
 
 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES MINERAIS NO BRASIL 

 

 

 

 

GERALDO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



 

Geraldo da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES MINERAIS NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Engenharia de Produção da UNICESUMAR – 

Centro Universitário de Maringá como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Bacharel em Engenharia de Produção, sob a 

orientação do Prof. Renata Burguetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



 

 



PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES MINERAIS NO BRASIL 

  

 

 

Geraldo da Silva  

  

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar e analisar os aspectos que estão presentes 

na cadeia de produção de fertilizantes inorgânicos e seus reflexos na produção agrícola no 

Brasil. Bem como avaliar o processo da perspectiva da misturadora, propondo melhorias nas 

limitações encontradas. Apesar dos recordes de safras de grãos no Brasil, onde a indústria de 

fertilizantes está por traz, ela requer ajustes de produtividade e qualidade. Será feito um 

estudo do retrato da produção de fertilizantes no Brasil, propondo melhorias no processo de 

produção em uma fábrica de mistura localizada na cidade de Imbituba, Santa Catarina. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os fertilizantes são definidos na legislação brasileira do MAPA, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como “substâncias minerais ou orgânicas, naturais ou 

sintéticas, fornecedoras de um ou mais nutrientes das plantas” (MAPA, Lei nº 6.894, de 

1980). As plantas extraem dos solos nutrientes que garantem o seu crescimento. Estes 

nutrientes são divididos em macro e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que 

fazem parte de moléculas de função estrutural nas plantas, são necessários em grandes 

quantidades (EPSTEIN, 1965).  

Dentre os nutrientes, temos os macronutrientes primários: nitrogênio (N), fósforo (P) e 

potássio (K) e os macronutrientes secundários: cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S). Já 

os micronutrientes são necessários em menores concentrações, tem funções reguladoras nas 

plantas, funcionam principalmente como co-fatores em reações enzimáticas. São eles: cloro 

(Cl), ferro (Fe), boro (B), manganês (Mn), zinco (Zn), cobre (Cu) e molibdênio (Mo) 

(LOPES, 2004). A Figura 1 apresenta de maneira simplificada as diferentes classes de 

nutrientes. 

Figura 1: Classes de nutrientes divididos em primários, secundários e micronutrientes. 

 

Fonte: Fertisanta, 2019. 

 

Baseando- se nas diferentes fontes de nutrientes e maneiras de aplicação disponíveis 

com os fertilizantes atualmente comercializados, o agricultor deve ter conhecimento da 



situação nutricional do solo em relação a sua cultura, solicitando análises do solo que são 

realizadas por laboratórios específicos. As análises são feitas seguindo as resoluções 

requisitadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2009) e demais órgãos 

responsáveis. A partir de uma análise do solo verificará a necessidade dos nutrientes para a 

planta a ser cultivada. 

Muitas substâncias diferentes são usadas para fornecer os nutrientes essenciais 

necessários para um fertilizante eficaz. Estes compostos podem ser extraídos ou isolados de 

fontes naturais (FRANSICON, 2013). Os compostos também podem ser quimicamente 

sintetizados a partir de matérias-primas básicas. Estes incluem substâncias como amônia, 

uréia, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico (SILVA, 2012).  

Com relação à produção e comercialização, encontram-se fertilizantes mistos e 

granulados complexos (NPK) contendo dois ou três macronutrientes primários, podendo 

conter também um ou mais macronutrientes secundários e/ou micronutrientes (DIAS; 

FERNANDES, 2006). A Figura 2 apresenta a classificação dos fertilizantes segundo o 

MAPA. 

 

Figura 2: Organograma da classificação dos fertilizantes segundo o MAPA 

 

 

 

A eficiência na produção e comercialização de fertilizantes exerce um impacto 

extremamente elevado ao andamento das atividades nacionais (DIAS; FERNANDES, 2006). 

Fonte: Carvalho, 2012. 



Dificuldades e limitações existentes na produção e comercialização destes produtos afetam a 

capacidade da colheita, podendo ocasionar prejuízos ao produtor rural e um grande déficit na 

economia nacional, além de levar a escassez de determinados alimentos (SOUZA, 2012). 

Atualmente estima-se que exista no setor de mistura aproximadamente cem empresas 

misturadoras (ANDA, 2015), sendo que 70% do mercado está concentrado em quatro 

empresas maiores sendo elas a BUNGE, YARA, HERINGER e MOSAIC, além de existirem 

grupos das indústrias de fertilizantes que também controlam ou são sócios das Trandings 

Companies que comercializam os grãos. Deixando o produtor rural a mercê de pouca margem 

de manobra (SAAB; PAULA, 2008). 

Segundo o relatório anual de “Perspectivas Agrícolas 2010 –2019”, publicado em 

2011 (ANDA, 2011), o agronegócio pode ser considerado um dos maiores negócios da 

economia brasileira e mundial. Projeções realizadas há oito anos, e divulgadas pelo relatório 

anual publicado pela organização vinculada à ONU– Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), destacava que a produção agrícola no país apresentaria o maior 

crescimento mundial até 2019 (ALCARDE et. al., 1998).  Esses dados foram comprovados ao 

longo dos anos e mesmo com um percentual de queda em 2017 para alguns setores da 

produção, o ano de 2019 já vem trazendo perspectivas de aumento de 3,10%, segundo o 

IBGE, sendo, portanto, a segunda maior colheita de grãos de uma série histórica iniciada em 

1975 (IBGE, 2019). 

Diante disso, fazem-se necessários alguns questionamentos sobre qual a relação entre 

a demanda pelos fertilizantes e a sua produção no Brasil. Os recursos utilizados atualmente 

são o suficiente para manter um crescimento tão acelerado do agronegócio? Além disso, quais 

as dificuldades que as empresas atuantes no mercado encontram durante o processo de 

produção desses materiais?  Afinal, qual o tamanho da importância da produção de 

fertilizantes inorgânicos no Brasil. 

O presente trabalho tem como objetivo principal fazer um levantamento de dados e 

análises relacionando as etapas da cadeia produtiva, com o mercado nacional, apontando 

limitações, no intuito de propor melhorias nos processos de produção numa fábrica de mistura 

e ensaque de fertilizantes. 

 

 

  



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 FERTILIZANTES 

 

Os fertilizantes atuam fornecendo nutrientes essenciais para o crescimento e 

desenvolvimento das plantas, e podem ser naturais (estrume) ou produzidos (NPK, entre 

outros) (ALCARDE et. al., 1998). São classificados em minerais e orgânicos, de acordo com 

a sua composição. Os fertilizantes orgânicos são derivados de restos de matéria orgânica ou 

subprodutos de organismos vivos e possuem essencialmente carbono em sua composição 

(SENGIK, 2003). Os minerais possuem metais em sua composição, são derivados de minérios 

e fornecem ao solo elementos considerados macronutrientes e outros, em menores 

concentrações, considerados micronutrientes (EPSTEIN, 1965). 

O uso adequado desses fertilizantes é fundamental para o aumento de produtividade da 

lavoura além da melhoria na qualidade dos alimentos. Eles podem ser aplicados direto no 

solo, os que se apresentam no estado sólido, ou através de irrigação foliar, os líquidos, com 

sais hidrossolúveis ou adjuvantes (SILVA, 2012).  

A solubilidade dos nutrientes e a composição química dos diversos produtos 

comercializados são regulamentadas por uma legislação específica (KULAIF, 1999) e, 

comercialmente, são classificados por nitrogenados, fosfatados ou potássicos (SENGIK, 

2003). São divididos quimicamente em três tipos, sendo os simples, os quais são constituídos 

por apenas um composto químico, contendo um ou mais nutrientes, que sejam macro e 

micronutrientes, ou ambos. Os fertilizantes mistos são resultantes da mistura física de dois ou 

mais fertilizantes simples, complexos ou ambos. E por último, os fertilizantes complexos, 

formados por dois ou mais compostos químicos, resultante de reações químicas entre seus 

componentes (SILVA, 2012).  

 

2.2 DEMANDA BRASILEIRA 

 

As indústrias de fertilizantes produzem o mais importante insumo para a agricultura 

responsável pelo aumento da produtividade das colheitas, atendendo ao mercado nacional e 

internacional, possuindo, também, grande parcela na geração de emprego, novas tecnologias e 

renda (BAZZOTTI, 2001). 



Segundo o BNDES, o setor de fertilizantes é um segmento estratégico para o país, 

porém, a produção interna é falha ao atender à demanda, elevando importações de fertilizantes 

e matérias primas ano após ano, tornando o segmento responsável por grande parte do déficit 

da indústria química. Ainda segundo o BNDES, problemas de infraestrutura portuária e de 

armazenamento, e também relacionados a questões tecnológicas, regulatórias, tributárias e 

ambientais afetam diretamente a funcionalidade do setor (FERNANDES, 2009). 

 Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que a população mundial 

deve ganhar 75 milhões de habitantes por ano, aumentando ainda mais a demanda por 

alimentos e colocando mais pressão sobre a produção agrícola. Devido ao seu clima e solos 

favoráveis (ALCARDE, et. al., 1989), o Brasil tem importante papel, na segurança alimentar 

mundial e deve alcançar a liderança das exportações do setor na próxima década. As terras 

cultiváveis, por outro lado, são limitadas. Portanto, torna-se urgente o aumento de eficiência 

do solo, o que só pode ser alcançado por meio de novas tecnologias de nutrição vegetal 

(SOUZA, 2012). 

 

2.3 CADEIA PRODUTIVA 

 

Atualmente os produtos fertilizantes são distribuídos em diferentes fórmulas, podendo 

ser aplicados de diferentes maneiras. Podendo ser aplicados como as conhecidas misturas, 

líquidos foliares, ou de aplicação na semente, sendo que em cada tipo de produto é capaz de 

fornecer em sua composição, diferentes nutrientes (HERINGER, 2015). 

A indústria de fertilizantes pode ser dividida em três atividades distintas: produção de 

matérias primas básicas e intermediárias, de fertilizantes básicos e de misturas 

(TAGLIALEGNA, et. al.; CARVALHO, 2009). Na primeira atividade, as empresas obtêm as 

matérias primas básicas, enquanto que na segunda atividade, é iniciada a produção a partir das 

matérias primas básicas e intermediárias, obtendo os fertilizantes básicos. Finalmente na 

terceira atividade, os fertilizantes básicos e as matérias primas são adquiridos pelas 

misturadoras, que os utilizam na elaboração de formulações NPK nas dosagens adequadas a 

cada tipo de solo ou cultura agrícola (VALOR, 2009).  

 

 

 



3 METODOLOGIA  

 

A metodologia consistirá inicialmente na análise bibliográfica de informações acerca 

dos processos de produção dos fertilizantes minerais e utilizando-se de: artigos científicos 

publicados nas bases de dado Google Acadêmico, Scopus e Web os Science. Serão utilizados 

também dados fornecidos por organizações gestoras do setor, como o MAPA (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento), ANDA (Associação Nacional para a Difusão de 

Adubos). 

Serão feitos levantamentos na identificação dos itens que compõem a demanda dos 

fertilizantes e insumos importados, avaliando o impacto causado na economia nacional e 

frente às demais indústrias químicas, por meio das organizações responsáveis por esses 

indicadores como IBGE (Instituto Brasileiro de Gestão e Educação) e BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento).  

Após avaliar os impactos causados ao país o fato de sua dependência e as limitações 

com relação à produção dos fertilizantes, a cadeia produtiva será investigada para observar de 

maneira prática em quais momentos os processos poderiam ser adaptados para minimizar 

perdas. Para isso, espera-se realizar um estudo de caso com uma misturadora local, 

relacionando as etapas envolvidas na cadeia produtiva com o preço final e perdas, avaliando 

dificuldades da entrega do produto final ao produtor. A misturadora escolhida para o estudo 

foi a Fertisanta- Fertilizantes Santa Catarina Ltda. 

Com base nessas informações, relacionar as metodologias utilizadas na rotina da 

produção da fábrica analisada e propor melhorias nos parâmetros de processo.  

 

 

4 RESULTADOS 

 

A Figura 3 apresenta de maneira resumida a cadeia produtiva dos fertilizantes no 

Brasil. Desde o primeiro elo chegando ao setor de distribuição (atacado, varejo e logística) 

onde é levado ao produtor rural (SAAB, 2008).  

 

 

 



 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 4 é possível observar os dados fornecidos pela Associação Nacional para a 

difusão de adubos (ANDA) dos últimos anos apresentando a entrega dos fertilizantes 

produzidos ao mercado, comparando com a produção nacional de fertilizantes intermediários, 

importação e exportação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANDA, 2019 
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Figura 3: Cadeia produtiva de fertilizantes. 

Figura 4: (A) Fertilizantes entregues ao mercado; (B) Produção nacional de fertilizantes 
intermediários; (C) Importação de fertilizantes intermediários; (D) Principais exportações de 

fertilizantes e formulações (NPK). 



 

4.1 ANÁLISE DA MISTURADORA LOCAL 

 

 A Figura 5 apresenta o fluxograma do processo utilizado para o ensaque de produto 

misturado em big bags utilizado na misturadora Fertisanta localizado no Porto de Imbituba. 

Enquanto que a Figura 3 apresenta o maquinário da unidade. 

Figura 5: Fluxograma - produto misturado (em big bags) 

  

Fonte: Fertisanta, 2019. 

 

5 DISCUSSÃO 

 

O primeiro elo, que envolve o segmento extrativo mineral, que fornece a rocha 

fosfática, do enxofre, do gás natural e das rochas potássicas; passando pelo segundo elo, o 

setor produtor de matérias-primas intermediárias, como o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e 

a amônia anidra; terceiro elo, o setor produtor de fertilizantes simples; indústria de 

fertilizantes mistos e granulados complexos e chegando, finalmente, ao setor de distribuição 

(atacado, varejo e logística) onde é levado ao produtor rural (SAAB, 2008).  



Estudos realizados em 2010 por Daltro Cella e Mário César de Lima Rossi indicam em 

suas projeções, que a dependência brasileira de fertilizantes nitrogenados importados deveria 

aumentar de 71% em 2009 para 82% até 2020, caso medidas alternativas não fossem tomadas 

para suprir (CELLA; ROSSI, 2010).  

Analisando os dados fornecidos pelo ANDA em 2019 essas projeções se confirmam. 

Observando a Figura 4A, nota-se que de 2012 até o momento, com exceção de 2015, a 

quantidade de fertilizante entregue no mercado vem crescendo. Observa-se também que este 

aumento é inversamente proporcional à produção nacional de fertilizantes intermediários 

(Figura 4B), o que evidencia a necessidade da importação dos insumos, isto pode ser 

verificado também na Figura 4C.  

A dependência de importação para a produção é o principal fator limitante para 

atender a demanda nacional, uma vez que carrega outra problemática com relação à logística 

dos materiais. Com problemas de estrutura nas rodovias e capacidade limitada de ferrovias, 

além de reduzida capacidade de escoamento dos portos impõem aos importadores e 

exportadores brasileiros custos adicionais e burocracias.  

 

5.1 ANÁLISE DO PROCESSO UTILIZADO NA MISTURADORA LOCAL 

 

Após avaliar os gargalos já citados na indústria de fertilizantes no país como um todo, 

estudou-se o processo utilizado na misturadora Fertisanta localizada na cidade de Imbituba. 

Conforme citado no próprio site da empresa, ela está localizada no Porto de Imbituba, 

possuindo características marítimas excelentes, por estar em mar aberto, com acesso à rodovia 

BR-101. Reduzindo as dificuldades de logística, uma vez que, o acesso ao porto é bastante 

prático e evita congestionamentos, já que um eficiente processo de triagem é realizado antes 

da entrada principal da cidade (FERTISANTA, 2019). 

As diferenças entre os maquinários para mistura e ensaque de fertilizantes, sendo 

principalmente relacionados ao grau de automação do processo (CHANDERPUR, 2016). 

Conforme ilustrado na Figura 5, o processo ocorre com a retirada da matéria prima do 

estoque e alimentação do produto, por meio de uma pá carregadeira. O computador de 

comando do equipamento é programado de acordo com a formulação da ordem de 

carregamento e os silos de matéria-prima a serem utilizados na formulação. O abastecimento 

dos silos é feito pelo funil de entrada através de pá carregadeira e o produto é levado até o silo 



respectivo de cada matéria-prima pelo elevador 1. O sistema indica para o operador da pá 

carregadeira qual a matéria-prima a ser abastecida, através de sinalização luminosa.  

Depois de terminado, há a abertura da balança e a batelada é levada até o misturador 

selecionado pelo elevador (2) passando por peneira rotativa para deter grossos que são 

descartados. No misturador o produto é homogeneizado e após despejado no silo de ensaque. 

Os sacos caem das ensacadeiras em correias transportadoras até o caminhão onde são 

acomodados de acordo com a carga a ser formada. 

Como pode ser observado na figura apresentada no Anexo A, os maquinários 

tipicamente usados em bateladas possuem diversos pontos que permitem retenção de produto, 

que podem provocar a retenção de grãos durante o processo. Além disso, sabe-se que os 

produtos que são processados podem apresentar incompatibilidade entre si, portanto, é 

necessário atenção no carregamento de diferentes fórmulas num mesmo maquinário (ALAM, 

2017). 

Para diminuir a retenção de grãos, durante a alimentação do silo, a peneira vibratória 

retém grãos grossos que caem no moinho, onde são triturados e retornam elevador 1.  

Outro quesito a ser considerado é a limpeza e preparação do maquinário. Alam em 

2017 demonstrou que um alto tempo para limpeza, aproximadamente sete horas semanais, 

leva a um alto tempo de ociosidade e, no estudo em questão, ocasionou perda de 420 

toneladas de material por segunda feira. Enquanto que com a redução de cerca de uma hora e 

meia deste tempo, observou-se um ganho de 90 toneladas (ALAM, 2017) em cima deste 

valor. Um investimento em treinamento de pessoal e otimização na limpeza poderia 

aperfeiçoar o procedimento. 

As limitações observadas influem em uma grande perda de produtividade da empresa 

e devem se analisadas individualmente para propor medidas que reduzam ao máximo estes 

problemas o que é possível com um melhor planejamento. Para isto, pode se utilizar de 

ferramentas da qualidade, como o método de análise e solução de problemas (MASP), o ciclo 

PDCA, diagrama de pareto, GEMBA, entre outros. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O cenário brasileiro na produção e venda de fertilizantes foi analisado e apesar de toda 

potência de produção agrícola do país, percebe-se que existem grandes problemáticas para 



atender a demanda de fertilizantes minerais. O problema é que devido à sua grande 

territorialidade e climas favoráveis, existe uma grande pressão para que o Brasil seja capaz de 

suprir a demanda de alimentação mundial. 

A alta dependência de importação de insumos acarreta em perda de soberania na 

exportação de grãos. E para corrigir esta limitação, é preciso que se desenvolvam medidas de 

expansão de exploração das jazidas brasileiras, entre outras. 

Além dessa dependência, existem outras limitações como a logística na entrega dos 

insumos e do produto final devido à falta de estruturas em rodovias, portos e ferrovias.  

Tudo isso, acaba por pressionar as misturadoras para que produzam em sua máxima 

eficiência evitando encarecimento do produto final ao consumidor sem influenciar em perdas 

de ganhos das indústrias. 

Com isso, o estudo analisou possíveis gargalos na misturadora Fertisanta e observou-

se que existem possibilidades de melhorias na eficiência, uma vez que se faça um bom 

planejamento. A linha de produção pode apresentar grandes melhorias aumentando em até 

75% de sua capacidade. 

Para fechar o trabalho, seria interessante utilizar ferramentas da qualidade e analisar 

do chão da própria fábrica para encontrar na rotina de produção, outros pontos do processo 

que podem ser melhorados. 
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Anexo A: Corte do maquinário da unidade 

 

Fonte: Fertisanta, 2019. 

 

 


