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Resumo

Este trabalho aborda a questão do marco legal dos fertilizantes no 
Brasil (Lei nº 6.894/1980) e os demais instrumentos regulatórios – Decretos 
e Instruções Normativas, que buscam a sua regulamentação. Aborda 
especificamente a necessidade de alterar este arcabouço jurídico, uma vez 
que o mesmo não prevê ou não permite a comercialização e uso de rochas 
moídas com insumo para alterar positivamente a fertilidade dos solos, 
segundo pressuposto da tecnologia da Rochagem. Mostra o processo de 
mudança da Lei dos fertilizantes e como isto pode impactar a soberania do 
País, que é um dos maiores importadores de insumos para a agricultura. 
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Introdução

Políticas públicas e incentivos governamentais dirigidos ao setor 
agrícola têm amenizado um quadro de dificuldades no que se refere à 
garantia de acesso, de abastecimento e, em última instância, de soberania do 
Brasil no que diz respeito aos fertilizantes solúveis, já que segundo dados 
do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Brasil 

1  Este trabalho foi apresentado e elaborado antes da aprovação da Lei nº 12.890, de 10 de dezembro 
de 2013, que alterou a Lei nº 6.894/1980, e que prevê o uso dos remineralizadores como uma 
categoria de insumos para a agricultura. Importante mencionar que essa Lei, que resultou do esforço 
de muitos pesquisadores e técnicos de diferentes instituições e governo, abre novas perspectivas 
para a agricultura brasileira, uma vez que rochas moídas são amplamente distribuídas no País. Mas 
ainda existem limitações que precisam ser vencidas. A principal delas é a regulamentação da Lei, via 
Instrução Normativa (IN), o que já está em processo de mudança. Portanto, as perspectivas atuais 
são muito positivas para o uso e comercialização destes materiais geológicos, ou seus subprodutos 
para a agricultura brasileira. É importante salientar que o Brasil é pioneiro no mundo ao criar uma 
Legislação especifica para o uso dos remineralizadores como insumos agrícolas. Este fato, pode 
ser portador de uma importante mudança de futuro para o nosso País, que é considerado como um 
celeiro do Planeta, e detentor de uma imensa geodiversidade. 

2 Universidade de Brasília - UnB/Centro de Desenvolvimento Sustentável – CDS. suzitheodoro@
unb.br
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é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, mas possui uma 
produção pouco significativa. 

O acesso aos fertilizantes é, especialmente, dramático em meio aos 
agricultores familiares, considerando que preços continuam em ascensão, 
seja pela maior demanda mundial, seja porque as principais fontes de tais 
insumos estão a cada dia mais restritas, já que na sua origem, tais insumos 
são bens minerais que estão sendo esgotados.

Uma alternativa para solucionar, ao menos em parte, o problema de 
dependência e dos altos custos de aquisição está relacionada a novas rotas 
tecnológicas, que prevejam o uso de fontes alternativas, as quais deverão 
ser capazes de ao mesmo tempo alterar positivamente os baixos índices de 
fertilidade dos solos tropicais, altamente intemperizados, mas, também, 
que apresentem resultados, em termos de produção, compatíveis com a 
expectativa dos agricultores, ou no mínimo que alcancem a capacidade de 
suporte dos diversos agroecossistemas.

A tecnologia da rochagem, que prevê o uso de pós de rocha para 
remineralizar os solos e favorecer o alcance de uma produção agrícola 
sustentável, tem apresentado resultados muito positivos no que se refere 
a estes dois quesitos: produtividades compatíveis e, em muitos casos 
superiores aquelas obtidas com os fertilizantes solúveis, e custos de 
obtenção significativamente menores, cerca de 80 a 60% mais baratas que 
as fontes convencionais. Apesar de tais resultados a legislação brasileira, e 
provavelmente de nenhum outro país, prevê ou permite a comercialização 
e uso de materiais derivados de rochas para uso agrícola, com exceção dos 
calcários e rochas fosfatadas.

Para contribuir com na solução para este impasse, o presente trabalho 
aborda a questão normativa brasileira relativa aos fertilizantes e os pós de 
rocha (remineralizadores ou agrominerais). Portanto, este trabalho discute 
a ausência de normatização e aponta as perspectivas para a efetivação 
de um arcabouço legal para o setor, já que sem regulamentação, o uso e 
comercialização de tais materiais ficam restritos e sujeitos a riscos devido 
a não observância de garantias mínimas.
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Marco Legal

Várias pesquisas desenvolvidas no Brasil e no exterior mostram que a 
remineralização dos solos, por meio da adição de macro e micronutrientes, 
derivados de rochas moídas, resulta em produções compatíveis e equiparáveis 
àquelas obtidas com o uso dos fertilizantes solúveis (Carvalho, 2010 e 2012; 
Leonardos et al. 1976 e Theodoro e Leonardos 2011, van Straaten,2007 entre 
outros). Porém, apesar da grande quantidade de resultados positivos, há um 
impedimento importante para o amplo uso dos pós de rocha. Não existe uma 
previsão legal para seu uso como fertilizante de solos. 

Atualmente, a regulamentação do setor de fertilizantes está amparada 
por três instrumentos legais: (i) a Lei dos fertilizantes (Lei nº 6.894/1980); o 
Decreto nº 4.954/20044, que regulamenta essa Lei e instruções normativas, 
especialmente as INs 27/2006 (que estabelece limites para contaminantes) e 
35/2006 (que trata de corretivos e condicionadores), instituídas pelo MAPA. 
A Lei nº 6.894/1980 dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do 
comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes destinados 
à agricultura. Essa Lei contém nove artigos, entre os quais se cita o Art. 2º, 
que atribui ao MAPA a competência para exercer a fiscalização e o Art. 4º que 
estabelece a obrigatoriedade de registro de estabelecimentos e de produtos. 

Em nenhum destes três instrumentos legais está previsto uma 
categoria que possibilite o uso, a comercialização ou a fiscalização dos 
remineralizadores de solos, derivados de rochas moídas, já que por suas 
características diversificadas não é possível fazer o seu enquadramento 
dentro das categorias existentes de insumos (condicionadores, fertilizantes 
etc.). A revisão de um ou de todos esses instrumentos legais é um fator 
primordial para tornar viável o uso dos remineralizadores. 

Considerando o impacto que os preços dos fertilizantes causam 
à balança comercial brasileira e, mais recentemente a percepção de que 
tais insumos favorecem a ocorrência de problemas ambientais, algumas 
iniciativas buscam alterar este panorama. Um grupo de trabalho, coordenado 
pelo Ministério de Minas e Energia (MME) em parceria com diversas 
outras instituições públicas, entre as quais se destacam o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Petrobras, Embrapa 
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e Universidades vem discutindo alternativas e sugerindo parâmetros para 
mudar o aparato legal. 

Paralelamente, no Congresso Nacional estão tramitando duas 
proposições que buscam alterar a Lei nº 6.894/1980 ou incentivar o uso 
de pós de rocha. Tratam-se dos Projetos de Lei - PLS 212/2012 e do PL 
2727/2011. O primeiro insere os remineralizadores como uma das categorias 
de fertilizantes e, o segundo, cria um Programa Nacional de Mineralização 
dos solos.  Considerando o estado adiantado da tramitação do PLS 212/2012, 
que atualmente tramita na Câmara dos Deputados, como PL 4781/2012, 
é possível inferir que ainda neste ano de 2013 a presidente da Republica 
possa sancionar uma nova Lei que alterará a Lei nº 6.894/1980. O citado PL 
encontra-se na última comissão (CCJC – Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania), onde será apreciada a constitucionalidade, a juridicidade e a 
legalidade da matéria. Esse Projeto de Lei do Senado foi apresentado pelo 
Senador Rodrigo Rollemberg (PSB/D).

Apesar desta expectativa, é importante lembrar que o processo 
legislativo é, de modo geral, muito moroso e depende de uma série de 
condicionantes até que uma proposição se torne uma Lei. Nesse processo de 
analise e votação pelos parlamentares das duas casas Legislativas – Senado 
Federal e Câmara dos Deputados, as matérias podem ser modificadas 
emendadas ou totalmente alteradas, uma vez que é possível que diversos 
grupos de interesse atuem fortemente junto aos parlamentares para adequá-
las a interesses específicos. A atuação do chamado lobby é legitima uma vez 
que a sociedade pode e deve manifestar-se na elaboração das Leis. Ocorre que 
no Brasil, esta atividade é normalmente vista como ilegal e antiética, porque 
ainda não foi regulamentada e, assim, permite abusos de diversas ordens.

Não obstante a atuação de agentes externos (sociedade) ou internos 
(parlamentares, consultores legislativos e assessores) uma matéria legislativa 
obedece a um rito de tramitação e análise. Queiroz, 2006, lembra que a 
transformação de uma proposição em norma jurídica observa ritos formais, 
previstos na Constituição Federal, em Lei Complementar e nos regimentos 
internos das Casas do Congresso (Câmara de Deputados, Senado Federal 
e/ou Congresso Nacional). Theodoro et. al (2011) complementa essa 
informação e menciona que as análises são feitas em diversas Comissões de 
mérito e, eventualmente, em plenário, para só então ser remetida à sanção 
do Presidente da República, que poderá sancionar o texto aprovado na sua 
totalidade pelo legislativo, ou, ainda, vetar partes ou todo o Projeto. Quando 
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ocorre um veto (mesmo que parcial) é feito uma nota que acompanha o texto 
da nova Lei, explicitando os motivos de tal ato pelo Presidente.

 Por fim, o texto sancionado é remetido para a publicação no Diário 
Oficial da União (DOU). Porém, nos casos de veto, os parlamentares ainda 
têm a prerrogativa de apreciar os motivos que levaram o Presidente da 
República a vetar o texto aprovado no Legislativo. Nestes casos, segundo 
Queiroz (2006), para reverter o veto, é necessário que o Congresso Nacional, 
avalie e vote se o veto permanecerá ou se o texto vetado deve retornar ao 
texto da Lei sancionada. Para tal ação, é necessário que ocorra uma sessão 
conjunta (Câmara e Senado) no prazo de 30 dias do seu recebimento, sendo 
que o veto só poderá ser rejeitado com os votos da maioria absoluta dos 
deputados e senadores, em escrutínio secreto. 

Após esta apresentação sucinta do caminho percorrido por uma 
proposição, torna-se mais fácil entender porque as leis demoram tanto 
para serem promulgadas desde a sua origem. O fluxograma apresentado na 
Figura 01 ilustra o processo de tramitação de um Projeto de Lei. Apesar do 
regimento de ambas as Casas do Congresso estabelecer prazos para cada 
etapa, o tempo que uma proposição leva para tramitar e se tornar uma lei é 
extremamente variável e depende fundamentalmente da vontade política, 
das articulações entre os poderes e da atuação dos grupos de interesse 
(Theodoro et. al. 2011).
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Fonte: Souto, 2008 apud Saboya (2006)
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Além destas iniciativas do legislativo, é importante destacar que 
o Governo Federal mostra-se atento à demanda por fertilizantes para 
viabilizar o desenvolvimento do País. Para tentar reverter ou amenizar 
este problema o Executivo enviou ao Congresso Nacional, no ano passado 
(2012), a Medida Provisória (MP) nº 582/2012, que em seu artigo 5º institui 
o Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da 
Indústria de Fertilizantes (REIF), o qual pretende incentivar a implantação 
ou ampliação de infraestrutura para produção de fertilizantes e de seus 
insumos. A apreciação de Medidas Provisórios no Congresso Nacional 
tem um procedimento de análise bastante diferenciado, o que torna sua 
apreciação bem mais curta, em termos de tempo. Esta MP foi convertida 
na Lei nº 12.794 em 2 de abril de 2013 e, atualmente, encontra-se em 
processo de regulamentação. Apesar de ser um sinal de que o Governo 
está atento à problemática da dependência por insumos externos, a citada 
Lei não inova ou incentiva o uso de tecnologias ou materiais disponíveis 
localmente, como os remineralizadores. No entanto, existe uma expectativa 
que com a regulamentação possa ocorrer algum tipo de incentivo ao setor 
mineral nacional, no sentido de facilitar o acesso aos incentivos previstos 
na Lei para que seja possível construir plantas de beneficiamento específicas 
para os remineralizadores. Neste caso, porém, ainda existe a necessidade 
de adequação das licenças junto ao DNPM (Departamento Nacional de 
produção Mineral).

Caminhos possíveis3

No caso do Projeto de Lei 212/2012, o percurso e tempo de tramitação 
foram mais rápidos, porque essa matéria teve despacho (pelas Mesas 
do Senado e da Câmara) para apenas três Comissões - de Agricultura 
de Agricultura e Reforma Agrária - CRA e de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural – CAPADR, e Constituição, Justiça e Cidadania 
- CCJC, respectivamente. Além disto, existe um consenso entre os 

3 A tramitação e a aprovação do PLS 212/2013 (ou PL 4781/2012, número na câmara dos Deputados) 
pelo Congresso Nacional pode ser considerada como um exemplo de tramitação rápida, uma vez 
que desde a apresentação pelo autor (12/06/2012), no Senado, até a aprovação final (12/11/2013), na 
câmara, o Projeto de Lei demorou apenas um ano e 5 meses. A sanção da Presidência da Repúbçoca 
foi feita no tempo previsto constitucionalmente (15 dias úteis após o envio da matéria pelo Congresso 
Nacional). Este curto tempo de tramitação é relativamente incomum no processo legislativo.
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parlamentares dessas Comissões, que está matéria é de interesse nacional, 
o que tende a facilitar sua aprovação das Comissões. 

Além da alteração da Lei, outra opção que poderia favorecer a 
comercialização e uso dos remineralizadores seria a alteração do Decreto 
nº 4.954/2004, já que este instrumento é de atribuição específica do Poder 
Executivo. Porém, apesar deste assunto ser considerado como estratégico 
pelo Governo, a mudança não ocorreu no Decreto nº 8.059/2013, na recente 
alteração efetuada pelo Executivo, frustrando o setor que tinha expectativa 
de mudança. 

Outra alternativa possível seria a alteração das Instruções Normativas 
e, em especial da IN 35/2006, já que este seria o mecanismo mais fácil e 
rápido para modificar esta lacuna, uma vez que os pós de rocha poderiam ser 
enquadrados dentro da categoria “condicionadores de solos”, com algumas 
salvaguardas. A definição de condicionador de solos, explicitada na IN 
35/06 é de que tal insumo deve ser um produto que promova a melhoria das 
propriedades físicas, físico-químicas ou atividade do solo. Neste aspecto 
os pós de rocha poderiam ser enquadrados nesta categoria, uma vez que 
produzem melhorias nas propriedades físicas e químicas dos solos. Porém, 
os materiais geológicos não atendem a duas especificações importantes 
estabelecidas na IN, quais sejam a Capacidade de Retenção de Água (CRA) 
que é de 60% e a Capacidade de Toca Catiônica (CTC), que deve ser de 
no mínimo de 200 mmolc/kg. A modificação dessa Instrução Normativa 
estabelecendo, por exemplo, limites diferenciados destes parâmetros, e 
acrescentando algumas restrições, poderia facilitar, em parte o uso dos 
remineralizadores para amenizar a dependência brasileira e, em ultimo 
caso, os preços, já que rochas aptas para essa finalidade estão distribuídas 
em todo o território brasileiro. 

Porém, existe uma preocupação, em especial do GT, mencionado 
anteriormente, que se refere ao entendimento dos mecanismos de 
solubilização e à quantidade de metais pesados presentes nos pós de rocha. 
Atualmente, a IN 27/2006, estabelece os limites desses metais pesados 
tóxicos admitidos nos fertilizantes, corretivos, condicionadores de solo e 
substrato para plantas, porém será necessário estabelecer algumas garantias 
mínimas que assegurem que não haverá riscos ambientais e à saúde humana, 
uma vez que as rochas podem conter estes tipos de componentes.
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Tais impasses e esperas sugerem que o País vive uma crise do 
contraditório, já que mantém seu perfil de dependência de aquisição de 
insumos para viabilizar seu modelo agrícola, mas, por outro lado, é um das 
maiores potencias minerais do planeta. Os resultados que vem sendo obtidos 
nos últimos anos comprovam que o uso de pós de rocha ou remineralizadores 
pode ser um caminho possível para o Brasil, com a vantagem de que essa 
tecnologia fortalecerá uma agricultura mais sustentável, garantindo bons 
índices de produção e viabilizando a manutenção dos agricultores no campo. 
A rochagem parte do pressuposto que manter a fertilidade dos solos faz parte 
de uma estratégia que envolve conservação dos recursos naturais, oferta de 
nutrientes em quantidades adequadas e alcance da soberania, com redução 
da dependência por insumos externos. Além disto, fortalece a obtenção 
de produções de alimento mais saudáveis, pela maior oferta de nutrientes, 
contribuindo com a alcance de padrões adequados de segurança alimentar 
e nutricional (Theodoro e Almeida, 2013)

Conclusão

Neste cenário de regulamentação inadequada, o Brasil continuará 
fortemente dependente dos fertilizantes importados, caros e, que no limite, 
provocam danos ambientais sérios, tais como a eutrofização dos corpos 
hídricos e a potencialização do efeito estufa. 

Mas a disposição do Governo Federal, em especial do MME e do 
MAPA, de buscar alternativas para questão dos fertilizantes no Brasil indica 
que há interesse em mudanças, por meio de novos enquadramentos destes 
materiais e harmonização do arcabouço jurídico com as necessidades atuais 
do País. Sem isto, há sérios riscos para este setor que vem obtendo recorrentes 
recordes de safras agrícolas. Porém, enquanto o aparato normativo não 
contempla essa opção tecnológica, a pesquisa e a inovação científica 
continuam fornecendo resultados que credenciam a tecnologia da Rochagem 
como uma importante opção tecnológica para países que, como Brasil, 
possuem uma grande geodiversidade e um setor agrícola extremamente 
dinâmico e demandante de novas rotas tecnológicas.
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