
Fraudes em fertilizantes podem vir acompanhadas 
de danos a equipamentos, mas principalmente do 
desenvolvimento inadequado dos cultivos e de 
prejuízos econômicos. Como forma de auxiliar os 
produtores durante a compra, recebimento e uso 
desses insumos, a Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), elaborou as dicas que seguem abaixo.

DICAS PARA AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, INOCULANTES E CORRETIVOS

1. Compre diretamente da empresa produto-
ra ou de um representante comercial estabe-
lecido, como agropecuárias e cooperativas; 

2. No caso de dúvida do representante, verifique no 
site das empresas ou contate o Serviço de Atendi-
mento ao Cliente (SAC) para saber quais são os 
representantes comerciais na sua região;
 
3. Pergunte qual é a marca comercial do produ-
to, empresa produtora, garantias (fórmula NPK) 
e número de registro do produto no Mapa;
 
4. No caso de dúvida, verifique as empresas 
produtoras e importadoras de fertilizantes 
com registro no Ministério da Agricultura, que  
podem ser consultadas no seguinte endereço:
https://indicadores.agricultura.gov.br/fertili-
zantes/index.htm
 
5. Evite compras por telefone, redes sociais, 
anúncios de classificados na internet ou pes-
soas que visitam a propriedade rural, sem 
referências prévias e garantias de idoneidade;
 
6. Exija a nota fiscal, emitida pela empresa pro-
dutora, pela revenda ou cooperativa. A nota 
deve conter: 

 
a) O número de registro do estabelecimento 
e do produto no Mapa; 
b) Garantias de nutrientes (NPK entre outros); 
c) Número do Lote e Validade;
d) Informações adicionais: número dos lacres 
da carga ou embalagens, se for o caso.

7. Confira se a carga veio com lacre no caminhão; 
 
8. Verifique se as informações da embalagem 
e etiqueta do produto encontram-se de acordo 
com o que foi negociado e consta na nota fiscal; 
 
9. Analise se o número de registro do produto 
identificado na etiqueta/embalagem está co-
erente com o informado na Nota Fiscal. O regis-
tro de produto no Mapa tem o seguinte padrão: 
UF 003456-7.000112. 

NA COMPRA NO RECEBIMENTO

Importante! Essas regras se aplicam para a 
aquisição de fertilizantes minerais, organomine-
rais ou orgânicos, bem como para os inoculantes, 
corretivos (calcário agrícola), condicionadores 
de solo, remineralizadores (pó de rocha), bioferti-
lizantes e substratos para plantas.

Cuidado com as “varreduras”! Produtos de 
“varredura” somente podem ser comercializa-
dos por empresas produtoras de fertilizantes, a 
revenda de varredura é proibida. As varreduras 
não possuem padrão de garantia de nutrientes 
ou de granulometria. Podem conter excesso de 
pó e incompatibilidade química, causando a 
desuniformidade de aplicação e o entupimen-
to dos equipamentos de aplicação.



O QUE FAZER SE 
DESCONFIAR DA 
EMBALAGEM 
OU ASPECTO FÍSICO
DO PRODUTO?

COMPROU DE EMPRESA REGULAR E RECEBEU NOTA FISCAL 
E AS EMBALAGENS COM IDENTIFICAÇÃO?

Sim Não

Contatar a empresa vendedora para 
efetuar a coleta de amostra para 

análise laboratorial

Efetuar a coleta de amostra e 
encaminhar para análise laboratorial 

O resultado apontou teores
abaixo da garantia?

O resultado apontou teores
abaixo da garantia?

A empresa se dispôs a fazer um acordo 
para a substituição do produto ou  

ressarcimento?

Denunciar no 
Ministério da  

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento 

(Mapa) 
www.fala.br/denúncia

Denuncie a fraude à 
autoridade policial.

Produto regular. 
Caso encerrado!

Evite insegurança  
e recorra a produto 

registrado na  
próxima compra.

Sim

Não

Não

Sim 

Caso encerrado!

NãoSim

https://falabr.cgu.gov.br/Login/Identificacao.aspx?idFormulario=4&tipo=1&ReturnUrl=%2fpublico%2fManifestacao%2fRegistrarManifestacao.aspx%3fidFormulario%3d4%26tipo%3d1%26origem%3didp%26modo%3d

