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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. 



Fonte: ANDA, importação: SIACESP   



Fonte: ANDA  

As entregas de fertilizantes ao mercado encerraram o mês de junho/2019 com 3.052 mil t, registrando 

crescimento de 2,2% em relação ao mesmo mês de 2018, quando foram entregues 2.986 mil t e no 

acumulado de janeiro a junho/2019 foram entregues 13.723 mil t, registrando crescimento de 7,1% em 

relação ao ano 2018, quando foram entregues 12.819 mil t. 

 

O Estado de Mato Grosso, líder nas entregas ao mercado, concentra maior volume no período analisado 

(23,1%), atingindo 3.173 mil t, seguido do estado do Paraná com 1.935 mil t, São Paulo com 1.616 mil t, 

Goiás com 1.378 mil t e Minas Gerais com 1.291 mil t. 

 

A produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou o mês de junho de 2019 com 565 mil t, 

representando uma redução de 13,2% e no acumulado de janeiro a junho/2019, produção do total de 

3.439 mil t e redução de 8,9% em relação ao mesmo período de 2018. 

 

As importações de fertilizantes intermediários alcançaram no mês de junho de 2019 a quantidade de 

3.008 mil t, indicando crescimento de 15,8% e no acumulado de janeiro a junho/2019, total de 12.257 mil 

t e crescimento de 11,4% em relação ao mesmo período de 2018, quando foram importadas 11.001 mil t.  

 

Pelo porto de Paranaguá, a principal porta de entrada dos fertilizantes, foram importadas 3.759 mil t, 

indicando uma redução de 7,7% em relação a 2018, quando foram descarregadas 4.072 mil t e que 

representou 30,7% do total importado por todos os portos (fonte: Siacesp). 

 

Data de divulgação: novembro/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.” 


