis. Deste modo, há um 

grande nível de incerteza associado às projeções de biocombustíveis. 

Conforme mencionado anteriormente, as exportações de biodiesel no Brasil 

ocorreram apenas em pequena escala. Já o comércio exterior de etanol é mais destacado, 

sofrendo influência de variáveis como câmbio, regulação e condições climáticas. A 

Figura 30 traz um histórico recente de exportações brasileiras de etanol. No mercado 

internacional de etanol, Brasil e Estados Unidos atualmente despontam como grandes 

produtores e concentram cerca de 80% da produção mundial, devendo permanecer nesta 

posição pelos próximos dez anos (EPE, 2015b). 
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Figura 30: Histórico de exportação brasileira de etanol 
Fonte: EPE, 2015b 

 
De todo modo, inevitavelmente, em função de o mercado de biocombustíveis ser 

mais recente que o de combustíveis fósseis, o mesmo está sujeito a grande dinamismo e 

exige monitoramento próximo para acompanhar como os agentes se desenvolverão neste 

mercado. Neste sentido, embora o Brasil seja apontado como provável protagonista em 

biocombustíveis em nível mundial, historicamente, a produção de biocombustíveis teve 

finalidade de atendimento da demanda doméstica. Consequentemente, apesar de o país 

possuir uma base de produção que pode se configurar vantajosa em termos comparativos 

de escala no mundo, é necessário acompanhar especialmente a questão de evolução dos 

custos de produção, pois se nota um avanço do comércio internacional de 

biocombustíveis nos últimos anos (CREMONEZ et al., 2015; JONKER et al., 2015; 

CASTRO et al., 2014; GOLDEMBERG et al., 2014a,b; HERRERA, 2014; MAROUN, 

2014; MOREIRA et al., 2014; WANG et al., 2014). 

6.3 COMPARAÇÃO DA DEMANDA DE UREIA COM A CAPACIDADE 

PRODUTIVA ATUAL DO PAÍS 

Os dados de demanda de ureia para biocombustíveis, atual e futura, são 

comparados com a capacidade produtiva de ureia no Brasil por meio da Tabela 19. O 

mercado total de ureia no Brasil em 2030 foi estimado considerando crescimento médio 

de 3,3% ao ano, patamar compatível com o crescimento dos mercados mundial e nacional 

nos últimos dez anos (IFA, 2014; FOSTER, 2012a).  
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Tabela 19: Ureia – demanda voltada para a produção de biocombustíveis líquidos x capacidade produtiva 
no Brasil 

Item 
Ano safra 
2012/2013 

2030 
(Demanda de ureia em 

2030)/(Capacidade produtiva 
TOTAL do Brasil em 2013) 

Mercado total de ureia (t) 4.926.918 8.556.197 5,18 
Limite INFERIOR de 

demanda de ureia devido 
aos biocombustíveis (t) 

693.452 1.515.410 0,92 

Participação da demanda de 
ureia devido aos 

biocombustíveis no 
mercado total de ureia (%) 

14 18  

Limite SUPERIOR de 
demanda de ureia devido 
aos biocombustíveis (t) 

726.760 1.585.220 0,96 

Participação da demanda de 
ureia devido aos 

biocombustíveis no 
mercado total de ureia (%) 

15 19  

Fonte: dados históricos de ANDA (2013); projeções a partir de IFA (2014), EPE (2014c), IEA (2014) e 
FOSTER (2012) 

 

O mercado de ureia no Brasil, em seus diversos usos, já apresenta considerável 

déficit e a projeção deste mercado em 2030 excede em muito a capacidade produtiva 

instalada no país. Caso não ocorra expansão da capacidade produtiva de ureia, a totalidade 

do crescimento da demanda de ureia será com base no aumento de importações, quer seja 

de ureia em si ou por meio de misturas de fertilizantes formuladas NPK. 

Com o aumento da produção de biocombustíveis, a participação de consumo 

desta aplicação ganha importância no mercado brasileiro de ureia, saindo do atual patamar 

de 14% para 18-19% em 2030, apresentando um crescimento da participação de quase 

30% frente aos patamares atuais. 

Visto que a demanda vigente de ureia para biocombustíveis é próxima a 60% da 

produção anual de um projeto do porte da UFN-III (cerca de 1,2 milhões de toneladas por 

ano), do ponto de vista puramente de demanda, já seria possível avaliar de imediato a 

implantação de um novo projeto de fertilizantes para atender ao mercado cativo de 

biocombustíveis. Considerando que o mercado nacional de ureia continuará com perfil 

importador, o restante da produção seria absorvido pelo mercado doméstico dos diversos 

usos da ureia fertilizante, por exemplo. 

Adicionalmente, dado o tempo decorrente da decisão de investimento de um 

projeto de ureia e a efetiva operação do mesmo, tipicamente de 4 a 6 anos (YARA, 2014), 
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o próprio crescimento do mercado de ureia no período contribuiria para reforçar a 

demanda por este produto na ocasião de início de operação da unidade. 

6.4 RISCOS E OPORTUNIDADES NO MERCADO DE UREIA ASSOCIADOS À 

PRESSÃO DE DEMANDA CAUSADA PELOS BIOCOMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

Os dispêndios com importação de ureia no país são significativos e os resultados 

para o ano de 2013 são mostrados na Tabela 20. Considerando as faixas calculadas para 

o consumo de ureia dedicado para a produção de biocombustíveis no país no ano safra 

2012/2013, o impacto associado com a importação deste fertilizante seria da ordem de 

259 a 271 US$ MM FOB. 

 
Tabela 20: Importações brasileiras de ureia (código NCM 31021010) em 2013 

Importações - 2013 Valor Unidade 

Ureia 
3.495.572 t/ano 

1.305.465.400 FOB US$ 2013 
373,46 FOB US$ 2013/t 

Fonte: ANDA, 2013 
 

Em termos da balança comercial de agronegócio no Brasil em 2013, as 

importações de ureia corresponderam a 1,5% do total das importações (MAPA, 2015). 

Na comparação com o saldo da balança comercial brasileira em 2013, os dispêndios com 

as importações de ureia responderam por cerca de 10% do saldo comercial no ano 

(MAPA, 2015). Na hipótese de que as importações de ureia passassem a ser supridas 

domesticamente, o saldo do agronegócio passaria a ser cerca de US$ 84,2 bilhões em 

2013 (MAPA, 2015; ANDA, 2013). 

Consequentemente, torna-se oportuno avaliar a balança comercial brasileira de 

itens que igualmente estão relacionados com a questão da pressão de demanda de ureia 

no Brasil em função dos biocombustíveis, como o gás natural, a gasolina e o diesel. Os 

valores de importação destes produtos para o ano de 2013 são significativos e estão 

apresentados na Tabela 21. 

 
Tabela 21: Comparação das importações brasileiras em 2013 para produtos selecionados 

Importações líquidas US$ MM FOB 2013 
Ureia 1.305 

Gasolina A 1.914 
Diesel (inclui óleo diesel marítimo) 7.569 

Gás natural 6.961 
Fonte: ANP, 2014; ANDA, 2013 
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O déficit de ureia é o menor em termos monetários, na comparação com gás 

natural, gasolina A e diesel. Para reduzir o déficit de gasolina A e de óleo diesel, seria 

necessário expandir o parque de refino, o que envolve investimentos mais custosos do 

que o de uma planta de fertilizantes (FOSTER, 2012b). Ainda, a produção dos 

biocombustíveis contribui para a redução do nível de importação de combustíveis fósseis 

no Brasil, como a gasolina e o diesel. 

Para reduzir o déficit de gás natural, depende-se de recursos (financeiros, 

tecnológicos e humanos) para expandir a produção em reservas nacionais com custos 

compatíveis com a viabilidade do uso e do processamento do gás natural nas cadeias a 

jusante. Nos próximos anos, espera-se que a produção nacional aumente, mas a Petrobras 

deve priorizar projetos para produção de petróleo, com foco na maior rentabilidade deste 

energético (BENDINE, 2015). Conforme discutido no Capítulo 4 – Mercado de gás 

natural, a despeito da projeção de aumento da produção doméstica de gás natural, o país 

deve permanecer com perfil importador de gás natural no horizonte até 2030. 

Na análise da produção de ureia, considerando-se que esta ampliação seja 

marginal no consumo de gás natural no país, a mesmo ocorreria às custas de um aumento 

nas importações de GNL no país. Quanto à segurança de oferta de gás natural, a IEA 

prevê aumento da produção de gás natural na maior parte das regiões, com exceção da 

Europa (IEA, 2014). Enquanto esta instituição projeta um aumento de participação dos 

cinco principais produtores de petróleo de 44% para cerca de 50% até 2040, os cinco 

maiores produtores de gás natural devem ter participação reduzida dos atuais 52% para 

cerca de 44% em 2040 (IEA, 2014). Por conseguinte, a menor concentração da produção 

de gás natural no mundo tenderia a representar menor risco da dependência de importação 

de GNL. 

Outro fator a ser considerado é quanto à internacionalização do comércio de gás 

natural. A IEA (IEA, 2014) estima que o atual patamar comercialização de gás natural 

entre regiões seja de 20% do gás consumido, o que não deve sofrer grande variação até 

2040. Contudo, a forma de comercialização de gás natural deve sofrer uma mudança mais 

significativa, com o avanço de participação de GNL no lugar de gás natural via gasodutos, 

dos atuais 43% para 48% em 2035 (IEA, 2014). É esperada maior diversidade de 

fornecedores internacionais de GNL, com aumento de participação de Austrália, da 

América do Norte e do Norte da África (IEA, 2014). Portanto, a questão de 

disponibilidade e de grau de concentração de fornecedores de GNL não parece se 
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configurar como de elevado risco no caso de se optar por importação de gás natural como 

parte do fornecimento de uma planta de fertilizantes. 

Neste caso, o principal entrave a esta opção permanece o nível de preços de 

oferta deste gás natural, que inclui custos de liquefação/regaseificação e fretes marítimos. 

Consequentemente, a produção de ureia deve ser vantajosa a partir do ponto em que o 

custo do GNL seja menor ou igual ao preço de equilíbrio de gás natural no novo projeto.  

Em termos de concentração da indústria, o mercado de fertilizantes nitrogenados 

é mais fragmentado que o de potássicos e o de fosfatados. As três principais empresas 

que atuam em nitrogenados possuem cerca de 15% de participação do mercado (YARA, 

2014). Para os próximos cinco anos, a IFA (2014) aponta balanceamento do mercado e 

entrada em operação de diversos novos projetos, conforme reportado no capítulo 3. Deste 

modo, não são identificados riscos relevantes para o fornecimento de ureia quanto à 

dependência de sua importação nos próximos anos. 

Além do acesso a matéria-prima a preços competitivos, outros fatores para serem 

analisados quando da decisão por investimento na produção de ureia no Brasil dizem 

respeito aos custos de logística para acesso aos consumidores e à capacidade de a indústria 

nacional executar a contento projetos desta natureza em concomitância a outros 

empreendimentos de grande magnitude. Embora o último aspecto mencionado não seja 

alvo da hipótese desta tese, fatores como atraso e/ou aumento do custo do projeto podem 

impactar significativamente a viabilidade de um empreendimento.   

6.5 IDENTIFICAÇÃO DO PREÇO DE EQUILÍBRIO DO GÁS NATURAL (BREAK-

EVEN PRICE) PARA UM NOVO PROJETO DE PRODUÇÃO DE UREIA NO BRASIL  

Para a identificação do preço de equilíbrio de um novo projeto de produção de 

ureia no Brasil, tomou-se o projeto Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III) 

como referência de custos. Trata-se de uma planta de amônia e de ureia em construção 

sob iniciativa da Petrobras e que possui escala mundial, cujas principais informações 

estão disponíveis na Tabela 22.  
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Tabela 22: Dados do projeto UFN-III 

Projeto UFN-III 

Local Mato Grosso do Sul, Brasil 
Capacidade nominal  

Amônia (t/d) 2200 
Ureia (t/d) 3600 
GN (m3/d) 2260000 

Investimento (US$ 2011) 2500000000 
Ano de assinatura EPC 2011 

Início de comissionamento set/14 
Início de operação (previsão original*) mar/15 

Produção anual 
Amônia (t/a) 737000 
Ureia (t/a) 1206000 

Razão de produção Ureia/Amônia 0,565 
Comercialização de produtos 

Amônia (t/a) 55610 
Ureia (t/a) 1.206.000 

*O contrato de construção do projeto foi interrompido e ainda não houve divulgação pela  Petrobras de 
novo cronograma de operação da planta (BENDINE, 2015; FRANCO, 2015). 

Fonte: FOSTER, 2012b 
 
Para a análise de custo de investimento de novos projetos de ureia, realizou-se 

atualização para 2015 como data-base. A atualização dos valores de investimento teve 

como base o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), que apura a evolução dos 

custos no setor da construção, uma medida do nível de atividade da economia brasileira 

(SANTOS, 2015). A curva de desembolso do investimento foi definida de acordo com 

valores típicos e encontra-se na Tabela 23. 

 
Tabela 23: Curva e desembolso do investimento 

Ano 1 3% 
Ano 2 7% 
Ano 3 10% 
Ano 4 35% 
Ano 5 35% 
Ano 6 10% 

Fonte: adaptado de FRANCO (2015); SANTOS (2015) e YARA (2014) 
 
Para a taxa mínima de atratividade (TMA), atribui-se o valor de 8,8% a.a., que é 

compatível com análises iniciais de projetos no segmento de fertilizantes conforme 

WALLACE (2014).  
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Os custos operacionais, excluindo-se os custos com gás natural (maior despesa 

variável da planta), foram considerados como uma porcentagem fixa do investimento 

(1,3%), valor que está compatível com a realidade de despesas fixas e variáveis de uma 

planta de gás-química no Brasil (FRANCO, 2015). 

Os impostos foram calculados em conformidade com o atual sistema tributário 

brasileiro. Os tributos federais variam de acordo com sua natureza, sendo o mais 

importante para o projeto de fertilizantes aqueles incidentes sobre as receitas/vendas 

como contribuições sociais sobre a receita bruta (Programa de Integração Social - PIS e 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS) e os cobrados sobre 

os lucros/renda líquido, tais como Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e 

Contribuição social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Em relação a impostos locais, o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS foi calculado, que se refere 

ao imposto estadual incidente sobre a venda ou circulação física de mercadorias, frete, 

transporte, serviços de comunicação e energia elétrica. 

A vida útil do projeto de fertilizantes foi definida como 25 anos a partir do início 

da produção, sem valor residual (WALLACE, 2014). Para efeitos contábeis, foram 

incluídos custos de depreciação lineares em um período de 10 anos na simulação de 

viabilidade. Para cada ano do período de amortização, a parcela de depreciação foi 

dividida pela inflação acumulada entre o ano de desembolso e o ano de base para o cálculo 

da depreciação, a fim de reduzir a base de incidência de IRPJ e CSLL. Para este propósito, 

considerou-se uma taxa de inflação de 4,5% ao ano. Este valor está alinhado com a 

posição do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM) sobre 

projeção de inflação no país nos horizontes de médio e longo prazos (BCB, 2015)22. 

                                                 
22 No Brasil, não há um índice oficial para inflação de períodos passados. A inflação é medida por meio de 
diversos índices, divulgados por várias instituições, tais como o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(FIPE). Uma forma de medir a inflação ao consumidor é por meio do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), aplicado à famílias que recebem um montante de até quarenta salários 
mínimos. A inflação efetiva medida pelo IPCA, nos últimos anos, recorrentemente ultrapassou o teto da 
meta estabelecida pelo governo federal, como apontado a seguir: 

• 2010 = 5,91% (Teto da meta de 6,5%) 
• 2011 = 6,50% (Teto da meta de 6,5%) 
• 2012 = 5,84% (Teto da meta de 6,5%) 
• 2013 = 5,91% (Teto da meta de 6,5%) 
• 2014 = 6,41% (Teto da meta de 6,5%) 
• 2015 = 10,67% (Teto da meta de 6,5%) (BCB, 2016). 

Neste sentido, caso se optasse pelo uso de uma taxa de inflação acima daquela apontada pelo .COPOM, o 
impacto no estudo de viabilidade técnico-econômica do projeto seria no sentido de aumentar a parcela de 
depreciação no cálculo. 
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Para esta análise, não foram testadas condições de alavancagem de recursos de 

financiamentos ou de descomissionamento para o investimento na planta de ureia. 

A Tabela 24 resume os principais parâmetros da análise financeira. 

 
Tabela 24: Principais parâmetros da análise de viabilidade econômica o novo projeto de ureia 

Oferta de biocombustíveis líquidos no Brasil 

Etanol 

100% fornecido pela fermentação da 
glicose da cana de açúcar. Fator de 

conversão: 77,3 L de etanol/tonelada de 
cana de açúcar 

Biodiesel 
75% fornecido via rota metílica. Fator de 
conversão de óleo de soja em biodiesel: 

98% 
Crescimento do consumo de ureia no 

Brasil 
3,3% ao ano 

Demanda de ureia para a produção de biocombustíveis líquidos no Brasil 

Cana de açúcar 
Faixa de 628.145 t - 659.558 t no ano safra 

2012/2013 

Soja 
Faixa de 65.307 t - 67.201 t no ano safra 

2012/2013 

Total (cana de açúcar + soja) 
Faixa de 693.452 t - 726.760 t no ano safra 

2012/2013 
Total (cana de açúcar + soja) – projeção 

2030 
Faixa de 1.515.410 t - 1.585.220 t em 2030 

Capacidade produtiva de ureia no Brasil 
- 2013 

1,65 milhões de toneladas por ano 

Proxy para os custos associados a um 
novo projeto de ureia no Brasil 

Projeto UFN-III (Petrobras) 

Fator de atualização do investimento da 
UFN-III 

Índice Nacional da Construção Civil (1,32) 

Vida útil do projeto 25 anos 
Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 8,8% a.a. 

Despesas operacionais (sem gás natural) 1,3% do investimento (ao ano) 
Depreciação 10 anos – método linear 

Inflação 4,5% ao ano 
Perfil brasileiro de consumo de ureia no 

período 2015-2030 
Majoritariamente importador 

Política de preços de amônia e de ureia Paridade de importação 
 

Assim, as despesas de investimento e de operação de um novo projeto de ureia 

tomaram como base os dados de projeto da UFN-III e despesas operacionais típicas. Para 

a projeção da receita associada, foi necessário estipular também a localização da planta, 

de maneira que os preços internacionais fossem internados. 
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Em termos de localização, considerando que a quantidade de ureia demandada 

para a cultura de cana de açúcar é superior àquela para a cultura de soja (Tabela 15 e 

Tabela 16), privilegiou-se a instalação do projeto próximo à área que concentre a 

produção de etanol, que é a região sudeste. Por exemplo, a região concentrará cerca de 

61% da produção total de cana de açúcar no país em 2023 (MAPA, 2013). Mais 

especificamente, devido ao grande número de plantas de processamento de cana de açúcar 

no estado de São Paulo (Figura 31), bem como a existência de dutos de transporte e de 

distribuição de gás natural (Figura 32), o local recomendado foi definido neste estado. A 

proximidade ao mercado consumidor igualmente favorece a aplicação de margens de 

venda e, considerando que a produção agrícola no Brasil tende a ser interiorizada, também 

contribui para que a importação de produto via portos marítimos seja desencorajada. Em 

termos de microlocalização, a recomendação indicada foi próxima à Campinas, uma 

cidade com transporte e distribuição de gás natural canalizado. O gás natural oriundo 

tanto da Bolívia quanto de produção nacional consegue atingir esta malha de dutos (EPE, 

2014d). 

 

 

Figura 31: Produção de açúcar e de etanol no Brasil 
Fonte: Adaptado de EPE, 2014b 
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Figura 32: Infraestrutura existente de gasodutos de transporte no Brasil em 2012 
Fonte: Adaptado de EPE, 2014d 

 
Os preços de comercialização de amônia e de ureia foram extraídos da estatística 

de comércio exterior brasileiro (ALICEWEB, 2015) e correspondem à média de preço do 

ano de 2014 no porto de Santos (Tabela 25), o mais próximo ao município de Campinas 

(distância de cerca de 200 km). Portanto, estes preços foram a base para compor o preço 

da amônia e de ureia internados, considerando que o país manterá o perfil importador de 

ureia no período estudado e continuará tomador de preços no mercado internacional. 

 
Tabela 25: Preços médios de importação para amônia e ureia no Brasil 

Produto Média de preço em 2014 no Porto de Santos (US$ FOB/t) 

Amônia 511,83 
Ureia 315,13 

Fonte: ALICEWEB, 2015 
 

O custo de oportunidade para a produção de fertilizantes no interior de São Paulo 

foi construído a partir do preço internacional de amônia e de ureia no porto de Santos, 

somado ao custo de frete do porto de Santos até o pólo produtor (FRANCO, 2015). Como 

os preços de frete foram obtidos em reais e o cálculo do fluxo de caixa considerou valores 

em dólares americanos, foi necessária a conversão dos fretes para a mesma moeda do 
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fluxo de caixa. Para este fim, utilizou-se o câmbio vigente à época de elaboração deste 

estudo (R$ 3,80/US$ - setembro/2015). 

Considerando a distância de 200 km, os valores do frete foram estimados em R$ 

138,77 (US$ 36,52)/t de amônia e R$ 40,30 (US$ 10,61)/t de ureia (FRANCO, 2015). No 

caso da distribuição do produto pelo mercado local, foi estimado um raio de influência de 

400 km entre o ponto de produção e os pontos de venda e o valor de frete segue a mesma 

lógica anterior (FRANCO, 2015). Considerando a distância da área de influência, os 

valores do frete de distribuição foram estimados em R$ 242,45 (US$ 63,80)/t de amônia 

e R$ 63,09 (US$ 16,60)/t de ureia (FRANCO, 2015). Por simplificação de cálculo, 

considerou-se que toda a produção de fertilizantes é comercializada no mesmo ano 

corrente. 

Assim, a análise de um novo projeto de fertilizantes, similar ao da UFN-III, a ser 

localizado em Campinas e com início de operação em 2022, indica um valor presente 

líquido (VPL) negativo de US$ - 312 milhões, sem incluir as despesas operacionais 

relacionadas com gás natural. Com este resultado, para que o projeto pudesse alcançar 

VPL igual a zero e a decisão pelo empreendimento ser indiferente do ponto de vista 

econômico, o custo do gás natural deveria ser nulo e o projeto ainda deveria receber uma 

bonificação de US$ 0,44/MM BTU. Segundo a lógica de um investidor privado, este VPL 

negativo obtido é um indicador de que o projeto não se mostra economicamente atrativo 

de acordo com as premissas da avaliação. 

Para auxiliar na compreensão sobre quais condições o novo projeto de ureia se 

tornaria economicamente atrativo, deve-se reavaliar o conjunto de premissas utilizado e 

buscar o refinamento daquelas com maior grau de impacto no resultado e/ou mesmo 

redefinir o processo produtivo empregado na análise, por exemplo. Destarte, uma opção 

poderia ser focar em matérias-primas e processos alternativos, como a biomassa e 

gaseificação. No entanto, atualmente estas alternativas não possuem escala industrial e a 

análise dessa opção deve ser detalhada em estudos posteriores a esta tese. 

Ainda, ressalta-se que o estudo analisou um projeto greenfield de ureia aplicando 

variáveis descritas como valores discretos. Na subseção seguinte, executa-se uma análise 

de sensibilidade em relação a importantes variáveis de viabilidade do projeto, como uma 

alternativa para a abordagem de incertezas na definição destas variáveis. Embora a 

abordagem probabilística não tenha sido utilizada, futuros estudos sobre este tema podem 

usar o método por meio da adoção de ferramentas como Statistica® e Crystal Ball®. 
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6.5.1 Análise de sensibilidade 

Neste estudo, a análise de sensibilidade foi a alternativa adotada para identificar 

os impactos das incertezas das principais variáveis quanto ao resultado da viabilidade 

econômica do novo projeto de fertilizante nitrogenados. 

Na análise de variáveis relacionadas com despesas no fluxo de caixa, de 

imediato, tem-se o próprio custo do investimento, de elevado valor e de grande impacto 

na viabilidade do projeto, devido ao fato de o desembolso ocorrer nos primeiros anos do 

fluxo de caixa. Ainda, o índice empregado para a atualização do mesmo foi o INCC, cujo 

fator foi 1,32. A título apenas de comparação de ordem de grandeza do INCC com outros 

índices mais próximos ao consumidor final, como o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), tem-se que a atualização pelo último seria de 1,30 para o 

mesmo período (IBGE, 2015). Consequentemente, não se destacou este item para a 

análise de sensibilidade, mas sim a variação do investimento total já atualizado.  

Para a curva de desembolso do projeto, uma vez que esta reflete dispêndios 

típicos de um empreendimento industrial e que a tecnologia convencional adotada no 

avaliação deve ser mantida, não se identificou oportuna a modificação dos valores 

empregados.  

Outro importante elemento de dispêndio do projeto diz respeito aos custos 

operacionais, para os quais o gestor de uma unidade industrial deve sempre zelar para 

manter em patamares competitivos ante a outras unidades semelhantes. Neste aspecto, 

selecionou-se esta variável para a análise de sensibilidade, de modo a evidenciar como 

estas despesas podem influenciar na competitividade de produção e, por conseguinte, na 

viabilidade de um projeto. 

Quanto à TMA, apesar de ser uma condição limítrofe de aceitação para o retorno 

do capital investido pelo investidor, sabe-se também que não existe uma regra clara que 

estabeleça qual valor deve ser adotado em qualquer situação, pois também envolve a 

própria propensão do investidor a riscos. Por exemplo, usualmente, a TMA deve ser 

superior à taxa básica de juros da economia, uma vez que a última taxa serve de referência 

para a rentabilidade de diversas aplicações no mercado financeiro (BCB, 2015). Neste 

sentido, cabe avaliar em que medida a definição deste valor está relacionada com a 

viabilidade do projeto para o caso em estudo.  

Em termos de receita, as entradas de caixa foram relacionadas às vendas de 

amônia e ureia produzidas pela unidade. O montante total de receita é a soma dos produtos 
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da quantidade vendida de cada fertilizante pelo respectivo preço. Os volumes de produção 

são definidos pela própria capacidade da planta e seu fator de utilização. Como ponto de 

atenção, destaca-se que o investidor deve zelar para que a planta opere em níveis 

adequados de fator de utilização, de acordo com o projeto de engenharia da unidade. 

Outra questão diz respeito à possibilidade de curva de aprendizado que pode ocorrer no 

início de operação da planta, fazendo com que o período de comissionamento da mesma 

estenda-se por um período além do previsto na análise de viabilidade e provoque impacto 

negativo no projeto. 

Como o cenário base já apresenta VPL negativo considerando fator de utilização 

de uma planta nova, o que representa um limite superior às quantidades de fertilizantes a 

serem produzidas, não teria sentido simular cenários isolados com produção menor do 

que já avaliada, pois o projeto permaneceria inviável. Também não foram simulados 

cenários com aumento da taxa de inflação, visto que o histórico de inflação tende a 

ultrapassar as metas estabelecidas pelo governo federal, pois tais cenários apenas 

contribuiriam para aumentar os encargos de depreciação e, consequentemente, tornar o 

VPL do projeto ainda mais negativo. 

Já em relação aos preços de amônia e de ureia, dado que os mesmos foram 

majoritariamente constituídos pelos preços médios de importação para amônia e ureia no 

Porto de Santos (US$ FOB/t) e, considerando o elevado valor negativo do VPLPEGN, 

optou-se pela análise de sensibilidade desta variável frente aos valores de frete e aos 

tributos, por exemplo, que compõem parcela significativamente menor no preço final de 

venda.  

Deste modo, buscando identificar cenários de viabilidade econômica para o 

projeto simulado, a análise de sensibilidade contemplou simulações de cálculo de preço 

de equilíbrio de gás natural em que cada variável selecionada modifica-se, isoladamente, 

desde -50% até +50% em relação ao valor original. As variáveis analisadas foram taxa 

mínima de atratividade (TMA), investimento, custos operacionais (sem incluir gás 

natural) e preços de amônia e de ureia. O resultado da análise de sensibilidade encontra-se 

na Tabela 26, onde se destacam os casos de VPLPEGN positivo em verde, e na Figura 33. 
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Tabela 26: Resultados da análise de sensibilidade 

Variável Unidade Var. Valor 

VPLPEGN (VPL sem 
incluir despesas 

relativas ao GN) - 
US$ 

Preço de 
equilíbrio do GN 
- US$/MM BTU 

TMA 

Porcentagem 50% 13,2% -798.876.193 -1,13 
Porcentagem 30% 11,4% -660.489.600 -0,94 
Porcentagem 15% 10,1% -512.006.063 -0,72 
Porcentagem 5% 9,2% -385.200.424 -0,55 
Porcentagem 0% 8,8% -311.789.950 -0,44 
Porcentagem -5% 8,4% -230.829.012 -0,33 
Porcentagem -15% 7,5% -43.181.929 -0,06 
Porcentagem -30% 6,2% 316.480.384 0,45 
Porcentagem -50% 4,4% 993.060.697 1,41 

Investi-
mento 

 

US$ 50% 4.963.763.161 -1.476.606.109 -2,09 
US$ 30% 4.301.928.073 -1.010.679.646 -1,43 
US$ 15% 3.805.551.757 -661.234.798 -0,94 
US$ 5% 3.474.634.213 -428.271.566 -0,61 
US$ 0% 3.309.175.441 -311.789.950 -0,44 
US$ -5% 3.143.716.669 -195.308.334 -0,28 
US$ -15% 2.812.799.125 37.654.898 0,05 
US$ -30% 2.316.422.809 387.099.746 0,55 
US$ -50% 1.654.587.720 853.026.209 1,21 

Custos 
operacio

nais 
(sem 

incluir 
gás 

natural) 
 

US$ 50% 64.500.000 -397.200.085 -0,56 
US$ 30% 55.900.000 -363.036.031 -0,51 
US$ 15% 49.450.000 -337.412.990 -0,48 
US$ 5% 45.150.000 -320.330.963 -0,45 
US$ 0% 43.000.000 -311.789.950 -0,44 
US$ -5% 40.850.000 -303.248.936 -0,43 
US$ -15% 36.550.000 -286.166.910 -0,41 
US$ -30% 30.100.000 -260.543.869 -0,37 
US$ -50% 21.500.000 -226.379.815 -0,32 

Preços 
de 

amônia e 
de ureia 

 

US$/t 50% 946,29 / 556,24 616.811.439 0,87 
US$/t 30% 820,12 / 482,07 245.354.413 0,35 
US$/t 15% 725,49 / 426,45 -33.204.062 -0,05 
US$/t 5% 662,40 / 389,37 -218.910.426 -0,31 
US$/t 0% 630,86 / 370,82 -311.789.950 -0,44 
US$/t -5% 599,32 / 352,28 -404.661.088 -0,57 
US$/t -15% 536,23 / 315,20 -590.367.452 -0,84 
US$/t -30% 441,60 / 259,58 -868.925.927 -1,23 
US$/t -50% 315,43 / 185,41 -1.240.382.953 -1,76 

Nota: em verde, valores de VPLPEGN e preços de break-even de gás natural positivos. 
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Figura 33: Gráfico de sensibilidade ao VPL (sem incluir despesas de GN) 
 

Por meio da Tabela 26 e da Figura 33, nota-se que as variáveis associadas com 

o investimento, a taxa mínima de atratividade e o preço de amônia e ureia têm grande 

impacto sobre a viabilidade econômica do projeto. A fim de que o gás natural processado 

no projeto possa ser remunerado a partir da geração de receita do próprio 

empreendimento, é necessário que pelo menos uma dessas variáveis tenha uma mudança 

absoluta de 15% em relação ao cenário de base, para que possa transformar o VPLPEGN 

em nulo ou positivo. Destaca-se que esta variação percentual necessária para a viabilidade 

econômica do projeto é de magnitude considerável. Logicamente, se duas ou mais 

variáveis mudarem concomitantemente no sentido de aumentar o VPL do projeto, a 

magnitude de variação requerida para a viabilidade do empreendimento diminuirá. 

Para o investimento, possíveis reduções podem ser buscadas por meio da 

simplificação de projeto de engenharia (por exemplo, diminuição de volumes de 

tancagem e produtos em armazenamento) e redução do escopo contratado (em que a 

própria empresa investidora é responsável pela parte da implementação do projeto, a fim 

de diminuir as despesas de administração do contrato para o terceiro). 

Uma abordagem alternativa quanto ao custo de investimento de um novo projeto 

de ureia à empregada nesta tese, que foi a proxy por um investimento recente de produção 

de ureia no país, seria o uso de fator de localização aplicado a uma referência de custo de 

investimento (TOWLER; SINNOTT, 2013). Como referência para tais custos, 

geralmente se encontram disponíveis estimativas para a região do Costa do Golfo do 

V
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México dos Estados Unidos (United States Gulf Coast – USGC, da sigla em inglês) ou 

Europa Ocidental (North-West Europe – NWE, da sigla em inglês), que são, 

historicamente, os principais centros da indústria química e de mais ampla 

disponibilidade de dados. O custo da instalação de uma unidade em qualquer outra 

localidade, que não aquelas citadas como referência de custo, dependerá de: 

• Infraestrutura local de manufatura e de construção; 

• Disponibilidade, produtividade e custo da mão de obra local; 

• Custos logísticos para transporte de equipamentos ao local da planta; 

• Tributos ou tarifas de importação; 

• Taxa de câmbio, afetando o custo relativo entre os equipamentos produzidos 

localmente e aqueles importados, quando da conversão para uma base de preços 

convencional como o dólar americano (TOWLER; SINNOTT, 2013). 

Estas diferenças são capturadas na estimativa de custo por meio do uso de um 

fator locacional, como na fórmula a seguir ((Equação 7): 

 
��
� �� ����� �� ���������� d =

��
� �� ����� �� efg� h ���� �� *�����i�çã� d  !Equação 7% 

 
Fatores de localização são fortemente influenciados pelo câmbio e, portanto, 

flutuam com o tempo (TOWLER; SINNOTT, 2013). Por exemplo, estudos recentes sobre 

análises preliminares de viabilidade de empreendimentos industriais no Brasil 

empregaram fatores de locacionais de 1,4 (CASTELO BRANCO et al., 2010 apud 

OLIVEIRA; SZKLO, 2014) e de 1,78 (DA SILVA, 2013) para a internação de custos em 

referência à base da Costa do Golfo americana. Entretanto, não foram encontradas 

referências de custos para plantas de ureia para que tal abordagem fosse adotada.  

Mais uma opção em relação aos custos de investimento seria partir de valores de 

investimento de novas plantas de fertilizantes nitrogenados nos Estados Unidos 

recentemente divulgados pelas empresas. Todavia, estes valores estão num nível de 

agregação tal que não é possível ter comparabilidade dos mesmos. Muitas vezes, os 

anúncios de investimentos apenas citam o portfólio de produtos das novas fábricas, mas 

não mencionam capacidades produtiva e de armazenamento e/ou o escopo completo do 

valor anunciado, o que pode incluir ou não capacidade de geração elétrica, por exemplo. 

Por conseguinte, a simulação de custo de investimento a partir destes números estaria 
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sujeita a um nível de incerteza muito elevado, comprometendo os resultados do cálculo e 

suas conclusões. 

De toda forma, como exercício para fins de análise da viabilidade e partindo-se 

da premissa de que o custo do projeto UFN-III possa ser considerado como resultante do 

produto do custo USGC pelo fator locacional de 1,78, o custo de uma planta similar à 

UFN-III na Costa do Golfo americana deveria ser cerca de 56% do custo da UFN-III. Este 

valor aproxima-se do caso de análise de sensibilidade de redução em 50% do investimento 

para o caso brasileiro que, mesmo assim, forneceu um baixo preço de equilíbrio para o 

gás natural, inclusive abaixo dos patamares de preços de gás natural no Henry Hub na 

última década (EIA, 2015), referência para o mercado de gás natural nos Estados Unidos, 

conforme pode ser observado na Figura 34. 

 

 

Figura 34: Preços spot de gás natural no Henry Hub – jan/97 a jan/16 (média mensal, US$/MM BTU) 
Fonte: EIA, 2015 

 

Em termos de precificação de gás natural, a ABIQUIM (FERREIRA, 2012), 

quanto às iniciativas estratégicas que envolvem a política de uso de gás natural no Brasil 

defende que crescimento da demanda interna dependerá da redução de preço do gás 

natural para criação de novas oportunidades, por exemplo, por meio do uso como 

matéria-prima petroquímica. A instituição defende que, embora a precificação de gás 

natural tenha um caráter regional, o mesmo não ocorre com os produtos fabricados a partir 

do uso do gás natural como matéria-prima. Geralmente, os derivados de gás natural são 

commodities, facilmente transportáveis (como o metanol e a ureia, dentre outros) 

(FERREIRA, 2012). Com isso, a instituição alega que novos investimentos em 

petroquímica, especialmente nos Estados Unidos, provocarão forte pressão de importação 

de produtos finais no Brasil, ocasionando desestruturação da cadeia produtiva nacional.  
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Em consequência, a ABIQUIM sustenta uma proposta de precificação do gás 

natural como matéria-prima seguindo uma estratégia de paridade internacional. Ainda, a 

instituição destaca que a petroquímica brasileira não é formadora de preço de seus 

produtos, dado que a competição é em nível mundial. Seguindo esta lógica, a proposta da 

ABIQUIM defende uma paridade dos preços de gás natural no Brasil com os dos Estados 

Unidos, notadamente a cotação no Henry Hub. 

Todavia, não é possível ao Brasil arbitrar preços de gás natural no Henry Hub, 

que segue a própria dinâmica de equilíbrio de preços entre vendedores e compradores nos 

Estados Unidos. Para que ocorra a adequada remuneração e incentivo àqueles que atuam 

para o suprimento de gás natural, a precificação do gás natural deve respeitar os custos 

de produção de processamento e de transporte envolvidos. Ainda, não existe de fato um 

mercado global de gás natural (MATHIAS, 2008) e a oferta marginal de gás natural no 

Brasil tem sido o GNL adquirido em base spot. Mesmo que este gás natural fosse 

adquirido em base firme por meio de contratos de importação de GNL a partir dos Estados 

Unidos, ele não seria precificado apenas segundo a paridade Henry Hub, devendo-se lhe 

acrescer os custos da cadeia completa de GNL (estimados em 4 a 5 US$/MM BTU) 

(CHENIERE, 2016). Quanto às questões tributárias, importante aspecto na composição 

final dos preços dos insumos, cabe também aos governos, em suas instâncias federal, 

estadual e municipal, avaliarem a possibilidade de racionalização de tributos face aos 

benefícios da produção industrial química em suas localidades. 

Sobre a TMA, esta depende da percepção dos investidores e aceitação de risco 

do negócio. A possibilidade de sua redução também está associada à oportunidade de 

investimento da empresa em um portfólio de negócios que forneça sinergia com outras 

áreas de atuação, mitigação de riscos contra a volatilidade do mercado e/ou da 

necessidade de obter ou não financiamento para o projeto. Na análise de sensibilidade, a 

redução de 50% isoladamente da TMA não foi capaz de prover um preço de equilíbrio de 

gás natural próximo aos patamares comercializados no país. Isto ajuda a demonstrar que 

a viabilidade de um empreendimento deste tipo demanda iniciativas em vários campos de 

atuação, pois as variáveis analisadas não permitem alcançar valores de preço de equilíbrio 

em patamares próximos aos do caso brasileiro de modo isolado. 

Quanto aos preços de amônia e ureia, com a tendência de que o Brasil continue 

a ser importador de ureia a médio prazo, o investidor não teria gerência sobre os preços 

dos fertilizantes. Em função de paridade de importação, o investidor perderia 
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competitividade se quisesse fixar preços superiores aos obtidos por intermédio de 

importações desses produtos. Também se destaca que os aspectos logísticos e tributários 

são relevantes para a composição do preço doméstico de ureia, mas não conseguem atuar 

por si só como uma barreira não comercial à entrada de produtos importados. 

Portanto, as duas primeiras variáveis abordadas podem ser influenciadas por 

decisões próprias do investidor, ainda que parcialmente. Quanto ao preço dos produtos 

vendidos, não haveria essa margem de ação. Como medida de estímulo ao uso de 

fertilizantes nitrogenados para incrementar a produtividade da agricultura brasileira e para 

preservar os agricultores de fortes oscilações de preços no mercado internacional, estudos 

futuros sobre o tema poderiam analisar políticas de crédito rural, por exemplo.  

Dentre os cenários contemplados na análise de sensibilidade, a remuneração 

mais elevada para o preço de equilíbrio de gás natural para o projeto seria de US$ 

1,41/MM BTU, o que corresponde a uma redução de 50% na TMA, para 4,4%, o que é 

inferior aos valores usuais da indústria de fertilizantes (WALLACE, 2014). 

 Como maneira de ampliar os cenários da análise de sensibilidade para que 

pudesse conjugar mudanças em mais de uma variável, calculou-se o preço de equilíbrio 

nas condições de redução concomitante de 50% do custo de investimento e da TMA, que 

resultou em US$ 3,00/MM BTU (Tabela 27), patamar bastante superior aos calculados 

anteriormente. Este resultado demonstra que, em condições de custo da planta e de 

financiamento de capital compatíveis com a Costa do Golfo americana, o valor alcançado 

para o preço de equilíbrio encontra-se compatível com os patamares de preço de gás 

natural no Henry Hub, indicando viabilidade econômica para o projeto na região citada. 

Todavia, para o Brasil, trata-se de um cenário limítrofe para a condição de viabilidade, 

exigindo diminuições de significativa proporção e que dificilmente seriam alcançadas a 

curto prazo.  

 
Tabela 27: Análise de sensibilidade – caso específico redução simultânea de TMA e de investimento 

Variável Variação Valor 

VPLPEGN (VPL 
sem incluir 

despesas relativas 
ao GN) - US$ 

Custo de 
GN - 

US$/MM 
BTU 

Taxa Mínima 
de Atratividade 

% -50% 4,4% 
2.117.435.579,03 3,00 

Investimento US$ -50% 1.654.587.720,50 
 
Adicionalmente às análises dos cenários de sensibilidade do novo projeto de 

ureia no Brasil, resta a verificação se o preço de equilíbrio de gás natural associado ao 
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estudo de viabilidade está compatível ou não com os custos de oferta de gás natural no 

Brasil, conforme será avaliado na seção seguinte. 

6.6 COMPARAÇÃO DO BREAK-EVEN PRICE COM OS PREÇOS DE OFERTA DE 

GÁS NATURAL NO BRASIL 

Como base comparativa da projeção de preços de oferta de gás natural no Brasil, 

utilizou-se a publicação do Plano Decenal De Expansão Da Malha De Transporte 

Dutoviário - PEMAT (EPE, 2014d). Os estudos para o PEMAT23 se propõem a identificar 

as regiões com potencial suficiente de demanda de gás natural, capaz de justificar o 

interesse dos agentes econômicos na expansão ou ampliação de gasodutos de transporte.  

Os resultados do estudo do PEMAT estão na Tabela 28. Ainda que estes valores 

representem apenas avaliações preliminares para determinação se uma alternativa 

qualquer de expansão da malha de gasodutos avança para as etapas mais detalhadas nos 

estudos de viabilidade, eles podem servir como proxy para patamares inferiores de preço 

de oferta de gás natural no Brasil para os próximos anos. 

 
Tabela 28: Estimativa de preços de oferta do gás natural especificado nacional, em US$/MM BTU   

Projetos típicos US$/MM BTU 
Gás Não Associado - Campos em Terra 1,13 

Gás Não Associado - Campos no Mar (pós-sal) 4,73 
Gás Associado - Campos em Terra 0,56 

Gás Associado - Campos no Mar (Pós-Sal) 4,95 
Gás Associado - Campos no Mar (Pré-Sal) – 1 módulo de produção 7,70 

Gás Associado - Campos no Mar (Pré-Sal) – 2 módulos de 
produção 

5,59 

Gás Associado - Campos no Mar (Pré-Sal) – 3 módulos de 
produção 

5,04 

Gás Não Convencional – Campos em Terra (a) 6,00 
(a) Preço do gás natural não convencional – estimado com base em MIT (2011) e BNDES (2013) 

Fonte: EPE, 2014d 
 

                                                 
23 Para os estudos do PEMAT 2022, adotou-se como premissa que o preço do gás natural é igual ao preço 
mínimo que motiva o ofertante a disponibilizar o gás natural para o mercado, o qual é denominado, na 
Teoria Econômica, de preço de oferta (ou custo econômico). Sendo assim, o preço de oferta do gás natural 
foi calculado com base em estudos de viabilidade técnica e econômica de projetos típicos que contemplam 
desde a etapa de exploração e produção do energético até seu processamento e compressão para que possa 
aportar em gasodutos de transporte nas condições especificadas pela Resolução ANP nº 16, de 17 de junho 
de 2008. Com base nas informações de características e custos dos projetos típicos, os preços de gás natural 
puderam ser calculados como os valores que tornam o VPL do projeto igual a zero, com um custo médio 
ponderado de capital (Weighted average cost of capital - WACC, da sigla em inglês) de 8,83% por ano. O 
método usado foi o do fluxo de caixa descontado (EPE, 2014d). 
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Os resultados com os maiores preços de equilíbrio de gás natural para novo 

projeto de fertilizantes foram obtidos para os cenários de sensibilidade com TMA igual a 

4,4% (redução de 50% da premissa original) aliado a investimento de US$ 

1.654.587.720,50 (redução de 50% da premissa original), que resultou US$ 3,00/MM 

BTU, e com somente TMA igual a 4,4% (redução de 50% da premissa original), que 

resultou US$ 1,41/MM BTU. Por meio de comparação com a Tabela 28, percebe-se que 

mesmo estes valores não estão compatíveis com a perspectiva de preços de oferta de gás 

natural no Brasil, sendo apenas similares aos níveis de preço propostos para a oferta 

relacionada com gás natural não associado de campos terrestres convencionais e gás 

natural associado de campos em terra, que compõem uma pequena parte dos recursos 

brasileiros e estão localizados distantes da produção de cana de açúcar (EPE, 2014d). Ou 

seja, mesmo em cenários de sensibilidade que testam condições limítrofes do novo 

projeto, a remuneração máxima possível para o gás natural estaria incompatível com o 

patamar de preços da estimativa do PEMAT. 

Igualmente, o maior preço de equilíbrio obtido encontra-se muito abaixo do 

preço médio de importação de GNL no Brasil, da ordem de US$ FOB 13/MM BTU (EPE, 

2014d). Isto significa dizer que o projeto é economicamente inviável de acordo com as 

premissas consideradas. Contudo, em virtude da dinâmica de mercado tanto de gás natural 

quanto de fertilizantes, as premissas para um estudo de viabilidade técnico-econômica 

devem ser atualizadas periodicamente para a identificação de novas oportunidades de 

mercado. Novas descobertas e/ou avanços tecnológicos podem provocar a redução dos 

patamares de preço de gás natural no Brasil de modo que estejam dentro da faixa de custos 

estimada de insumo para um novo projeto de produção de ureia. 

Quanto aos desafios para o escoamento do gás natural produzido por técnicas 

não convencionais no interior do país, as plantas tradicionais de ureia não despontam 

como alternativas preferenciais para a monetização destes recursos, considerando a 

questão de volumes de produção requeridos e de tempo necessário para o retorno do 

investimento. Por outro lado, há estudos a respeito de unidades modulares de produção 

de metanol que poderiam ser alternativas para o uso do gás natural nestas condições 

(OLIVEIRA; SZKLO, 2014). 

Estas mini plantas de metanol são capazes de produzir de 25 a 100 toneladas por 

dia, por meio da reforma a vapor, uma das rotas de produção de gás de síntese. As plantas 

são modulares e facilmente transferíveis entre diferentes poços produtores de gás natural, 
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permitindo a monetização de recursos remotos, antes da construção e operação de dutos 

de transporte, sem a necessidade de investimento em alternativas lock-in (“presas”), como 

plantas de fertilizantes e centrais termelétricas, isto é, alternativas cuja vida útil supera 20 

anos, de difícil abandono do ativo e que geram uma demanda firme pré-definida para o 

gás natural (OLIVEIRA; SZKLO, 2014). Visto que o Brasil importa a maior parte de seu 

consumo de metanol, a instalação destas mini plantas poderia ser útil para atender esta 

demanda doméstica e ser alvo de mais pesquisas e estudos futuros. 

Além do acesso a matéria-prima a preços competitivos, outros fatores para serem 

analisados quando da decisão por investimento na produção de ureia no Brasil dizem 

respeito aos custos de logística para acesso aos consumidores e à capacidade de a indústria 

nacional executar a contento projetos desta natureza em concomitância a outros 

empreendimentos de grande magnitude. Neste aspecto, nos últimos anos, a Petrobras teve 

uma série de dificuldades para cumprir o planejamento aprovado de seus projetos nos 

Planos de Negócio e Gestão anunciados pela empresa (BENDINE, 2015; FOSTER, 

2012b). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da projeção de crescimento de oferta de biocombustíveis no Brasil, 

identificou-se a demanda associada de ureia para as culturas energéticas de cana de açúcar 

e de soja. Espera-se que esta aplicação ganhe participação no mercado brasileiro de ureia, 

passando do atual patamar de 14-15% para 18-19% em 2030. 

O Brasil é um grande importador de ureia, com mais da metade da ureia 

consumida sendo oriunda de importações, condição que deve se manter nos próximos 

anos em função de não estarem previstos investimentos em ampliação de capacidade 

produtiva, com exceção do projeto UFN-III, da Petrobras. Contudo, a empresa reavalia a 

data de entrada em operação deste projeto, originalmente prevista para março de 2015, 

após o rompimento do contrato com a empresa de construção e montagem e sua atual 

conjuntura financeira (FRANCO, 2015).  

No Brasil, a última planta de produção de ureia iniciou operações em 1982. Em 

termos de insumos, grande parte da produção de fertilizantes nitrogenados tem como base 

o gás natural, com exceção da planta de Araucária, que faz uso de resíduo asfáltico. No 

mundo, a maior parte da produção também ocorre a partir de gás natural, com exceção da 

China. Neste país, predominam plantas a partir de carvão e frações pesadas do petróleo, 

em geral, com maiores emissões de CO2 por tonelada de amônia produzida que as 

unidades produtoras a partir de hidrocarbonetos leves. 

O atual consumo de ureia associado com as culturas energéticas para a produção 

de etanol e de biodiesel já responderia por cerca de 60% da produção anual de uma nova 

planta de ureia de capacidade mundial, como é o caso da UFN-III (1,2 milhão t/ano). Do 

ponto de vista de demanda de ureia, portanto, o consumo associado à produção de 

biocombustíveis teria magnitude suficiente para justificar ampliação da capacidade 

produtiva do país. Todavia, na análise de preço de equilíbrio de gás natural para um novo 

projeto de ureia similar ao da UFN-III, o indicativo é de que a projeção de oferta de gás 

natural não possui valor compatível com a necessidade de viabilidade econômica do 

empreendimento. 

Além do acesso à matéria-prima a preços competitivos, outros fatores para serem 

analisados quando da decisão por investimento na produção de ureia no Brasil dizem 

respeito aos custos de logística para acesso aos consumidores e à capacidade de a indústria 

nacional executar a contento tais projetos num ambiente em que coexistem diversos 

empreendimentos de grande porte, que disputam recursos de engenharia e de 
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infraestrutura. Por exemplo, para executar os planos quinquenais de Negócio e Gestão 

nos últimos anos, a Petrobras sofreu atrasos e replanejamentos em diversos projetos, não 

logrando a realização completa de tais planos. 

Deste modo, em nível governamental, parte da contribuição positiva nas contas 

nacionais proporcionado pelo bom desempenho do agronegócio deverá permanecer 

parcialmente consumido pelo déficit comercial da indústria química, que tem no 

segmento de fertilizantes o maior impacto negativo. 

As projeções de balanço mundial oferta e demanda de ureia para curto e médio 

prazo apontam um mercado balanceado, com a entrada em operação de novos projetos 

contribuindo para reduzir a pressão de demanda. Este cenário indica baixos riscos de 

fornecimento quanto à importação de ureia para atendimento do mercado brasileiro. A 

competição no mercado de ureia é internacional e o comportamento de preços tende a 

seguir de sua matéria-prima principal, que é o gás natural. 

Da mesma forma, quanto às expectativas de oferta de gás natural nacional em 

condições de volume, preço e de logística compatíveis com o uso voltado para a produção 

de amônia e de ureia, deve-se manter contínuo monitoramento da evolução de projetos e 

de tecnologias, de modo a propiciar novas análises de viabilidade. 

A respeito do mercado de biocombustíveis, uma vez que o mesmo tem relação 

direta com os combustíveis fósseis, com o avanço de tecnologias de biocombustíveis de 

2ª geração, com o próprio desempenho econômico e com o desenvolvimento de questões 

regulatórias ambientais (por exemplo, mandados de uso de biocombustíveis e metas de 

eficiência energética em veículos), torna-se necessário acompanhar o desenvolvimento 

deste mercado para a avaliação das principais incertezas relacionadas à projeção das 

demandas usadas neste estudo. Ainda, mais um importante aspecto concernente à 

projeção de biocombustíveis diz respeito às relações de preços entre estes e os 

combustíveis de origem fóssil. A princípio, patamares mais altos de preços de petróleo 

são vantajosos à produção de biocombustíveis.  

De toda a forma, mesmo que toda a parcela de consumo de ureia voltada para 

fins de bioenergia fosse desconsiderada, o país permaneceria importador de ureia para os 

próximos anos sob o cenário atual. Isto significa dizer que, mesmo que o mercado cativo 

de ureia para produção de biocombustíveis não se concretizasse conforme projeções 

vigentes, o mercado de ureia para fins de culturas alimentares por si só poderia absorver 

a produção de uma nova planta deste tipo de fertilizante no Brasil. 
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No que tange à integração entre organizações e empresas envolvidas com 

planejamento energético no país, notou-se que existem oportunidades de melhoria quanto 

ao elo biocombustíveis x culturas energéticas, uma vez que o percentual das culturas de 

soja e de cana de açúcar voltado para atendimento da demanda de biocombustíveis pode 

variar significativamente a depender do previsor, gerando incompatibilidades com o 

quadro histórico de produção destes cultivos. 
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SUGESTÕES 

As análises desta tese evidenciaram a forte conexão do custo da matéria-prima 

para a produção competitiva de fertilizantes nitrogenados. Logo, recomenda-se a 

realização de estudos complementares quanto aos custos de produção de gás natural por 

fonte no país, pois a viabilidade econômica do projeto de fertilizantes é diretamente 

impactada por este valor. 

Como complemento à análise de viabilidade econômica de um novo projeto, 

sugere-se a realização de avaliações sobre incertezas a respeito das principais variáveis 

na análise do empreendimento. Nesta tese, optou-se pela execução de análises de 

sensibilidade para lidar com as incertezas associadas à definição de valores para as 

variáveis do novo projeto de ureia. Entretanto, no lugar do uso de valores discretos, novas 

análises de viabilidade poderiam adotar uma abordagem probabilística para tais variáveis, 

de modo a se identificar a faixas de viabilidade para o empreendimento e auxiliar na 

análise dos riscos para a tomada de decisão a respeito de um projeto desta magnitude de 

investimento.  

O estudo conclui que a expansão de biocombustíveis líquidos no Brasil deverá 

permanecer pressionando o déficit comercial da indústria química por meio de 

importações de ureia. Dado que as tecnologias de produção de amônia e de ureia 

encontram-se bastante avançadas em termos de eficiência energética, recomenda-se a 

realização de pesquisas adicionais com foco em matérias-primas e processos alternativos 

para a produção de fertilizantes nitrogenados, como a partir de biomassa e de 

gaseificação. Ainda, orienta-se a avaliação de projetos de gás-química com ampliação do 

portfólio de produtos para além da ureia, especialmente no sentido de produtos de maior 

valor agregado do que commodities, que poderiam se beneficiar da economicidade de 

escala na(s) etapa(s) comum(ns) de produção referente(s) ao gás de síntese, amônia e/ou 

ureia. 

Sob a visão de aproveitamento de recursos remotos de gás natural, as plantas de 

fertilizantes nitrogenados requerem um mínimo de infraestrutura de processamento e de 

transporte de gás natural, além da disponibilidade de elevados volumes de gás natural, 

em função da economicidade de escala envolvida na produção de amônia e de ureia. Para 

antecipar o uso destes recursos em relação à toda infraestrutura necessária para um 

empreendimento de maior porte, a exemplo do que também ocorre com centrais 

termelétricas, uma possibilidade seria a instalação de unidades modulares de 
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aproveitamento de gás natural, de escala compatível com os volumes a serem produzidos. 

As mini plantas de metanol parecem ser uma opção para o aproveitamento deste tipo de 

recurso, por serem modulares e facilmente transferíveis entre diferentes poços produtores 

de gás natural. Contudo, como esta tecnologia não está consolidada, estudos futuros 

poderiam avançar sobre o tema, contribuindo para o desenvolvimento industrial deste 

processo. Mais uma possibilidade seria linhas de pesquisa a respeito de unidades 

modulares também para a produção de amônia e de ureia. 

Em relação ao mercado de ureia, para incentivar o consumo de modo a 

incrementar os níveis de produtividade da agricultura brasileira e preservar os agricultores 

de fortes oscilações de preços no mercado internacional, estudos futuros sobre o tema 

poderiam analisar políticas de crédito rural, por exemplo. Também se destaca a assimetria 

tributária de ICMS nas vendas interestaduais de fertilizantes nitrogenados frente à 

importação direta, o que poderia ser avaliado em estudos futuros a respeito de impacto na 

competitividade de produtores nacionais. 

Quanto ao planejamento do balanço oferta e demanda de biocombustíveis, 

recomenda-se uma maior integração entre os atores que atuam em cada uma das pontas 

desta cadeia produtiva: de um lado, o MAPA, devido à proximidade com a agricultura e 

as culturas energéticas para a produção de biocombustíveis; de outro lado, organizações 

próximas ao consumidor final de biocombustíveis, como a Petrobras Biocombustível, 

subsidiária integral da Petrobras, Raízen e outros produtores de etanol e de biodiesel. Por 

exemplo, a EPE poderia promover mais fóruns de discussão e debate sobre o 

planejamento energético integrado desta cadeia produtiva. 

Dado o dinamismo dos mercados que foram analisados para este estudo, quer 

sejam biocombustíveis, ureia e gás natural, as futuras identificações de oportunidade de 

expansão da capacidade produtiva de ureia no país deverão prever etapa de atualização 

das premissas técnicas e de negócio. 
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