
Consumo de alimentos

O portfólio de britagem, classi�cação
e moagem da Metso é o mais
con�ável e abrangente no setor.

A Metso possui ampla experiência
em tambores rotativos (granulador,
secador, trocador de calor 
e de revestimento) aplicados 
à produção de fertilizantes.

Os equipamentos de �otação 
da Metso utilizam técnicas inovadoras 
e avançadas para oferecer maior
recuperação.

Como os fertilizantes alimentam 
o mundo moderno
O crescimento da população global naturalmente acarreta uma demanda maior
por alimentos. Fertilizantes de alta qualidade exercem uma função essencial para
ajudar a alimentar o mundo em crescimento. Há várias etapas pelas quais 
os fertilizantes passam em sua jornada para ajudar a fornecer os alimentos 
que consumimos. Vamos analisar esse processo.

Transporte 
e armazenagem

A Metso está estabelecida como líder do setor ao longo 
de toda a cadeia de valor mineral: cominuição, 
bene�ciamento, piroprocessamento, manuseio de materiais, 
granulação e produção de fertilizantes compostos.

O processo de transformar depósitos de rochas em fertilizantes
que podem ser utilizados envolve várias etapas de britagem,
classi�cação, moagem, separação, �otação e secagem.

Processamento

A população mundial deve atingir nove bilhões em 2050, enquanto que as terras 
cultiváveis permanecem limitadas. A aplicação responsável de fertilizantes 
orgânicos e minerais exercerá um papel essencial para o atendimento da demanda 
crescente por alimentos.

Uso sustentável

A Metso é parceira das maiores empresas produtoras de fertilizantes 
do mundo.

Para garantir uma operação mais e�ciente 
e segura, conte com um fornecedor que 
entregue soluções completas para o seu 
negócio 

Extração

O fosfato é extraído com métodos convencionais a céu aberto
após a camada super�cial do solo ser removida. A produção 
de potássio ocorre principalmente em minas de poço profundo,
com o produto sendo removido por métodos secos ou úmidos. 

Exploração

Exploração e Desenvolvimento Transporte
de Materiais

Reciclagem

Em alguns países, a terra é recuperada para várias
aplicações, incluindo habitats de vida selvagem,
agricultura e outros usos.

Fechando o círculo
Os resíduos gerados pela sociedade são 
reciclados e tranformados em fertilizantes.

Recuperação 
de áreas degradadas

China, Marrocos, Rússia, Estados Unidos 
e Canadá são os maiores fornecedores.

CominuiçãoProcessamento químico Bene�ciamentoProcessamento químico

Agricultura Aplicação
responsável

O potássio incentiva a retenção de água, aumenta os rendimentos 
das lavouras e ajuda as plantas a resistir à doenças. 
Frequentemente é associado a outros fertilizantes. 

Potássio

O fosfato é essencial para todos os organismos vivos. Ele oferece um desenvolvimento
robusto de células, resultando em um crescimento mais saudável das plantas.Fosfato

Visite www.metso.com.br para saber mais
como a Metso está ajudando a alimentar o mundo.

* Fonte: IFA (International Fertilizer Association) Fertilizer Outlook, 2019-2023, Junho 2019.   

Espera-se que a demanda por
fertilizantes atinja  204 Mt em 
2023-2024.*

O consumo de nitrogênio
aumentou 2,4%, fosfato 3,1%
e potássio 2,7%.*

China e Marrocos são os maiores
produtores de fertilizantes, e o Brasil 
um dos maiores importadores.


