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RESUMO 

Neste trabalho sobre materias-primas fosfatadas para produc;8.o de fertilizantes 
falaremos a respeito das diversas materias-primas necessarias para a produgao de 
fertilizantes, suas diferentes origens geograficas, assim como da importancia destes 
fertilizantes para a agricultura nacional, seus diferentes processos de fabricac;8.o do 
produto finale tambem o que a legislagao brasileira diz a respeito disto. Falaremos, 
ainda, sobre a grande sazonalidade da agricultura brasileira e os efeitos disto sobre 
a industria de fertilizantes. Estudaremos uma unidade de produgao de fertilizantes 
localizada no Estado do Parana, que atende com sua produgao varios Estados do 
Pafs, seu sistema de recebimento de materia-prima associando-o com a logfstica de 
distribuigao de produto acabado. Logfstica sera outro assunto a ser tratado, assim 
como o operador logistico encarregado de abastecer a unidade em questao com as 
materias-primas necessarias para a obtengao do fertilizante como produto final. 
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1 INTRODUCAO 

Temos como objeto deste estudo as atividades logfsticas de suprimento de 

materia-prima fosfatada, para a produ9ao de fertilizantes qufmicos em uma unidade 

de produ9ao localizada no Estado do Parana, unidade esta, pertencente a urn 

grande grupo de agroneg6cio, que iniciou suas atividades na Europa no seculo XIX 

atuando na comercializa9ao de alimentos. 

Tal grupo ainda nesse seculo expandiu suas atividades e area de atua9ao, 

aportando na America do Sui. 

No infcio do seculo XX ja atuava no Brasil no ramo alimentfcio. 

Para se obter mais alimentos e necessaria aumentar a area de plantio e/ou 

incrementar a tecnologia utilizada nas lavouras, e foi neste segundo item que o 

grupo apostou, iniciando na decada de trinta suas atividades no ramo de 

fertilizantes. 

Nesses setenta anos que se seguiram, o grupo passou por grandes 

transforma96es, pois se em urn determinado momenta atuava em diversos setores 

como informatica, imobiliario, seguros, tintas, etc., ap6s uma reestrutura98o, passou 

a atuar apenas no agroneg6cio, nos campos de alimentos e fertilizantes. 

Para o born funcionamento destes setores, o grupo criou ja na decada de 

quarenta, uma empresa logfstica encarregada de dar suporte aos demais setores. 

Esta empresa logfstica cumpriu seu papel e ainda ultrapassou as 

expectativas, alavancando o grupo como urn todo e ainda prestando servi9os a 

terceiros. 

Hoje este operador logfstico possui escrit6rios nos principais centros de 

comercio exterior do Brasil e Argentina, contando tambem com o suporte de agentes 

e empresas associadas. 

Com quinze unidades, mais de trezentos funcionarios e oferecendo dez tipos 

de servi9os ligados a logfstica e comercio internacional, atende clientes dos mais 

diversos segmentos. 

Para o setor fertilizantes, este operador logfstico e de fundamental 

importancia, pois 0 produto acabado e produzido pela combina9a0 de varias 

materias-primas que apresentam diferentes composi96es, teores e tambem origem 

geografica. 
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A maior parte desta materia-prima vern do exterior, chegando ao pafs por via 

maritima e ap6s, por via ferroviaria e/ou rodoviaria do Porto ate as unidades de 

produ9ao. 

A por9ao de materias-primas produzidas no Brasil vern dos estados de Minas 

Gerais e Sao Paulo. 

Considerando que a agricultura trabalha com datas bastante especfficas e um 

enorme volume de fertilizantes, ha necessidade de uma perfeita sincronia logfstica 

para se manter adequadamente abastecidos de materia-prima as unidades 

produtoras e assim conseguir uma eficiente distribui9ao da produ9ao, vista que o 

setor fertilizantes do grupo nao trabalha com estoque de produto acabado. 

A unidade de produ98o em estudo e uma das varias unidades do grupo, 

distribufdas estrategicamente pelo pafs. 

Faz parte de urn departamento comercial, atendendo com sua produ9ao, 

varios estados. 

A produ9ao de fertilizantes acompanha a sazonalidade da agricultura, e nos 

perfodos de pico que antecedem o plantio das culturas de milho e soja, entre os 

mesas de agosto e novembro, tal unidade produz e embarca a media de tres mile 

seiscentas toneladas de fertilizantes por dia. 

Esta produ9ao diaria deixa a fabrica atraves de vagoes ferroviarios e, 

principalmente, caminhoes. Assim, teoricamente, e necessaria a reposi9ao diaria 

das mesmas tres mil e seiscentas toneladas de materia-prima para a produ9ao de 

mais produto acabado no dia seguinte. 

Supondo-se que este volume fossa todo transportado por via rodoviaria, 

seriam necessaries em media, canto e quarenta caminhoes por dia para suprir a 

fabrica, e mais urn tanto desse para o escoamento da produ9ao, todos trafegando 

pelo interior da unidade num mesmo dia. 

Analisando por esta 6ptica tem-se uma boa no9ao da importancia do setor 

logfstico para a atividade, que exige alto nfvel de organiza9ao e informa9ao. 

Para atender tais condi96es a unidade possui a certifica98o ISO 9001 e urn 

avan9ado software de gestao empresarial; mas conta principalmente, como trabalho 

e conscientiza98o de seus funcionarios e colaboradores para alcan98r seu maior 

objetivo, a qualidade. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tern por objetivo descrever o processo de logistica em uma 

empresa de fertilizantes. 

1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

a) Fazer urn relata sabre fertilizantes, tomando por base diversas 

bibliografias. 

b) Elaborar uma breve abordagem sabre logfstica. 

c) Descrever OS varies tipos de transporte. 

d) Dentro de uma determinada empresa, relatar as dificuldades sentidas no 

setor de logfstica. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Justificamos a realiza9ao deste trabalho, par trabalhar no ramo de fertilizantes 

e realmente sentir as dificuldades encontradas no setor. 

Atraves das dificuldades sentidas no dia-a-dia, fizemos urn breve relata sabre 

os problemas encontrados e sugerimos algumas solu96es para uma melhor 

desenvoltura do setor. 

1.4 METODOLOGIA 

0 estudo em questao e de carater explorat6rio-descritivo. Logo, destaca-se 

que todo o desenvolvimento do mesmo foi alicer98do por uma revisao bibliografica 

sabre o objeto central do estudo. Para tal, fez-se necessaria realizar uma analise 

explorat6ria afim de direcionar as a96es da parte interessada como meio de 

potencializar o estudo da logfstica em uma determinada empresa. 

A fundamenta9ao te6rica apresentada tern por finalidade embasar o presente 

estudo e orientar a metodologia utilizada, a fim de apurar o problema de pesquisa. 

"A pesquisa e urn procedimento formal, com metoda de pensamento reflexive, 

que requer urn tratamento cientffico e se constitui no caminho para se conhecer a 
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realidade ou para descobrir verdades parciais" (MARCONI e LAKATOS, 1991, p. 

15). 

Assim, nesse estudo foram consideradas as interpreta96es que os diferentes 

autores tern do processo. Essas interpreta96es foram analisadas a fim de buscar 

embasamentos te6ricos que permitem elucidar o fenomeno. 

Foi utilizada neste estudo tambem, uma abordagem qualitativa, que para 

Godoy (1995, p. 53), permite que urn fenomeno possa ser melhor compreendido no 

contexto em que acontece e do qual faz parte. Sendo analisada de forma agregada, 

a abordagem qualitativa permite ao pesquisador a capacidade de "captar'' o 

fenomeno a ser estudado a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas. 

As empresas de fertilizantes necessitam de grande quantidade de 

informa96es para poder tomar decis6es em urn ambiente competitive. Por outro 

lado, o ambito de atua9ao das empresas tern mudado nos ultimos anos, sendo que a 

atividade nao se limita a mercados locais e nacionais, englobando praticamente o 

mundo todo. Neste contexto, as empresas precisam dispor de tecnicas para 

investigar os mercados e obter assim informa96es para a tomada de decisao. 
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2 FUNDAMENTA«;AO TEORICA 

Neste item trataremos sabre a produgao e distribuigao de fertilizantes no 

mundo e no Brasil, considerando as diferentes materias-primas, suas origens e sua 

importancia para a agricultura mundial, tanto a nfvel de alimentagao como tambem 

fonte de materia-prima para muitos setores. 

Trataremos ainda sabre o setor logfstico, sua importancia para a 

competitividade e sobrevivemcia de empresas, abordando sua origem empfrica, suas 

diferentes e amplas aplicag6es, que visam agregar valor e reduzir custos aos mais 

diversos segmentos da economia. 

2.1 UTILIZACAO DE FERTILIZANTES AO LONGO DOS SECULOS 

A partir do momenta em que o homem fixou moradia e assim pode plantar e 

colher alimentos, verificou que determinadas substancias como cinzas, restos 

organicos, etc., alteravam as caracterfsticas ffsicas dos alimentos a serem colhidos e 

tambem a sua quantidade. 

0 usa sistematico de substancias com a finalidade de fertilizar plantas, data 

do seculo XVIII, com a adigao de ossos mofdos em areas de plantio da lnglaterra, 

Franga e Alemanha. 
Os estudos se acentuaram no seculo XIX, principalmente com Justus Von 

Liebig, alemao considerado o pai da qufmica agrfcola, que utilizava ossos animais e 

mesmo humanos. 

Mas nao s6 a Europa entao, conhecia a funyao do fertilizante. 

Os Incas ja utilizavam guanu como fertilizante, este material, composto de 

excremento e restos de aves e peixes, apresenta elementos qufmicos utilizados 

como nutrientes vegetais, como nitrogenio, f6sforo e potassic. Com ele os Incas 

adubavam suas principais culturas: milho e batata. 

Os macronutrientes primaries sao nitrogenio, f6sforo e potassic. 

0 nitrogenio (N) usado como fertilizante, antes da descoberta de sua fixagao 

a partir do ar atmosferico, teve como principal fonte o nitrate de S6dio. 

0 carvao fornecia urn subproduto rico em nitrogenio e enxofre, o sulfate de 

amenia. 
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0 potassic {K) esta mais frequentemente nas formas de cloreto e sulfate, sao 

as mais abundantes e baratas, obtidas atraves de jazidas minerais e tambem por 

processes alternatives, como a queima de certas algas e outros. A tecnologia de 

obtengao de potassic aumentou muito durante a 1 a Guerra Mundial quando a 

Alemanha pesquisava novas materias-primas para explosives. 

Entre os tres macronutrientes primaries {N.K.P.), apenas o f6sforo (P) e obtido 

de fontes ja existentes, atraves da mineragao; e a principal fonte natural de f6sforo 

sao as rochas contendo apatitas. Nesta condigao o f6sforo e insoluvel e assim, nao 

aproveitavel pelos vegetais, necessitando entao, de beneficiamento ffsico qufmico, 

onde se utilizam acidos e temperatura (ALBUQUERQUE, 1995, p.142). 

Este tratamento ffsico/qufmico aplicado, inicialmente, sabre compostos 

organicos como ossos e guanu, e que deu origem a industrializagao dos fertilizantes 

(ALBUQUERQUE, 1995, p.195). 

2.1.1 lndustrializagao de fertilizantes 

A industrializagao dos fertilizantes, produto acabado, nao e um processo 

complicado, sendo que a maioria das empresas do ramo utilizam como materia

prima fertilizantes basicos para obterem o produto final. 

A parte mais diffcil e cara do processo e justamente a obtengao deste 

fertilizante basico, mostrado no figura 1, onde pode-se acompanhar todo o processo 

de produgao de fertilizantes, desde as materias-primas ate o fertilizante final, pronto 

para o consume. 

Por isso, poucas sao as empresas do ramo, em todo o mundo, que possuem 

sua produgao totalmente verticalizada. 
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FIGURA 1 - FLUXOGRAMA DA PRODUCAO DE FERTILIZANTES 

FONTE: PETROFERTIUCOPPE- UFPR 
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2.1.2 Materias-primas nitrogenadas, fosfatadas e potassicas 

Estas materias-primas sao as mais importantes na fabricagao de fertilizantes, 

pais nitrogenio, f6sforo e potassic sao as elementos mais extrafdos pelas plantas. 

2.1.2.1 Nitrogenio 

Nitrates de s6dio e de potassic sao as adubos nitrogenados ha mais tempo 

conhecido pelo homem, sao resultantes de purificayao e extragao de depositos 

naturais. 

Mas a maioria dos fertilizantes nitrogenados sao preparados industrialmente. 

0 composto basico deste processo industrial e a amonia anidra que contem 82% de 

nitrogenio. 

2.1.3 Obtengao de materias-primas nitrogenadas 

Amonia + acido nftrico ~ nitrate de amonio 

Amonia + acido sulfurico ~ sulfate de amonio 

Amonia + gas carbonico ~ ureia 

Amonia + acido fosf6rico ~ fosfato de amonio 

Nitrate de amonio + calcaria ~ nitrocalcio (MANUAL SOBRE 

FERTILIZANTES DA SERlE "AGRICUL TURA DO PLANTIO A COLHEITA"). 

As mais utilizadas sao: 

• sulfate de amonia com 21 %deN e ureia com 45% deN 

• MAP com 10% de N e 54% de P20s e DAP com 18% de N e 46% de 

P20s. 

2. 1.4 F6sforo 

0 aproveitamento do f6sforo pela planta esta ligado as caracterfsticas do solo, 

as reagoes que ali ocorrem e ao tipo de composto fosfatado utilizado, sendo muito 

importante as caracterfsticas de solubilidade e granulometria do adubo. 
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0 f6sforo e mais usado pelos vegetais no infcio de seu desenvolvimento, 

assim o elemento deve estar disponlvel neste periodo. 

As materias-primas fosfatadas sao produzidas a partir de rochas fosfatadas 

(apatita ou fosforita), ap6s seu beneficiamento e concentragao, utilizando-se 

processes termicos (altas temperaturas) e qufmicos (acidos). 

2.1.5 Obtengao de materias-primas fosfatadas 

Apatita + moagem ~fosfato natural mofdo 

Apatita + calor ~ termofosfato 

Apatita + acido sulfurico ~ super fosfato simples 

Apatita + acido fosf6rico ~ super fosfato triplo 

Acido fosf6rico + am6nia ~ MAP e DAP (MANUAL DA SERlE 

AGRICUL TURA DO PLANTIO A COLHEITA). 

As materias-primas fosfatadas mais utilizadas na fabricagao de fertilizantes 

sao: 

• super simples com 18% de P - 20% Ca - 8% S 

• super triplo com 44% de P - 13% Ca - 1 % S 

• DAP com 46% de P - 18% N 

• MAP com 54% de P -10% N 

Tais produtos podem estar na forma de granules ou p6. 

2.1.6 Potassic 

Utilizado pelos vegetais em altas dosagens e encontrado nos minerais: silvita, 

silvinita, carnalita e langbeinita. 

2.1. 7 Obtengao de materias-primas potassicas 

• Cloreto de potassio (KCL) eo mais usado, apresentando 60% de K20. E 
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separado da silvinita por dissolugao e cristalizagao ou flotagao. 

• Sulfato de potassic e preparado a partir da langbeinita ou da reagao de 

acido sulfurico como cloreto de potassio. Apresenta 48% de K20. 

• Nitrato de potassic e obtido pela reagao do nitrato de s6dio com o cloreto 

de potassio. Apresenta 44% de K20 (MANUAL DA SERlE 

"AGRICUL TURA DO PLANTIO E DA COLHEITA"). 

Tais produtos podem estar na forma de granulos ou farelado. 

Fator importantfssimo na fabricagao de urn born fertilizante eo conhecimento 

das caracterfsticas ffsicas e qufmicas das materias-primas. 

Algumas delas nao devem ser combinadas com determinadas outras, pais 

sao incompatfveis, e tal combinagao proporcionaria urn produto final de qualidade 

inferior. 

Na fabricagao de fertilizantes sao adicionadas outras materias-primas alem 

das nitrogenadas, fosfatadas e potassicas, pois ha par parte dos vegetais a 

necessidade de varios outros elementos. 

0 calcio e o magnesia sao obtidos atraves de calcarios, super simples e super 

triplo. 

0 enxofre atraves de sulfato de calcio, sulfatos de amonio, super simples e 

outros. 

Os micro elementos sao obtidos assim: 

• bora atraves de acido b6rico e tetraborato de s6dio; 

• elora atraves de cloreto de potassio; 

• cobre atraves de sulfato de cobre; 

• ferro atraves de sulfato de ferro; 

• manganes atraves de sulfato de manganes; 

• molibdenio atraves de molibdato de s6dio e amonio; e, 

• zinco atraves de sulfato e 6xido de zinco. 

Ve-se assim, que algumas materias-primas fornecem mais de urn nutrients. 

Para atender a demanda de fertilizantes, o Brasil necessita importar 

anualmente grande parte das materias-primas, algumas totalmente, outras em 

menores quantidades, pois tambem sao produzidas no pafs (MANUAL DA SERlE 

"AGRICUL TURA DO PLANTIO A COLHEITA"). 
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2.1.8 Materias-primas e suas procedencias 

• Ureia- Mexico e Bulgaria, sendo tambem produzida no Brasil; 

• KCL - EUA, Canada, Espanha e Russia; 

• MAP- EUA, Russia e Brasil; 

• DAP - EUA, Russia e Brasil; 

• Sulfate de amenia - EUA, Polenia e Grecia; 

• Super triple- EUA e Brasil; 

• Amenia (NH3) Russia, Trinidad, Mexico e EUA (ANDA, 1983). 

Como se viu, existem varias fontes para cada nutriente N- K -P, dando ao 

fabricante op96es de uso, para que este possa suprir o mercado de fertilizantes 

mesmo com a ausencia de uma materia-prima. 

2.2 FERTILIZANTES 

2.2.1 Defini96es 

Fertilizantes sao substancias que se aplicam ao solo ou parte aerea dos 

vegetais com o objetivo de fornecer nutrientes essenciais para o seu born 

desenvolvimento (SANTOS, 1991 ). 

Como todos os organismos vivos, os vegetais tern suas necessidades 

nutricionais que sao supridas diretamente pela natureza ou pela adi98o de 

fertilizantes. 

Os componentes dos fertilizantes podem ser divididos em quatro categorias 

fundamentais: macronutrientes naturais [carbone (C), hidrogenio (H) e oxigenio (0)]; 

macronutrientes primaries [nitrogenio (N), f6sforo (P) e potassic (K)]; micronutrientes 

secundarios [calcio (Ca), enxofre (S) e magnesia (Mg) e micronutrientes [boro (B), 

elora (CI), cobalto (Co), cobre (Cu) ferro (Fe), manganes (Mn), molibdenio (Mo) e 

zinco (Zn)]. Enquanto os macronutrientes, principalmente os primaries, sao utilizados 

em maiores propor96es, da ordem de qui los por hectare1
, os micronutrientes, como 

o nome indica, sao medidos em gramas por hectare. 

1 Hectare: medida agraria que corresponde a cern ares; hectOmetro quadrado; dez mil metros 
quadrados. Dicionario Brasileiro Globo. 
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QUADRO 1 OS ELEMENTOS QUiMICOS ESSENCIAIS PARA 0 

CRESCIMENTO DAS PLANTAS 

Macronutrientes 

Micronutrientes 

Nutrientes 

Naturais 

Nutrientes 

Primaries 

Nutrientes 

Secundarios 

FONTE: MALAVOLTA, 1980. 

2.2.2 Fungao de cada nutriente 

Carbone 

Hidrogenio 

Oxigenio 

Nitrogenio 

F6sforo 

Potassic 

Calcic 

Magnesio 

Enxofre 

Boro 

Cloro 

Cobre 

Ferro 

Manganes 

Molibdenio 

Zinco 

Muito embora todos esses elementos tenham agao conjunta, colaborando uns 

com os outros no desempenho de diversas fungoes, segundo Malavolta (1980), 

podemos destacar a importancia e o papel representado por cada urn deles no 

desenvolvimento vegetal. 
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2.2.3 Nitrogenio 

a) Faz parte da molecula de clorofila, indispensavel a fotossfntese, promove 

a coloragao verde das folhas; 

b) e integrante das protefnas vegetais; 

c) auxilia a formagao da folhagem; 

d) favorece o rapido crescimento da planta. 

2.2.4 F6sforo 

a) Faz parte de compostos essenciais ao metabolismo vegetal (adenosinas, 

fosfolipfdeos, acidos nucleicos, etc.), que participam de fen6menos 

importantes como respiragao, fotossfntese e comunicagao genetica; 

b) estimula o crescimento e formagao das rafzes; 

c) auxilia na floragao e na formagao de graos e sementes; d) acelera a 

maturagao; 

d) favorece o desenvolvimento das bacterias no solo; 

e) melhora o valor dos alimentos e forrageiras. 

2.2.5 Potassic 

a) Ativa as enzimas que atuam na fotossfntese, respiragao, etc.; 

b) auxilia na formagao de amidos e agucares; 

c) da vigor as plantas, aumentando-lhes a resistEmcia; 

d) melhora a qualidade dos frutos; 

e) promove maiores colheitas e melhor desenvolvimento dos graos e 

a) sementes. 

2.2.6 Calcio 

a) Tern papel importante na reprodugao celular; 

b) colabora na formagao de rafzes e de sementes; 

c) auxilia a absorgao de outros nutrientes; 
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d) enriquece o valor dos alimentos e forrageiras. 

2.2. 7 Magnesia 

a) Faz parte da clorofila, sendo pois, indispensavel ao processo da 

fotossfntese; 

b) auxilia a formac;ao de oleos e gorduras; 

c) auxilia a absorc;ao de outros nutrientes, principalmente do f6sforo. 

2.2.8 Enxofre 

a) Faz parte dos aminoacidos (cistina, metionina, etc.), que integram as 

protelnas vegetais; 

b) entra na constituic;ao de vitaminas, enzimas, etc.; 

c) colabora na formac;ao do sistema radicular e da parte aerea das plantas; 

d) permite melhor atuac;Bo dos elementos nitrogenio e f6sforo; 

e) estimula a maturac;ao e o desenvolvimento das sementes; 

f) promove melhor nodulac;ao das leguminosas, aumentando a fixac;ao 

simbi6tica do nitrogenio do ar. 

2.2.9 Micronutrientes 

a) auxiliam a formac;ao de resinas, vitaminas, enzimas, etc., ativando 

diversos processes metab61icos da planta; 

b) colaboram com outros nutrientes para desenvolvimento harm6nico do 

vegetal; 

c) atuam na formac;ao da clorofila (MALAVOLTA, 1980). 

Os vegetais s6 absorvem nutrientes na forma mineral; assim quando estao no 

solo em alguma outra forma, necessitam sofrer ac;ao ffsica e/ou de microorganismos 

para passarem a forma mineral (MALA VOLTA, 1980). 
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Vista quais sao os nutrientes necessaries aos vegetais e qual sua fungao, 

mostramos abaixo o quadro das quantidades de cada nutriente necessaria para a 

produgao de 1 tonelada de algumas especies. 

2.2.1 0 Necessidades nutricionais dos vegetais 

Vista quais sao os nutrientes necessaries aos vegetais e qual a sua fungao 

em seu metabolismo, mostraremos abaixo o quadro das quantidades de cada 

nutriente necessaria para a produgao de 1 tonelada de algumas especies. 

A deficiencia de qualquer nutriente implicara em limitagao da produgao. 
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FIGURA 2 - QUANTIDADE DE NUTRIENTES NECESSARIOS PARA PRODUCAO 

DE 1 TONELADA DAS PRINCIPAlS CUL TURAS 
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2.2.11 Classificagao dos fertilizantes 

Fertilizante Simples- e o formate de urn composto qufmico contendo urn ou 

mais nutrientes vegetais. 

Ex. Superfosfato Simples. 

Fertilizante Misto- trata-se de urn fertilizante resultante da mistura de dois ou 

mais fertilizantes simples. 

Ex. Mistura de Ureia com Cloreto de Potassic. 

Fertilizante Complexo - e urn fertilizante que contem 2 ou mais nutrientes, 

resultante de processo tecnol6gico onde sao formados dois ou mais compostos 

qufmicos. 

Ex. Fosfato Monoam6nio- MAP 

Fertilizante Organico- e urn fertilizante de origem vegetal ou animal, contendo 

urn ou mais nutrientes vegetais. 

Fertilizante Organomineral- e urn fertilizante obtido da mistura ou combinagao 

de fertilizantes minerais e organicos (ANDA). 

2.3 ESTADO FiSICO DOS FERTILIZANTES 

2.3.1 Estado ffsico dos adubos 

Os adubos podem apresentar-se no estado solido (granulados, cristalinos ou 

farelados), no estado liquido e no estado gasoso. 

Como exemplo de adubo apresentado no estado gasoso, podemos citar a 

amenia anidra, largamente utilizada em pafses de agricultura mais avangada. 

Na forma lfquida, adubos flufdos atraves de irrigagao, por aspersao ou por 

infiltragao, ou mesmo diretamente no solo e comum aplicarem-se solug6es2 e 

suspens6es3 contendo diversos compostos solubilizados, principalmente compostos 

nitrogenados. As adubagoes foliares sao normalmente feitas sob essa forma, em 

pulverizagoes, na parte aerea do vegetal. 

2 Soluc;oes: lfquidos que contem substancias dissolvidas. 
3 Suspensoes: estado das partfculas s61idas que flutuam num llquido sem nele se dissolverem 
(DICIONARIO BRASILEIRO GLOBO). 
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No estado solido e que se encontra a grande maioria dos adubos utilizados 

entre nos, quer os fertilizantes simples, quer as formulas de adubo. 

Os fertilizantes simples apresentam-se sob as formas de po (ex. 

superfosfatos), cristalinas (ex. sulfato de amonio) ou granulado (ex. ureia). 

As formulas de adubo quando solidas podem-se enquadrar quanta ao aspecto 

ffsico, na seguinte classificagao: 

Farelada: tern aspecto pulverulento. Sao preparados pela moagem e mistura 

dos diversos adubos que a constituem. Apresentam com mais frequencia 

caracterfsticas ffsicas desfavoraveis, absorvendo umidade ou empedrando com 

facilidade. 

Mistura de granulos: tern aspecto granulado. Cada granulo contem apenas 

urn ou dais nutrientes. Sao preparados pela mistura de adubos simples, previamente 

granulados. Essas misturas podem ter baixa, media ou alta concentrac;ao. Par se 

encontrarem na forma de granules, essas misturas apresentam melhores 

caracterfsticas ffsicas e maior facilidade na distribuic;ao do que as formulas 

fareladas. Entretanto, em vista do peso especffico4 e do tamanho variavel dos 

granules das diversas materias-primas que as integram, elas apresentam, em maior 

ou me nor escala, o fenomeno da segregac;ao ( distribuic;ao irregular da materia-prima 

dentro da massa fertilizante). 

As materias-primas sao levadas atraves de elevadores ate seus respectivos 

silos, onde sao dosadas (pesadas) de acordo com o balanc;o da formula a ser 

produzida, seguindo entao para o misturador, onde ocorre a homogenizac;ao da 

mistura. 

Sao retiradas amostras de todos os lotes, e submetidas a analise qufmica 

para a confirmac;ao dos nfveis de cada elemento. 

Mistura granulada: tern aspecto granulado e sao preparadas pela moagem, 

mistura e posterior granulac;ao da massa fertilizante. Essas formulas tambem podem 

ter baixa, media ou alta concentragao. Sao bern mais homogeneas do que as 

anteriores, pais cada granulo contem os tres macronutrientes nobres, minimizando

se, dessa maneira, o problema da segregac;ao. 

4 Peso especffico: relayao entre o peso de urn corpo e seu volume (DICIONARIO BRASILEIRO 
GLOBO). 
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As materias-primas em forma de po, sao transportadas de seus boxes ate os 

silos balanc;a, onde sao dosadas, atendendo as quantidades necessarias para a 

produ<;ao de cada formula. 

Em seguida, atraves de esteiras e elevadores, tais materias primas seguem 

para o cilindro granulador, onde ocorre a mistura, sofrendo a injec;ao de vapor, 

formando assim, uma pasta bastante quente. Sob efeito giratorio do cilindro, vao 

sendo formados os granules, que seguem entao para o secador, e resfriador, 

passando a cada fase, par peneiras que vao conferindo ao produto a granulometria 

ideal. 

Apos isto, o produto atraves de esteiras segue para urn box, onde aguardara 

ate ser ensacado e embarcado. 0 produto rejeitado pelas peneiras (granulometira 

inadequada) retoma ao cilindro granulador para reprocessamento. 

Complexo granulado: tern aspecto granulado e sao obtidos atraves de 

processo tecnologico em que se formam dais ou mais compostos qufmicos. A 

granulometria e homogenea e cada granule contem todos os nutrientes garantidos. 

Semelhante ao processo anterior (mistura granulada) usa-se neste caso nao 

so materias-primas solidas, mas tambem lfquidas e gasosas, isto atraves de urn 

equipamento chamado Reator T. 

A capacidade de produ<;ao de misturas granuladas e de complexo granulado 

depende da formula, mas fica em tomo de 30 toneladas par hora. 

Formulas de alta concentrac;ao apresentam menores produc;oes, enquanto as de 

menores concentrac;oes apresentam maiores produc;oes par hora. 

Formulas de baixa concentra<;ao sao aquelas que apresentam soma de NKP 

entre 24 a 34% (05-15-10), media concentrac;ao de 35 a 43% (2-24-12) e, alta 

concentra<;ao acima de 43% (8-30-20), nao sendo permitido pela legislac;ao a 

comercializac;ao de formulas com menos de 24% da soma de N + P20s + K20 

(MANUAL SOBRE FERTILIZANTES DA SERlE AGRICUL TURA DO PLANTIO A 
COLHEITA). 

2.3.2 Fosforo no solo 

Existem normalmente nos solos agrfcolas quantidades de fosforos que variam 

de 300 a 6. 000 kg/ha. Desse fosforo total apenas uma pequena parcel a, (30 a 300 
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gramasAla), tern condigoes de ser prontamente assimilada pelos vegetais, 

encontrando-se solubilizada no solo. Essa parcela e chamada de f6sforo da solugao 

do solo. Durante o ciclo vegetativo da planta, o f6sforo existente na solugao do solo, 

a medida que vai sendo absorvido pelo vegetal, vai sendo reposto a partir de uma 

fragao do f6sforo total denominada f6sforo labil (labil quer dizer cede, que Iibera). 0 

P labil pode atingir 10 a 30% do P total e constitui a fonte de f6sforo disponfvel para 

as plantas. 

Ja em condigoes de plantio direto5 estabilizado, esta situagao tende a 

melhorar, dois ocorre uma reestruturagao do solo, aumento significativo no teor de 

materia organica, aumento significative de microorganismos que produzem acidos 

organicos, que por sua vez auxiliam no melhor aproveitamento do f6sforo existente e 

aplicado no solo. 

As analises dos solos mostram que nos solos agricolas existem quantidades 

de f6sforo disponfvel que variam de 1 a 1 00 kg/ha. Essa e a quantidade de f6sforo 

em condigoes de ser assimilado pelos vegetais. 0 f6sforo restante encontra-se na 

forma de compostos ainda nao solubilizados, de dificil solubilizagao ou totalmente 

insoluveis. Esta ultima fragao e chamada f6sforo nao labil (MALAVOLTA, 1980). 

2.3.4 F6sforo nos adubos 

Embora as plantas consumam quantidades de f6sforo menores do que de 

nitrogenio e potassio, as recomendagoes de adubagao indicam, para qualquer 

cultura, na epoca do plantio quantidades desse elemento quase sempre bern 

superiores as dos outros macronutrientes nobres. 

Essa diferenga se explica pelo baixo coeficiente de aproveitamento do f6sforo. 

Na verdade, apenas 5 a 20% do elemento colocado no solo tern condigoes de ser 

assimilado pelas plantas, contra 60 a 80% de aproveitamento do nitrogenio e 50 a 

70% do potassio. Essa baixa porcentagem de assimilagao do f6sforo decorre de 

fen6menos de absorgao e oclusao que se verificam no solo, genericamente 

denominados fen6menos de fixagao. 

Assim, alem de atender ao fluxo de absorgao do vegetal, boa parcela do 

5 Plantio direto: tecnica agricola de semeadura onde as sementes da cultura a ser implantada sao 
semeadas sobre a palha de culturas anteriores, sem o revolvimento do solo. (Controle de Plantas 
Daninhas em Plantio Direto. IAPAR: Circular n° 67 jun/91). 
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f6sforo aplicado e absorvido pelas argilas e sesqui6xidos e vai integrar o P labil, 

enquanto outra parte reage principalmente com o ferro e o alumlnio do solo 

formando compostos insoluveis que vao integrar 0 p nao labil. 

Essas reagoes de fixagao que ocorrem no solo sao reverslveis e o f6sforo 

insolubilizado pode voltar, em condigoes diferentes, a ser novamente liberado para 

os vegetais. A fixagao e liberagao do f6sforo dependem de diversos fatores, entre os 

quais e da maior importancia o nlvel de acidez no solo (MALAVOLTA, 1981). 

2.3.5 Compostos fosfatados que integram os fertilizantes 

0 aproveitamento pela planta do f6sforo que integra os adubos nao s6 esta 

ligado as caracteristicas do solo e as reagoes que ali se passam, como tambem as 

do tipo do composto fosfatado que foi utilizado. 

Sao muito importantes as caracteristicas de solubilidade e granulometria do 

fertilizante, alem da modalidade da sua aplicagao. 

Os produtos comerciais vendidos para fins de adubagao apresentam o f6sforo 

integrando principalmente os seguintes compostos: 

QUADRO 2 - COMPOSTOS FOSFATADOS QUE INTEGRAM OS PRINCIPAlS 

ADUBOS 

ADUBO 

Superfosfato Simples 

Superfosfato Concentrado 

Superfosfato Tripo 

Fosfato Bicalcico ou 

Fosfato Precipitados 

Farinha de Ossos 

Esc6rias 

T ermofosfatos 

Fosforitas 

Apatias 

COMPOSTO FOSFATADO 

Fosfato Monocalcio 

J Fosfato Bicalcico 

Fosfato Tricalcico 



MAP 

DAP 

] Fosfato Monoamonico 

J Fosfato Diamonico 

FONTE: A industria de fertilizantes fosfatado no Brasil. IBRAFOS, 1991. 

2.3.6 Fertilizantes fosfatadas 
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Rocha fosfatada e enxofre sao as materias-primas basicas para produgao de 

boa parte dos fosfatados soluveis comercializados no Brasil e no Mundo. 

A produgao mundial de concentrado de rocha fosfatica, em 1999, foi estimada 

em 138 milhoes de toneladas com uma queda de cinco por cento em relagao a 

1998. Os Estados Unidos da America produziram 41,5 milhoes (queda de 6,2%), 

Marrocos 24 milhoes, China 20 milhoes (queda de 20,0%) e Republica Federagao 

Russia com 11 milhoes de toneladas, totalizaram 70,0% da oferta mundial. Os 

Estados Unidos se mantem lfder com 30,0% entre os produtos mundiais, ficando o 

Brasil com 3,1% em 7° Iugar. Em termos de reservas mundiais, Marrocos tern 21 

bilhoes, Estados Unidos 4,2 bilhoes e Republica da Africa do Sui com 2,5 bilh6es de 

toneladas, representando juntos 78,0% das reservas onde o Brasil na 88 colocagao 

tern 272 milhoes de toneladas de concentrado de rocha. 

0 Brasil produz 60% do f6sforo utilizado na produgao de fertilizantes, 

importando assim os outros, expressivos 40%, ou seja, mais de 1.030,0 mil 

toneladas de P20s, por via maritima. 

Por outro lado, o Pafs e totalmente dependente da importagao de enxofre, 

materia-prima basica para a produgao de acido sulfurico. 

Este por sua vez, constitui-se materia-prima para a produgao de Superfosfato 

Simples e Acido Fosf6rico. A rota de produgao de fertilizantes fosfatados pode ser 

observado na figura abaixo (ANUARIO ESTATISTICO DO SETOR DE 

FERTILIZANTES, 2002). 
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QUADRO 3 - ROTA DE PRODUCAO DOS PRINCIPAlS FERTILIZANTES 

FOSFATADOS COMERCIALIZADOS NO BRASIL 

Super 
Simples 

Acioo 
Fosforico + 

+ Calor H Tenn ofosfato · 

MA.P 
DAP 

2.3.7 Necessidades nutricionais dos vegetais a cada estado de desenvolvimento 

Plantio - Normalmente, na germinagao e primeira fase de desenvolvimento, 

as plantas exigem quantidades substanciais de fosforo, principalmente para 

assegurar a boa forma~ao do sistema radicular. 0 nitrogenio e o potassic sao 

utilizados em quantidades mais reduzidas. 

Forma~ao - Na fase de forma~ao o elemento mais requisitado e o N para 

garantir um rapido crescimento e correspondente formagao da massa verde. 0 

fosforo e o potassic sao menos solicitados. 

Produ~ao - Na epoca de produgao, o nitrogenio e o potassic sao requeridos 

em grandes quantidades mais ou menos equivalentes, para atenderem as 

necessidades da planta na fase de forma~ao dos frutos e das sementes e na 

renova~ao da area foliar. 0 fosforo e menos consumido nesta ocasiao. 

Assim sendo, as formulas de plantio tem geralmente Indices de fosforo 

superiores aos de nitrogenio e potassic. As formulas usadas no perlodo de 

desenvolvimento e forma~ao do vegetal tem quantidades de nitrogenio superiores a 

dos outros dais macronutrientes e as formulas de produ~ao normalmente possuem 
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teores menores de f6sforo e Indices quase equivalentes de nitrogenio e potassio 

(MALAVOLTA, 1980). 

2.3.8 Epocas de aplica9ao do adubo 

As aduba96es podem ser feitas antes, durante e depois de estabelecida a 

lavoura. 

Adubacao de pre-plantio - sao feitas com algum tempo de antecedencia ao 

plantio. E o caso das aduba96es de correyao, visando a elevayao dos nfveis de 

f6sforo e potassio no solo ou das aduba96es organicas, que objetivam melhorar o 

fndice de materia organica e promover maior disponibilidade de nitrogenio. Em 

culturas permanentes, muitas vezes, faz-se tambem a aduba9ao nas covas, com 

pequena antecedencia ao plantio. 

Adubacao de plantio - Sao feitas concomitantemente com o plantio. No caso 

das culturas anuais a opera9ao e feita conjuntamente, atraves das semeadoras 

adubadoras. Nas culturas perenes, o plantio segue a aplica9ao do adubo qufmico e 

do organico, os quais sao bern misturados com a terra, no fundo da cova ou sulco. 

Adubacao de p6s-plantio - Nas culturas anuais geralmente aplica-se, 

depois do plantio apenas o adubo nitrogenado. As coberturas nitrogenadas sao 

feitas de 35 a 60 dias ap6s a emergencia da planta, na epoca em que sao mais 

intensas as suas necessidades de nitrogenio. 

No caso das culturas permanentes, as aduba96es de p6s-plantio sao 

divididas em aduba96es de forma<;:ao, feitas durante os primeiros anos de vida da 

planta, visando o seu melhor desenvolvimento e aduba96es de produyao em que se 

procura repor o saque de nutrientes feito pelas safras consecutivas. Nesse caso os 

nutrientes sao normalmente calculados e repostos em fun9ao da safra pendente. 

2.3.9 Fechamento de formulas fertilizantes 

Refere-se a combina9ao de diferentes materias-primas, com diferentes 

concentra¢es e dosagens, para se obter como produto final o fertilizante pronto 

para o uso. 



34 

Estas formula96es tern o objetivo de fornecer nutrientes vegetais em 

quantidades e propor96es adequadas aos diferentes tipos de solo e as 

necessidades particulares de cada cultura. 

No mercado existem n numero de formula96es de fertilizantes diferentes e, 

cada uma apresenta uma combinayao diferente de materias-primas e suas 

dosagens. 

Uma mesma formula pode, quimicamente e legalmente, ser produzida com 

diferentes combina96es. 

lsso possibilita ao fabricante optar por materias-primas de maior 

disponibilidade no mercado e com melhores pre9os; mas tambem da margem a rna 

fe de alguns fabricantes, que utilizam materias-primas de baixa qualidade e, que 

podem prejudicar o born desenvolvimento de uma lavoura. 

"A qualidade final de urn produto, e diretamente proporcional, a qualidade da 

pi or materia-prima, utilizada em sua produ9ao." 

(Fonte desconhecida). 

Fechamento de formulas: as formulas sao expressas em porcentagem. 

Portanto a formula 00-30-10 apresenta 300 kg de P e 100 kg de K a cada 1.000 kg 

da formula. 

NKP 

Formula: 00-30-10 

Materia-prima 

KCL 

Super triplo 

Fonte de P, Ca 

Super simples 

Fonte de P, Ca, S 

kg/T 

167 

513 

320 

1000 kg 

Fornece 

100kg de K 

236 kg de P 

64 kg de P 

Formula 4-14-08 + 13% Ca + 8% S + 0,2% Zn + 0,05% B 

Materia-prima = kg/T 



Sulfate de amonio 

Fonte deN e S 

Super simples amoniado 

Fonte deN, Ca, S 

KCL 

Fonte de K 

Sulfate de zinco 

Ulexita (Bora) 

= 140 

= 710 

= 135 

=10 

=5 
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Assim, para atender-se as necessidades nutricionais da cultura da soja em 

urn determinado solo, seria precise adubar tal terrene, com 300 quilos par hectare, 

da formula 00-30-1 0, que forneceria ao sistema solo/planta 90 kg de fosforo e 30 kg 

de potassic, lembrando que a soja produz seu proprio nitrogenio, nao sendo 

necessaria adiciona-lo na maioria das vezes. 

2.3.1 0 Legislagao Ministerio da Agricultura 

A Legislagao Brasileira estabelece limites de tolerancia a serem observados 

pelos fabricantes de fertilizantes, conforme dados abaixo. Tais limites visam proteger 

o consumidor e normalizar o setor, as vezes, vitima da rna fe de alguns fabricantes. 

Tolerancias: 

1 ) Para N-P205 e K20 isolados 

• Tear de nutrientes ate 5 = 15% de tolerancia 

• Tear de nutrientes maior que 5 = 10% tolerancia (limite ate e pontos) 

Ex.: Formula 02-20-18 

Formula 1,7-18-16,2 ~ aceito pela lei como sendo 02-20-18 

2) Micronutrientes (Zn-8-Mn-Fe-Cu-Mo) isolados, na formula~ 30% tolerancia 

Ex.: 02-20-18 + 10%Ca + 5%S + 0,5%Zn + 0,5%Mn + 0,1%8 + 0,1%Cu 

02-20-18 + 10%Ca + 5%S + 0,35%Zn + 0,35Mn + 0,078 + 0,07%Cu 
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Como mostrara a tabela a seguir, o agricultor ao comprar uma determinada 

formula de adubo esta adquirindo na verdade X quilos de nutrientes, mas o 

fabricante pode, dentro da lei, entregar quilos a menos de nutrientes por tonelada de 

fertilizante. 

Analisando a tabela, muitos podem pensar que a diferenc;a de 5% e pequena 

e sem importancia, mas 5% no prec;o de uma tonelada de fertilizantes e um valor 

altfssimo. 

Uma tonelada da formula 02-20-18 + micronutrientes tem o prec;o de R$ 

615,00, onde 5% equivale a R$ 30,75 por tonelada. Em uma compra de 100 

toneladas os tais 5% representarao R$ 3.075,00. 

TABELA 1- DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE TOLERANCIA 

AGRICULTOR N P20s K20 Ca s Zn Mn 8 Cu 

COMPRAR 02 20 18 10 05 0,5 0,5 0,1 0,1 

RECEBER 1,9 19 17,1 07 3,5 0,35 0,35 0,07 0,07 
. . , . 

FONTE: Mm1steno da Agncultura 

2.3.11 Sintomas de deficiencia nutricional 

Plantas mal nutridas tem prejudicado seu normal desenvolvimento, 

apresentando caracteristicas diferentes das normais, como colorac;ao e tamanho de 

folhas e frutos, e principalmente diminuic;ao da quantidade e qualidade da sua 

produc;ao. 

Gada nutriente em deficiencia apresenta sintomas diferentes no vegetal, 

conforme figura abaixo. 

Nutrientes que tem facil translocagao no metabolismo da planta, apresenta os 

sintomas nas folhas mais velhas, como por exemplo o fosforo. 

0 , calcio tem baixa translocac;ao, apresentando assim seus sintomas 

iniciais nas folhas mais novas. 

A deficiencia de qualquer nutriente sera o fator limitante da produgao e de 

nada adianta fornecer ao vegetal uma maior quantidade de nitrogenio se sua 
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.necessidade e de manganes. 

Todos os nutrientes devem ser fornecidos em doses adequadas e 

estarem a disposi9ao do vegetal no momenta correto. 
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2.3.12 Consume mundial de fertilizantes 

Com o crescimento da popula<;ao mundial aumenta tambem a demanda por 

alimentos, necessitando entao obter-se maiores produtividades por area e aumentar 

a propria area de plantio; mas poucos sao os palses como o Brasil, que possuem 

areas agricultaveis ainda nao exploradas. Outro fator importante e que nem tudo que 

se planta e colhe nas lavouras e para alimenta<;ao. 

Muitas culturas, especies vegetais, sao utilizadas como materias-primas para 

outros setores, como o textil que utiliza algodao, cultura que ocupa uma enorme 

porcentagem das areas plantadas no mundo e nao serve para alimentac;ao. 

Assim, com as areas ja em uso, necessita-se incrementar a tecnologia para 

se alcanc;ar mais produ<;Bo por area. 

Esta tecnologia esta no uso de sementes melhores, maquinas mais eficientes, 

fertilizantes que atendam as necessidades das plantas, mao-de-obra eficiente, etc. e 

ainda contar com condic;oes climaticas favoraveis. 

Em rela<;ao aos fertilizantes, os vegetais respondem com maior produtividade 

e qualidade, a sua adi<;Bo. Mas apesar disto, a produ<;Bo mundial de fertilizantes nao 

vern crescendo linearmente como mostra a tabela abaixo. 

TABELA 2- MAIORES PRODUTORES .DE FERTILIZANTES EM MILHOES DE 

TONELADAS METRICAS 

1998 1999 2000 

CHINA 28,46 29,48 29,16 

EUA 23,40 20,57 16,47 

INDIA 13,67 14,32 14,68 

CANADA 12,70 12,65 13,00 

RUSSIA 9,28 11,03 11,50 

MUNDO 146,40 145,28 141,86 

FONTE: ONU I FAO 
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2.3.13 CONSUMO MUNDIAL EM MILHOES DE TONELADAS METRICAS DE 

FERTILIZANTES 

A tabela a seguir, se comparada com a anterior, mostra que oferta e procura 

vern mantendo uma razao sem grande sabra ou falta. 

TABELA 3- CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES POR PAiS 

1998 1999 2000 

CHINA 35,83 36,44 34,65 

EUA 19,77 19,56 18.51 

INDIA 16,80 18,06 16,73 

BRASIL 5,85 5,87 7,43 

FRANCA 4,84 4,75 4,15 

MUNDO 138,16. 140,54 136,44 

FONTE: ONU- FAO 

2.3.14 Consumo brasileiro de fertilizantes 

Ha dez anos, o Brasil produzia em torno de oitenta milhoes de toneladas de 

graos e poucos acreditavam que este numero chegaria aos cern milhoes; mas 

chegou e ultrapassou. 

Na safra ano agricola, 1991/1992 o Brasil produziu 18 milhoes de toneladas 

de soja. 

Em 1993/1994 a produc;ao foi de vinte milhoes de toneladas (QUADRO 

REVISTAANUARIO DA SOJA, 1997). 

Esse salta na produc;§o deve-se ao maior numero de hectares plantados e 

tambem ao aumento da produtividade por area. 

Em 1995, o Parana colhia a media de 2.400 kg/ha de soja, na safra 

2003/2004 a produtividade de soja passou para 3016 kg/ha, ano em que as 

condic;oes climaticas nao foram as mais favoraveis. 

Nos anos de 2003 e 2004, o consumo de fertilizantes no Brasil foi muito 

parecido, em torno de 22,7 milhoes de toneladas, 5,4% do consumo mundial (IBGE). 
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A cultura da soja, Glycines max. que utilizou 39% deste fertilizante, produz 

seu proprio nitrogenio em simbiose6 com bacterias, nao necessitando assim 

adubacao complementar. lsso leva a diminuicao das quantidades do nutriente 

nitrogenio em rela<;ao a f6sforo e potassio, utilizados nos fertilizantes. 

A soja juntamente com as culturas do milho, cana de acucar e cafe, atingiu 

mais de 73% do total das vendas no mercado brasileiro de 2004 (MINISTERIO DA 

AGRICUL TURA). 

2.3.15 Consumo de Fertilizantes por cultura 

Apesar de soja, milho, cana-de-acCJcar e cafe serem as principais culturas 

plantadas no Brasil atual, existem outras tambem importantes, principalmente para a 

alimentacao humana, e que consomem enorme volume de fertilizantes. 

Na figura a seguir, poderemos visualizar tal consumo por cultura, ressaltando 

que tais porcentagens podem variar bastante de ano para ano, dependendo da 

oferta mundial e dos precos. 

Entre as "outras" pode-se incluir a mamona, que sera utilizada na producao 

de biodiesel, portanto com tendencia de aumento de area e adubacao. Por outro 

lado a cultura do fumo tende a estabilizar ou ate diminuir, devido a campanhas 

mundiais contra o tabaco. 

FIGURA 3- PRINCIPAlS CUL TURAS E SEU CONSUMO EM % 

Soja 
39% 

Outra:s: 
5% 

Milho 
17% 

FONTE: BUNGE FERTILIZANTES 

6 Simbiose: vida em comum de dois organismos de especies diferentes,na qual ha beneffcios 
recfprocos. Dicionario Brasiteiro Gtobo. 
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Conforme observamos abaixo, ha urn maior consumo de potassio (K) e 

fosforo (P) em relayao ao nitrogemio (N), vista que a soja e a cultura mais expressiva 

no consumo de fertilizantes, e e uma planta leguminosa, absorve o nutriente (N) da 

atmosfera. 

Em 2004 a formula media da mistura NPK foi 10 - 15 - 17 igual a 2003. 

Em 2004, os maiores crescimentos foram observados nos estados do Rio 

Grande do Sui, Parana e Bahia. 

A regiao Centro-Oeste e o principal polo agricola brasileiro, com altas 

produtividades. Continua ainda com muita area disponivel para o crescimento, seja 

ela em cima de pastagem au abertura de novas areas. Em fun<;ao disto, esta regiao 

passa a ser a principal consumidora de fertilizantes. 

A sazonalidade de 2004 foi maior em relayao a 2003. No primeiro semestre 

de 2003 foi entregue 34% do mercado contra 30% de 2004 (www.cetem.gov.br). 

Urn motivo a mais para esta sazonalidade em 2004 foi o aumento e posterior 

redugao da aliquota do cofins sabre os fertilizantes, quando o agricultor aguardou 

para adquirir seus insumos apos a reduyao de tal contribui<;ao. 

2.3.16 Sazonalidade do setor de fertilizantes 

No grafico abaixo podemos acompanhar a sazonalidade do setor fertilizantes 

brasileiro. As culturas que mais consomem fertilizantes no Brasil sao as de verao; 

milho, soja, cana, etc; explicando por que nos meses de julho a novembro e que se 

tern a maior demanda. 

FIGURA 4 - ENTREGA DE FERTILIZANTES MES A MES 

3.500.000 --·--·--·---------------·------ -1 

3.000. coo .,. .. -........... ==\. i 
2.500.000 ,,, .. _L .......,____._'· ' ·~ ....------. 

- "":Jib- .......--- "'..., '< _J --4-2002 
2.000.000 4--------,.,=· «,_ ··. l _.._ 2003 

1.500.000 ;;;;.;:..~__....--........_:;;-....,., ·;;,;;;..-:/ _""'_ ... _' _______ <':t_.......,·~ 2004 
1.000.000 --......-. -- 1 

500.000 +------------------1! 
0+-~~~-.-r-.-~~~~-~ 

'>$ ~<i} ~~ ~ #' ,...... '>~ ~0 ~0._ 0~ ~ '0~ 

FONTE: BUNGE FERTILIZANTES 
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2.3.17 Distribuigao geografica do fertilizante no Brasil 

0 Brasil sempre foi urn pals agricola, e hoje o agroneg6cio vem apresentando 

resultados extremamente positivos, o que impulsiona a expansao da agropecuaria 

em areas antes nao cultivadas, redistribuindo o consumo de fertilizantes nas 

diferentes regioes do pals, nao ficando mais concentrado apenas nas regioes sui e 

sudeste, como mostram os quadros abaixo. 

QUADRO 4 - ENTREGAS DE FERTILIZANTES E AS FORMULAS MEDIAS POR 

ESTADO- 0 VOLUME ESTA EM TONELADAS 

r··-~ .. C ........... : ..... ~.:.: ............ :_,; .......... : .......... , ("""""''··-·-~-~ ............ :. ,~:.: ..... f ' .. :·_ .~:.; .............. .; r•--···•i 

1 ; l · Form 
.~Re9iiaTE"sia'C1<>··"' ,, __ ~ -fi~1al _ _c;_ C----~ ----· ,.·.:. _ ..... .::. .... , _·-'""-''---'·- ;_._, _____ , 

.---.. ··-···------~----·-----·--··••v·~--~--- r·--···--------·----~- ·---·· !'"'·------------~ r·-···· 
i : iN !P IK 

; ~-~~-;_ ___ .,_":_:_~ .• ...:..., __ __:,_,., ;_, ____ , __ ._,,,,~,.,,.~ ~''""'"':''_•;; __ ,.:,,;.,, v••• __ ,:_.....:._ ~..; . ..:..,_ ! . • • ., l 

;! Rio Grande do Sui !2.826.288 !10 16 18 
~ . -. ' . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . ! -. . . . . . .. . -- . . . . . : ' . rsanta-ca1ar:i·ri-a··----- ·--·fs39 .693 ______ [1_5 __ 12 
-!''-'-';;:.:.:.: ... .:.: ...... _,_, __ , __ ,,_,, ____ :.; ____ ,_, ___ , ___ r···-.. ·'--·-··-------- ~------r .... _________ .... _ 
.-'-"-'· .. --.. ::.:------------...:.. ............... : ...... ...... ---------.. · .. -·--'-··----· , . ....:. ............... - r-----· 
jTotal Regiao Sui . !3.465.981 _ ,i 11 j15 117 
·:-- _:: ..... .:.. •• ______ ..:.:..c. ___ ; •....••• :: ..... ... :. l... . .... ... :: ..... _; ______ ·r·····"''' r; __ ; ______ ; __ l ____ . 

-f§I~~~=t~~~~~~~=~~-:~: :·-.l~~~~~~=~~ .. :.r~=i~~ -~~-=---~-!1~' 
IEspirfto Santo !232.091 j11 )5 !14: 
,:----------~~ ........... -.~--..:... ..... ~---------.... ,. ..... -· ...... .;.:...: . . 

iGoias . !2.117.464 · 7 18 
,' '· · 

·,.c..;:__;_ ____________________ ...... ..:.. .... ,.:::.: .. ;._. __ .::..:..:.:: .• ,:;...:.. r-.::.:c. ,. .. c..: .. _ .. _;:;.; ... _,_ 

JMinas Gerais ... 

Rio de Janeiro '15 : 
: r ''-:'·'::: .... c:.;;...;_::.:.:..-'-'·'---------·-"·- r-...... :;.;c.;..:.. __ ,_.c;;._ r.:: ... :.... !...:. ..... - -.----·--'--' . : 
jSa?Paulo .. . . . 13.090.876 115 110 .. . . _18 

~~~~~I~~=~~~-~~~~=~~~:~:~:~i~~~~~~~-~~r~~~- ~~~::=~~~=~ i,~?.-! 
!;~ .. --~-~----:_ .. :.. .. ~._.:__;:_;._,.~----~-w~._, . ..:.:... ____ ..... ~. ;--··_:_ ____ ..._ _ __ r:;..... ; __ ..... ;._. _ ....... ~-----l 
!Total Regiao Centro !16.848.843 ! 10 115 !1 7 ! 

·.t-~~~=:~:,~---'--~-=~---~~----~-~: .. _:~·~r.:--~::.~---~--~:-,~-:~c~· c~-~-~,--==~-[~~-' 
iTotal Centro-Sui 120.314.824 110 !15 :11 ! 
~----· .. : ... :., ___ _; __ ;; __ , __ ; __ _c __ ; : ...... (_, _ _ _ c__c__; ____ l~- :---------...C.. ...... ,. __ ., 

·~~~=~-=~;§€f§:_!Ii:=_0Ei 
!Ceara :33.497 !24 !8 !12 i 
. ~ ............... ..: ............... --..:. .... : ................ : ............. ; ........ -: ....... ----·-·'-·--" ; ........... ;..: .. .................. _: ...... ; .......... ~I 
!Maranhao !302.189 !4 119 117 1 

·!...o;. ... c.;..;. .. ,,,:.;;..,, .. ;,;.¥.;~~~..;. ··-·~-·""-"-·~.:. ... ~ .• :....;.· .•• :.o.,.;~,,...;.;, _ .. ,:...;..~ • .:.:-.;..;.....;.;...:;. _ , . ...;...,...:.~v .;.:. ... _ ...• -.: ....... :.v.M-·.;.... •.•. .;.,....-~;....: • . ~ . •. . :....; 
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, ,,,,; ________ ~--~------; ____________ ~------~---·~"'-···----;..:, ,~-~-----~-~----~----- t-~--- ________ ...,. ____ ~--~~~-·--- ·-·~------ ' 

iParaiba 147.473 !12 17 i17 : 
; • • ,,,,,,, ,::.:. ,: _;_ ' " ,,_ ' '"""''~'~' ' ' ..;,,,,,,_ ' '"' ' ' ' '_':...:. •• ...;..., ,_, , . · • • o••o • 'o ;.:~ •o _;,;,,N•-••·•-••:....:•" ...:...._,_ '' o ; •• ; ,::;: • o • ~---·-·••••-•.:...:_.__:..,. ___ ,, ~---·- "-~ 

jPernambuco . !187.383 j13 j7 )15 i 
. [F>i~~t-·· -·-~·--~-- -- - -- - ------ - ~1-a-8:768-----·· i4·-· r1·9'"···-· -·---· r1:;j 
r··--~---··--"-""··------~--~-#---~-----------~--~-~: ,-----.. ·---~-------------~ r-·------ , .... ·----~------------··-· .---------:1 

jRioGrande do Norte 147.719 . i13 j8 111.1 
•j se-~gipe ·-·-······ ··-- ·- ······r1iT1a ·· -· ··· r17 r1 ·1· --- ......... ,14'i 
r-···------------------------------------------------·-: 1---------------~------------~- ; ·-----·· ;---------~-·~··----....:~ ;--~·· · ( 

l I ! 

• ; ,.,,,~,:...:.....:..~~-:...M..:....~~-.".-.'.:~:..:.-• ..:.~.,,:..:..:. • ...:.. ,,~,:~M-•••><•o."•~ i-~,,:,,_,~--··-· -.....:. .... ~~·-•••: ~-------· :~·--•·.,-·--··-~•-•>•• ~: . .....:.. .. i 
JTotal RegiaoNordes.te 12.260.342 !9 . j13 . . J16 J 
.. ·---- - ·--------·-· -- -- ~ ------.- ""'" '! . i ••. ·- -~--·-1 
r···-···----··-.. ---.. ------............... ........ , , ... ___ ....................................... 1 ...... --··---~- r ......... , • 
iAcre l621 Is ;16 i11 ! 
:....:..:.:.:...::_·,;;.;:.:... .. _._·_.::~.:.:.. .. .;........::... .•. ....:......:..... •. _,, ____ ·:....".:.. .. :....:~ ~ .. ___ :. ..• ...:... ... _,;_,, _ ____:;_ ___ :....., :---~~- -~--.. ---.. ·-------......::...·--~ ~-~----~ j 

!Amapa !7.189 19 !9 /22 i [Amaianas ___ ··--······ ... ·· · .655 _____ · f11 '[12-· 
fP"ar~-·------------------ ·--·--

I ·. . .. . . . . . . . . . ·i:Yatai-R"e9i§·c;-"Nc;r1e ____ l 1-92-~23 __ .. __ ~!a - !15- -·-----~:1-7 1 

·r~:=•~~-·~- ---=~=-~.:~~=·_::.:.· _ ··_ -.~--~_:::~-.=~=~-~. ::·c-., r-.: :~-=-~=-: -·t:-.-.=: 
iTotat Norte-Nordeste :2.452.665 i9 j13 !16 1 
f''""""'"''"'''""'"''"'"''·'_;;, ........ :_ ... ,:.:...; ............... r.: .. c;,,_,,; .;._ .. ,;..:..• .. --,········-· [""-'""""''~'··--·· ~---··--'·1 

E~t.~~:~r.~~i~- ----:~,- .... :- · ··j·*~·:fs-7.-4a-9J1"D' t~~s·-·_· :---Fil 
FONTE: www.cenem.qov.br 

FIGURA 5- DISTRIBUICAO DE FERTILIZANTES POR REGIAO 

FONTE: www.bunqefertilizantes.com.br. Acessado em: 21/04/05. 
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A regiao dos Campos Gerais - Ponta Grossa - Pr., consome anualmente em 

torno de 350.000 toneladas de fertilizantes, onde as culturas mais plantadas sao 

soja e milho. Assim o consumo de nutrientes aponta sempre para a utilizagao em 

maior quantidade dos nutrientes f6sforo e potassic. 

2.3.18 Vendas de fertilizantes no Brasil (em tonelada metrica) 

Para atender a crescenta produ~o agricola brasileira, o setor de fertilizantes 

vem se reestruturando e crescendo, conforme dados abaixo, para poder atender a 

demanda, conforme mostra a tabela 4 a seguir. 
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2.3.19 Consume de fertilizantes no Brasil 

2001 17.069.214 

2002 19.114.268 

2003 22.796.232 

2004 22.76'7~~9 

TABELA 4 - PRODUCAO DE FERTILIZANTES 

2001 7.597.279 

2002 8.071.156 

2003 9.353.177 

2004 9.783.952 

TABELA 5 -IMPORTACAO DE FERTILIZANTES 

2001 9.772.638 

2002 10.491.293 

2003 14.679.124 

2004 15.468.438 

FONTE: ANDA - Associac;ao Nacional para Difusao de Adubos. 

De todo o fertilizante comercializado no Brasil, 40% refere-se ao nutriente 

f6sforo, sendo que a produc;Eio nacional deste elemento e da ordem de 50%. 

Como o Brasil nao tern condic;oes de produzir toda a materia-prima 

necessaria, acaba importando anualmente 50% do f6sforo que utiliza, 64% do 

nitrogenio e 88% do potassic. 

Todo este volume chega atraves de navios, seguindo dos portos ate as 

fabricas por caminhoes e trens, movimentando vigorosamente o setor loglstico do 
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pals (ANDA). 

Com relagao aos preyos das materias primas fosfatadas no mercado mundial, 

verificou-se uma certa regularidade entre 1990 e 2002, mas mesmo neste perfodo 

houveram algumas fortes oscilagoes nos pregos de alguns produtos em anos 

isolados. 

Historicamente o preyo do super triplo gira em torno de US$ 150,00 a 

tonelada, o DAP tern seu prego medio em US$ 200,00 por tonelada, semelhante ao 

prego do MAP. 

A partir de 2003 os preyos aumentaram devido a maior demanda de alguns 

pafses, impulsionados pela baixa no estoque mundial de graos, principalmente da 

soja. 

A forte expansao da demanda asiatica por alimentos elevou os pregos das 

principais commodities, incluindo os fertilizantes. 

lsto, aliado ao fato de, como ja vimos, a oferta mundial de fertilizantes nao 

aumentar significativamente, elevou os pregos dos fertilizantes no mercado mundial. 

No Brasil isto tern urn peso ainda maior, pois a variayao cambial pode 

encarecer muito os insumos, como por exemplo em 2002, quando da eleigao 

presidencial, epoca em que o d61ar chegou a ser cotado a quatro reais. 

A materia-prima produzida internamente no pafs acompanha o mercado 

internacional, em d61ar. 

0 volume importado e enorme e 0 preyo por tonelada de fertilizantes e alto, 

obrigando as empresas do ramo a planejarem muito bern suas agoes. 

"Dos fertilizantes consumidos no Brasil, 57% vern do exterior, fazendo do 

setor urn dos responsaveis pelo deficit do setor qufmico brasileiro. As importagoes 

chegam a US$1 ,2 bilhoes enquanto as exportagoes atingem apenas US$1 00 

milhoes" (IBGE). 
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3 LOGiSTICA 

3.1 DEFINICOES 

Parte da arte da guerra que trata do planejamento e da realizagao de: projeto 

e desenvolvimento, obtenyao, armazenamento, transporte, distribui9ao, repara9ao, 

manuten9ao e evacuayao de material (para fins operativos ou administrativos) 

(DICIONARIO AURELIO). 

Logfstica sempre foi utilizada no decorrer da hist6ria, mesmo quando nao se 

sabia que a estava usando. 

3.2 HISTORICO 

0 hist6rico Alexandre o Grande, utilizava logfstica em suas conquistas, e 

talvez isto tenha sido urn grande diferencial para o seu sucesso. 

Suas tropas consumiam diariamente trinta mil litros de agua e cern toneladas 

de alimentos. 

Dias a frente das tropas viajavam batedores encarregados de conhecer a 

regiao, escolher o melhor e mais seguro caminho, espionar os inimigos e 

principalmente obter agua e alimentos aos demais. Procuravam oferecer op96es. 

Quando o exercito chegava a uma determinada vila para descansar, ja estava 

a sua espera tudo o que precisaria e tambem informa96es sabre os "fornecedores", 

colaboradores ou nao. 

E assim foi durante toda a hist6ria da humanidade. Os grandes lfderes nao 

encaravam a guerra apenas como o campo de batalha, mas sim, enxergavam todo o 

processo da guerra, preocupando-se tambem com o antes e o depois da luta. 

Dentro do mundo empresarial logfstica e a uniao de quatro atividades: a 

aquisigao, a movimentac;ao, a armazenagem e a entrega de produtos, que devem 

estar em sincronia, obedecendo a urn planejamento logistico desenvolvido em 

conjunto pelos departamentos de marketing e produ9ao. 

Outra definic;ao de logistica e talvez mais completa e a do Council of Logistics 

Management, "Logistica e a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento 

que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e economico 
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de materias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bern como as 

informagoes a eles relativas, desde o ponto de origem ate o ponto de consume, com 

0 prop6sito de atender as exigencias dos clientes". 

Logistica e urn processo bastante amplo que envolve inumeras atividades e 

tende a se tamar cada vez maior, encampando e criando novas fases do processo 

produtivo. 

Se no passado uma industria produzia praticamente todas as pegas ou partes 

de urn produto hoje ja nao o faz mais. 

Preocupa-se apenas em produzir o seu produto final, adquirindo as diferentes 

partes necessarias, de diferentes fomecedores, tomando-se muitas vezes apenas 

urn mantador. 

Esta pratica tomou o produto final de todas as empresas mais parecidos urn 

com os outros, pais o maior diferencial entre eles sera a produgao ou montagem. 

Mas na pratica esta atividade veio a baixar custos, pais o fabricante do 

produto final pode concentrar-se apenas no seu produto, sem gastar em 

desenvolvimento das diversas partes, sem a necessidade de grande estoque e 

tendo sempre o fornecimento de empresas especializadas em determinadas pegas 

ou materias-primas. 

Mas esta pratica envolve mais empresas e pessoas no processo e todas 

devem estar na mesma sintonia para que o processo transcorra como previamente 

planejado e acordado entre as partes, pais se o cliente final nao ficar satisfeito, nao 

e para o fornecedor de embalagens que ele reclamara e sim para o fabricante ou 

mantador do produto final. 

Neste ponto entra a logistica que monitora todas as fases desde o 

planejamento, compra, transporte, armazenagem, etc., sempre com informagoes 

detalhadas de cada etapa. 

3.3 CADEIA DE ABASTECIMENTO 

Diante da constante mudanga nos mercados ha par parte das empresas a 

necessidade de aprimoramento continuo de produtos e servigos. 

E precise tambem antecipar -se as mudangas, sair na frente dos concorrentes 

e criar novas produtos e mercados. 
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Para isto e necessaria que fomecedores sejam mais do que apenas 

fornecedores, e sim sejam parceiros, colaboradores comprometidos com a mesma 

causa, pais o sucesso e a eficiencia de urn trara beneficios mutuos, onde todos 

lucrarao e garantirao a continuidade do neg6cio e dos Iueras, principalmente quando 

a parceria consegue baixar os custos e agregar valor ao produto, encantando o 

cliente. A isto podemos chamar de gerenciamento da cadeia de abastecimento ou 

Supply Chain Management. 

Em mais este ponto a logistica e fundamental, pais e atraves de urn born 

processo logfstico que urn produto de qualidade chegara ao consumidor atendendo 

todas as suas expectativas, de pre~. custo, prazo, etc. 

0 cliente nao quer entregas "supersonicas"; ele quer que o produto adquirido 

chegue no momenta adequado, dentro dos prazos acordados. Entregas antecipadas 

ou atrasadas poderao gerar problemas, como tambem entregas de quantidades 

diferentes do combinado. 

Mas para a logistica cumprir seu completo papel e indispensavel urn eficiente 

sistema de informa98o onde fomecedor, produtor e consumidor final possam obter 

informa<;6es confiaveis a qualquer instante e ponto da cadeia, que muitas vezes e 
longa, apresentando varias etapas, como mostra a figura abaixo. 



3.4 ELEMENTOS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

FIGURA 6- ELEMENTOS DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
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FONTE: NOVAES, A. G. Logistica e gerenciamento da cadeia de distribui~ao: 
estrategia, operac;Bo e avaliac;§o. Rio de Janeiro: Campus, 2001. p. 181 . 

Conforme a figura n° 6 acima, podemos visualizar os quatro grandes grupos 

que formam a cadeia, e que sao: 

a) Fornecedores: de quem adquirem materiais e componentes. Aqui se pode 

perceber a importancia da atividade logfstica no desenvolvimento dos 

fornecedores, uma atividade de fundamental importancia, a exemplo do 
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que estao fazendo as montadoras de autom6veis, colocando as seus 

principais fornecedores dentro do seu parque fabril. 

b) Manufatureiras: onde se vai produzir, au seja, on de se vai instalar a 

fabrica; quanta e quando produzir determinado produto. Aqui fica clara a 

atividade de planejamento de materiais, pais e a partir das decisoes acima 

que podera ser definida toda a polftica de estoques da organizagao em 

questa a. 

c) Centros de distribuigao: onde se devem armazenar produtos acabados? 

Onde se devem armazenar pe<;as de reposigao? Quanta se deve 

armazenar de pegas e de produtos acabados? Aqui fica clara a 

preocupagao com o nfvel de servigo a ser repassado ao consumidor. 

Muitos produtos em estoque, sejam pe<;as de reposigao au produtos 

acabados, e diversos locais de armazenagem melhoram, sem sombra de 

duvida, o nfvel de servigo para o consumidor, porem com uma 

consequente eleva~o dos custos, o que, em ultima analise, diminuira as 

vendas devido ao incremento nos pregos de venda. 

d) Consumidores: este quarto e ultimo grande grupo dentro da cadeia de 

suprimentos e o ponto central onde desembocam todos os outros grupos. 

Entretanto, nao se deve supor de antemao que a organizagao sera 

perfeita e atendera a todos as mercados com a mesma presteza. Nesse 

sentido, a atividade logfstica estara preocupada em definir para que 

mercado sera fornecido o produto e com que nfvel de servigo. E sempre 

bam lembrar tambem que a defini~o do nivel de servigo implica urn 

incremento de custos: quanta maior o nfvel, tanto mais caro (COLECAO 

GESTAO EMPRESARIAL). 

F azendo uma associagao entre a cadeia de suprimentos apresentada 

anteriormente e o ramo de fertilizantes, podemos estabelecer uma cadeia para o 

setor de fertilizantes. 
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FONTE: Baseado no fluxograma de produr;iio de fertilizantes Petrofertil/ Coppe - UFPR. 
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Ainda nesta cadeia de produ98o de fertilizantes podemos observar as fases 

da logistica, que sao a loglstica de suprimento, referente as atividades de 

abastecimento de materia-prima as unidades de produ98o e a logfstica de 

distribui98o encarregada de fazer o produto final chegar ao consumidor. 

Em relac;ao a cadeia de suprimentos, muitas empresas nao tern mais 

interesse em ter grandes estoques, por isto representa custos, riscos de perda por 

acidentes ou por prazo de validade da materia-prima ou ainda pela diminuic;ao da 

produc;ao. 

0 ideal entao e contar com estoque pequeno, de seguranc;a, com urn eficiente 

sistema de controls e reposi98o, sempre dentro de urn planejamento logfstico e 

seguindo a filosofia just-in-time. 

Mas nao podemos deixar de considerar que ramos diferentes tern 

necessidades distintas, tambem em rela98o a estoque, e este por ter outra 6ptica 

como veremos a seguir. 

3.5 FUNCOES DO ESTOQUE 

• garantir produc;ao economica 

• melhorar nfvel de serviyo 

• permitir ganhos de escala em compras e transports 

• proteger contra sazonalidades 

• proteger contra inconstancia na demanda ou no tempo de entrega 

• proteger contra contingencias 



• atuar como seguranga contra elevagoes de prego. 

FONTE: Hugo Yoshizaki. Apostila da FCAV Sao Paulo- Brasil. 
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Se a filosofia just-in-time atende bern aos setores automobilfsticos e de 

supermercados, as fung6es do estoque citadas acima suprem melhor as 

necessidades do setor metalurgico brasileiro. 

Todas as fases e atividades loglsticas sao importantes para a competitividade 

empresarial e se tornam ainda mais eficientes quando todas estao mais intimamente 

relacionadas, trabalhando juntas como pegas de urn s6 mecanisme. 

"Loglstica e como musica, precisa harmonia, melodia e ritmo" (K. NAHAS). 

3.6 OPERADOR LOGiSTICO 

"E uma pessoa jurldica capacitada para administrar o subsistema de recepgao 

de materias-primas, o subsistema de despacho de produtos acabados, os nfveis de 

estoque, alem de interagir de forma constante e integrada com setores de compras e 

vendas da empresa a fim de conseguir maiores ganhos no transporte integrado dos 

produtos" (YOSHIZAKI). 

Estes surgiram devido a necessidades das empresas em ter alguem 

encarregado de operar as diferentes atividades pertinentes a sua produgao, como 

compras, transporte, etc. 

0 operador loglstico pode atuar em toda a cadeia ou nao. 0 importante e que 

ele, operador loglstico, facilite a vida de seu cliente deixando para este apenas a sua 

principal tarefa, a de produzir, sem se incomodar com as demais fases da atividade. 

Sao muitas as fungoes que urn operador pode exercer, como mostra o quadro 

a seguir, e a tend€mcia e de que mais atividades venham a ser realizadas por eles. 
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QUADRO 5- ATIVIDADES DOS OPERADORES LOGiSTICOS 

Atividades principais 

Controle de Estoque 

Armazenagem 

Gestao de transportes 

Demais atividades logisticas 

Atividades especlticas de administra<;ao de materiais 

Atividades de administra<;ao de materia is junto a manufatura 

Atividades de distribuic;ao fisica junto a manufatura 

Atividades pr6prias da distribuic;ao flsica 

Atividades da distribui<;ao fisica junto ao cliente do fornecedor 

Atividades da distribui<;ao fisica junto ao consumidor 

FONTE: ABML (1999). 

No mercado brasileiro atuam aproximadamente trezentos operadores 

logisticos, setor que no ano de 2003 movimentou R$ 7,5 bilh6es, mas que tern 

potencial para R$ 20 bilh6es, sendo que os maiores operadores do Brasil em 2003 

foram: 

• CVRD 

• MRS 

• ALL 

• Julio Simoes 

• Expresso Mercurio 

FONTE: Pesquisa realizada pela Tigerlog, receita de vendas em 2003. 

Segundo dados da propria Tigerlog, os custos logisticos no mundo em 2003 

chegaram a casa de US$ 3,2 trilh6es, sendo que na China estes custos representam 

20% do seu PIB, que e US$ 4 trilh6es, e onde apenas 10% do setor e terceirizado. 

Portanto o operador loglstico vern ganhando maior espago no mercado 

empresarial brasileiro e mundial e ainda com enorme potencial pela frente, onde a 

parceria empresa/operador tende a crescer em tamanho mais estreitar-se em 

relacionamento. 

Um dos motivos para isto e o aumento do comercio internacional, onde o 

operador logistico tern uma importancia ainda maior, atuando tambem na area 
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burocratica, providenciando a documenta9ao e liberayao das importa96es, 

praticando assim uma logistica global. 

Para que uma parceria seja produtiva e duradoura e aconselhavel tamar 

alguns cuidados, como mostraremos abaixo, retirado da www.tigerlog.com.br 

Pontos que podem frustrar uma parceria: 

1) euforia e ansiedade - ao contratar urn operador logfstico o cliente pensa ter 

resolvido tudo. 0 operador logistico pode achar que e apenas mais urn cliente. 

2) ilusao do baixo custo- nao existe excelemcia de servi9o a baixo custo. 

3) contrato - contratos mal feitos, mal lidos, com clausulas que deixam 

margem para duvidas. 

4) indicadores de desempenho- Quais serao? Ha metas? 

Metodologia usada; forma de apresentayao. 

5) tecnologia - a implantayao do sistema deve ter avaliado, seus custos, infra

estrutura, investimento e momento adequado. 

6) pressa na implantayao- "acho que ja da para iniciar". 

Muitas vezes aparecem problemas nao previstos. 

7) nao critique antigos prestadores - pode criar desconfian9a e inseguran9a. 

8) comunica9ao - ficar clara entre as partes o que se quer e o que tern a 

oferecer. 

9) cuidado ao transferir funcionarios - passar funcionarios da empresa para o 

operador pode nao agradar ao funcionario e isto baixar seu rendimento e a empresa 

estara perdendo urn colaborador. 
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1 0) cultura da empresa - o operador logfstico deve se adaptar a empresa mas 

sem receio de opinar. 

11) duplo comando - quando e necessaria a duplicidade de comando cuidar 

para que nao haja conflito entre as partes. 

12) quebra-de-brago- saber quando acabou a relagao (www.tigerlog.com.br, 

em 09-05-2005) 
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4 TRANSPORTE 

Como vimos todas as fases e atividades logfsticas sao importantes, mas 

transportee o elo que possibilita a existencia de todo o processo. 

Como este trabalho e sabre a logfstica de suprimento para a industria de 

fertilizantes que utiliza materias-primas de diversas regioes do globo, utilizando-se 

dos diversos tipos de transporte para seu abastecimento, achamos por bern abrir urn 

capitulo sabre ele, transporte. 

4.1 TIPOS DE MODAIS 

Os modais de transportes sao em numero de seis, divididos em dais 

sistemas: 

• sistema terrestre - compreende os transportes rodoviario, ferroviario e 

tambem o aereo. 

• sistema aquaviario - compreende os transportes marftimo, fluvial e 

lacustre. 

4.1.1 Transports Rodoviario 

Meio de transporte que utiliza vefculos de carga como caminhoes e carretas 

que trafegam em estradas de rodagem. 

E o mais comum no Brasil, podendo tambem ser utilizado no transports 

internacional de curtas e medias distancias, onde pafses vizinhos estabelecem em 

conjunto, normas que visam facilitar e agilizar o processo. 

0 transporte rodoviario apresenta uma importante caracterfstica, ele serve de 

ligagao entre o transports multimodal e intermodal. 

Fornece tambem as empresas grande agilidade e flexibilidade no transports 

de seus produtos e insumos, podendo sair do fabricante e chegar direto ao 

consumidor, trafegando por diferentes estradas e tambem por dentro das cidades. 

0 transporte rodoviario no Brasil se aproveita da grande malha rodoviaria 

existente, que fomece roteiros altemativos aos vefculos, agilizando ainda mais o 

deslocamento das cargas. 
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Mas esta mesma malha apresenta problemas, e talvez o maier seja seu 

estado de conservagao. 

Para atenuar isto e que cada vez mais se observam os limites de peso para 

cada velculo, colaborando assim com o menor desgaste das rodovias. 

Os vefculos utilizados sao na sua maioria caminhoes e carretas. 

Caminhao e monobloco, possuindo de 2 a 3 eixos. 

A carreta e formada par cavalo que faz a trac;ao e semi-reboque, que e a 

porgao que recebe a carga e pede ter de tres a seis eixos fixes. 

A carreta pode ainda ser articulada, quando e formada par cavalo, semi

reboque e reboque que e chamada de treminhao. 

Em pesquisa da CNT em 2001 chegou-se a alguns interessantes resultados 

apresentados a seguir: 

• o transporte rodoviario representa 60% do movimento da economia 

brasileira; 

• os caminhoes tern idade media de 13 anos; 

• 99,5% dos motoristas sao homens; 

• 99,3% sao alfabetizados; 

• 66, 1 % dos caminhoes estao quitados; 

• 17% dos motoristas tern computador; 

• 50.000 caminhoes possuem GPS; 

• transportadoras faturam R$ 30 bilhoes par ana (3,5% do PIB); 

• o transporte rodoviario emprega 3,5 milhoes de pessoas; 

• roubos representam R$ 1 bilhao (via Anhanguera a mais perigosa). 

FONTE: CNT, 2001. 

Segundo a Geipot 2000, o Brasil contava com 1.724.940 km de rodovias, 

sendo apenas 9,57% de/as pavimentadas. Esta constatagao e resultado dos baixos 

investimentos na infra-estrutura rodoviaria, que nos ultimos anos apresenta valores 

mlnimos, como 0,1% do PIB em 2004. 
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4.1.2 Transporte Aereo 

Apresenta alto custo, baixa capacidade de carga e grande agilidade, sendo 

mais indicado para cargas urgentes, valiosas e de baixo peso ou volume. 

4.1.3 Transporte Ferroviario 

Feito por locomotivas que puxam vagoes sabre trilhos. 

Seu trafego esta restrito as linhas existentes, perdendo assim agilidade. 

Mas por outro lado tern vantagens como menor custo que o rodoviario 

podendo transportar enorme quantidade de carga em urn s6 comboio. 

Empresas com grandes produc;Oes possuem terminais ferroviarios em suas 

instalac;Qes, agilizando assim o escoamento de sua prodU<;ao sem o engarrafamento 

das rodovias. Existem vagoes de diferentes capacidades, podendo variar de 25 a 60 

toneladas de carga. 

No Brasil sao transportados apenas 12% do total de cargas via ferroviaria, 

muito disto e devido a pessima condic;Bo das ferrovias e a falta de entendimento 

entre as operadoras. 

Alem da rna conservac;Bo da malha existente, nao ha construgao de novas 

ferrovias, ocasionando uma baixa quilometragem, como mostra o quadro abaixo, 

sem perspectiva de aumentar a curta prazo, por parte do governo. 

4.1.3.1 Malha Ferroviaria em diferentes pafses (em km) 

USA- 228.464 

RUSS- 87.157 

CAN -48.909 

ARG-34.091 

BR-29.798 

FONTE: Tigerlogistica, 2002. 

A iniciativa privada e quem tern construfdo trechos de ferrovias e adquirido 

muitos vagoes novas, movimentando bastante esta industria. 
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4.1.4 Transporte Maritima 

E o modal mais utilizado no mundo para o transporte de carga. 

Apresenta baixo custo e grande capacidade de carga, movimentando 

sultuosas cifras. 

Pode ser de Iongo percurso, quando transportam cargas de urn continente a 

outro par exemplo, e podem ainda apresentar curta percurso, chamado de 

cabotagem. 

Como transportam enorme variedade de carga, os navios vao sendo 

fabricados com diferentes caracteristicas para se adequarem aos diferentes 

produtos. Assim existem navies pr6prios para o transporte de animais vivos, cereais, 

liquidos, gas, etc. 

0 trafego dos navies comerciais possui linhas regulares, quando os navies 

fazem sempre a mesma rota e linhas nao regulares, quando nao existe uma rota 

regular ja estabelecida. Neste caso seu trajeto e estabelecido de acordo com as 

conveniencias do contratante e contratado. 

Cada vez mais sao estabelecidas linhas regulares, pois seu custo e menor e 

ha tambem urn crescente aumento do comercio com a China, que ocasiona urn 

maior numero de viagens e rotas, que favorecem tambem outros paises. 

0 valor do frete pode ser baseado na tonelagem ou no metro cubico de 

mercadoria, sendo sua paridade urn por urn. 

Nos ultimos anos devido a grande demanda Asiatica par diferentes 

commodities os prec;os do transporte maritima aumentaram bastante. 

Principalmente a China que ja vinha contratando frotas de grandes navies 

comec;ou tambem a contratar navies de porte medio, os Panamex , compatfveis com 

o canal do Panama, inflacionando o mercado. 

Nao e atoa que os maiores portos estao na Asia, conforme quadro abaixo. 

4.1.4.1 Movimenta<;ao de conteineres em diferentes portos 

Em unidade/ano 

• HONG KONG - 16,2 MILHOES 



• CINGAPURA-12,7 MILHOES 

• SANTOS - 0,8 MILHOES (65° DO MUNDO) 

FONTE: Tigerlogistica, 2003. 
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Segundo dados da associagao europeia de fertilizantes, em 2003 a agricultura 

mundial consumiu: 

• 84 milhoes de toneladas de nitrogenio 

• 34 milh6es de toneladas de f6sforo 

• 24 milh6es de toneladas de potassic 

Sendo que todo este volume utilizou os diferentes meios de transporte para 

chegarem ate as fabricas, com excec;ao do transporte aereo. 

4.2 EMBAL.,AGEM 

Embalagem e urn item importantissimo no comercio e tern a finalidade de 

proteger o produto e tambem de facilitar o seu manuseio, trazer informac;oes e dar 

uma melhor apresentagao ao produto. 

Mas no caso das materias-primas para fertilizantes, estas sao transportadas a 

granel sem embalagem. 

Sao carregadas em navios, vagoes e caminh6es atraves de esteiras, conchas 

ou pas-carregadeiras, pois sao produtos secos, s6lidos, na forma de granules ou p6. 

4.3 SEGURO 

Operac;ao comercial entre segurado e seguradora, onde o segurado tern seu 

patrimonio garantido, sendo indenizado, ressarcido no caso de urn eventual sinistro. 

Envolve varios termos, como: beneficiario, segurado, valor do seguro, risco, 

premio, indenizac;ao, sinistro, ap61ice, cobertura, etc. 

0 seguro pode ser de transporte de mercadoria, de credito a exportac;ao e de 

rejeic;ao de mercadorias. 

As coberturas sao de tres tipos: basicas, adicionais e especiais. 
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As coberturas especiais visam tornar as basicas mais amplas. Estas sao 

bastante utilizadas no ramo de fertilizantes, pais alguns paises produtores de 

materia-prima, Jocalizam-se no oriente media, regiao sempre tensa. 
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5 REVISAO TECNICA 

5.1 A UNIDADE PRODUTORA 

Esta unidade produtora iniciou suas atividades no ano de 197 4, sendo ainda 

hoje a (mica fabrica de fertilizantes no Estado do Parana a produzir mistura 

granulada e tambem os adubos granulados ou completos, onde as materias-primas 

sao primeiramente misturadas na forma de p6 para posterior granulagao. 

As demais fabricas do ramo no estado, apenas misturam as materias-primas 

ja granuladas. Esta unidade utiliza os dais sistemas. 

Conta hoje com 240 funcionarios, incluindo-se af a terceirizagao de varios 

servigos dentro da unidade, sendo urn dos motivos disto, a sazonalidade do setor. 

Sua capacidade de estocagem gira em torno de quarenta e oito mil toneladas 

e sua capacidade de produgao diaria e de aproximadamente tres mil e seiscentas 

toneladas, chegando em algumas ocasioes a marca de quatro mil toneladas em urn 

perfodo de vinte e quatro horas. Tambem devido a sazonalidade ha perfodos em 

que produz 400 toneladas por dia. 

Nao trabalha com estoque de produto acabado, pais cada solo e cultura a ser 

implantada tern necessidade diferente de nutriente, variando bastante o numero de 

formulas (produto acabado) produzidas durante urn mesmo dia. 

Na pratica o que ocorre e a fabricagao das misturas de granulos a partir da 

entrada de cada caminhao, atendendo a uma ordem de carregamento previamente 

preenchida de acordo com o pedido de compra. 

Nas suas dependencias abriga ainda a sede de urn departamento comercial 

que atende os Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sui, Rondonia alem do 

Parana, exportando ainda para alguns pafses do Mercosul; sempre com a produgao 

de tal unidade, que no ano de 2004 produziu e distribuiu 7 41.620 toneladas de 

fertilizantes. 

Apesar da distancia entre Parana e Rondonia, muitas vezes e viavel vender e 

entregar o produto produzido no Parana, devido a alfquota de ICMS entre estes dais 

estados; menor do que por exemplo, o ICMS entre Mato Grosso e Rondonia. 
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Utiliza urn moderno software de gestao empresarial que lhe possibilita gerir 

todo o processo de forma eficiente e conectado a matriz e demais unidades da 

empresa. 

Possui urn altissimo controle de qualidade de seus produtos, analisando a 

carga de todos os caminhoes/vagoes que ali carregam; recebendo ainda, 

regularmente, a visita da Secretaria Estadual de Agricultura, que inspeciona seus 

produtos. 

Devido ao enorme trafego de caminhoes, maquinas e pessoas nas 

depend€mcias da fabrica, e tambem par utilizar alguns acidos no processo produtivo, 

a empresa atende todas as normas de seguran<;a e ambientais, sendo bastante 

rfgida em relagao a isto. 

Em relagao a embalagem, esta unidade distribuiu seu produto de tres formas: 

• Sacos de 50 quilos: ainda e a forma mais utilizada pelo agricultor; muito 

pela tradigao e urn tanto pela falta de estrutura para outras modalidades. 

Apresenta a vantagem do produto nao segregar ficando bastante 

homogeneo. E utilizada par 1 00% dos pequenos agricultores. 

• BIG-BAG: sacaria com capacidade de ate 1.000 kg. Proporciona menor 

manuseio na fazenda, diminuindo a mao-de-obra com fertilizantes, mas 

necessita equipamento que suspenda a embalagem quando da descarga 

do caminhao para o armazenamento e posterior alimentagao das 

maquinas plantadeiras/adubadeiras. Muitas vezes o agricultor faz 

adaptayao em seu trator para alcangar tal objetivo. 

• Granel: modalidades que vern crescendo muito, principalmente para o 

transporte de fertilizantes basicos, quando oferece urn custo menor ao 

agricultor na ordem de trinta e cinco reais par tonelada. Necessita uma 

boa estrutura de armazenagem, de preferencia utilizando a gravidade 

para abastecer os caminhoes na fazenda au pa-carregadeira. Nao e o 

mais indicado para produtos com alto tear de nitrogenio, pais estes sao 

as fertilizantes mais higrosc6picos7 e podem ter sua qualidade 

prejudicada. 

7 Higrosc6pico: material que possui a caracteristica de absorver umidade do ar atmosferico. 
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6 OPERADOR LOGiSTICO NA EMPRESA 

0 operador logistico encarregado de suprir com a materia-prima a unidade 

em estudo, como ja vimos, iniciou suas atividades em 1947, para atender a logistica 

de todo o grupo, passando na decada de sessenta a atender tambem a outros 

clientes, nos mais diversos segmentos. 

0 objetivo desta empresa e criar perspectivas de neg6cios a seus clientes, 

atuando como urn departamento de comercio exterior, planejando e realizando cada 

fase das opera96es, deixando seu cliente livre para atuar no seu real neg6cio. 

Apresenta uma estrutura com quinze unidades distribuldas pelos principais 

portos da costa teste da America Latina, com agentes nos Estados Unidos, America 

Latina, Africa e Asia que lhe permite atender importadores e exportadores em todo o 

mundo, oferecendo vantagens em tarifas de afretamentos marltimos e aereos, 

procurando sempre proporcionar o melhor custo/beneficio a seus clientes. 

Oferecendo dez tipos de servi9os que sao: 

• Agendamento maritima 

• Opera96es portuarias 

• Afretamentos marltimos 

• Terminais portuarios 

• Representa9ao externa 

• Desembara90 aduaneiro 

• Gerenciamento de processos de importa98o e exporta9ao 

• Loglstica integrada 

• Angaria9ao de cargas 

• E. services. 

6.1 LOGiSTICA INTEGRADA 

Com seu know-how ajuda empresas a expandirem seus neg6cios 

internacionais, cuidando de todas as tarefas logisticas, como levar seu produto para 

o exterior ou trazer de Ia mercadorias necessaries para o cliente contratante. 
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Inclusive ai tambem fretes internacionais com clientes e entregas; transporte 

local e armazenamento; gerenciamento do processo de importa<;ao e exporta<;ao e 

desembara<;o aduaneiro. 

6.2 E. SERVICES 

lnstrumento de centrale on-line que fornece informa<;oes operacionais de 

navios e cargas a cada fase da opera<;ao, disponibilizando tambem relat6rio e dados 

sabre as principais portos e terminais do Brasil e Argentina. 

6.3 DESEMBARACO ADUANEIRO 

Providencia toda a documenta<;ao necessaria para o desembara<;o da 

importa<;ao, estando tal documenta<;ao toda liberada quando da atraca<;ao do navio. 

Nesta fase sao necessaries documentos como Bill ad Lading e a Commercial 

lnvoive (fatura comercial). 

6.4 AGENCIAMENTO MARiTIMO 

Agente maritima e o representante legal do armador perante as 6rgaos 

oficiais no pals onde esta sendo descarregado o produto. E responsavel pelos 

tramites legais, pela tripula<;ao, etc. 

QUADRO 6 - DESPESAS QUE INCIDEM NO AGENCIAMENTO 

DESPESAS DE NAVIO NO PORTO DESPESAS COM A TRIPULA«;AO - ARMADOR 

Praticagem Fomecimento de agua 

Rebocador Remoyao de lixo 

Amarrayao/Desamarrayao Remoyao de reslduos oleosos 

Vigias: Atendimento medico 

- Mao-de-obra Atendimento de dentista 

- Encargos Sociais Compra de medicamentos 

- Materiais de protegao Adiantamento de numerario ao Comandante 

- Envelope de pagamento Lancha para tripulagao 



- Administra~o de vigias 

- Ticket refeic;ao 

- Seguranc;a do trabalho 

-Taxa do ogmo 

Hotel 

Carta nautica 

Compra de bandeira 

Oespacho de peya sobressalente 

-Taxa da Ancora Prestac;ao de servic;o- pec;a sobressalente 

-Infra estrutura maritima Revela~o de filme 

Atracac;ao (lnfra-estrutura maritima) lmposto Aluguel de lancha - tripulac;ao 

de farol Aluguel de carro - tripulac;ao 

Ligac;ao telefOnica - Comandante 

Certificado de desratizac;ao 
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Despacho do navio 

Livre pratica 

Funapol Permissao de desembarque de tripulantes e 

passageiros 

Traduc;ao de manifesto 

Traduc;ao de procura~o 

Lubrificantes 

Reparos 

Lancha para atendimento do navio Aluguel de Aluguel de equipamentos 

carro - atendimento do navio Comunicac;oes 

Postagem 

Fotoc6pias 

Vistoria de entrega 

Vistoria de reentrega 

Vistoria em conjunto 

Contribuic;oes 

Corretagem C.P.M.F. 

Presta~o de servic;os de agenciamento 

Lavanderia 

Material de consumo 

Postagem requisitada pelo Comandante Prestac;ao 

de servic;o - movimentac;ao de tripulantes 

Tradu~o de protesto maritima 

Limpeza de porao 

Abastecimento 

Avaria de bordo 

Vistoria de porao 

FONTE: <www.fertimport.com.br>. Acessado em: 04/02/05. 

6.5 OPERACAO PORTUARIA 

E. func;ao do operador portuario o manuseio da carga ap6s o recebimento da 

documentac;ao ja liberada. 

No quadro n° 7 a seguir mostraremos as despesas de operagao portuaria na 

descarga de fertilizantes. 
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QUADRO 7 - DESPESAS NA OPERACAO PORTUARIA DESCARGA DE 

FERTILIZANTES 

Rubrica 

Mao-de-obra 

Estivadores 

Conferentes 

Arrumadores 

Bloco 

Operador guindaste 

Custos portuarios 

lnframar (antigo TUP- Taxa de utiliza9iio do portuaria- R$ 1,77 I ton.) 

lnfraport (antiga Capatazia- R$1,72/ton.) 

Pesagem 

Outros 

Equipamentos 

Grab 

Guindaste 

Funil 

Maquina de rechego 

Manobras 

Manobras I transportes 

Carreto 

Outras despesas 

Seguro 

Material de estiva 

Diversos 

6.6 REPRESENTACOES EXTERNAS 

Devido ao grande conhecimento em comercio exterior e do mercado 

brasileiro, oferece representa~o externa, em especial ao setor fertilizantes, 

desenvolvendo mercados e vendendo ao importador brasileiro. 
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6.7 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE IMPORTACAO E EXPORTACAO 

Executa estudos de viabilizac;§o econ6mica; agregac;§o de seguros; 

instrugoes para abertura de cartas de credito; administragao do processo de 

fechamento de cambia; etc. 

Tais servigos podem ser contratados de forma isolada ou todo o conjunto, o 

que for melhor para o cliente. 

Atendendo a mais de 200 exigentes clientes, este operador loglstico que 

prima pela qualidade, ja no infcio da decada de noventa iniciou sua caminhada rumo 

as certificagoes de qualidade. 

Em 1996 alguns de seus serviyos ja tinham a certificagao ISO 9001 pela ABS 

Quality Evaluations, com o passar dos anos e aprimoramento de seus sistemas, veio 

obtendo certificagao tambem nos demais servigos prestados, como a ISO 9001 -

2000 e ISO 9002. 



71 

7 PROCESSO LOGiSTICO 

As materias-primas que abastecem a unidade produtora em estudo tern varias 

origens, no Brasil e tambem no exterior. 

As nacionais vern de Minas Gerais e Sao Paulo, e as importadas chegam ao 

Brasil atraves de navios. 

Mas o processo em si comec;a bern antes. 

A compra/importac;ao de suprimentos e feita de forma centralizada pela 

matriz. 

Em reuniao anual com as gerencias comerciais, de suprimentos e de 

transportes, e trac;ado urn plano estrategico que tern por base as previsoes de venda 

para o perfodo e as vendas dos anos anteriores. 

Este plano basico tern o horizonte de cinco anos e em reunioes anuais sao 

feitos ajustes. 

Os pilares de sustentac;ao deste plano sao tres: 

? Capacidade de: 

• produc;ao 

• consumo 

• estocagem 

? Previsao de vendas 

? Disponibilidade: 

• do mercado 

• dos estoques 

Este plano basico e repassado para todos os departamentos envolvidos, 

sendo o setor de suprimentos o responsavel por trac;ar pianos taticos e operacionais 

para se por em pratica o plano basico. 

0 horizonte e reduzido para seis meses, tendo em mente as variaveis ja 

citadas ( capacidade - disponibilidade - vendas) e colocara em pratica 
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operacionalmente no horizonte de urn mes, controlando assim o recebimento das 

materias-primas. 

A opgao de adquirir materias-primas importadas e nacionais leva em 

consideragao a oferta, o prego e a qualidade de cada uma no perfodo em questao, 

sendo sempre necessaria adquirir de ambas as fontes, pois o Brasil nao e auto

suficiente na produgao das materias-primas necessarias para atender o mercado 

brasileiro de fertilizantes. 

Em relagao as importagoes, a empresa utiliza o operador logfstico ja citado 

neste trabalho. 

Este operador inicia seu trabalho a partir do recebimento de urn documento 

enviado pela matriz, chamado breakdown, com as seguintes informagoes: 

• data da compra, da safda do navio do porto de origem, data prevista para 

atracagao no destino; 

• nome do navio; 

• dados do exportador; 

• dados do fabricante; 

• dados do importador; 

• dados da carga; 

• numeros de: fatura proforma, fatura comercial e B/L ou (bill of lading); 

• descrigao dos pontos de origem e destino; 

• forma de pagamento; 

• nomeagao do agente marftimo no Brasil; 

• pafs de origem e de procedencia da carga. 

Tal operador toma ainda, todas as providencias para a entrada no pafs da 

carga importada, como o desembara<;o aduaneiro, agenciamento marftimo, etc. 

Assim chegam as importagoes, ja com toda a documentagao necessaria 

pronta e liberada. 

A mercadoria segue entao para armazens ou diretamente para as unidades 

de produgao, principal mente par via radaviaria, mas tambem par via ferraviaria. 

Em 2004 entrou no pafs, via Paranagua, 987.552 toneladas de materia-prima 

fosfatada, segundo a sindicata da industria de adubas e carretivos agrfcolas do 

Estado de Sao Paulo, senda 236.432 para atender a unidade em estudo. 
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Em relayao as materias-primas nacionais, elas vern do Estado de Sao Paulo e 

Minas Gerais, e tambem a partir do plano basico decide-se o montante de cada 

materia-prima que a unidade devera receber, sua origem e tambem a epoca do 

recebimento. 

As mercadorias nacionais chegam a unidade por via ferroviaria e, 

principalmente rodoviaria. 

7.1 0 RECEBIMENTO DA MATERIA-PRIMA FOSFATADA NA UNIDADE DE 

PRODUCAO 

Devido a grande sazonalidade da agricultura na regiao atendida por esta 

fabrica, e necessaria urn rigoroso planejamento das entregas de produto acabado ja 

vendido para adequar o recebimento de mais materia-prima, nao ocasionando 

assim, problemas de falta de espa90 para estocagem ou a falta de materia-prima 

ocasionando interrupyao na produyao do produto final. 

Principalmente em relac;ao as importac;oes, onde muitas vezes os contratos 

sao fechados aproximadamente seis meses antes da chegada dos navios, deve-se 

ter urn planejamento eficiente. 

Os navios chegam normalmente dentro dos prazos contratados, mas ficam a 

merce dos fatores climaticos e problemas portuarios que muitas vezes 

desestruturam muitos cronogramas. 

Ap6s a descarga do navio a mercadoria fica armazenada em depositos da 

empresa ou segue de imediato para a fabrica. 

E muito importante a eficiencia da descarga por parte do importador pois 

navios atracados alem do prazo contratado cobram urn adicional no frete, o 

demurrage8
, que pode chegar a milhares de d61ares por dia, gerando urn custo extra 

ao processo. 

A unidade produtora em estudo tern capacidade de produyao de 

aproximadamente 3.600 toneladas por dia e capacidade de estocagem de materia

prima em torno de 48.000 toneladas. Este numero nao e exato pois as diferentes 

8 Demurrage - penalidade cobrada sobre os dias de atraso na descarga de urn navio. 
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materias-primas apresentam diferentes densidades, variando entao a capacidade de 

estoque. 

Temos tambem o recebimento de materia-prima nacional, onde se tern uma 

margem de tempo urn pouco mais elastica, mas que deve tambem seguir o plano 

tragado. 

Para que todo o processo transcorra normalmente, deve-se cumprir as metas 

mesa mes e haver uma forte interagao com a logfstica de distribuigao do fertilizante 

produto acabado. 

Ao se fazer a venda do fertilizante, preenche-se urn pedido de compra onde 

constam dados da transagao entre a vendedora e o comprador. Dados como a 

formula adquirida, vencimento, data da entrega, etc. 

A empresa faz questao do cumprimento deste pedido para satisfazer seu 

cliente e tambem para nao gerar problemas em sua logfstica de distribuigao o que 

poderia ocasionar problemas de estocagem de materia-prima, falta de espago. 

A empresa nao trabalha com estoque de produto acabado, pais tern uma 

enorme gama de formulas, mais de 4.000 registradas, eo mercado oscila muito ano 

a ana em busca de outras mais. Assim cada carga e fabricada/misturada quando o 

caminhao entra na fabrica. 

Urn fato interessante a salientar e que as empresas do ramo, apesar de 

concorrentes, nao sao inimigas. 

E normal fretarem navios em conjunto e ate mesmo o emprestimo de materia

prima entre etas, ajudando assim o cumprimento de seus programas e 

principalmente valorizando o cliente. 
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8 PROBLEMA DO SETOR 

Como ja vimos a agricultura trabalha com enormes volumes de fertilizantes e 

e bastante sazonal. 

Historicamente o pre<;o dos fertilizantes sao mais baixos no primeiro 

semestre, mas o consume maior e no segundo semestre do ana, quando do plantio 

das culturas de verao, principalmente milho e soja, entre os meses de agosto e 

dezembro. 

0 agricultor, principalmente de milho e soja, colhe sua safra nos meses de 

dezembro a maio, vendendo sua produ<;ao em parte ou totalmente e assim 

capitalizando-se. 

0 Governo Federal, atraves do Banco do Brasil inicia a libera<;ao de 

emprestimos ao produtor, para o plantio da proxima safra (agosto a dezembro) ja 

nos meses de mar<;o, abril e maio, injetando mais dinheiro no setor. 

0 produtor capitalizado entao, inicia as compras dos insumos necessaries 

para todo o ana ja no primeiro semestre, mas nao tern interesse em retirar o produto 

ate proximo da epoca de usa-to, no segundo semestre. 

Assim ele, agricultor, compra o produto atraves de urn pedido de compra, 

paga ainda no primeiro semestre, mas nao retira do estabelecimento do vendedor, 

mesmo constando no pedido a retirada para urn determinado mes, junho por 

exemplo. 

A razao alegada pelo agricultor e de que nao tem Iugar para guardar a grande 

quantidade de produto ou medo dos assaltos as fazendas, pratica cada vez mais 

comum na regiao. 

0 problema e que esta polltica gera grandes transtornos as empresas 

produtoras de tais insumos, como as de fertilizantes, pais estas montam seus 

cronogramas de compra e recebimentos de materias-primas tambem baseados no 

cronograma de entrega do produto acabado. 

Como o produto final nao sai da fabrica, falta Iugar para armazenar a materia

prima, que chega diariamente, desestruturando seu cronograma de recebimento. 

Este problema da safda do produto acabado e mais serio nas regioes 

proximas a fabrica, pais o cliente compra apenas o produto e nao contrata o frete da 
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empresa, usando seu proprio caminhao para a futura retirada, e portanto a empresa 

fabricante nao vai enviar o produto e arcar com o frete. 

Outro problema causado, e ainda mais serio, e que a retirada fora da epoca 

acordada gera ociosidade da fabrica em determinado momenta e sobrecarga em 

outro, fazendo com que a grande capacidade produtiva diaria nao seja suficiente 

para atender satisfatoriamente a demanda proximo a epoca de plantio, gerando filas 

enormes e insatisfagao de clientes, muitas vezes daqueles mesmos que nao 

cumpriram sua parte no acordo, e tambem limitando novas vendas, pais estas sao 

baseadas na capacidade de produgao e entrega. 
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9 PROPOSTAS PARAATENUAROS PROBLEMAS 

As situa96es na logistica de distribuiyao que acabam muitas vezes 

prejudicando os cronogramas da unidade, sao bastante diffceis de serem resolvidos, 

pois o agricultor reluta em mudar seus habitos e tambem tern suas razoes. 

Muitas vezes empresas concorrentes, com menor volume de vendas, 

sujeitam-se a qualquer situayao para realizar a venda, ou tern outro sistema de 

trabalho. 

Mas em relagao a unidade em estudo, poderiamos propor a criayao de urn 

novo instrumento de negocia9ao entre produtor/vendedor eo comprador/consumidor 

nao mais urn pedido de compra, mas urn contrato mercantil de compra e venda onde 

os direitos e deveres das partes contratantes estariam claras. 

Outra ayao seria o aumento das vendas ja com o frete embutido, ficando 

assim, a empresa responsavel pela entrega do produto na epoca acordada. Para 

isto e necessaria oferecer ao cliente urn frete atraente, que justifique a ele nao usar 

seu proprio caminhao. 

Uma terceira sugestao seria elaborar pregos diferenciados para o fertilizante, 

baseando-se na epoca de retirada. Nao e impossivel, mas poderia criar alguns 

problemas no mercado, pois o agricultor compararia sua compra com a de seu 

vizinho, analisando apenas a diferenya de prego e nao a epoca de retirada. 
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10 OBSERVACOES FINAlS 

Pudemos visualizar que administrar empresas do setor de fertilizantes em urn 

pals agricola e grande como o Brasil, nao e uma tarefa facil. 

Trabalha-se com muitas variaveis, em grande escala, a curto, medio e Iongo 

prazo, sujeito a bruscas mudangas da macro e micro economia e tambem a merce 

das condi96es climaticas. 

Muitas empresas ja operaram no setor, e tambem muitas desistiram, 

independentes do seu porte e das razoes. 

Algumas simplesmente fecharam suas portas, outras foram adquiridas por 

empresas mais bern estruturadas, principalmente a partir do momenta em que o 

consumidor final se tornou mais exigente, nivelando o mercado por cima. 

Aventureiros nao se "criam" neste ramo; podem se sair bern a curto prazo, 

mas cometerao erros como comprar materia-prima no momenta errado, de 

fornecedor duvidoso, de baixa qualidade, com entrega fora do prazo e 

principalmente sem contar com urn estoque de seguran9a. 

Operar no setor de fertilizantes e urn desafio, onde s6 os que prezam pela 

qualidade de produtos e serviyos podem veneer. 
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