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Zoneamento Agrogeológico do Brasil, escala 1:1.000.000 

Resumo Executivo 
O Brasil é um país agrícola e mineral. Nossos recursos naturais e os processos tecnológicos 
envolvidos em seu aproveitamento estabelecem, cada vez mais, uma liderança destes setores em 
nossa sociedade e no cenário mundial. Os dois setores, em conjunto, respondem por 35% do PIB 
nacional1, apesar do reconhecimento da sociedade focalizar nos impactos negativos que promovem. 
Ambos produzem recursos da base de toda a nossa economia e são os principais responsáveis pelas 
exportações, mas ainda não existe uma visão nacional para uma pauta integrada de suas ações. 

Apesar de constituir um dos maiores produtores de alimentos, biocombustíveis e fibras do mundo, 
nosso país é altamente dependente da importação de matérias-primas escassas e finitas para a 
formulação de fertilizantes. Atualmente, o atendimento da demanda se dá por meio da importação 
de 83% desses insumos, segundo dados de 2017. Dentre estes insumos, dependemos da importação 
de 95% do potássio, 64% do fósforo e 88% do nitrogênio2. Por outro lado, estes nutrientes 
essenciais para o desenvolvimento das culturas agrícolas apresentam eficiência de uso média de 
apenas 57,5% do N, 49,5% do P e 75% do K do total aplicado3 nas condições brasileiras, de clima 
tropical e subtropical. Estas fontes de elevada solubilidade podem ser perdidas por lixiviação 
(potássio e nitrogênio) e volatilização (nitrogênio). Ocorre o oposto com o fósforo, que tende a ser 
retido fortemente nas argilas dos solos tropicais e ficam indisponíveis para as plantas. Estes 
recursos são muito onerosos para não serem aproveitados integralmente nos sistemas de produção 
agropecuária! Várias práticas agrícolas vêm sendo adotadas de forma integrada em larga escala para 
mitigar estas perdas, como é o caso do sistema plantio direto, uso de plantas de cobertura, 
fertilizantes de liberação lenta, plantas eficientes no uso dos nutrientes, agricultura de precisão. No 
entanto, estas práticas são insuficientes para superar esta limitação da baixa eficiência de uso de 
nutrientes. 

Uma das abordagens para aumentar a eficiência de uso de nutrientes nas condições brasileiras é a 
utilização de agrominerais regionais, ou seja, aquelas matérias-primas minerais destinadas ao 
manejo da fertilidade de solos agrícolas para uso na região onde são produzidas. Nessa linha, o 
Brasil apresenta uma megageodiversidade, possibilitando que determinados produtos gerados pelas 
atividades de mineração possam, após submetidos à diversas avaliações, ser registrados para uso na 
agricultura. Recentemente foi regulamentado um novo tipo de insumo, designado de 
remineralizador de solos, por meio da Lei Nº 12.890, de 10 de dezembro de 2013, que altera a Lei 
dos fertilizantes (Lei Nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980). Esta Lei, em seu art. 3º, define 
remineralizador de solos como “todo material de origem mineral que tenha sofrido apenas redução e 
classificação de tamanho por processos mecânicos e que altere os índices de fertilidade do solo por 

																																																													
1	Inclui	as	fases	de	produção	e	transformação.	Dados	do	IBGE,	Setor	do	Agronegócio:	Planilha	CEPEA,	Setor	Mineral:	
2	Fonte:	Associação	Nacional	de	Difusão	de	Adubos	(ANDA).	
Vide	também:	http://amabrasil.agr.br/web/portfolio-item/producao-e-importacao-de-fertilizantes/	
3	Fonte:	http://www.ipni.net/publication/ia-brasil.nsf/0/C9420017450E71B5832582C90061A14F/$FILE/Page1-14-
162.pdf	
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meio da adição de macro e micronutrientes para as plantas, bem como promova a melhoria das 
propriedades físicas ou físico-químicas ou da atividade biológica do solo”. Para concluir o 
estabelecimento do marco normativo para registro de uso, comercialização e fiscalização de 
remineralizadores de solos foi publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) a Instrução Normativa número 05 em 10 de março de 2016, que define as garantias 
mínimas e os limites máximos de elementos potencialmente tóxicos admitidos nestes insumos. 

Os remineralizadores de solos aumentam a eficiência de uso dos macronutrientes essenciais 
(nitrogênio, fósforo e potássio) e secundários (cálcio, magnésio e enxofre), além de, muitas vezes,  
disponibilizar micronutrientes também muito importantes, como silício, manganês, ferro, zinco, 
cobre, selênio, entre outros. Além de aumentar a eficiência de uso de nutrientes, a transformação 
dos remineralizadores nos solos gera novas fases minerais, como argilominerais 2:1 e fases de baixa 
cristalinidade, com elevada capacidade de troca de cátions (carente em solos tropicais) e potencial 
de estabilização da matéria orgânica, o que aumenta o sequestro de carbono nos solos agrícolas. 
Este processo é reforçado pelos estudos que demonstram a ação dos remineralizadores na indução 
da quantidade e da atividade das raízes das plantas cultivadas. 

As pesquisas para o desenvolvimento destes agrominerais regionais devem integrar conhecimentos 
da geologia e da agronomia. A Agrogeologia está nesta interface, definida como a ciência que 
estuda processos geológicos que influenciam a distribuição e formação dos solos, bem como a 
aplicação de materiais geológicos em sistemas agrícolas e florestais como forma de manter e 
melhorar a produtividade do solo para o aumento dos benefícios sociais, econômicos e ambientais.  

Pode-se resumir a PD&I sobre Agrogeologia nas seguintes linhas: 

(i) Prospecção e caracterização de agrominerais – Prospecção e caracterização química, 
física e mineralógica de agrominerais regionais. A prospecção está relacionada ao 
Zoneamento Agrogeológico, que integra a demanda da agricultura com a 
disponibilidade de agrominerais; 

(ii) Mecanismos de liberação de nutrientes e transformação de agrominerais - 
Biointemperismo de agrominerais e liberação de nutrientes na interação mineral-planta-
micro-organismos; 

(iii) Rotas tecnológicas – avaliação de processos de beneficiamento físicos (cominuição, 
processos térmicos e hidrotermais), químicos (acidulação, oxirredução) e biológicos 
(microrganismos para solubilização, proteção de plantas e promoção de crescimento) de 
agrominerais. Desenvolvimento de novos produtos a partir de agrominerais regionais e 
micro-organismos benéficos (matrizes fertilizantes complexas/bioinsumos) com 
naturezas físicas distintas: pó, grânulo, pellets; 

(iv) Avaliação agronômica – avaliação da qualidade do solo, crescimento das plantas, 
produtividade das culturas e de aspectos econômicos; 

(v) Recomendações tecnológicas – indicação de uso e manejo de agrominerais regionais. 

O zoneamento agrogeológico (ZAG) integra em uma mesma base cartográfica o consumo e a 
ocorrência dos agrominerais regionais aplicáveis no manejo da fertilidade destes solos. Deve-se 
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indicar a necessidade de fertilizantes, de condicionadores e de remineralizadores de solos para a 
manutenção dos sistemas de produção agropecuários e o potencial que os agrominerais regionais 
são capazes de suprir. A Tabela 1 mostra os tipos de agrominerais existentes classificados a partir 
dos ânions, como recursos geológicos que podem ser regionais. A importância estratégica do ZAG é 
verificada quando se percebe que a elevada abundância de rochas silicáticas e carbonáticas aumenta 
consideravelmente a chance de ocorrência de agrominerais regionais. 

Tabela	1	–	Tipos	de	agrominerais	classificados	em	função	do	ânion	principal. 

	
*Exemplos	de	pesquisa	com	agrominerais	in	natura:	1Sousa	et	al.	(1989);	2Andrade	et	al.	(2002);	3Raymundo	
et	al.	(2013);	4Freire	et	al.	(2014);	5Chaves	et	al.	(2013);	6Resende	et	al.	(2006a);	7Lopes	(1971);	8Mancuso	et	
al.	(2014);	9Duarte	et	al.	(2012).	
10Scoffin	(1987)	

No Brasil os esforços de integração estão sendo realizados entre a Embrapa e o Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM) para o desenvolvimento do ZAG. Os estudos indicam três escalas para o 
desenvolvimento do ZAG e de criação de políticas públicas: 

Nacional (escala 1:1.000.000) - Integração das demandas com as unidades potenciais de produção 
de agrominerais, com a principal finalidade de indicar o potencial agrogeológico para o 
desenvolvimento das cadeias produtivas e as prioridades para detalhamento das pesquisas 
regionalmente; 

Estadual (escala 1:250.000) - Mesma abordagem do nível nacional, mas com detalhe para o 
planejamento estadual no desenvolvimento de soluções agrogeológicas regionais; 

Local (escala 1:50.000 ou maior) - Estudos agrogeológicos associados a polos de demandas e de 
potencial de produção de agrominerais específicos e estratégicos, como as fontes de potássio e de 
fósforo. 
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Abordagem Metodológica 

O ZAG é composto pelas zonas de consumo (ZC) e as zonas de produção (ZP) de agrominerais. 
No presente estudo, as ZC foram obtidas a partir de cálculos de consumo de nutrientes a partir da 
produção agrícola dos dados do censo agrícola do IBGE4, de acordo com as recomendações de uso 
de nutrientes definidas pela pesquisa, definidos por microrregiões e na forma do mapa de uso da 
terra da versão 3.0 do MapBiomas5. As ZP são definidas na escala nacional como as zonas de 
ocorrência potencial de agrominerais nas unidades geológicas na escala 1:1.000.000 a partir da 
integração do banco de dados do Serviço Geológico6. Os agrominerais silicáticos foram divididos 
em remineralizadores, fornecedores de potássio, e fornecedores de cálcio e magnésio. 

 

Resultados 

A agricultura do Brasil consumiu 5,4 milhões de toneladas de P2O5 e 5,9 milhões de toneladas de 
K2O em 20177. A produção de grãos é a principal responsável pelo consumo de P2O5 e de K2O, 
respectivamente 90 e 73% do total (Figuras 1 e 2). A produção de cana-de-açúcar consumiu 7% do 
P2O5 e 18% do K2O. A produção de café consumiu 2% do P2O5 e 5% do K2O. 

 

 
Figura 1 – Distribuição do consumo de P2O5 por culturas para o ano de 2017. 

																																																													
4	https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017#producao-vegetal	
5	http://mapbiomas.org/	
6	http://geosgb.cprm.gov.br/	
7	http://brasil.ipni.net/article/BRS-3132	
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Figura 2 – Distribuição do consumo de K2O por culturas, ano de 2017. 

 

As regiões Centro-Oeste e Sul são as principais consumidoras de nutrientes, justamente por causa 
da elevada produção de grãos destas regiões (Figuras 3 e 4). O maior consumo de nutrientes pela 
cana-de-açúcar é na região Sudeste, em especial do K2O (Figuras 3 e 4). 

 
Figura 3 – Consumo de toneladas de P2O5 por região para produção de grãos e cana-de-açúcar, ano de 2017. 
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Figura 4 – Consumo de toneladas de K2O por região para produção de grãos e cana-de-açúcar, ano 2017. 

 

As principais ZC estão relacionadas no mapa de uso da terra nas classes cultivo anual e perene 
(grãos, café e outras perenes) e cultivo semi-perene (cana-de-açúcar) (Figura 5). 
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Figura 5 – Mapa de uso da terra do Projeto MapBiomas (2018). 
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O Brasil apresenta um grande potencial de ocorrência de agrominerais silicáticos, em mais de 20% 
de sua área (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Potencial de ocorrência de agrominerais no Brasil e sua distribuição nas regiões e estados. 

 

A Figura 7 mostra a distribuição do potencial de ocorrência de agrominerais silicáticos no Brasil. 
Os exemplos das Figuras 8 até a 12 mostram o potencial de ocorrência de remineralizadores de 
solos e sua relação com as áreas agrícolas, respectivamente para os estados do Mato Grosso, Goiás, 
Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. 
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Figura 7 – Mapa de ocorrência potencial de agrominerais silicáticos. 
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Figura 8 – Mapas de ocorrência potencial de remineralizadores de solos e uso da terra para o estado do Mato 
Grosso. 

 

 

Figura 8 – Mapas de ocorrência potencial de remineralizadores de solos e uso da terra para o estado do 
Goiás. 
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Figura 9 – Mapas de ocorrência potencial de remineralizadores de solos e uso da terra para o estado da Bahia. 

 

 

Figura 10 – Mapas de ocorrência potencial de remineralizadores de solos e uso da terra para o estado de 
Minas Gerais. 
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Figura 11 – Mapas de ocorrência potencial de remineralizadores de solos e uso da terra para o estado de São 
Paulo. 

 

 

Figura 12 – Mapas de ocorrência potencial de remineralizadores de solos e uso da terra para o estado do 
Paraná. 
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O potencial econômico para investimento na produção de agrominerais são mostrados nas Figuras 
13 até 16, respectivamente de calcário agrícola (raio de 300 km), fosfato sedimentar (raio de 500 
km), agromineral silicático (raios de 150 km e 300 km). O potencial de oferta de agrominerais 
silicáticos cobre 97% e 100% da área agrícola, respectivamente para os raios de 150 km de 300 km 
entre a mineração e a área agrícola. 

 

 

Figura 13 – Mapa de potencial de investimento na produção de calcário agrícola considerando raio de 300 
km entre as ocorrências potenciais e o uso agrícola para o Brasil. 
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Figura 14– Mapa de potencial de investimento na produção de fosfato sedimentar considerando raio de 500 
km entre as ocorrências potenciais e o uso agrícola para o Brasil. 
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Figura 15 – Mapa de potencial de investimento na produção de agrominerais silicáticos considerando raio de 
150 km entre as ocorrências potenciais e o uso agrícola para o Brasil. 
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Figura 16 – Mapa de potencial de investimento na produção de agrominerais silicáticos considerando raio de 
300 km entre as ocorrências potenciais e o uso agrícola para o Brasil. 
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A Figura 17 mostra a distribuição de carência de oferta de agrominerais silicáticos no Brasil. As 
porções Centro-Sul do Mato Grosso e Noroeste da Bahia são prioritárias para investimento em 
conhecimento geológico para a descoberta de agrominerais silicáticos. 

 

 

Figura 17 – Mapa de carência de oferta de agrominerais silicáticos considerando raio de 150 km entre as 
ocorrências potenciais e o uso agrícola para o Brasil. 

 


