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MATÉRIA ESPECIAL 

Grãos e Fertilizantes 

COVID-19 e área plantada nos EUA:  
perspectivas para soja, milho e fertilizantes 

Conjuntura de clima e demanda definirão tendências no segundo trimestre 

O USDA divulgou as intenções de plantio para a safra norte-americana 2020/21, trazendo a 
área plantada para a soja, o milho e o trigo total em 33,8 e 39,25 e 18,07 milhões de hecta-
res. Esse número é sempre muito aguardado, pois é o primeiro da temporada levantado 
por pesquisas junto a produtores. Neste ano, foram feitas cerca de 80 mil consultas entre 
os dias 28 de fevereiro e 18 de março. 

No caso da soja o resultado veio um pouco abaixo da média das estimativas do mercado, 
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Figura 1 - Perspectivas de inundações durante a primavera 2020 - Estados Unidos 
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de 34,34 milhões de hectares e do resultado 
do Fórum Agrícola, realizado em fevereiro, 
que trouxe o nível de 34,4 milhões de hecta-
res. Essa área de 33,8 milhões de hectares, se 
confirmada, representa um crescimento de 
9,7% em relação à safra 2019/20. É impor-
tante lembrar que esse crescimento acentu-
ado é resultado das perdas de área em 2019, 
em decorrência do clima adverso durante o 
plantio, que também impactou o milho. 

De qualquer maneira, foi o milho que sur-
preendeu, com as intenções de plantio fican-
do pouco mais de 1 milhão de hectares aci-
ma do que era esperado pele mercado em 
média e dos 38 milhões de hectares estima-
dos no Fórum. Uma área de 39,3 milhões de 
hectares representa um crescimento acima 
de 8% frente ao ano passado. 

Já a área de trigo veio bem levemente abai-
xo do que o mercado estimava em média, do 
que foi divulgado no Fórum e da área plan-
tada final de 2019, destacando que eventu-

ais mudanças na área do cereal estão relaci-
onadas à safra de primavera, que tem uma 
participação menor em comparação ao que 
é semeado no ciclo de inverno. 

A despeito desses dados, que surpreenderam 
quanto ao milho, pode haver mudanças até 
o consolidado final, assim como o observado 
em outras safras. Pelo histórico desde 2000, 
nota-se que as diferenças entre a área plan-
tada final e as intenções de plantio não ten-
dem a ser muito grandes ficando quase sem-
pre abaixo de 1 milhão de hectares e, muitas 
vezes, não chegam a 500 mil hectares. Claro 
que em alguns anos, como em 2019, houve 
uma variação significativa devido ao clima 
muito chuvoso, que resultou em atrasos his-
tóricos durante o plantio. Ainda relacionado 
ao clima, é importante lembrar que soja, 
milho e trigo têm janelas de plantio com 
diferenças de semanas e problemas climáti-
cos podem incentivar a migração de área 
entre as commoditites, dependendo da regi-
ão. O trigo de primavera e o milho começam 
a ser plantados mais cedo, em seguida a so-
ja. 

Assim, o clima será acompanhado de perto 
nos próximos meses, com possíveis impactos 
na área final, como também outros fatores 
que podem acabar tendo influência na deci-
são de plantio do produtor norte-americano, 
principalmente neste momento de incerteza, 
relacionada à COVID-19. 

Milho 

Ainda que as estimativas do USDA apontem 
para um avanço anual de 8% na área desti-
nada ao grão, vale ponderar que as inten-
ções de plantio dos produtores norte-
americanos ainda podem sofrer oscilações, 
conforme o visto em anos anteriores. Diver-
sos fatores podem impactar na decisão do 
agricultor em semear milho, principalmente, 
levando em consideração o quadro pandê-
mico vigente e as perspectivas cada vez 
mais pessimistas com relação à desacelera-
ção da economia mundial. Destaque para os 
impactos da crise sanitária na rede logística, 
que eventualmente poderão prejudicar a 
entrega de insumos e atrasar o início, impac-

Tabela 1 - Histórico de área plantada de milho - EUA (em milhões de hectares) 

Ano
Estimativa 

Março
Consolidado Diferença

2020 39,25 ?
2019 37,55 36,30 -1,25
2018 35,62 35,97 0,34
2017 36,42 36,49 0,07
2016 37,88 38,04 0,16
2015 36,10 35,62 -0,48
2014 37,11 36,66 -0,44
2013 39,37 38,59 -0,78
2012 38,80 39,37 0,58
2011 37,30 37,21 -0,10
2010 35,94 35,69 -0,25
2009 34,39 34,96 0,56
2008 34,81 34,80 -0,01
2007 36,61 37,85 1,24
2006 31,57 31,70 0,12
2005 32,95 33,10 0,15
2004 31,97 32,75 0,78
2003 31,98 31,81 -0,17
2002 31,99 31,93 -0,06
2001 31,04 30,64 -0,40
2000 31,52 32,19 0,68

Fonte: USDA. Elaboração: INTL FCStone. 
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tando semeadura no país. 

Pelo lado da demanda, em meio ao quadro 
de incertezas e aversão ao risco dos investi-
dores, a procura pelo cereal também já vem 
sendo penalizada. A crise atual enfrentada 
pelas usinas de etanol dos EUA, marcada 
pelo estreitamento das margens em respos-
ta ao recuo dos preços do petróleo e à forte 
queda na demanda interna por combustí-
veis, preocupa o setor e pode diminuir o in-
teresse do agricultor pelo milho. O impasse 
entre Rússia e Arábia Saudita permanece e 
as medidas restritivas relacionadas ao coro-
navírus podem perdurar ainda por bastante 
tempo, coma quarentena em grande parte 
do país já estendida até o final de abril.  

Diante desse cenário, já há o registro de fe-
chamento de usinas de etanol nos EUA, lem-
brando que a demanda por milho para pro-
duzir o biocombustível é muito grande. O 
setor de ração e o de etanol consomem pra-
ticamente o mesmo volume de milho em 

grão. Com isso, novas revisões para baixo na 
procura interna pelo grão ainda poderão 
ocorrer nos próximos relatórios de O&D do 
USDA.  

Em meio à pressão de baixa nos preços do 
milho, o mercado especula a possibilidade 
de os dados das intenções de plantio do US-
DA estarem superestimados. No entanto, 
vale dizer que, ao longo da história, as esti-
mativas do departamento estiveram, de cer-
ta forma, bastante alinhadas com o consoli-
dado de área plantada no país. Desde o ano 
2000, excluindo 2019, a maior diferença en-
tre o dado final e o de intenções ocorreu em 
2004, quando foram plantados 780 mil hec-
tares a mais que o estimado em março.  

Vale ponderar que o avanço do setor pecuá-
rio se apresenta como um fator altista na 
conjuntura vigente. O surto de peste suína 
africana na China retraiu a demanda do gi-
gante asiático por grãos e alavancou as suas 
importações de proteínas. Assim, a expansão 
da produção animal norte-americana e a 
maior procura por milho para a formulação 
de rações ainda poderão fornecer suporte 
ao mercado do cereal. Contudo, é preciso 
monitorar o consumo doméstico de carne, 
uma vez que a concentração da alimentação 
no domicílio resulta em hábitos de consumo 
de proteína diferentes do observado na ali-
mentação fora de casa. 

Soja 

Apesar das intenções de plantio terem indi-
cado uma área plantada um pouco abaixo 
do que se esperava, e nível de área ainda 
garantiria uma safra muito boa. Consideran-
do o balanço estimado no Fórum Agrícola e 
essa nova área, a produção norte-americana 
2020/21 superaria 114 milhões de toneladas, 
volume que não seria recorde, mas que ain-
da não resultaria em restrições pelo lado da 
oferta da oleaginosa. 

Apesar de desde 2000 (excluindo-se 2019), a 
maior diferença entre o número final de 
área plantada e as intenções de plantio ter 
ocorrido em 2001, com 1 milhão de hectares 
a menos no consolidado, este ano há outros 

Tabela 2 - Histórico de área plantada de soja - EUA (em milhões de hectares) 

Fonte: USDA. Elaboração: INTL FCStone. 

Ano
Estimativa 

Março
Consolidado Diferença

2020 33,80 ?
2019 34,24 30,80 -3,45
2018 36,01 36,09 0,07
2017 36,21 36,49 0,28
2016 33,28 33,77 0,49
2015 34,25 33,45 -0,80
2014 32,98 33,71 0,73
2013 31,21 31,09 -0,12
2012 29,91 31,24 1,33
2011 31,00 30,37 -0,63
2010 31,61 31,32 -0,28
2009 30,77 31,34 0,58
2008 30,27 30,64 0,37
2007 27,17 26,20 -0,97
2006 31,12 30,56 -0,56
2005 29,91 29,15 -0,76
2004 30,52 30,44 -0,08
2003 29,62 29,71 0,09
2002 29,53 29,93 0,40
2001 31,02 29,98 -1,04
2000 30,30 30,06 -0,24
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fatores a serem considerados e que podem 
ter reflexos na decisão do produtor. 

Em relação às exportações, a fase 1 do acor-
do entre China e EUA prevê um aumento 
muito expressivo da compra de produtos 
agrícolas norte-americanos pelo gigante 
asiático e a soja tende a ter destaque neste 
contexto. Até o momento, a China não fez 
uma movimentação muito considerável para 
comprar maiores volumes de soja norte-
americana, mas a perspectiva de maiores 
exportações poderia incentivar uma área um 
pouco mais de soja neste ano.  

Ademais, as exportações de soja e derivados 
poderiam ser reforçadas pelos impedimen-
tos observados na Argentina, relacionados 
ao controle da propagação da COVID-19, 
uma vez que o país sul-americano é o maior 
exportador mundial de subprodutos da soja. 
Claro que para garantir esse cenário mais 
favorável às exportações norte-americanas, 
não pode haver problemas logísticos impor-
tantes que interrompa as cadeias de produ-
ção/exportação. 

Além disso, diante da pandemia de coronaví-
rus, com a indústria de etanol dos EUA so-
frendo com preços baixos do biocombustí-
vel, há expectativa de que o consumo de 
farelo de soja será reforçado, pois haverá 
menos DDG disponível no mercado, uma vez 

que a produção de etanol tende a cair, situa-
ção já ilustrada nos últimos dados de produ-
ção divulgados pelo Departamento de Ener-
gia. 

Já a produção de carne pode ser reforçada, 
no âmbito do acordo com a China, que ainda 
sofre os efeitos da peste suína africana e 
deve continuar importando volumes maiores 
de proteína. Por outro lado, os efeitos das 
medidas de quarentena sobre os hábitos de 
consumo da população podem diminuir o 
consumo interno de carne, uma vez que a 
alimentação dentro do domicílio tende a 
estar associada a porções menores de prote-
ína, a menos desperdícios e a maior consu-
mo de cereais/carboidratos.  

Fertilizantes 

A pandemia da COVID-19 se colocou como 
destaque do primeiro trimestre de 2020. O 
quadro que se iniciou como um surto viral 
concentrado em Hubei, na China, hoje causa 
incertezas e volatilidade nos mercados inter-
nacionais. O cenário não é diferente para os 
fertilizantes.  

A expectativa era de que o primeiro semes-
tre de 2020 trouxesse uma retomada do ape-
tite comprador nos principais importadores, 
com foco nos Estados Unidos, país que viu o 
nível de aplicações de primavera severa-
mente impactado em 2019 por condições 
edafoclimáticas não favoráveis ao plantio de 
grãos. Um aquecimento da demanda no pri-
meiro trimestre de fato levou a uma alta de 
13% e 15% das cotações de nitrogenados e 
fosfatados em Nova Orleans, respectivamen-
te, mas a trajetória altista se reverteu nas 
últimas semanas, diante do sentimento de 
aversão ao risco e pessimismo desencadea-
dos pela confirmação de mais de 1 milhão 
de casos de COVID-19. 

As perspectivas para o segundo trimestre 
ainda indicam uma predominância do senti-
mento baixista para o complexo NPK em 
território estadunidense. Os possíveis impac-
tos da conjuntura atual sobre a demanda do 
milho podem influenciar uma contração das 
estimativas de área plantada, o que acarre-

Fonte: ICIS. Elaboração: INTL FCStone. 

Gráfico 1: Trajetória das cotações em Nova Orleans (USD/tonelada) 
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taria um recuo das aplicações de nitrogena-
dos, com destaque para a ureia e o UAN, 
visto que o cereal se destaca como principal 
consumidor de N nos EUA. Ademais, a molé-
cula dos nitrogenados são mais voláteis, re-
sultando em uma evaporação mais rápida 
do nutriente, dificultando sua aplicação em 
cenários de alta precipitação ou solo en-
charcado.  

Segundo as perspectivas climáticas da Agên-
cia Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) 
para a primavera yankee, a região do Meio-
Oeste, maior produtora de grãos do país, 
deve apresentar inundações às margens do 
rio Mississippi e afluentes nos próximos me-
ses – vide mapa. O quadro se compõe a par-
tir de um solo já úmido devido à alta pluvio-
sidade recente e perspectivas de chuvas aci-
ma do normal nos próximos três meses. Este 
pano de fundo pode dificultar a navegação 
das barcaças de fertilizantes rio Mississippi 
acima, partir do porto de NOLA para as regi-
ões consumidoras, além de atrasar a aplica-
ção dos adubos no solo. 

Destacamos que a janela de plantio do mi-
lho antecede à da soja, o que poderia desen-
cadear em uma migração de área plantada 
para a oleaginosa, esta que, conforme co-
mentado acima, apresenta perspectivas fa-
voráveis à demanda. Neste cenário, haveria 
um impulso nas aplicações de fosfatados e 
potássicos nos Estados Unidos, considerando 
condições ideais à semeadura. Não obstante, 
os agricultores devem ainda ficar à mercê do 
quadro climático e do nível das cotações dos 
grãos, que vêm sendo afetadas pelas preo-
cupações e impactos econômicos da Covid-
19.  

Sob a ótica global, um consumo de fertili-
zantes aquém do esperado nos Estados Uni-
dos no segundo trimestre desencadearia um 
sentimento baixista nos mercados dos três 
principais nutrientes, NPK, visto a conjuntura 
de maior oferta ante uma demanda arrefeci-
da em outros países consumidores.   


