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Entregas de Fertilizantes no Brasil  

1950 a 2018 (Mi t) 

Fonte: ANDA – Elaborado por David Roquetti Filho  

2017: 34.438.340 t 

 

2018: 35.506.299 t  

 

 2018/2017: + 3,1 % 

9 ANOS

1950 a 1959 1960 a 1969 1970 a 1979 1980 a 1989 1990 a 1999 2000 a 2009 2010 a 2018

TGCA (%a.a) 12,9 9,9 13,7 2,8 6,7 3,5 4,0

DÉCADAS
Períodos 

2018 
Recorde Histórico 

𝟑𝟎 𝒂𝒏𝒐𝒔:  𝑻𝑮𝑪𝑨𝟏𝟗𝟖𝟗 𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟖 = 5,3% a.a. 

𝟓 𝒂𝒏𝒐𝒔:  𝑻𝑮𝑪𝑨𝟐𝟎𝟏𝟒 𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟖 = 3,3% a.a. 

𝟔𝟗 𝒂𝒏𝒐𝒔:  𝑻𝑮𝑪𝑨𝟏𝟗𝟓𝟎 𝒂 𝟐𝟎𝟏𝟖 = 7,6% a.a. 



Índice de Sazonalidade   

Entregas de Fertilizantes no Brasil 

Fonte: ANDA – Elaborado por David Roquetti Filho  

IS 

𝑰𝑺𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒁 =
𝑴é𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝒎ê𝒔 𝒏𝒐 𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐𝒁

𝑴é𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒐𝒔 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒏𝒐 𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐𝒁
  

2017 0,720 0,675 0,642 0,576 0,795 0,943 1,135 1,383 1,516 1,590 1,239 0,786

2018 0,726 0,677 0,640 0,576 0,784 0,947 1,147 1,398 1,511 1,578 1,230 0,787

Diferença

(2018-2017)
0,006 0,002 -0,003 0,000 -0,011 0,004 0,012 0,014 -0,005 -0,013 -0,009 0,001

Meses jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez



Fonte: ANDA, importação: SIACESP   



                         RELATÓRIO SOBRE O MERCADO DE FERTILIZANTES – JANEIRO – DEZEMBRO / 2018 
 
As entregas de fertilizantes ao mercado encerraram o mês de dezembro/2018 com 2.370 mil t, registrando 
crescimento de 0,5% em relação ao mesmo mês de2017, quando foram entregues 2.358 mil t e no acumulado de 
janeiro a dezembro/2018 foram entregues 35.506 mil t, registrando crescimento de 3,1% em relação ao ano 2017, 
quando foram entregues 34.439 mil t. 
 
O Estado de Mato Grosso, líder nas entregas ao mercado, concentra maior volume no período analisado (21,2%), 
atingindo 7.518 mil t, seguido do estado do Paraná com 4.758 mil t, Rio Grande do Sul com 4.236 mil t e São Paulo 
com 4.012 mil t. 
 
A produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou o mês de dezembro de 2018 com 725 mil t, 
representando crescimento de 18,1% e no acumulado de janeiro/dezembro/2018, produção do total de 8.169 mil 
t e redução de 0,2%. 
 
As importações de fertilizantes intermediários alcançaram no mês de dezembro de 2018 a quantidade de 2.629 
mil t, indicando aumento de 18,6% e no acumulado de janeiro a dezembro/2018, total de 27.497 mil t e 
crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período de 2017. Pelo porto de Paranaguá, a principal porta de 
entrada dos fertilizantes, foram importadas 9.095 mil t, indicando aumento de 7,3% em relação a 2017, quando 
foram descarregadas 8.477 mil t e que representou 33,1% do total importado por todos os portos (fonte: Siacesp). 
 
Data de divulgação: maio de 2019. 
As informações acima de fertilizantes entregues ao mercado representam mero compilado descritivo a partir de 
dados agregados obtidos por meio de sistema de auditoria independente. Interpretações, conclusões ou 
comentários a partir das informações acima mencionadas não são de responsabilidade da ANDA. 

Fonte: ANDA  



RELATÓRIO SOBRE O MERCADO DE FERTILIZANTES – JANEIRO / 2019 

  

As entregas de fertilizantes ao mercado encerraram o mês de janeiro/2019 com 2.701 mil t, registrando 

crescimento de 10,6% em relação ao mesmo mês de 2018, quando foram entregues 2.443 mil t.  

 

O Estado de Mato Grosso, líder nas entregas ao mercado, concentra maior volume no período analisado (28,7%), 

atingindo 776 mil t, seguido do estado do Paraná com 374 mil t, Goiás com 311 mil t, Minas Gerais com 289 mil t e 

São Paulo com 272 mil t. 

  

A produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou o mês de janeiro de 2019 com 678 mil t, 

representando crescimento de 5,6% em relação ao mesmo período de 2018, quando foram produzidas 642 mil t. 

  

As importações de fertilizantes intermediários alcançaram no mês de janeiro de 2019 a quantidade de 2.513 mil t, 

indicando aumento de 40,8% em relação ao mesmo período de 2018.  

Pelo porto de Paranaguá, a principal porta de entrada dos fertilizantes, foram importadas 1.031 mil t, indicando 

aumento de 56,2% em relação a 2018, quando foram descarregadas 660 mil t e que representou 41% do total 

importado por todos os portos (fonte: Siacesp).  

  

Data de divulgação: junho de 2019. 

  

As informações acima de fertilizantes entregues ao mercado representam mero compilado descritivo a partir de 

dados agregados obtidos por meio de sistema de auditoria independente. Interpretações, conclusões ou 

comentários a partir das informações acima mencionadas não são de responsabilidade da ANDA. 

Fonte: ANDA   


