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Impactos econômicos, ambientais e socias do agronegócio e dos fertilizantes

Agronegócio 
Brasileiro

PIB: 29% 
Empregos: 

26%

Exportações 
43% (USD 

121 bi)

Alimenta 
800 milhões 
de pessoas

Consumo 
Nacional de 
Fertilizantes

Importação 
85%

Externaliza 
USD 15 bi

Efeito 
Poupa 

Terra: 180 
milhões de 

HA
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O que são fertilizantes?

DEFINIÇÕES Substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, 
fornecedora de um ou mais nutrientes de plantas.

Compostos químicos utilizados para aumentar a 
quantidade de nutrientes do solo e, consequentemente, 
conseguir um ganho de produtividade

Fertilizantes ou adubos (sintéticos ou orgânicos) são 
qualquer tipo de substância aplicada ao solo ou tecidos 
vegetais (geralmente as folhas) para prover um ou mais 
nutrientes essenciais ao crescimento das plantas
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Do que são feitos os principais fertilizantes?



Mercado de fertilizantes altamente concentrado



A alta dependência externa por fertilizantes: 85% é importado

➢ Apesar de ser apenas o 4o maior
consumidor de fertilizantes (8%), é o
maior importador mundial

➢ Em 2021, o Brasil externalizou
aproximadamente USD 15 bilhões
por importar cerca de 45 milhões de
toneladas de fertilizantes

➢ Fertilizantes é a 2a maior pauta
importadora da balança comercial
brasileira, atrás apenas de óleo e gás



Rússia – 22%

China – 15%

Canadá – 10%

Marrocos – 7%

Bielorrússia – 6%

EUA – 4%

Origem dos fertilizantes importados



Origem dos fertilizantes importados

~ 5 milhões de toneladas
~ 6 milhões de toneladas ~ 6,8 milhões de toneladas



➢ Entre 2010 e 2020, a produção nacional diminuiu cerca de 30%, enquanto a demanda aumentou 66%;
➢ Em 2021, a produção nacional aumentou 7,3%, chegando a 6,9 milhões de toneladas;

O desempenho de oferta e demanda nacional de fertilizantes



A importância dos fertilizantes para o agronegócio ambientalmente sustentável

Fonte: CONAB (2019). Elaboração: EMBRAPA



Composição de custos da agricultura



Disparada dos preços e crise de abastecimento dos fertilizantes no mundo

Bloomberg 
Green Markets

Acerto Weekly Fertilizer Report Brazil



Tecnologias Nacionais (Cadeias Emergentes)



Melhoria da Eficiência dos Fertilizantes na Safra 2022/2023



Projeções Futuras para População e Produção de Alimentos

Fonte: ONU Brasil (2017)



Aumento da Produção Agrícola para 2029/2030



Possíveis cenários de demandas por fertilizantes no Brasil (2030, 2040 e 2050)



Projeções Futuras



https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/assuntos-estrategicos/documentos/details-plano-nacional-fertilizantes

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/assuntos-estrategicos/documentos/details-plano-nacional-fertilizantes
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