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1. introdução

O

cerrado brasileiro constitui-se na principal região
produtora de soja, milho e algodão do País, mostrando sucessivos aumentos de produtividade ao
longo dos anos. As grandes extensões de áreas nessa região, muitas
delas favorecidas pelo relevo, com áreas planas ou de pouca declividade, possibilitam total mecanização das lavouras e alto rendimento
operacional de trabalho. Entretanto, em muitas áreas ainda prevalece
o sistema convencional de preparo do solo, com forte mobilização
pelo uso de máquinas e implementos agrícolas.
No sistema convencional de preparo do solo pode-se realizar
a descompactação mecânica do solo, porém, o uso contínuo desse
sistema favorece a desestruturação do solo. Com isso, as partículas de argila são lixiviadas no perfil com as chuvas (Figura 1A) e
tendem a se acumular na região chamada de “pé-de-grade”, onde
há maior resistência à penetração de água.
Solos preparados de forma convencional geralmente apresentam menores potenciais de infiltração e de armazenamento de
água, comprometendo a produtividade das lavouras, principalmente
nos anos de baixa pluviosidade e de veranicos prolongados. Adicionalmente, a redução na taxa de infiltração favorece a erosão, devido
ao escorrimento laminar do solo desestruturado, principalmente
nos solos mobilizados por operações mecânicas e sem cobertura
do solo (Figura 1B).

O uso de plantas de cobertura e o sistema plantio direto
(SPD), tecnologias de sistemas de produção e manejo conservacionistas, são alternativas muito importantes para a agricultura
tropical brasileira.
Neste artigo serão descritas a importância das plantas de
cobertura para o sistema de produção, com foco no SPD com
esquema de rotação soja-milho-algodão, bem como estratégias
de manejo das plantas de cobertura, visando a sustentabilidade da
produção de grãos e fibras.

2. iMportÂncia das plantas de cobertura nos
sisteMas de produção agrÍcola
Na região de cerrado é comum não haver plantio logo
após a colheita da cultura principal de primavera/verão, especialmente após soja e milho. Nessa condição, os restos culturais
da soja são rapidamente decompostos devido à sua baixa relação
carbono:nitrogênio (C:N), e os restos culturais do milho, cultivado em primeira ou segunda safra, geralmente não protegem
adequadamente o solo, principalmente devido à grande proporção de colmos na matéria seca residual da planta. Outra prática
comum, principalmente nos estados de Mato Grosso, Goiás e
Mato Grosso do Sul, é o cultivo de soja de ciclo precoce e, na
sucessão, de algodão ou de milho, cultivo conhecido como de
segunda safra ou “safrinha”.

Abreviações: B = boro; Ca = cálcio; Cu = cobre; Fe = ferro; iLP = integração Lavoura-Pecuária; K = potássio; Mg = magnésio; Mn = manganês; MS =
matéria seca; N = nitrogênio; P = fósforo; PVC = ponto de valor cultural; S = enxofre; SC = sistema convencional; SPD = sistema plantio direto; Zn = zinco.
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Figura 1. Simuladores de erosão. Quantidade de água infiltrada e escorrida de acordo com o manejo do solo.
Crédito das fotos: Janaine Souza Saraiva (A) e João Henrique Zonta (B).

De modo geral, os sistemas de cultivo no cerrado que envolvem as culturas de soja, milho e algodão em esquemas de rotação
ou sucessão de culturas quase sempre disponibilizam baixo aporte
de matéria seca para a cobertura do solo, bem como de raízes, para a
manutenção da qualidade física do solo. Dessa forma, durante o período
de outono/inverno/primavera até a semeadura da safra seguinte, o
solo fica pouco protegido pelos restos culturais. Considerando, ainda,
que o algodoeiro é uma cultura que permanece por longo tempo no
campo (em alguns casos pode ser superior a 200 dias), é praticamente
impossível, após a sua colheita, cultivar plantas de cobertura visando
a formação de biomassa seca para semeadura da soja em rotação.
Assim, nessas situações, um dos princípios do SPD não é respeitado,

ou seja, a cobertura plena do solo, o que limita a estabilidade produtiva
do sistema a médio e a longo prazo.
Nesse sentido, o uso de plantas de cobertura mostra-se uma
importante ferramenta para sobrepor positivamente esta realidade.
Contudo, deve ser entendido como um investimento para as culturas
subsequentes em sucessão e rotação, pois seus efeitos positivos
sobre o sistema produtivo geralmente são de médio e longo prazo.
As plantas de cobertura possibilitam o aumento da intensidade
de uso do solo e da diversificação de cultivos, com maior quantidade
de espécies com diferentes características morfofisiológicas, cultivadas no sistema de rotação e sucessão na propriedade (Figura 2).

Figura 2. Esquema das diferentes plantas e seus sistemas radiculares.
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Com o aumento da diversificação de espécies, pelo uso de
plantas de cobertura, aumenta-se a quantidade de biomassa e de
raízes para a cobertura e a estruturação do solo.
A decomposição das raízes das plantas de cobertura e das
espécies em rotação favorece a formarão de biocanais que serão
ocupados pelas novas raízes das plantas cultivadas na sequência,
proporcionando a escarificação biológica do solo, com reflexos na
melhoria da estabilidade dos agregados e das demais características
físicas do solo, e consequente aumento da infiltração e retenção de
água (CUBILLA et al., 2002). A biomassa seca formada sobre o
solo, principalmente das plantas de cobertura, aumenta a eficiência
de uso da água, por reduzir a evaporação, elevando a capacidade
produtiva dos solos (BAYER et al., 2006; CERRI et al., 2007). Ainda,
a decomposição de toda essa biomassa favorece a liberação de agentes cimentantes e o aumento de compostos orgânicos mais estáveis,
que contribuirão para a estruturação do solo. Crusciol et al. (2007)
constataram que após dois anos de cultivo de milho consorciado com
B. brizantha cv. Marandu houve maior proporção de agregados
maiores que 2 mm na camada de 20 a 40 cm, além de maior macroporosidade em profundidade e menor resistência à penetração.
Em um trabalho realizado no Oeste da Bahia, a quantidade
de matéria orgânica do solo aumentou em função dos anos de cultivo de plantas de cobertura e rotação de culturas (Figura 3). Nos
tratamentos em que se conduziu o sistema de cultivo com rotação
de culturas em SPD de soja-milho e soja-milho-algodão com semeadura de milheto em sucessão à soja, e de Brachiaria ruziziensis em
consórcio com milho, o teor de matéria orgânica do solo no 3° e no
4° ano de cultivo foi, na média das camadas de 0-10 cm, 10-20 cm
e 20-40 cm, 18%, 23% e 22% maior, respectivamente, em relação
aos tratamentos onde se conduziu os quatro anos de monocultura
de milho e de algodão em sistema de cultivo com preparo convencional do solo (SC).
Geralmente, as plantas de cobertura, especialmente as
gramíneas, produzem elevadas quantidades de matéria seca para a Figura 3. Porcentagem de matéria orgânica do solo em função do sistema
de cultivo, manejo e preparo do solo em uma área cultivada
semeadura direta, que protegem o solo contra o impacto direto das
durante quatro anos. T1 = preparo do solo de forma convengotas de água, diminuem a velocidade do escoamento superficial da
cional e monocultivo de milho; T2 = preparo do solo de forma
água, reduzem a capacidade de transporte de partículas minerais e
convencional e monocultivo de algodão; T3 = rotação soja*orgânicas pela enxurrada (SCOPEL et al., 2013) e evitam a erosão.
milho** em SPD; T4 = rotação soja-milho-algodão em SPD.
Além disso, proporcionam excelente controle de plantas daninhas,
*semeadura de milheto em sucessão. **semeadura de Brachiaria
inclusive de algumas que são resistentes ao glifosato (Figura 4).
ruziziensis em consórcio.
As plantas de cobertura auxiliam no
manejo integrado das plantas daninhas em
duas fases. Primeiramente, durante o seu
crescimento, elas competem com as plantas
daninhas por luz, espaço, água e nutrientes,
além de favorecerem o desenvolvimento
de organismos que podem atacar as sementes ou as plantas daninhas jovens, e pela
produção de aleloquímicos, substâncias
que podem interferir negativamente nas
plantas daninhas. Em uma segunda fase,
após o manejo das plantas de cobertura, elas
aumentam a biota do solo (insetos, fungos
e outros organismos que predam sementes Figura 4. Cultivo de algodoeiro (A) e de soja (B) em SPD sobre a palhada de milho + Brachiaria
e plântulas); apresentam efeito alelopático,
ruziziensis.
pela decomposição da matéria seca residual
As plantas de cobertura podem ser uma excelente estraté(liberação de aleloquímicos) e formam uma barreira física, pela
palhada, que reduz a incidência de luz e evita a germinação das gia de manejo integrado, minimizando problemas fitossanitários
sementes de plantas daninhas fotoblásticas positivas (exemplo para as culturas sucessoras. Elas podem interromper o ciclo
da buva – Conyza canadensis, C. bonariensis e C. sumatrensis) de multiplicação de fungos/bactérias causadores de doenças,
de insetos pragas e de fitonematoides. A rotação das culturas
(Figura 5).
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Figura 5. Controle cultural de Conyza sp. pelo cultivo de milho +
Brachiaria brizantha cv. MG4.

também proporciona melhorias das condições de sanidade das
lavouras, quando comparada à monocultura, tanto para as pragas
e doenças de solo (DENTI; REIS, 2001; FERREIRA et al.,
2012, PERINA et al., 2016), quanto da parte aérea (SILVA,
1996; REIS; CASA; BIANCHIN, 2011). No programa de rotação, o cultivo de plantas com diferentes características morfofisiológicas reduz a multiplicação de indivíduos ou patógenos
de uma safra para a outra e, com isso, a pressão das pragas e
doenças se torna menor.

A prática da rotação de culturas e o cultivo de plantas de
cobertura também favorecem o aumento da eficiência do uso de
fertilizantes, uma vez que, além dos benefícios do aumento da
matéria orgânica do solo, interferem positivamente na ciclagem de
nutrientes e nas características químicas e físico-hídricas do solo. As
plantas de cobertura podem restituir quantidades consideráveis de
nutrientes aos cultivos, já que elas absorvem nutrientes das camadas
subsuperficiais do solo e os liberam após a decomposição dos seus
resíduos (DUDA et al., 2003).
Os efeitos da ciclagem de nutrientes se tornam mais evidentes em solos arenosos, nos quais a lixiviação é maior, em
relação aos solos argilosos. Em trabalhos realizados com plantas
de cobertura no cerrado da Bahia, região que apresenta solos
arenosos e com baixos teores de matéria orgânica, foi possível
ciclar quantidades significativas de nutrientes, principalmente de
K (Tabela 1). Apesar de as plantas de cobertura implantadas em
sucessão à cultura da soja terem tido menos tempo de desenvolvimento entre a semeadura e a dessecação do que as plantas
de cobertura cultivadas em consórcio com o milho, o potencial de
ciclar o K de ambas foi semelhante. Nas duas situações, as braquiárias apresentaram excelente potencial de reciclagem de K: quando a
B. brizantha cv. Piatã foi cultivada em sucessão à soja, o valor foi de
147,0 kg ha-1 de K (equivalente a 306 kg ha-1 de KCl), e quando ela
foi cultivada em consórcio com o milho, o valor foi de 136,2 kg ha-1
de K (equivalente a 284 kg ha-1 de KCl), montante maior do que o
observado na área de pousio (Tabela 1).

Tabela 1. Quantidade de macro e micronutrientes acumulados na biomassa das plantas de cobertura cultivadas em sucessão à soja e em consórcio com
o milho. Luís Eduardo Magalhães, BA, safra 2015-2016.
Plantas de cobertura

N

P

K

Ca

Mg

S

- - (1)Macronutrientes acumulados, kg ha-1 - -

Fe

Cu

zn

Mn

B

- - (1)Micronutrientes acumulados, g ha-1 - -

Cultivo em sucessão à soja(3)
Sem plantas de cobertura(4)

31,9

5,3

41,3

16,5

9,6

4,3

412,0

10,8

84,1

75,7

32,5

Sorgo (Sorghum bicolor)

63,6

5,3

61,1

52,3

21,1

4,5

951,0

18,3

111,8

153,8

85,9

Brachiaria ruziziensis

87,3

6,8

149,4

22,9

20,1

5,8

394,8

10,2

79,5

100,7

55,7

Brachiaria brizantha cv. Piatã

90,4

7,7

147,0

26,2

26,5

6,0

522,9

15,4

94,6

178,7

67,5

Milheto (Pennisetum glaucum)

65,0

8,7

136,6

35,6

22,2

9,9

619,4

15,0

174,7

177,9

66,7

B. brizantha cv. Paiaguás

80,1

8,3

153,3

19,1

26,5

7,1

649,9

16,9

97,2

148,8

58,0

Guandu (Cajanus cajan)

64,5

4,8

16,0

16,9

14,6

4,9

553,9

17,2

55,9

68,9

35,5

Crotalaria spectabilis

62,2

4,0

93,4

16,7

14,5

4,9

332,9

6,9

50,4

55,0

36,1

Cultivo consorciado com o milho safra no Sistema Santa Fé

(5)

Sem plantas de cobertura(4)

27,4

3,7

24,9

12,1

5,1

2,4

344,3

8,3

72,9

65,5

41,1

B. ruziziensis

48,8

7,2

101,6

24,3

16,9

3,9

320,5

10,4

93,0

151,3

38,4

B. brizantha cv. Piatã

79,1

8,4

136,2

26,9

26,0

5,0

550,6

13,3

108,0

273,6

67,8

B. brizantha cv. MG4

86,8

8,8

130,3

26,3

23,8

6,1

437,7

17,6

114,0

182,2

70,6

B. brizantha cv. MG5

63,7

5,4

105,5

15,0

15,6

3,3

440,3

15,3

75,0

168,3

57,5

B. brizantha cv. Paiaguás

63,0

6,4

96,2

18,8

22,8

4,5

405,0

8,6

82,1

169,8

53,9

Crotalaria breviﬂora

169,9

7,4

83,2

25,8

10,1

3,0

282,4

12,7

68,8

42,3

60,8

Panicum maximum cv. Aruana

97,2

7,9

134,0

33,6

28,8

7,3

664,0

20,7

141,0

169,7

60,8

Crotalaria spectabilis

82,5

7,8

69,6

69,8

13,3

6,4

293,3

15,8

94,6

94,0

98,2

N: nitrogênio; P: fósforo; K: potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; S: enxofre; Fe: ferro; Cu: cobre; Zn: zinco; Mn: manganês; B: boro.
Semeadura na segunda quinzena de março e dessecação em julho.
(4)
Resto da cultura principal e plantas daninhas presentes na área.
(5)
Semeadas na primeira quinzena de dezembro e dessecadas em julho.
(1)

(3)
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A rotação/sucessão de culturas também possibilita o aproveitamento dos nutrientes residuais da cultura antecessora, como, por
exemplo, o nitrogênio (N) deixado pela soja, que pode ser utilizado
pelas plantas de cobertura implantadas em sucessão (Tabela 1). Adicionalmente, as plantas de cobertura mostraram ótimos resultados em
relação à quantidade de N acumulada na biomassa produzida. Um
resultado que chamou a atenção foi a grande quantidade de N que a
Crotalária breviﬂora conseguiu acumular quando em consórcio com o
milho (Tabela 1). Este nutriente certamente será utilizado pela cultura
sucessora para formação de grãos ou fibras.
Em um trabalho envolvendo sistemas de produção de grãos
e de fibras no cerrado de Luís Eduardo Magalhães, BA, com as culturas de soja, milho e algodão em SPD, além de plantas de cobertura
semeadas em sucessão à soja e em consórcio com o milho, foram
obtidas maiores produtividades nas culturas comerciais do que nas
culturas em monocultivo e no SC, que não envolvem o cultivo de
plantas de cobertura (Figuras 6, 7 e 8). Estes resultados reforçam a
importância das plantas de cobertura, da rotação de culturas e do
SPD na melhoria do sistema produtivo quanto à qualidade do solo e
condição fitossanitária, como também no aumento da produtividade
das culturas – um dos principais fatores que estimulam os agricultores
a adotarem o cultivo das plantas de cobertura em suas propriedades.

Figura 8. Produtividade (kg ha-1) de algodão em caroço em sistemas
de cultivo no cerrado da Bahia. Algodão - SC = algodão em
monocultura sob sistema convencional de preparo do solo;
Algodão - RC = algodão em rotação com soja ou milho. No
segundo ano, o cultivo anterior ao algodão está destacado em
verde; no terceiro ano, o algodão foi antecedido pelas culturas
destacadas em vermelho e estas pelas culturas destacadas em
verde. (1)Milho em consórcio com Brachiaria ruziziensis (Braq.)
no sistema Santa Fé. (2)Sorgo ou Crotalaria ochroleuca (Crotal.)
em sucessão à soja.

Adicionalmente, quando se utilizou a rotação de culturas
integrada ao cultivo de plantas de cobertura em consórcio com milho
ou em sucessão à soja, a produtividade de algodão foi maior do que
a obtida na área onde foi utilizado o mesmo esquema de rotação
de culturas, porém sem a implantação das plantas de cobertura, ou
seja, em pousio após a colheita do milho e da soja (Figura 9). Com
isso, é possível inferir que não basta realizar a importante prática
de rotação de culturas, devendo-se também diversificar os cultivos
com plantas de cobertura para aprimorar o sistema produtivo do
cerrado da Bahia.

Figura 6. Produtividade (kg ha-1) de soja em sistemas de cultivo no cerrado da Bahia. Soja - SC = soja em monocultura sob sistema
convencional de preparo do solo; Soja - RC = soja em rotação
com milho ou algodão. No segundo ano, o cultivo anterior à soja
está destacado em verde, no terceiro ano, a soja foi antecedida
pelas culturas destacadas em vermelho, e estas pelas culturas
destacadas em verde. (1)Cultivo de milho em consórcio com
Brachiaria ruziziensis (Braq.) no sistema Santa Fé. (2)Cultivo
de sorgo em sucessão à soja.

Figura 9. Produtividade (kg ha-1) de algodão em caroço em sistemas de
rotação de culturas. SC: sistema convencional; SPD: sistema de
plantio direto. Destaques em verde, vermelho e azul se referem
aos cultivos do primeiro, segundo e terceiro anos, respectivamente. (1)Milho em consórcio com braquiárias e Crotalaria
spectabilis no sistema Santa Fé. (2)Braquiárias ou Crotalaria
spectabilis em sucessão à soja. Pousio: sem cultivo de plantas
de cobertura.
Figura 7. Produtividade (kg ha-1) de milho em sistemas de cultivo no cerrado da Bahia. Milho - SC = milho em monocultura sob sistema
convencional de preparo do solo; Milho - RC = milho em rotação
com algodão ou soja. No segundo ano, o cultivo anterior ao milho
está destacado em verde; no terceiro ano, o milho foi antecedido
pelas culturas destacadas em vermelho e estas pelas culturas
destacadas em verde. (1)Milho em consórcio com Brachiaria
ruziziensis (Braq.) no sistema Santa Fé. (2)Milheto ou Crotalaria
ochroleuca (Crotal.) em sucessão à soja.
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3. caracterÍsticas desejÁVeis das plantas
de cobertura para MaXiMização de seus
beneFÍcios
Para propiciar vantagens ao sistema produtivo, a espécie
de planta de cobertura a ser cultivada deve apresentar algumas
características, como fácil estabelecimento, rápido crescimento e
tolerância ao estresse hídrico, a fim de se sobrepor às condições
adversas das áreas de cerrado, proporcionar rápida e alta produção
INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 160 – DEZEMBRO/2017

de biomassa seca, boa cobertura do solo e auxiliar no manejo integrado de plantas daninhas.
Algumas espécies apresentam grande capacidade de produção de biomassa, mas baixo potencial para cobertura do solo, como
é o exemplo do milho e de algumas espécies de sorgo, pois grande
proporção da biomassa é composta de colmos.
No caso da cultura do algodoeiro, que permanece no campo
por longo período e cujos restos culturais contribuem pouco para
o aumento da matéria seca e cobertura do solo, é desejável que a
planta de cobertura antecessora apresente elevada persistência sobre
o solo para favorecer a cultura sucessora ao algodoeiro.
Além disso, a planta de cobertura não deve ser hospedeira
preferencial de doenças, pragas e nematoides a fim de se evitar problemas fitossanitários para as culturas em sucessão/rotação (Figura 10).

A planta de cobertura deve ser de fácil dessecação com herbicidas, visando a semeadura direta. Caso contrário ela poderá se
tornar invasora da lavoura em sucessão. Dependendo da cultivar e
do manejo de plantas daninhas adotado, ela poderá até inviabilizar
o cultivo da cultura principal sucessora.
Na Figura 11 e nos itens a seguir são descritas e caracterizadas
algumas espécies de plantas de cobertura com potencial de uso no SPD.
3.1. Brachiaria ruziziensis

A Brachiaria ruziziensis é uma gramínea perene que cresce
rapidamente e forma touceiras relativamente prostadas, por isso
confere boa cobertura do solo. Ela normalmente cresce até 1 m de
altura e suas raízes podem ultrapassar 2 m de profundidade, porém,
a maioria delas se concentra nos primeiros 20 cm do solo.
Apresenta bom desenvolvimento em solos de média e alta
fertilidade e se adapta muito bem ao sistema de consórcio com o
milho (Sistema Santa Fé), pois possui boa tolerância ao sombreamento. Ela pode produzir mais que 12.000 kg ha-1 de matéria seca
(MS) em consórcio com o milho no sistema Santa Fé. Possui pouca
tolerância à seca e ao encharcamento, baixa capacidade de rebrota
em condições de sobrepastejo e boa palatabilidade, porém é suscetível à cigarrinha das pastagens. É uma espécie muito interessante
para áreas de SPD pois, além da sua excelente cobertura do solo, é
rústica e de fácil manejo de dessecação com o herbicida glifosato.
3.2. Brachiaria brizantha

Figura 10. Crotalaria spectabilis atacada por mofo-branco (A) e com a
presença externa do escleródio (B).

Se possível, as plantas de cobertura devem possibilitar a
colheita de grãos ou o pastejo animal no período de entressafra, ou
até mesmo a produção de sementes para comercialização. No caso de
pastejo, a espécie deve apresentar boa tolerância ao pisoteio animal.

A Brachiaria brizantha, conhecida também como Brachiarão, tem como centro de origem a África. É do tipo perene, muito
robusta, cresce formando touceiras, que normalmente dificultam
a semeadura em situações de pastos perenizados. Comparada à
B. ruziziensis, a B. brizantha tem crescimento mais vigoroso e sistema radicular mais agressivo, por isso necessita de maiores doses
de glifosato no manejo de dessecação.
Existem no mercado várias cultivares de B. brizantha,
destacando-se a BRS Paiaguás, Marandu, MG-4, MG-5 Vitória ou
Xaraés e BRS Piatã.

Figura 11. Características das plantas de cobertura com potencial de uso no sistema plantio direto.
Fonte: Adaptada de Ferreira et al. (2012).
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3.3. Panicum maximum

Originária do continente africano, essa espécie é uma forrageira muito produtiva, bem aceita pelos animais e que se adaptou
facilmente às condições tropicais do Brasil. O P. maximum é uma
gramínea perene, que cresce na forma de touceiras, geralmente
muito vigorosas. Tradicionalmente conhecida pela cultivar Colonião, essa espécie foi melhorada e originou algumas cultivares,
dentre as quais Mombaça, Tanzânia e Aruana.
Existe também a cultivar Massai, que é um híbrido de
P. maximum e P. infestum, porém as cultivares Mombaça, Tanzânia
e Aruana apresentam porte maior, folhas mais largas e maior potencial produtivo. Geralmente os panicuns apresentam boa tolerância à
seca e ao frio, se desenvolvem melhor em solos com baixa acidez e
com média a alta fertilidade, mas não toleram solos com drenagem
deficiente. A cv. Massai é tolerante ao alumínio do solo.
A produção de matéria seca (MS) dos panicuns pode variar
bastante entre as cultivares, mas, de modo geral, atingem entre 10.000 e
25.000 kg ha-1 por ano, dependendo da época de semeadura e das condições edafoclimáticas. No cultivo em segunda safra (safrinha), após
soja, foram obtidas, no cerrado do Sudoeste de Goiás, produtividades
entre 9.000 e 16.600 kg ha-1 (FERREIRA et al., 2010), das quais as
menores foram observadas para a cv. Massai.
3.4. Pennisetum glaucum

O milheto (Pennisetum glaucum) é uma gramínea anual de
verão, com metabolismo C4, de origem africana e de fácil instalação, condução e produção de sementes. Possui raízes vigorosas,
embora a maioria delas se concentre nos primeiros 10 centímetros
do perfil do solo. Dependendo das condições de solo e clima, as
raízes do milheto podem explorar maiores profundidades do solo,
o que permite à planta aproveitar melhor os nutrientes dessas
camadas, além de auxiliar na descompactação e reestruturação do
solo, permitindo o acesso à água em períodos de seca (SALTON;
KICHEL, 1998).
O milheto apresenta boa tolerância à seca e se adapta a solos
de baixa fertilidade. Produz entre 5.000 e 15.000 kg ha-1 de MS,
variação que ocorre em razão das condições de clima, época de
semeadura e fertilidade do solo. A biomassa formada pelo milheto
proporciona boa cobertura do solo, porém com qualidade inferior
à das braquiárias e à dos panicuns.
Na condição tropical brasileira, a velocidade de decomposição da MS do milheto é elevada (SORATTO et al., 2012), o que
resulta em menor proteção do solo no SPD (SCOPEL et al., 2013).
Devido ao seu crescimento vertical e morfologia foliar, nem sempre
promove boa cobertura do solo, facilitando a infestação de plantas
daninhas (BORGES et al., 2014)
No que diz respeito à sensibilidade aos fitonematoides
parasitas, há variação quanto à tolerância, dependendo da cultivar
utilizada.
3.5. Sorghum bicolor

O sorgo (Sorghum bicolor) é uma gramínea anual, de porte
ereto, com elevada capacidade de produção de MS, podendo ser
cultivado para a produção de grãos e forragem. Nos sistemas de
produção do cerrado tem sido mais utilizado o sorgo granífero,
de porte baixo, sendo uma ótima opção como cultura de segunda
safra em substituição ao milho, principalmente em cultivos tardios,
devido à sua precocidade e maior tolerância ao déficit hídrico.
Deve-se dar preferência às cultivares que não apresentam tanino
nos grãos, para não comprometer sua qualidade nutricional. Após a
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colheita dos grãos, o sorgo normalmente rebrota, e sua massa vegetal
aumenta após o início das chuvas de primavera, gerando de 5.000 a
10.000 kg ha-1 (FERREIRA et al., 2010).
3.6. Cajanus cajan

O guandu (Cajanus cajan) é uma leguminosa forrageira
comumente cultivada nas regiões tropicais e subtropicais. É uma
planta de fácil implantação e manejo, pouco exigente em fertilidade
do solo, mas não tolera solos encharcados. Planta rústica e de porte
arbustivo, o guandu pode atingir alturas superiores a 3 m, dependendo da cultivar e das condições de cultivo. No período de seca
mantém boa persistência de folhas verdes devido ao seu profundo
sistema radicular. Apresenta bom teor de proteína, tanto nas folhas
quanto nas sementes, por isso é boa opção para alimentação animal
na entressafra. O guandu apresenta boa produção de MS, mas seu
crescimento inicial é lento, e sua morfologia de parte aérea não
possibilita rápida e adequada cobertura do solo quando semeado
no final do período chuvoso. Essa característica pode resultar em
infestações de plantas daninhas.
3.7. Crotalaria spectabilis

Leguminosa anual, ereta e de porte baixo, pode atingir até
1,5 m de altura. Apresenta boa adaptação a diferentes ambientes
tropicais, mas em relação às gramíneas produz menor quantidade
de MS na entressafra do cerrado brasileiro, ou seja, no cultivo de
outono/inverno/primavera (FERREIRA et al., 2010). Apresenta raiz
pivotante, capaz de auxiliar na descompactação do solo. Também
apresenta alto potencial de controle de nematoides parasitas de
várias culturas dos sistemas de produção do cerrado, conforme
dados de Inomoto e Asmus (2014). Possui alta capacidade de fixação biológica de nitrogênio e apresenta bom potencial para cultivo
consorciado com espécies do gênero Brachiaria, principalmente a
braquiária ruziziensis.
3.8. Crotalaria juncea

Leguminosa anual, ereta e de porte alto, pode atingir até 3 m de
altura, dependendo das condições de solo, clima e época de semeadura. Comparada a outras crotalárias e ao guandu, possui rápido
crescimento inicial e boa produção de fitomassa. Apresenta vigoroso
crescimento de raízes, boa tolerância à seca, alta capacidade de
produção de MS e boa cobertura do solo. De acordo com Inomoto
e Asmus (2014), sua reação aos fitonematoides varia bastante, de
não hospedeira a mau hospedeira para Meloydogine incognita e
Rotylenchulus reniformis, até boa hospedeira para Pratylenchus
brachyurus.
3.9. Crotalaria ochroleuca

Leguminosa anual de porte ereto, pode atingir 2 m de altura,
dependendo da época de semeadura e das condições edafoclimáticas. Seu crescimento inicial é lento, mas é uma espécie rústica,
capaz de se desenvolver em solos com baixa disponibilidade de
nutrientes e com baixo teor de matéria orgânica. Apresenta rápido
e vigoroso desenvolvimento de raízes, as quais podem romper
camadas adensadas ou compactadas do solo. Retém folhas verdes
durante o período de entressafra no cerrado brasileiro, e é considerada uma planta com boa tolerância ao déficit hídrico. Assim
como a C. spectabilis, apresenta boa tolerância aos fitonematoides
Meloydogine incognita, Rotylenchulus reniformis e Pratylenchus
brachyurus. Produz mais matéria seca que a C. spectabilis, com
quantidade próxima da gerada pela C. juncea.
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3.10. Crotalaria breviflora

A Crotalaria breviﬂora é uma leguminosa anual com hábito
de crescimento ereto arbustivo, de porte baixo, que pode atingir de
0,6 a 1,1 m de altura, dependendo da época e da densidade de semeadura, do clima e da fertilidade do solo. Seu crescimento é rápido e
seu ciclo é curto; adapta-se aos climas tropical e subtropical, porém
não tolera geada. Desenvolve-se bem em solos argilosos e arenosos.
Sua capacidade de produção de MS é de 3.000 a 5.000 kg ha-1, com
menor potencial no cultivo de outono/inverno. Tem potencial de
fixação de nitrogênio similar ao da C. spectabilis, e de acordo
com Inomoto e Asmus (2014), não é hospedeira de Meloydogine
incognita e de Rotylenchulus reniformis.

4. estratégias para a inclusão de plantas de
cobertura nos sisteMas de produção

4.1. sistemas de cultivo solteiro e consorciado
As plantas de cobertura podem ser cultivadas de forma
exclusiva (solteira), ou seja, quando se utiliza apenas uma espécie,
ou de forma consorciada, quando se associam duas ou mais espécies
de plantas. No consórcio pode haver cultivo apenas de plantas de
cobertura ou cultivo simultâneo de uma planta de cobertura com
uma espécie para a produção de grãos, como o milho ou o sorgo.
A consorciação de plantas de cobertura possibilita a produção de grãos ou sementes por uma espécie e concomitante produção
de biomassa por outra espécie, para alimentação animal e disponibilização de palha para a semeadura direta das espécies em rotação
na próxima safra. Dependendo das plantas de cobertura associadas,
o consórcio pode resultar em melhor cobertura e exploração do
solo, em maior diversidade da biomassa microbiana do solo, maior
capacidade da ciclagem de nutrientes e melhores estruturação do
solo e equilíbrio da sua relação C:N.
Como exemplos de cultivos consorciados podem ser citados os que envolvem espécies do gênero Brachiaria (braquiárias
ruziziensis e brizantha) com as seguintes espécies: crotalárias
spectabilis, juncea e ochroleuca; guandu; sorgo granífero; milheto;
girassol (Helianthus annuus) e gergelim (Sesamum indicum).
Também é possível consorciar milho com crotalárias, principalmente a C. spectabilis. Dada a dificuldade de manejo de plantas
daninhas de “folhas largas” no consórcio de milho com crotalária ou
guandu, a semeadura dessas leguminosas deve ser realizada no estádio
fenológico V4 (quarta folha desenvolvida) do milho, após aplicação de
herbicida seletivo. Ferreira et al. (2016) obtiveram ótimos resultados
no consórcio de crotalária com milho transgênico resistente ao glifosato, pois este herbicida não apresenta efeito residual e, portanto, não
interfere na germinação e desenvolvimento da crotalária. As sementes
de crotalária são misturadas ao adubo de cobertura do milho, o qual
é aplicado nas entrelinhas por meio de um cultivador/adubador com
discos duplos. Essa opção de manejo possibilita o adequado desenvolvimento, boa produção e colheita do milho e também favorece o
crescimento da crotalária sem que haja redução da produtividade do
milho nem tampouco a produção de sementes de crotalária, que podem
contaminar os grãos de milho (Figura 12).

4.2. cultivo consorciado de milho com gramíneas
forrageiras
Sistema conhecido como Santa Fé, consiste no cultivo de
milho para a produção de grãos e concomitante cultivo de espécies forrageiras, principalmente de braquiárias (Figura 13). Estas,
além de servirem para a alimentação animal, fornecem MS para a
semeadura direta da cultura em sucessão.
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Figura 12. Cultivo consorciado de milho com Crotalária spectabilis no
estádio de desenvolvimento R6 (A) e na fase de colheita (B).

Figura 13. Cultivo consorciado de milho com B. ruziziensis semeada junto
com o fertilizante (incorporados ao solo) da primeira adubação
de cobertura (A) e a lanço, após a dessecação da área e antes
da semeadura do milho (B).

O milho pode ser cultivado como safra principal, ou segunda
safra (safrinha). Existem quatro modos de semeadura da gramínea
forrageira: a) a lanço, após a dessecação da área e antes da semeadura do milho, com a semente de braquiária incorporada ao solo pela
movimentação do solo durante a operação de semeadura do milho;
no caso de haver muita MS remanescente dos cultivos anteriores,
recomenda-se passar o correntão com discos/facas após a semeadura da braquiária e antes da semeadura do milho; b) concomitante
com a semeadura do milho, realizada de forma mecanizada, com
as sementes de braquiária misturadas ao fertilizante, ou semeadas
em fileiras intercaladas com as fileiras de milho, ou ainda por meio
de uma terceira caixa localizada na frente da semeadora, onde as
sementes são distribuídas no solo, e a semeadura do milho é feita
concomitantemente; c) junto com o fertilizante da primeira adubação de cobertura do milho, com os fertilizantes e as sementes
incorporados ao solo; d) em sobressemeadura, com distribuição
aérea realizada após o início do pendoamento do milho até a fase de
grão leitoso (estádio reprodutivo R3), quando, na prática, a espiga
está adequada para consumo como “milho cozido”. A sobressemeadura é o método menos indicado em relação aos demais citados,
devido às piores qualidades da germinação e do estabelecimento
da planta de cobertura na cultura do milho.
Após a emergência do milho, quanto mais tarde é feita a
semeadura da braquiária, pior é o seu desenvolvimento, pois o
crescimento do milho compromete a emergência e o desenvolvimento das forrageiras.
Em algumas regiões do cerrado brasileiro, as quais possibilitam a segunda safra, as chuvas cessam em meados de abril, e
por isso o milho de segunda safra não produz satisfatoriamente no
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cultivo em safrinha. Nesses locais, o milho pode ser substituído pelo
sorgo granífero, que apresenta maior tolerância ao déficit hídrico
e se adapta bem ao cultivo consorciado com Brachiaria ruziziensis
(Figura 14).

mecanicamente, imediatamente após a colheita da soja (Figura
15B). Quanto mais demorada for a colheita da soja, adentrando o
mês de fevereiro e até no mês de março, pior será o desenvolvimento e a produtividade das plantas de cobertura, dada a redução
do período chuvoso, que termina com o avançar do outono. Por
essa razão, é importante cultivar soja precoce com ciclo próximo
a 100 dias, ou no máximo uma cultivar com ciclo de até 125 dias.

5. cuidados para o boM estabeleciMento das
plantas de cobertura
O sucesso do cultivo de plantas de cobertura ocorre em
função de uma série de fatores, que vão desde a escolha da espécie,
da qualidade das sementes e do solo, até das condições climáticas
durante a época de semeadura e o desenvolvimento das plantas, do
sistema de cultivo e do manejo cultural.

5.1. Qualidade das sementes

Figura 14. Cultivo de sorgo consorciado com braquiária ruziziensis.

4.2. cultivo consorciado de soja com gramíneas
forrageiras
A semeadura da planta de cobertura pode ser realizada em
sobressemeadura durante o cultivo da soja (Figura 15A), por meio
de equipamentos tratorizados ou por avião.

Figura 15. Milheto semeado em sobressemeadura na cultura da soja em
estádio R6 (A) e imediatamente após a colheita da soja (B).

As espécies de braquiária ou de panicum devem ser semeadas
preferencialmente entre os estádios fenológicos R5.2 e R5.4 da
soja. Se for semeado o milheto, a planta de soja pode estar entre os
estádios R5.5 e R6. Quando a semeadura ocorre antes de R5 não há
luz suficiente para a germinação das sementes e para o adequado
desenvolvimento das plantas, e aquelas que porventura tenham
emergido estarão sujeitas ao estiolamento. Se a semeadura for
realizada após R7.1, a intensa desfolha da soja reduzirá o contato
das sementes com o solo e, consequentemente, prejudicará a germinação, a emergência e o estabelecimento das plantas de cobertura.

4.3. cultivo das plantas de cobertura com a semeadura
após a colheita da soja
Essa forma de cultivar plantas de cobertura vem aumentando
gradativamente no cerrado. As plantas de cobertura são semeadas
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A qualidade física, fisiológica e sanitária das sementes
das culturas de cobertura é um pré-requisito fundamental. Atualmente, existem muitas possibilidades de obtenção dessas
sementes, inclusive com compra pela internet. Entretanto,
deve-se ter o cuidado de adquiri-las de produtores ou comerciantes idôneos, que garantam sua sanidade, com ausência de
estruturas de resistência de doenças (por exemplo, mofo branco)
e alta porcentagem de pureza e germinação.
As sementes de braquiárias e de panicuns, quando provenientes de sistema de colheita de varredura, tendem a apresentar
menor valor cultural (VC) devido a menor pureza física, tal como
observado em Panicum maximum cv. Mombaça por Maschietto,
Novembre e Silva (2003).
As sementes das plantas de cobertura podem ser via de disseminação de patógenos, pragas ou plantas daninhas. Dependendo
do sistema de produção, as sementes de braquiárias e panicuns
podem levar consigo terra infestada de fitonematoides parasitas
das culturas do sistema.
O uso de sementes contaminadas dificulta o manejo das
áreas, onera os custos de produção e compromete a produtividade
e a qualidade dos produtos colhidos. Um exemplo é o da Crotalaria
spectabilis, suscetível ao mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum)
(Figura 10A), doença cujas estruturas de resistência do fungo,
chamadas de escleródios (Figura 10B), podem contaminar os lotes
de sementes de crotalária. Estas, quando semeadas, disseminam
os escleródios de mofo-branco que, dependendo das condições
climáticas, podem infectar plantas de soja, algodão, feijão, tomate,
girassol e de várias outras culturas.

5.2. épocas de semeadura
Com o objetivo de produzir quantidade suficiente de matéria
seca para o SPD no cerrado brasileiro, atenção especial deve ser
destinada à época de semeadura das plantas de cobertura.
De acordo com Ferreira et al. (2007), quando a semeadura
de braquiária ruziziensis, sorgo, milheto, crotalária spectabilis e
capim-pé-de-galinha (Eleusine coracana) é realizada no início da
primavera, ou seja, no início do período chuvoso do cerrado brasileiro,
normalmente as plantas de cobertura não aportam MS suficiente
para a semeadura direta das culturas do sistema, mesmo o algodão
semeado entre o final de novembro e durante o mês de dezembro.
Nessa condição, além das plantas de cobertura disponibilizarem baixa
quantidade de MS, a palha residual no solo é rapidamente decomposta
durante o desenvolvimento vegetativo da cultura implantada.
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No cultivo consorciado de duas espécies de cobertura
recomenda-se usar 60% da quantidade indicada para o cultivo
solteiro (Tabela 2) de cada espécie.
Quando as sementes são distribuídas a lanço, ou dispostas
no solo junto com o fertilizante da cultura principal, a quantidade
deve ser aumentada em 50% a 100%. Maiores quantidades também
devem ser usadas quando as sementes são distribuídas em sobressemeadura durante o desenvolvimento da soja, do milho ou do sorgo.
Se na época da semeadura as condições climáticas não forem muito
favoráveis ao estabelecimento das plantas de cobertura, também
sugere-se aumentar a quantidade de sementes. Além disso, abaixo
de 2,5 cm do solo, quanto mais profunda for a disposição no solo de
sementes miúdas e com baixa quantidade de reserva, maior deverá
ser a quantidade de sementes.
A recomendação da quantidade de sementes das espécies de
braquiária e panicum também pode ser feita com base no critério de
ponto de valor cultural (PVC) por hectare, com valores que geralmente variam de 300 a 500, de acordo com a espécie, a cultivar,
as condições ambientais na época da semeadura e, principalmente,
com a forma de distribuição das sementes. Na semeadura em linha,
com a semente colocada em torno de 2-3 cm de profundidade, e
condição ótima para a semeadura, adota-se menor PVC, enquanto
a semeadura a lanço e aérea, ou com condição climática não muito
adequada, adota-se o maior PVC.
Para calcular a quantidade de sementes comerciais por hectare basta dividir o PVC/ha pelo valor cultural do lote comercial de
sementes. Por exemplo, para uma condição adequada de semeadura
em que possa ser estabelecido o PVC de 300, se a semente encontrada
no comércio for de VC igual a 50%, seriam necessários 6 kg ha-1 de
sementes do lote comercial.
Por ocasião da aquisição das sementes deve-se observar não
somente o custo do kg da semente comercial, mas também o valor
cultural do lote, que indica o valor a ser pago pelo kg de sementes
puras viáveis.
Sementes peletizadas, revestidas ou incrustadas, apesar de
apresentarem menos impurezas (pedras, torrões, sementes de plantas
daninhas, palhas, gravetos etc.), geralmente são mais caras, por
isso é preciso avaliar os potenciais benefícios de seu uso. Alguns

As gramíneas, por apresentarem maior relação C:N, geralmente têm menor taxa de decomposição da MS no solo. Porém,
no cultivo da primavera, em função do curto período de desenvolvimento, elas acumulam pouca lignina nos tecidos da planta
(CARVALHO et al., 2011), favorecendo a rápida decomposição
da fitomassa acumulada.
Em áreas com lavoura de soja nas quais não são feitos
cultivos econômicos em segunda safra, seja por decisão estratégica, seja por limitação pluvial (regiões onde o regime de chuva
possibilita apenas uma safra), a adequada produção de MS é obtida
quando as plantas de cobertura são semeadas no mês de fevereiromarço, logo após o cultivo e colheita da soja (FERREIRA et al.,
2010; 2015). Quanto mais cedo for semeada e colhida a soja,
maior disponibilidade hídrica e desenvolvimento terão as plantas
de cobertura semeadas em sucessão.
No cerrado brasileiro, para o adequado estabelecimento e
desenvolvimento das plantas de cobertura, as espécies braquiária
ruziziensis, braquiária brizantha, sorgo, milheto, crotalária spectabilis, crotalária juncea, crotalária ochroleuca e as cultivares Mombaça,
Tanzânia e Aruana da espécie Panicum maximum não devem sofrer
déficit hídrico nos primeiros 50 dias após a semeadura (FERREIRA
et al., 2016). Normalmente, no cerrado, as chuvas diminuem ou até
mesmo se encerram entre meados e final de abril, embora em algumas
regiões as chuvas possam se estender até o início de maio. Portanto, de
acordo com a média histórica de precipitação pluviométrica de cada
região é possível retroceder 50 dias no tempo para que seja estimada
a data limite para a semeadura das plantas de cobertura. Entretanto, é
importante ressaltar que quanto mais cedo for a semeadura das plantas
de cobertura, ou seja, quanto mais próxima da primeira metade do
verão, desde o final de janeiro até meados de fevereiro, melhor será
a produção de MS, grãos ou sementes.

5.3. Quantidade de sementes
A quantidade de sementes a ser usada varia de acordo com
a espécie, a cultivar, a época de semeadura, o sistema de cultivo
(se solteiro ou consorciado), o valor cultural do lote de semente,
se a semente é peletizada ou não, o peso das sementes, a forma e a
profundidade de semeadura.

Tabela 2. Quantidade de sementes por hectare para o cultivo solteiro de plantas de cobertura.
kg ha-1 de sementes
com VC de 100% (*)

kg ha-1 de sementes
com VC de 60%

kg ha-1 de sementes
com VC de 40%

Panicum maximum cv. Mombaça e Tanzânia

2,0 - 3,0

3,3 - 5,0

5,0 - 7,5

P. maximum cv. Aruana

2,0 - 4,0

3,3 - 6,7

5,0 - 10,0

P. maximum x P. infestum (híbrido Massai)

2,0 - 2,5

3,3 - 4,2

5,0 - 6,3

Brachiaria ruziziensis

2,0 - 4,0

3,3 - 6,7

5,0 - 10,0

Brachiaria brizantha cv. Piatã, MG-5 (Xaraés) e MG-4 (Libertad)

3,5 - 5,0

5,8 - 8,3

8,8 - 12,5

Sorgo granífero

10,0 - 15,0

16,7 - 25,0

25,0 - 37,5

Milheto

10,0 - 12,0

16,7 - 20,0

25,0 - 30,0

Crotalaria spectabilis

8,0 - 12,0

13,3 - 20,0

20,0 - 30,0

Espécie / cultivar

Crotalaria ochroleuca

4,0 - 8,0

6,7 - 13,3

10,0 - 20,0

Crotalaria juncea

20,0 - 30,0

33,3 - 50,0

50,0 - 75,0

Guandu

20,0 - 30,0

33,3 - 50,0

50,0 - 75,0

* VC = valor cultural. Quantidade de semente comercial a ser utilizada por hectare = [(quantidade de semente com 100% de germinação e 100% de
pureza) x 100]/VC da semente comercial. Se o VC da semente comercial não for fornecido, calculá-lo pela seguinte fórmula: VC = (% de germinação
x % de pureza)/100.
Fonte: Adaptada de Ferreira et al. (2016).
( )
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trabalhos evidenciam que o revestimento de sementes de gramíneas forrageiras reduz a velocidade de germinação e emergência
(SANTOS et al., 2010; BRITES; SILVA JUNIOR; TORRES, 2011),
embora propiciem maior proteção às sementes (DERRÉ et al., 2013)
e garantam sua qualidade fisiológica durante o armazenamento
(SANTOS et al., 2010).

5.4. Formas de semeadura, profundidade da semente e
espaçamento entre fileiras
A semeadura das plantas de cobertura pode ser realizada de
forma mecanizada com semeadoras tradicionais, com discos adaptados
para as espécies de grãos miúdos, dependendo da espécie a ser usada.
As sementes de milho e braquiária, por exemplo, podem ser colocadas
em caixas separadas e intercaladas, com semeadura em linhas espaçadas de 45 a 50 cm, intercalando-se as fileiras de milho com as de
braquiária. Existem as multissemeadoras ou semeadoras múltiplas
que, de acordo com os ajustes ou substituição de seus componentes,
podem ser usadas para a semeadura de sementes miúdas e graúdas.
As sementes das plantas de cobertura também podem ser
colocadas nas caixas de adubo, misturadas com o fertilizante ou
com areia. Quando as sementes são misturadas com fertilizante, a
semeadura deve ser realizada preferencialmente no mesmo dia, de
modo a evitar danos por salinidade. Quando se usa a areia como meio
de distribuição das sementes de uma ou mais espécies de cobertura,
a homogeneização da mistura deve ser bem realizada, para depois
ser colocada no depósito de fertilizante. Atenção deve ser dada na
regulagem do equipamento para não aprofundar demais as sementes,
as quais devem ser dispostas no máximo até 5 cm de profundidade.
Conforme comentado anteriormente, abaixo de 2,5 cm, quanto maior
a profundidade de semeadura, maior deverá ser a quantidade de
sementes a ser utilizada.
No cultivo de braquiárias consorciadas com leguminosas,
a exemplo das crotalárias spectabilis e juncea, ou do guandu, é
possível distribuir as sementes da gramínea e da leguminosa na
mesma linha de semeadura. As leguminosas, por terem sementes
maiores, podem ser colocadas nas caixas de sementes, e as sementes
de braquiária, que são miúdas, podem ser misturadas com areia e
colocadas na caixa de fertilizantes.
A soja, após sua colheita, deixa poucos restos culturais
sobre o solo. Com isso, não é necessário que o disco de corte da
semeadora aprofunde muito no solo. Isso evita que as sementes das
plantas de cobertura fiquem muito enterradas, fato este que diminui
a emergência das plântulas.
Geralmente, a profundidade de semeadura é de 2 a 3 cm para
a maioria das espécies de plantas de cobertura, mas espécies cujas
sementes são maiores, como as do guandu, podem ser dispostas
até no máximo 5 cm.
No cultivo consorciado de braquiária com milho ou sorgo na
mesma linha de semeadura, as sementes das gramíneas forrageiras
são dispostas em profundidade maior que a semente da cultura
principal. Nesse sistema de cultivo, a semente de braquiária, quando
misturada ao fertilizante da cultura principal, deve ser disposta
no solo até à profundidade máxima de 6 cm. Assim, o milho ou o
sorgo emergirão primeiro, e depois de alguns dias, a depender da
profundidade de semeadura, emergirá a forrageira.
Quanto mais tarde for a semeadura, ou seja, mais próximo ao
final do verão, mais importante se torna a disposição das sementes
em profundidades menores (entre 2 e 3 cm), de modo a favorecer a
germinação, a emergência e o rápido estabelecimento das plantas de
cobertura no curto período, com disponibilidade hídrica, antes do início
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do período seco. Apesar da alta eficiência da distribuição das sementes
por avião ou a lanço por equipamentos tratorizados, o risco de insucesso
é elevado, pois as condições do solo e ambientais precisam ser muito
favoráveis para que a planta de cobertura se estabeleça e desenvolva.
No cultivo consorciado de milho com braquiária ruziziensis
é possível realizar a semeadura da forrageira junto com o fertilizante
da primeira adubação de cobertura do milho, quando este se encontra com 2 a 4 folhas. Nesse sistema de cultivo, o espaçamento do
milho geralmente é de 70 a 90 cm, e nas entrelinhas são dispostos
o adubo e as sementes de braquiária, em filetes contínuos, entre
1 e 3 cm de profundidade.
O espaçamento de 0,45 m entre as fileiras normalmente é
utilizado na semeadura das plantas de cobertura após o cultivo da
soja, podendo ser aumentado conforme a espécie, a exemplo do
guandu, que pode chegar a 0,9 m, com profundidade de semeadura
entre 2 e 5 cm.
Quanto mais próxima ao início do outono for a semeadura
das plantas de cobertura, menor deve ser o espaçamento entre
fileiras. Porém, dada a dificuldade de regulagem dos equipamentos
mecânicos de semeadura, nem sempre isso é possível. A semeadura
tardia, em espaçamentos entre fileiras maiores que 0,45 m, resulta
em menor crescimento das plantas de cobertura, o que propicia o
desenvolvimento de plantas daninhas.

6. Manejo das plantas de cobertura

6.1. Adubação de semeadura
Normalmente não se aduba as plantas de cobertura, a não
ser indiretamente, quando elas são cultivadas de forma consorciada
com milho ou sorgo, por meio da mistura das sementes da planta
de cobertura com os fertilizantes de semeadura ou de cobertura da
cultura principal.

6.2. Manejo de plantas daninhas no cultivo das plantas
de cobertura
Para o adequado estabelecimento e crescimento das plantas de cobertura é fundamental que elas sejam semeadas em área
sem a presença de plantas daninhas ou plantas voluntárias de soja
(tigueras). Normalmente ocorrem perdas de soja na colheita. As
sementes caídas no solo rapidamente germinam e em poucos dias
passam a infestar as lavouras formadas pelas plantas de cobertura. Portanto, recomenda-se aguardar pelo menos 10 dias após a
colheita da soja, para que ocorra a emergência das plântulas tiguera.
Visando controlar as plantas de soja voluntárias recomenda-se
aplicar herbicida dessecante, a exemplo do paraquat, na dose de
300 a 400 g ha-1 do ingrediente ativo, entre 24 e 48 horas antes da
semeadura da planta de cobertura. Também é possível aplicar o
herbicida paraquat imediatamente após a semeadura da espécie de
cobertura. Contudo, dois fatores podem prejudicar a eficiência de
controle: 1) na semeadura mecanizada da planta de cobertura, as
plantas daninhas, as plantas voluntárias de soja ou as sementes em
fase de germinação e emergência podem ficar cobertas por terra
e, portanto, não serem atingidas pelo herbicida e 2) na época de
semeadura das plantas de cobertura é comum ocorrerem chuvas
em excesso, que podem impedir a pulverização do herbicida, seja
do paraquat, seja outro, inclusive sistêmico.
No cultivo solteiro de gramíneas forrageiras é possível controlar
plantas daninhas de folhas largas por meio do herbicida pós-emergente
2,4-D, mas esse herbicida é pouco efetivo no controle de plantas
daninhas de folhas estreitas. No cultivo de leguminosas forrageiras, o
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controle de gramíneas é facilitado por meio dos herbicidas graminicidas em pós-emergência, mas o controle químico de folhas largas é
difícil, e são escassas as informações de seletividade dos herbicidas
pós-emergentes sobre as leguminosas de cobertura. Para o cultivo
consorciado de gramíneas forrageiras com plantas de cobertura compostas de espécies de folha larga, o uso de herbicidas pré-emergentes
ou pós-emergentes se torna muito mais complexo e difícil, carecendo
de mais estudos nessa linha de pesquisa.

6.3. Manejo de plantas daninhas e supressão da
braquiária no seu cultivo consorciado com milho
Além dos problemas com as plantas daninhas e as plantas
tigueras de soja, que prejudicam o desenvolvimento e a produtividade do milho em sucessão, as braquiárias também podem competir
com o milho no cultivo consorciado, principalmente se a época
de semeadura e as condições edafoclimáticas forem favoráveis ao
crescimento da forrageira. Para evitar ou diminuir essa competição é
preciso equilibrar o crescimento da braquiária por meio de subdoses
de herbicidas graminicidas.
Entre os herbicidas que podem ser usados no cultivo consorciado de milho com braquiária estão atrazine, nicosulfuron e
mesotrione.
O herbicida atrazine deve ser utilizado em pós-emergência
do milho e da braquiária, na dose máxima de 1.500 g ha-1 do i.a. Ele
apresenta boa eficiência no controle sobre folhas largas, inclusive
de soja tiguera, mas não deve ser aplicado nos estádios iniciais de
desenvolvimento da braquiária, pois pode matá-la. Quando associado
a óleo, a dose deve ser reduzida para 1.000 g ha-1 do i.a. e a pulverização realizada quando a braquiária tiver iniciado o perfilhamento
(CONCENÇO; SILVA, 2013). Estas mesmas recomendações podem
ser utilizadas para o manejo de plantas daninhas no consórcio de
sorgo com braquiárias.
O nicosulfuron e o mesotrione podem ser aplicados de forma
isolada ou associados com atrazine. Esses herbicidas são seletivos
ao milho e apresentam bom controle de gramíneas, e por esse motivo
devem ser aplicados em doses muito inferiores às recomendadas
no cultivo do milho solteiro. A dose deve ser de 6 a 8 g ha-1 do i.a.
de nicosulfuron, considerando as menores doses para braquiária
ruziziensis e as maiores para braquiária brizantha, e de 72 g ha-1
do i.a. mesotrione. A mistura de atrazine + mesotrione, nas doses
de 900 + 72 g ha-1 do i.a., respectivamente, apresenta excelentes
resultados, havendo a possibilidade de adicionar nicosulfuron, na
dose de 1,2 g ha-1 do i.a., a esta mistura no caso da presença de capim
carrapicho (Cenchrus echinatus). Mesmo com essas baixas doses,
elas apresentam potencial de supressão do crescimento das gramíneas
forrageiras, sem, contudo, comprometê-las seriamente. Entretanto, a
produtividade do milho não é prejudicada com esse manejo.

6.4. Manejo de pragas
As plantas de cobertura também podem ser atacadas por
pragas, algumas polífagas, ou seja, insetos que se alimentam de
várias espécies de plantas. Algumas lagartas, como as do gênero
Spodoptera e Helicoverpa, se alimentam de milheto, panicuns e
sorgo. A Helicoverpa sp. também ataca o guandu e a crotalária; e o
percevejo marrom da soja, Euschistus heros, ataca o guandu. Essas
pragas são muito danosas a muitas culturas de interesse econômico,
como soja, milho e algodão. Portanto, dependendo do nível de infestação de pragas, faz-se necessário o controle, evitando-se a chamada
ponte verde, que é a sobrevivência e multiplicação das pragas nos
diferentes cultivos durante o ano. Os inseticidas são a principal forma
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de controle dessas pragas, podendo ser aplicados durante o desenvolvimento das plantas de cobertura ou por ocasião da dessecação
em pré-semeadura. A trituração mecânica das plantas de cobertura
também é uma estratégia de controle, sobretudo das lagartas.

7. Manejo das plantas de cobertura para a
semeadura direta das culturas

7.1. Manejo das plantas de cobertura em
pré-semeadura direta
A dessecação em pré-semeadura é uma importante operação
para o cultivo das lavouras em SPD. Ela é um pré-requisito para o
adequado desempenho e qualidade da semeadura, além de auxiliar
no manejo das plantas daninhas e evitar que a planta de cobertura
torne-se invasora da cultura em sucessão.
A dessecação deve ser feita com pelo menos 20 dias de
antecedência da semeadura direta da lavoura, ou seja, com tempo
hábil para que a planta esteja morta e seca. Caso a dessecação seja
realizada próxima da semeadura, entre 5 e 10 dias, as plantas de
cobertura poderão encontrar-se murchas, o que dificulta o corte da
palhada pelos discos da semeadora e favorece, consequentemente, o
embuchamento. Dessecações feitas após a semeadura, ou 3 dias antes
da semeadura, tendem a propiciar boa qualidade de semeadura, pois
os discos de corte mostram boa eficiência sobre o corte da palhada.
Porém, quando há excesso de MS pode ocorrer o estiolamento das
plantas da lavoura devido ao sombreamento provocado pela palha,
bem com a perda da eficiência da dessecação e possíveis problemas de
fitotoxidez de resíduos de herbicidas, dependendo da molécula usada.
Os principais herbicidas utilizados para a dessecação das
plantas de cobertura em pré-semeadura direta são o glifosato
(Tabela 3) e o 2,4-D. Quando se faz uso de 2,4-D deve-se respeitar
um intervalo de 20 dias para a semeadura da lavoura, de modo a
evitar fitotoxidez. Esse período pode ser maior nos solos arenosos
e com baixo teor de matéria orgânica.
Para espécies como a braquiária brizantha e os panicuns
Mombaça e Tanzânia, com plantas mais velhas e touceiras vigorosas, a dessecação deve ser realizada com maiores doses de glifosato
(Tabela 3) e com pelo menos 4 semanas de antecedência da semeadura
da lavoura, de forma que o herbicida sistêmico se transloque e atue
com eficácia nas plantas de cobertura. Uma alternativa para melhorar
a dessecação das braquiárias e dos panicuns, além do guandu e das
crotalárias, é a trituração das plantas entre 20 e 30 cm do solo, cerca
de 30 dias após a retomada das chuvas. Com isso, as novas estruturas
vegetativas apresentarão maior potencial de absorção e translocação
do glifosato. Essa operação, embora onerosa, pode dispensar o uso de
equipamentos que antecedem a semeadura direta da lavoura, como
o rolo faca e o triturador mecânico.
A presença de grande quantidade de palha pode comprometer a semeadura direta da lavoura, pois as sementes não ficam
devidamente recobertas pelo solo (Figura 16). O ideal é que no
momento da semeadura a palha esteja totalmente seca e quebradiça,
além de acamada, para proporcionar o máximo contato com o solo.
Isso facilita a atuação dos discos de corte da semeadora e evita o
embuchamento, principalmente quando o equipamento dispõe de
haste “botinha” para a distribuição de adubo e para o revolvimento
do solo na linha de semeadura. Dependendo da espécie de planta
de cobertura, do volume e da quantidade de MS, deve-se utilizar
os equipamentos rolo-faca ou triturador de restos culturais, para
deitar ou fragmentar as plantas dessecadas, respectivamente. Essas
operações proporcionam maior contato e cobertura do solo e possibilitam que a semeadura direta seja mais eficiente.
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Tabela 3. Doses do herbicida glifosato para a dessecação das plantas de
cobertura.
Planta de cobertura

Dose de glifosato
(g ha-1 do ingrediente ativo)
Plantas jovens1

Plantas adultas2

Braquiaria ruziziensis

960 - 1.200

1.440 - 1.680

Braquiaria brizantha

1.440 - 1.680

1.920 - 2.160

Sorgo

1.200 - 1.440

1.440 - 1.680

960 - 1.200

1.440 - 1.680

1.440 - 1.920

1.920 - 2.400

Milheto
Panicum maximum
Crotalárias

1.440 - 1.680

1.920 - 2.160

Guandu

1.440 - 1.680

1.920 - 2.400

Plantas jovens, ou rebrotadas após o pastejo animal ou a trituração
mecânica da parte aérea (plantas com folhas túrgidas e novas, emitidas
após o início das chuvas).
2
Plantas adultas, com quantidade elevada de matéria seca acumulada,
com folhas velhas e vigorosas touceiras (braquiárias e panicuns), e plantas recém-saídas ou ainda na presença de déficit hídrico.
Fonte: Adaptada de Ferreira et al. (2016).
1
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Figura 16. Sementes de algodão expostas devido ao excesso de palha e
falha na semeadura direta.

Em sistemas de produção nos quais há entrada de gado para
fazer o pastejo da braquiária, sistema denominado de integração
Lavoura-Pecuária (iLP), normalmente não é necessário o manejo
mecânico da palhada.
Sementes espontâneas de plantas de cobertura podem
germinar após a semeadura direta da lavoura, como também pode
haver rebrota de algumas plantas de cobertura durante o desenvolvimento da lavoura, caso elas não tenham sido mortas na dessecação.
Essas plantas voluntárias de cobertura, se não forem controladas,
competirão e prejudicarão as plantas da lavoura principal. Nesse
caso, o uso de herbicidas é imprescindível. Quando se cultivam
lavouras com plantas geneticamente modificadas com resistência
aos herbicidas glifosato e/ou glufosinato, o uso desses herbicidas
é muito efetivo para o controle dessas plantas. No caso de lavoura
não transgênica, também existem herbicidas seletivos que podem
ser utilizados para o controle da rebrota das plantas de cobertura.
No entanto, esse controle é mais difícil, por isso é importante uma
boa dessecação antes da semeadura.
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1. Introdução

N

o Brasil, o agronegócio é o setor mais relevante da
economia, responsável por cerca de 24% do PIB
nacional. Deste valor, a produção agrícola detém
70% de toda a arrecadação, sendo umas das grandes atividades responsáveis pela manutenção do saldo positivo da balança comercial
do País. Anualmente, a fruticultura participa com aproximadamente
US$ 10 bilhões gerados como valor bruto inserido na produção
agrícola.
Em vista disso, não é exagero afirmar que o Brasil tem
vocação agropecuária, e que mais de um terço da riqueza produzida anualmente no País está apoiada em um só recurso natural: o
solo. Desse modo, não é difícil justificar, também, a importância
dos estudos relativos a esse bem maior do País. Porém, de acordo
com Parent e Gagné (2010), os solos possuem limites naturais para
nutrir as plantas e sustentar a produtividade vegetal. A degradação
da qualidade dos solos reduz essa capacidade, ao mesmo tempo
que deteriora a qualidade da água para os mais diversos usos. É
inadmissível, nos dias de hoje, acreditar que o emprego de qualquer tecnologia agrícola possa compensar uma gestão inadequada
dos solos.
A fruticultura brasileira é uma das mais diversificadas do
mundo. Com produção de aproximadamente 41 milhões de toneladas anuais e área plantada de mais de 2,3 milhões de hectares,
o Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial dos maiores
produtores de frutas, atrás apenas da Índia e da China. A despeito
dessa posição de destaque, os rendimentos das frutíferas permanecem insatisfatórios, quando comparados aos de países nos quais
a atividade tem tradição. Dentre os vários fatores que contribuem
para esse quadro pode-se salientar o mau uso das técnicas de manejo
do solo, da planta e do ambiente.
Nas últimas décadas, em função do melhoramento genético,
as frutíferas passaram a produzir mais e com qualidade superior,
porém, a exigência e a exportação em nutrientes, como esperado,
também aumentou. Por outro lado, os solos brasileiros são naturalmente ácidos e pobres em termos de fertilidade e/ou têm sido

submetidos à constante exploração, conduzindo-os à exaustão. A
acidez do solo, associada à insuficiência do adequado balanço de
nutrientes, é o fator que mais interfere na produtividade agrícola,
especialmente nas regiões tropicais do globo. A aplicação de corretivos e fertilizantes em culturas anuais é prática conhecida e tem sido
empregada pelos agricultores; entretanto, em culturas perenes como
as frutíferas, deve-se considerar que a incorporação do calcário e a
aplicação de alguns fertilizantes requerem maior cuidado, devido às
características desse grupo de plantas e à carência de informações
científicas sobre o assunto. As plantas frutíferas, assim como todas
as perenes, permanecem longos períodos explorando praticamente
o mesmo volume de solo, abrangendo camadas que não se consegue
avaliar satisfatoriamente.
Apesar da indiscutível importância para a maioria das
espécies frutíferas, são escassos os critérios técnicos estabelecidos
pela pesquisa científica sobre o adequado manejo de nutrientes, em
especial quando se considera que a definição das melhores práticas
para cada região específica deve ser realizada segundo as condições
e estudos locais.
Sem a pretensão de esgotar o assunto, será abordado o
estado da arte da tecnologia para o manejo da fertilidade do solo
em pomares de frutíferas, objetivando a produtividade, mas,
sobretudo, a qualidade do produto colhido. Pretende-se, assim,
colaborar para a ampliação e a consolidação do atual arranjo
produtivo da fruticultura, dirimindo dúvidas, consolidando conceitos e ampliando o debate sobre o assunto, a fim de que haja
benefícios na sustentabilidade da atividade e, em consequência,
lucro para os fruticultores.

2. acidez e adubação em pomares de frutíferas
O solo, local do qual o homem retira seu sustento desde o
início da civilização, requer manejo adequado para manter esse
papel fundamental na manutenção da vida no mundo.
Dentre os fatores ambientais do solo, os ligados à acidez (pH,
saturação por bases, acidez potencial e solubilidade de nutrientes),
são os que mais interferem na produtividade agrícola, especialmente
nas regiões tropicais (Sanches; Salinas, 1983).

Abreviações: Al = alumínio; Ca = cálcio; CTC = capacidade de troca de cátions; K = potássio; m% = saturação por alumínio; Mg = magnésio; Mn =
manganês; P = fósforo; RS = Rio Grande do Sul; S = enxofre; SC = Santa Catarina; SB = soma de bases.
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De acordo com Malavolta (2006), a baixa fertilidade encontrada nos solos ácidos está associada, em grande parte, à pobreza
em bases trocáveis e ao excesso de alumínio (Al) e manganês (Mn).
Além disso, o uso constante de fertilizantes que acidificam o solo
agrava o problema, se um programa bem planejado de calagem
não for implementado.
Há solos naturalmente ácidos, devido à pobreza em cátions
básicos do material de origem ou a processos que favoreceram as
perdas de elementos como potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio
(Mg) (Mello, 1994), e outros que se tornam ácidos por adubações
e cultivos sucessivos. Em qualquer caso, o processo de acidificação
tem início ou se acentua com a remoção de cátions trocáveis da
superfície dos coloides, por meio de: a) água da chuva; b) decomposição de minerais de argila; c) troca iônica nas raízes; d) decomposição da matéria orgânica; e) adição de fertilizantes nitrogenados.
A calagem é uma prática reconhecidamente benéfica em
condições de solo ácido, porém, nem sempre é realizada, ou é feita
de modo inadequado e, portanto, ineficaz. A aplicação de calcário
promove a elevação do pH, a neutralização do Al tóxico, fornece
Ca e Mg e propicia maior desenvolvimento do sistema radicular
das plantas, melhorando a eficiência de uso dos nutrientes e da
água que estão no solo (Ernani, 2008). Nos solos das regiões
tropicais, a reação ácida e a pobreza em cátions básicos, como o
Ca, é uma constante. Nessas condições, a aplicação de calcário é o
meio mais barato, rápido e eficiente para sanar ambos os problemas
(Raij, 2011).
Em função de sua abundância e qualidade, pode-se considerar que o calcário é um insumo agrícola relativamente barato.
Entretanto, apesar do binômio “abundância de rocha calcária” x
“necessidade de calagem”, a interação entre esses dois fatores
não ocorre na proporção que deveria, havendo grande déficit no
emprego desse insumo na maioria das áreas agrícolas do Brasil
(Malavolta, 2006).
A aplicação de corretivos da acidez em culturas anuais,
com incorporação homogênea ao solo, é comumente realizada
pelos agricultores, ainda que não praticada com a regularidade e/ou
quantidade recomendadas. Por outro lado, em culturas perenes, a
incorporação de corretivos da acidez é mais complexa, devido às
características intrínsecas dessas plantas e à falta de informações
científicas e tecnológicas específicas (Quaggio, 2000). É o que
ocorre, por exemplo, na maioria dos pomares de frutas no Brasil.
Em solos ácidos, com elevada saturação por Al, a calagem
promove a neutralização do Al tóxico nas camadas superficiais,
possibilitando a proliferação intensa de raízes, com reflexos positivos no crescimento das plantas. Contudo, é importante lembrar
que é preciso incorporar muito bem o calcário na implantação de
culturas perenes (Figura 1), já que aplicações superficiais atuam
lentamente nas camadas mais profundas, e um solo mal corrigido
no início comprometerá a produtividade por muito tempo (Raij et
al., 1997). A incorporação homogênea do calcário permite maior
contato entre o corretivo e as fontes de acidez, resultando em efeito
mais rápido, o que pode garantir o eficiente aproveitamento da água
e dos nutrientes contidos na camada corrigida.
As raízes se desenvolvem em coordenação com o vigor
global de toda a planta e dependem do ambiente do solo. Por sua
vez, o maior ou menor êxito da aplicação de calcário e fertilizantes depende da natureza do sistema radicular e do volume de solo
efetivamente explorado pela cultura. Assim, corrigir a acidez do
solo é o modo mais eficiente de eliminar as barreiras químicas ao
pleno desenvolvimento das raízes e, em consequência, da planta.
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Figura 1. O calcário deve ser muito bem incorporado ao solo (camada de
0-20 cm) na implantação do pomar de frutíferas.

Diferentemente de outros insumos agrícolas, como fertilizantes, herbicidas e inseticidas, o calcário pode ser considerado
um investimento, visto que seus benefícios perduram por mais de
uma safra. Isso ocorre devido à baixa solubilidade dos materiais
corretivos comuns e pela variabilidade das partículas que compõe os
calcários, o que lhes confere diferentes capacidades de neutralizar a
acidez ao longo do tempo. Nesse sentido, Natale et al. (2010, 2011)
abordaram, em suas pesquisas, a viabilidade econômica do uso de
calcário em pomares de frutíferas e a dose economicamente viável.
Desse modo, na calagem dos pomares, dois fatores devem
ser considerados: a rapidez com que a acidez é corrigida e o tempo
de duração do efeito da calagem. As partículas mais finas promovem rápida correção da acidez e as partículas mais grosseiras, de
solubilização mais lenta, perduram esse efeito. Pode-se inferir, pois,
que o calcário mais eficiente é aquele que promove a mais rápida
correção da acidez e que tem o maior efeito residual. Essa eficiência
é obtida quando um material calcário é composto por partículas de
vários tamanhos.
Em razão do efeito residual dos calcários, um material
aplicado ao solo na implantação de um pomar de frutíferas pode
manter a acidez dentro de limites aceitáveis pelas plantas por certo
período de tempo.
Determinar qual o efeito residual da calagem no momento da
implantação do pomar é assunto muito pouco estudado, seja pelas
dificuldades experimentais, seja pelo tempo necessário para alcançar resultados satisfatórios, o que explica a escassez de pesquisas
sobre essa prática agrícola em plantas frutíferas (Natale et al.,
2007a,b; Natale et al., 2010). Assim, pode-se justificar o uso de
calcários mais grosseiros na implantação dos pomares de frutas,
com incorporação homogênea ao solo, para que o efeito residual se
prolongue pelo maior tempo possível. Por outro lado, nos pomares
adultos, deve-se aplicar o corretivo com a granulometria mais fina
possível, em superfície, visto que a incorporação dos materiais
corretivos ao solo pode trazer problemas fitossanitários às plantas.
Desse modo, materiais constituídos de partículas mais finas podem
caminhar mais facilmente no perfil do solo, corrigindo a acidez das
camadas subsuperficiais.
Considerando a perenidade e as condições de cultivo das frutíferas, o deslocamento das partículas de calcário no solo pode ocorrer
também com a ajuda de outros fatores como, por exemplo, através
dos canais deixados pela decomposição de raízes – uma contribuição
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de natureza física (Pearson; ABRUNA; VICE-CHANCES, 1962).
Segundo Harter e Naidu (1995) e Aoyama (1996), outra explicação
para o deslocamento das partículas no perfil seria a formação de pares
entre bases (Ca2+ e Mg2+) e ácidos orgânicos (RO- e RCOO-) de alta
solubilidade e baixa massa molecular, que permitiria o carreamento
desses pares para camadas mais profundas. Além desses, pode haver
formação de outros compostos, como Ca(HCO3)2 e Mg(HCO3)2, de
acordo com as pesquisas de Oliveira e Pavan (1996). A adubação
nitrogenada, por sua vez, pode promover a formação de sais solúveis, como o nitrato de Ca, que percola pelo movimento descendente
da água no perfil do solo (Blevins; THOMAS; CORNELUIS,
1997). Segundo Natale et al. (2007b), é provável que a soma das
contribuições de todos os processos seja mais importante do que cada
um deles individualmente. É importante destacar que o caminhamento
das partículas depende da dose de corretivo empregada, do tempo
decorrido após a aplicação, do tipo de solo e da adubação do pomar.
Deve-se salientar, ainda, que as frutíferas exigem quantidades
consideráveis de nutrientes, comparativamente às culturas anuais,
as quais só são passíveis de serem supridas por meio da adubação.
Além de afetar a produtividade, os nutrientes têm participação
decisiva nos aspectos qualitativos dos frutos, como tamanho, peso,
cor, aparência, sabor, aroma, conservação pós-colheita, resistência
a pragas e doenças, entre outros. Porém, o que tem sido constatado
é que o apelo à saúde e ao bem estar das pessoas, ou seja, de que as
frutas são alimentos saudáveis, não é suficiente. É preciso oferecer
mais conveniência e, fundamentalmente, sabor, que é o fator-chave
para que se tenha prazer de comer (IBRAF, 2012). Novas cultivares
e tecnologias de manejo dos pomares, incluindo a nutrição das frutíferas, em regiões que têm vocação para o cultivo da espécie, deverão
responder por esses avanços.
A fertilização é considerada, de modo geral, como um dos
fatores essenciais para a melhoria da produtividade e da qualidade
dos produtos colhidos, especialmente nas áreas tropicais, nas
quais a prática ainda é subutilizada. Porém, não é mais razoável,
nos dias de hoje, com a rápida elevação dos custos de energia e
das matérias-primas, pecar pelo excesso, sobretudo nos países
em desenvolvimento, como o Brasil, nos quais os adubos são
importados em larga escala. Em 2015, o consumo de fertilizantes
no País ultrapassou 30 milhões de toneladas, das quais apenas
9 milhões foram produzidas no Brasil. A matéria-prima necessária
para cerca de 60% do nitrogênio, 50% do fósforo e 90% do potássio
utilizadas na fabricação de fertilizantes no Brasil vieram de outros
países (ANDA, 2016).
Tilman et al. (2002) enfatizam que os fertilizantes são
fundamentais para o aumento da produção mundial de alimentos,
afirmando que o acréscimo de rendimentos nas terras agrícolas existentes é essencial para “economizar terras para a natureza”. Assim,
a preservação da vida humana depende da produção de alimentos e
tem relação direta com a conservação do ecossistema solo.
A fertilidade do solo tem relação direta com a nutrição
mineral das plantas. Os vegetais extraem do solo os elementos
necessários para suprir suas exigências nutricionais e manifestar
todo o seu potencial genético em termos de produção e qualidade.
Porém, há grande variação na capacidade que os solos têm de
prover nutrientes. A maioria dos solos, em especial aqueles da
região tropical, não consegue fornecer as quantidades necessárias
de todos os nutrientes exigidos pelas frutíferas. Assim, as análises
químicas de solo e de planta são fundamentais para se antecipar as
recomendações de fertilizantes e/ou corretivos. É importante destacar que as técnicas de diagnóstico (solo e planta) não se excluem
mutuamente, mas são complementares.
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A escolha de um método químico adequado para a determinação da forma disponível dos nutrientes é essencial nas análises
de solo. No Brasil, as várias instituições de pesquisa ou mesmo os
Estados da Federação utilizam diferentes métodos químicos para
a extração de nutrientes do solo. Isso implica que, para a correta
interpretação dos resultados, os referenciais devem ser, também,
diferentes. Assim, do ponto de vista prático, não é recomendável
realizar a análise de solo em um estado e utilizar as tabelas de interpretação de resultados de outro estado, a menos que a metodologia
de análise seja a mesma.

3. Critérios de predição da calagem E adubação
Definir as exigências nutricionais das culturas não é tarefa
fácil, mesmo tendo em conta que os elementos essenciais para a
adequada nutrição mineral são os mesmos para todos os vegetais.
Além disso, as quantidades necessárias, bem como a época de fornecimento, são bastante variáveis de uma cultura para outra, pois
dependem de características da espécie, das condições do solo e do
clima, do nível tecnológico do fruticultor, do ciclo da planta, etc.
As bases teóricas da adubação, visando produções economicamente viáveis, são bem simples. A quantidade de nutrientes a ser
oferecida por meio dos fertilizantes é igual à diferença entre o que
é exigido pela cultura e o que o solo tem capacidade de fornecer.
O princípio é aparentemente simples, mas os problemas práticos
encontrados para atender as exigências das culturas são complexos.
Para obter rendimento elevado é necessário determinar não apenas
as necessidades nutricionais das plantas em elementos essenciais,
mas também sua disponibilidade no solo. Além disso, deve-se considerar que apenas parte dos nutrientes fornecidos via fertilizantes é
aproveitada pela cultura, devido à dinâmica dos elementos no solo,
especialmente nas regiões tropicais.

3.1. Amostragem do solo
Cerca de 70% dos solos cultivados no Brasil apresentam
alguma limitação séria de fertilidade e normalmente têm caráter
ácido. Isso se deve, especialmente, ao processo de desgaste a que
os mesmos foram submetidos durante o período de formação. Essa
é, pois, uma das principais razões para a utilização da calagem
e adubação nas áreas exploradas pela agricultura. Outro aspecto
que precisa ser considerado é que, devido à dimensão do País, as
características de clima e de solo são muito variadas, o que implica
em tratamento diferenciado dos pomares instalados em cada região.
É importante ressaltar, ainda, que solos diferentes têm
necessidades nutricionais diferentes, bem como as plantas, que, por
sua vez, têm exigências nutricionais bastante diferentes umas das
outras. Assim, a única maneira segura de identificar qual o corretivo
de acidez ou o adubo a ser utilizado em determinada localidade é
por meio da análise de solo.
A análise química é a forma mais fácil e prática de se avaliar
a fertilidade do solo, e a amostragem é uma das suas etapas mais
críticas, podendo comprometer todo o processo quando mal realizada. A amostragem do solo em culturas anuais é prática comum
entre os produtores rurais. Em culturas perenes, como os pomares de
frutas, é uma questão pouco estudada, e que suscita muitas dúvidas
quanto aos procedimentos a serem adotados. As indicações existentes recomendam amostrar a área que recebe os adubos, entretanto,
alguns trabalhos têm mostrado melhor correlação entre os teores
foliares das frutíferas e aqueles determinados no solo da entrelinha
dos pomares (Natale et al., 2007b; Natale et al., 2008). Porém,
se forem retiradas amostras na área adubada e na entrelinha do
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pomar, qual análise seguir? Como interpretar ou correlacionar os
resultados? E a profundidade de retirada da amostra?
Na implantação dos pomares de frutas, o procedimento de
amostragem do solo é o mesmo utilizado para as culturas anuais,
ou seja, amostrar todo o talhão de forma representativa. Nos
pomares em produção, é importante amostrar a região da projeção da copa das plantas (Figura 2), área que normalmente recebe
os fertilizantes. Deve-se coletar as amostras no final da safra –
20 pontos em cada talhão homogêneo. Ao mesmo tempo, deve-se
realizar a amostragem das entrelinhas dos pomares (Figura 3), especialmente para a correção da acidez, quando necessário. As amostras
das linhas e das entrelinhas devem ser encaminhadas separadamente
para análise e seus resultados interpretados separadamente, o que
resulta em recomendações distintas para a linha e a entrelinha.

A

B

Figura 3. Amostragem de solo na linha (A) e na entrelinha (B) de pomar
de maçã ‘Eva Rubi’.

Figura 2. Amostragem de solo em pomar de banana ‘Prata’ e de uva
‘Niágara Rosada’.

É oportuno esclarecer que o termo ‘talhão’ indica uma unidade de área estabelecida pelo fruticultor que, em regra, apresenta as
mesmas características de solo, paisagem e histórico de adubação. É
inútil, porém, individualizar as análises em vários talhões se o produtor tem a intenção de tratá-los de maneira uniforme. Entretanto,
é importante que o resultado da amostra seja tão próximo quanto
possível da média da área total.
A prática agrícola tem mostrado que a acidificação ocorre
mais fortemente na projeção da copa das árvores, devido à intensa
frequência de aplicação de adubos, em especial os nitrogenados, e
resíduos orgânicos e ao acúmulo de material vegetal resultante das
podas. Como consequência, via de regra, realiza-se a aplicação de
calcário mais frequentemente na projeção da copa, em faixas, do
que na entrelinha do pomar.
A camada de solo geralmente amostrada é a superficial, ou
seja, na faixa de 0-20 cm. Entretanto, as plantas frutíferas exploram
um volume de solo bem maior, sendo importante conhecer as condições da camada subsuperficial, em especial com relação às concentrações de cálcio e alumínio. Isso permite realizar a gessagem, que
além de aumentar a relação Ca:Al, neutraliza o Al tóxico e promove
aumentos na concentração de Ca e enxofre (S) em profundidade, visto
a maior mobilidade do gesso se comparado ao calcário. A presença de
Ca e a eliminação do Al-tóxico são fundamentais para a proliferação
do sistema radicular e a exploração do solo em profundidade.
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O gesso pouco afeta o pH do solo, não mais do que 0,3 unidades, mesmo quando aplicado em doses elevadas, pois sua reação
no solo não libera íons oxidrila ou carbonato (Meurer, 2006).
É necessário destacar que os ânions SO42- favorecem a descida/
percolação dos cátions no perfil, como Ca2+, Mg2+ e K+.
A gessagem só deve ser praticada sob condições particulares,
como, por exemplo, as definidas para o estado de São Paulo: quando
a análise de solo da camada de 20-40 cm revelar concentrações de
cálcio inferiores a 4 mmolc dm-3 e de Al3+ superiores a 5 mmolc dm-3
e/ou saturação por alumínio (m%) acima de 40%.
Uma alternativa à prática da gessagem é o emprego de
superfosfato simples na adubação. Isso porque essa fonte de fósforo
contém em sua composição cerca de 60% de gesso, fornecendo
cálcio e neutralizando o alumínio tóxico do solo.

3.2. Amostragem de folhas
A análise de solo é uma ferramenta consagrada na agricultura, porém, para a maioria das frutíferas, além de se conhecer a
fertilidade do solo há necessidade de se realizar a análise foliar, em
virtude da perenidade das plantas (Marschner, 1995).
A fruticultura é uma atividade de longo prazo, na qual as
plantas permanecem explorando praticamente o mesmo volume
de solo por vários anos. Nessa situação, podem ocorrer impedimentos químicos (acidez) ou físicos (compactação do solo) que
diminuem a eficiência das raízes na exploração do solo. Assim, a
única maneira de saber se a planta está aproveitando os nutrientes
aplicados (via fertilizante ou calcário), é fazendo um diagnóstico
do estado nutricional, por meio da análise foliar.
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A escolha da folha, como a parte da planta a ser analisada,
repousa no fato de que esse é o órgão-chave na produção de matéria
viva vegetal, responsável pela assimilação do carbono. Uma folha
bem definida para a amostragem é a parte da planta mais adequada
para expressar com sensibilidade a presença de nutrientes e, em
consequência, a capacidade produtiva da planta. A Figura 4 mostra
a folha diagnóstico (3o par de folhas) utilizada para a avaliação do
estado nutricional em goiabeira.
Considerando que as frutíferas adquirem certa estabilidade
nutricional na fase adulta, a diagnose foliar permite ajustes nos programas de adubação em tempo de não comprometer a safra do pomar
no mesmo ano. Esse é um método preciso para se acompanhar, juntamente com a análise de solo, os efeitos da calagem e da adubação.
No caso da diagnose do estado nutricional, a amostragem das
folhas também é a etapa mais importante e aquela na qual os erros
são mais frequentes. Para cada cultura existe uma forma correta de
amostragem, e os manuais de recomendação de calagem e adubação
contemplam capítulos específicos sobre o tema, a exemplo de Raij et
al. (1997), Andrade (2004), Brunetto et al. (2016) e Pauletti e Motta
(2017). Contudo, para fins práticos, sugere-se que a indicação de
amostragem deva incluir, para cada cultura, os seguintes detalhes:
• Órgão a amostrar: folha, folha + pecíolo, pecíolo, flor, etc.;
• Época de amostragem: estádio fisiológico da folha a ser
amostrada (Figura 5). Assim, frutíferas que têm uma safra
em menos de um ano civil podem ser avaliadas no mesmo
estádio fisiológico em todas as safras;
• Local de amostragem: parte da planta (inferior e/ou
mediana e/ou superior), altura do solo, posição da planta
no pomar (leste, oeste, norte, sul);
• Quanto amostrar: número de folhas por planta e número
de plantas por talhão homogêneo.
A amostragem deve obedecer, ainda, diversos aspectos
relevantes:
• Garantir a aleatoriedade em área homogênea. Assim, a
coleta das amostras deve
ser realizada em zig-zag
dentro dos limites dos
talhões;
• Evitar a coleta em
árvores localizadas próximas de estradas, carrea
dores ou locais que foram
usados como depósitos de
corretivos/adubos;

3º

3º

2º

2º

1º
1º

Figura 4. Ramo de goiabeira ‘Paluma’
em florescimento. As setas indicam o terceiro par de folhas,
recomendado para coleta na
avaliação do estado nutricional.
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• Evitar a coleta de
folhas que apresentam
sinais de ataque de pragas
ou de doenças;
• Não misturar folhas
de cultivares/variedades
diferentes ou mesmo
de plantas com portaenxerto/copa diferentes;
• Não misturar folhas
com idades diferentes;
• Não misturar amostra de folhas de ramos
com e sem frutos;

Figura 5. Pomar de manga ‘Palmer’ em pleno florescimento – estado
fisiológico adequado para a coleta da folha diagnóstica.

• Não amostrar folhas cujo pomar tenha recebido adubação
foliar ou defensivos contendo micronutrientes. Se necessário, respeitar o período mínimo e informar o laboratório
quando enviar a amostra;
• Não realizar a amostragem após períodos intensos de chuva
ou seca prolongada.
Após a coleta, as folhas devem ser encaminhadas imediatamente ao laboratório onde serão lavadas, secas, moídas e submetidas
à análise. O passo seguinte é a interpretação dos resultados, baseada
em pesquisas realizadas em condições de campo, em pomares de
alta produtividade.

3.3. Análise de frutos
A análise de frutos pode ser utilizada para determinar a
concentração de nutrientes em pré e pós-colheita. A concentração
de nutrientes (como N, P, K, Ca, entre outros) ou as suas relações
(como N/Ca, K/Ca, etc.) podem ser indicativas de incidência de
doenças (podridões) e distúrbios fisiológicos durante a conservação dos frutos na frigo-conservação ou mesmo em prateleiras, nos
locais de comercialização. Os distúrbios fisiológicos são alterações
parasitárias que modificam o metabolismo normal do fruto durante
a maturação ou senescência, dando origem a frutos com aparência e
sabor anormais (Cantilano; Girardi, 2004). Assim, no caso
dos frutos comercializados in natura, a análise nutricional pode
auxiliar na tomada de decisão quanto à comercialização imediata ou
ao armazenamento dos frutos (Nachtigall; BASSO; FREIRE,
2004; Girardi; NACHTIGALL; PARUSSOLO, 2004). No caso
de frutos que podem ser processados, como a uva, a análise de
nutrientes pode contribuir na predição da parada de fermentação do
mosto durante a vinificação ou mesmo na formação de bitartarato
de K no vinho – processos que podem depreciar sua qualidade
(Brunetto et al., 2015b).
Em frutos consumidos in natura, a incidência de distúrbios
fisiológicos está bastante relacionada a fatores como: colheita antecipada, deficiência hídrica e excesso de N no solo. O excesso de
N, resultado de adubações excessivas, provoca, por consequência,
excesso de N no interior da planta, o qual estimula o aumento do
diâmetro dos frutos, diluindo a concentração de Ca na casca e na
polpa. Com isso, espera-se maior incidência de distúrbios fisiológicos, como, por exemplo, bitter pit, cork spot e depressão lenticelar
em frutos de maçã. Isso ocorre porque o Ca, além de participar de
inúmeras funções celulares, preserva a integridade e a estabilidade
da membrana citoplamática, conferindo resistência à parede celular
pela ação dos pectados de Ca na lamela média (Brunetto et al.,
2015b; Tagliavini; SCANDELLARI; TOSELLI, 2016). Em
frutos de maçã, por exemplo, valores menores que 40 mg kg-1 de
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Ca na matéria fresca e valores maiores que 500 mg kg-1 de N ou
mesmo relações N/Ca maiores que 14 indicam risco de maior incidência de bitter pit (Amarante; STEFFENS; ERNANI, 2010;
Amarante et al., 2012), que deixará os frutos com manchas
escuras na polpa, as quais ficarão desidratadas ao longo do tempo,
gerando pequenas depressões na epiderme do fruto e depreciando
a sua aparência, que é um dos principais critérios utilizados pelo
consumidor para a compra da fruta.
A utilização da análise de frutos em maior variedade de
frutíferas, especialmente naquelas cujos frutos são armazenados em
câmara fria para posterior comercialização in natura, está condicionada à padronização do número de frutos que devem compor uma
amostra a ser analisada, à época de coleta dos frutos e ao diâmetro
dos frutos amostrados (Ernani, 2003). Além disso, há necessidade
de padronizar os protocolos de preparo das amostras no laboratório,
como lavagem dos frutos, local de amostragem no fruto e técnicas
de análise. Feito isso, será possível estabelecer recomendações
mais adequadas de fertilizantes, considerando a concentração de
nutrientes ou suas relações nos frutos, bem como decidir o destino
final do produto, se para armazenamento ou processamento. Neste
último caso, pode-se melhorar a qualidade dos seus subprodutos,
como sucos, geleias, vinhos, espumantes, etc.

3.4. Crescimento vegetativo
Alguns parâmetros de crescimento vegetativo, em especial o
comprimento de ramos do ano, têm sido utilizados como critério complementar para a definição do estado nutricional da planta, bem como
da necessidade e da dose de nutrientes a serem aplicados em algumas
frutíferas, como macieira, pessegueiro, nectarina, ameixeira (CQFSRS/SC, 2016), entre outras. Sabe-se que alguns nutrientes, especialmente o N, podem estimular o vigor do dossel vegetativo das
frutíferas, o que pode ser diagnosticado com relativa facilidade pelo
aumento do comprimento dos ramos do ano. Caso as doses de N
sejam aplicadas acima da demanda das frutíferas, espera-se excesso
de crescimento dos ramos e, inclusive, aumento da área foliar, o
que é indesejável, porque poderá acorrer diminuição da incidência
de raios solares e passagem de vento no interior da parte aérea das
frutíferas, estimulando a incidência de doenças nas folhas e nos
frutos. Por outro lado, a menor incidência de raios solares no interior
das plantas pode reduzir a atividade fotossintética e, também, de
algumas enzimas que regulam a síntese de vários compostos, como,
por exemplo, de antocianinas (Figura 6). Somado a isso, existe a
possibilidade de parte das antocianinas serem redistribuídas dos
frutos para os pontos de crescimento da parte aérea (Brunetto et
al., 2015b). Como consequência, espera-se diminuição da coloração
uniforme dos frutos, o que é indesejável pois prejudica a aparência.

4. Calagem em pomares de frutíferas

4.1. Calagem na implantação e na formação do pomar
A acidez do solo é um dos mais importantes fatores que limitam a produção em regiões tropicais. Assim, Natale et al. (2007b) realizaram um experimento com o objetivo avaliar os efeitos da calagem
na fertilidade do solo, na nutrição e na produtividade da goiabeira. O
calcário foi aplicado ao solo e, após quatro meses, foi implantado o
pomar, utilizando-se goiabeiras (cv. Paluma) propagadas a partir de
estacas herbáceas. O corretivo foi aplicado metade antes da incorporação com arado de aivecas e a outra metade aplicada e incorporada
com grade aradora, ambos os implementos abrangendo a camada
de 0-30 cm. O solo utilizado era um Latossolo Vermelho distrófico
(V = 26% na camada de 0-20 cm). As doses de calcário empregaINFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 160 – DEZEMBRO/2017

Figura 6. Sintomas de excesso de nitrogênio em videira, com impacto
negativo no teor de antocianinas.
Fonte: Brunetto et al. (2016).

das foram: 0; 1,85; 3,71; 5,56 e 7,41 t ha-1. Durante 78 meses após
aplicação do corretivo foram realizadas análises químicas de solo.
A avaliação do estado nutricional e da produtividade das goiabeiras
foi realizada durante cinco safras agrícolas. A calagem promoveu
alteração nos atributos químicos do solo ligados à acidez, elevando
o pH, os teores de Ca e Mg, a soma de bases (SB) e a saturação
por bases (V) e diminuindo a acidez potencial (H + Al), até 60 cm.
Nos primeiros anos após a implantação do pomar verificou-se
boa correlação entre os teores foliares de Ca e as concentrações
do elemento no solo, tanto na entrelinha como na linha de plantio
(Tabela 1). Entretanto, nos anos de 2004 e 2005, a correlação foi
significativa apenas com as concentrações do elemento na entrelinha. De maneira geral, o mesmo ocorreu para o Mg, observando-se
relações mais estreitas do Mg nas folhas com aquele determinado
na entrelinha do pomar. Isso pode indicar que, com o esgotamento
dessas bases na linha de plantio, as raízes das goiabeiras absorveram os nutrientes de maneira mais efetiva na entrelinha da cultura,
enfatizando a importância da calagem em área total.
Observou-se incremento na produção acumulada de frutos
(safras de 2002-2006) em função da saturação por bases na camada
superficial do solo, na entrelinha e na linha das goiabeiras (Figura 7).
Apesar de os pontos de máxima produção estarem além dos valores
observados no experimento, pode-se inferir que as maiores produções acumuladas de frutos serão obtidas quando V estiver próximo
de 50% na linha da cultura e de 65% na entrelinha do pomar.
A aplicação de calcário em solos ácidos promove maior
desenvolvimento do sistema radicular das plantas e, consequentemente, melhora a absorção de água e nutrientes. A determinação
da concentração de Ca no solo é um indicativo do potencial de
crescimento do sistema radicular das frutíferas, especialmente nas
fases de implantação e formação do pomar e em situações em que
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Tabela 1. C
 oeficientes de correlação entre o teor de cálcio e de magnésio do solo na camada de 0-20 cm da entrelinha e da linha do pomar e os teores
foliares de Ca e Mg das goiabeiras, nos diferentes anos de cultivo (os valores são médias de quatro repetições em cada ano).
Nutriente na folha
2001

Nutriente no solo
Ca

Ca (L)

0,91*

Ca (E)

0,94*

2002
Mg

2003

Ca

Mg

0,99**

Ca

2004
Mg

0,95*

0,96**

Ca

2005
Mg

ns

0,99*

Ca

Mg

ns

0,97*

0,93*

Mg (L)

ns

0,79*

ns

ns

ns

Mg (E)

ns

0,92*

0,97*

0,81*

0,84*

Produção acumulada (t ha-1)

E = entrelinha do pomar, L = linha de plantio das goiabeiras.
** = significativo, p < 0,01; * = p < 0,05; ns = não significativo.
Fonte: Natele et al. (2007b).

Saturação por bases (%)
Figura 7. Relação entre saturação por bases do solo, na camada de
0-20 cm, na entrelinha e na linha do pomar de goiabeiras (média
de todas as amostragens) e produção acumulada de frutos nos
anos agrícolas de 2002 a 2006.
Fonte: Natele et al. (2007b).

o Ca se encontra em baixas concentrações. Prado e Natale (2004)
avaliaram os efeitos da aplicação de calcário ao solo sobre o
desenvolvimento do sistema radicular e sobre a nutrição de cálcio
em goiabeiras cultivadas em um Latossolo Vermelho distrófico
ácido. Analisaram-se amostras de solo coletadas em quatro pontos equidistantes, a 75 cm do tronco das plantas, nas camadas de
0-20 cm e 20-40 cm de profundidade, de parcelas que receberam
0; 3,7 e 7,4 t ha-1 de calcário. O calcário foi aplicado em pré-plantio,
incorporado com arado de aivecas e grade aradora, na camada de
0-30 cm de profundidade. Aos 42 meses após a incorporação do
calcário (terceiro ano de cultivo das goiabeiras) realizou-se a amostragem das raízes com trado cilíndrico serrilhado para avaliação
da matéria seca e do teor de cálcio radicular. A calagem promoveu
a correção da acidez do solo, aumentando a saturação por bases,
com consequente incremento da disponibilidade e absorção de
Ca pelas plantas, proporcionando maior desenvolvimento do sistema radicular das goiabeiras. Concentrações de Ca próximas de
30 mmolc dm-3 no solo e teor de 7,5 g kg-1 de Ca nas raízes estiveram
associados ao maior crescimento radicular da frutífera.
Salienta-se, ainda, que a calagem, ao elevar as quantidades
de Ca e Mg no solo e na planta, pode afetar a qualidade dos frutos.
Neste sentido, Prado, Natale e Silva (2005) estudaram os efeitos da
calagem na qualidade de frutos de goiabeira, observando que essa
prática não afetou as características físicas dos frutos, como peso,
diâmetro transversal, comprimento, peso de polpa e porcentagem
de polpa, entretanto, proporcionou aumento linear dos teores de Ca
nas folhas e nos frutos, promovendo menor perda de peso de matéria
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fresca e maior firmeza dos frutos, estando associados aos teores de
Ca nos frutos próximos a 0,99 g kg-1. Assim, a nutrição adequada da
planta em Ca melhorou a qualidade dos frutos, com benefícios crescentes para a pós-colheita, ao longo do período de armazenamento.
Estes efeitos benéficos do Ca na qualidade dos frutos podem
ser explicados pelo papel deste elemento na nutrição das plantas.
Assim, Natale et al. (2005) observaram que nos frutos de goiabeiras
que receberam a aplicação de Ca, na forma de calcário, as paredes
celulares e as lamelas médias estavam bem definidas e estruturadas, mantendo as células unidas. Já nas plantas que não receberam
calagem, os frutos apresentavam paredes celulares desestruturadas
e com lamela média desorganizada. Os autores concluíram que a
aplicação de Ca mostrou-se efetiva na organização subcelular dos
frutos de goiabeira, contribuindo para a integridade dos mesmos.
Estudos que apontam os efeitos da calagem sobre variáveis
biométricas das plantas são escassos na literatura. Com esse intuito,
Souza et al. (2009) desenvolveram um experimento, em condições
de campo, empregando doses de calcário e avaliando seu efeito
sobre o diâmetro do tronco e a altura e o volume da copa, a partir da
implantação de um pomar de goiabeiras cultivar Paluma. As avaliações foram realizadas durante sete anos. Os autores concluíram que
as doses de calcário proporcionaram, ao longo dos anos, ganhos no
diâmetro do tronco, na altura e no volume da copa das goiabeiras.
Apesar de ter seu centro de origem nas regiões tropicais,
há indicações na literatura de que a caramboleira é responsiva à
correção da acidez do solo e à aplicação de fertilizantes. Prado e
Natale (2004a), avaliando plantas com três anos de idade em condições de campo, constataram que o acúmulo de matéria seca do
sistema radicular da caramboleira é beneficiado pela aplicação de
calcário, refletindo na absorção de nutrientes e no desenvolvimento
das plantas.
Devido à baixa solubilidade dos materiais corretivos da
acidez, a incorporação profunda e homogênea do calcário em toda
a área, antecedendo o plantio das mudas, é prática conhecida e utilizada pelos fruticultores, visto ser a última oportunidade de mobilizar
o solo, partindo da premissa de que não é aconselhável revolvê-lo
em pomares já implantados, nem tampouco aplicar calcário na cova
de plantio, especialmente junto com fontes de fósforo.
Apesar da reconhecida necessidade e importância da correção
da acidez, praticamente inexistem estudos avaliando o efeito residual
dessa prática agrícola em pomar de caramboleiras. O único trabalho brasileiro que avaliou o efeito da calagem em caramboleiras,
realizado na maior região produtora da fruta no País, foi conduzido
por Natale et al. (2008) no período de 1999 a 2006. Os autores
observaram que a aplicação de calcário promoveu alterações
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significativas no pH do solo, na acidez potencial (H + Al), na soma
de bases, na saturação por bases e nas concentrações de Ca e Mg,
nas profundidades de 0-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm e 40-60 cm.
Além disso, ocorreu incremento linear no pH, nos teores de Ca e
Mg, na SB e na V%, e decréscimo, também com ajuste linear, na
acidez potencial (H + Al), em função das doses de calcário, tanto na
entrelinha como na linha do pomar de caramboleiras, em todas as
profundidades amostradas, com as alterações mais expressivas na
região de incorporação do corretivo (0-30 cm), o que já era esperado,
devido à sua baixa mobilidade.
Em uma abordagem sobre o aspecto econômico da calagem,
Natale et al. (2011) observaram que as produções acumuladas de
carambolas, empregando-se as diferentes doses economicamente
viáveis de calcário, coincidiram com as produções máximas possíveis (Tabela 2). Isso ocorreu devido à alta capacidade produtiva
desta frutífera e ao elevado preço médio da carambola praticado no
mercado. A porcentagem da produção de frutos obtida com a dose
mais econômica, em relação à produção máxima, seria de 100%.
Desse modo, a aplicação da dose econômica permitiu economia
de calcário sem perda significativa da produção de frutos. Assim,
é possível concluir que as caramboleiras responderam positiva e
economicamente à aplicação de calcário, elevando a produção de
frutos até a dose considerada adequada e recomendada por Natale
et al. (2008).

4.2. Calagem em pomares em produção
A baixa solubilidade da maioria dos corretivos de acidez
limita a mobilidade desses materiais no perfil do solo, obrigando
sua incorporação para se obter um efeito benéfico na zona explorada pelas raízes. Nos pomares de frutíferas já implantados, o
procedimento indicado pelos boletins oficiais no Brasil é uma leve
incorporação do calcário nas entrelinhas (Raij et al., 1997). Entretanto, é provável que a recomendação fosse outra, caso houvesse
maior subsídio da pesquisa, considerando os diversos problemas
fitossanitários que podem ocorrer devido à prática da incorporação
dos corretivos, tais como ferimentos e redução do volume de raízes,
com consequente risco de infecções, disseminação de doenças no
pomar e favorecimento da dispersão de pragas, em especial de
ácaros, cochonilhas (Gravena, 1993) e nematoides (Silva,
2009) e desestruturação e compactação do solo, fatores que podem
refletir no rendimento das culturas.
Em pomares adultos, o calcário aplicado na superfície do
solo, sem incorporação, neutralizará gradualmente a acidez em profundidade, devido ao movimento das partículas no perfil, numa taxa
de 1 a 2 cm por ano, se as condições de umidade e drenagem forem
adequadas (Brown et al., 1956, citados por Lierop, 1990). Desse
modo, a calagem superficial, ainda que possível, requer tempo para
produzir efeitos benéficos. Entretanto, essa informação foi obtida

em condições edafoclimáticas diferentes dos trópicos. As pesquisas
têm mostrado que é possível aplicar o corretivo superficialmente,
sem incorporação, obtendo-se resultados satisfatórios ao longo do
tempo, conforme será relatado a seguir.
Com o objetivo de avaliar o efeito da calagem superficial
sobre a fertilidade do solo e sobre a nutrição e produção da goiabeira, Corrêa et al. (2004) desenvolveram um experimento no
campo, em pomar comercial instalado sobre Argissolo VermelhoAmarelo (Ultisol), na maior região produtora de goiabas do estado
de São Paulo. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados,
em esquema fatorial 2 x 5, com três repetições, com dois tipos de
calcário (tradicional, com PRNT = 80%; e calcinado, com PRNT
= 131%), aplicados em cinco doses [0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 vezes a
dose recomendada para elevar a saturação por bases (V) a 70%],
sem incorporação. De acordo com os resultados obtidos, a calagem
superficial, com calcário comum ou calcário calcinado, reduziu a
acidez do solo nas camadas de 0-10 cm e 10-20 cm no pomar estabelecido de goiabeiras, de forma proporcional às doses aplicadas.
Na camada de 10-20 cm observou-se redução da acidez após 6 a
12 meses da calagem com o calcário calcinado e, após 24 meses
da aplicação, com o calcário comum. A composição química das
folhas e dos frutos, bem como a produtividade das goiabeiras, não
foram afetadas pelos tratamentos, atribuindo-se esses resultados à
perenidade das plantas, que necessitam de tempo para responder
às alterações de manejo. Os autores concluíram que é possível a
utilização da técnica da calagem superficial em pomares estabelecidos de goiabeiras para a correção da acidez, tanto da camada
superficial, como da subsuperfície do solo; contudo, ressaltam
serem necessários outros estudos para a determinação de critérios
específicos para a cultura, bem como para a adequação das doses
pelo método da saturação por bases à essa modalidade de calagem.
A laranjeira é a mais importante frutífera cultivada no Brasil,
ocupando uma superfície de 850 mil hectares. O País é o maior produtor mundial, respondendo por 25% da produção dessa fruta. Isso
significa que, de cada cinco copos de suco de laranja consumidos
no mundo, três são produzidos no Brasil (Neves et al., 2010).
Considerando a importância da cultura do citros para o País, Silva
et al. (2007) conduziram um experimento de campo, em um pomar
adulto de laranjeira Pêra, instalado sobre um Latossolo Vermelho
(Oxisol). Empregaram-se cinco doses de calcário calcinado (PRNT
= 131%), aplicado superficialmente, sem incorporação. Os efeitos
dos tratamentos foram avaliados durante três anos, acompanhando-se
a movimentação do corretivo no perfil do solo aos 6, 12, 18, 24,
30 e 36 meses após a calagem e determinando-se as alterações nas
propriedades químicas do solo, no estado nutricional e na produção
de frutos. Os pesquisadores concluíram que a aplicação superficial
de calcário calcinado alterou a saturação por bases (V%), bem como
o ambiente químico do solo nas camadas de 0-10 cm, 10-20 cm e

Tabela 2. Dose econômica de calcário calculada em função da produção acumulada de frutos de caramboleira e do custo do corretivo, para o período
de 2002 a 2006.
Produção acumulada

Dose econômica
t ha-1

Aumento de produção

Custo do calcário

Lucro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - t de frutos por ha - - - - - - - - - - - - - - - -

Produção1
%

2002 a 2003

4,5

8,4

0,3

8,1

100

2002 a 2004

4,8

16,0

0,3

15,7

100

2002 a 2005

5,3

28,8

0,3

28,5

100

2002 a 2006

5,3

34,2

0,3

33,9

100

Porcentagem da produção de frutos obtida com a dose mais econômica, em relação à produção máxima.
Fonte: Natale et al. (2011).
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20-40 cm. Pelos resultados obtidos, o período compreendido entre
12 e 18 meses foi aquele no qual ocorreu a máxima reação do calcário calcinado nas camadas subsuperficiais. O estado nutricional
das plantas e a produção de laranjas foram alterados significativamente, e a produtividade acumulada indica que a saturação por
bases ideal para a cultura da laranja está em torno de 50%. No
mesmo estudo, Silva et al. (2009) avaliaram os efeitos das doses
de corretivo sobre os teores foliares de manganês (Mn) no pomar
de laranjeiras. Constataram decréscimos significativos nos teores
desse micronutriente à medida que as doses de calcário aumentaram.
Houve alta correlação entre a saturação por bases na camada de
10-20 cm e os teores foliares de Mn. As maiores produtividades
de frutos estiveram associadas aos níveis foliares entre 33 e 70 mg
kg-1 de Mn. O experimento de calagem permitiu determinar, ainda,
através dos métodos CND, DRIS e Chance Matemática, as faixas de
teores de nutrientes adequados para a obtenção de alta produtividade
em pomar de laranjeira Pêra (Camacho et al., 2012).
Apesar da insuficiência de base científica, a experiência
prática tem mostrado que, em pomares já implantados, não se deve
permitir que o pH e, consequentemente, a saturação por bases,
diminuam drasticamente. Isso porque é muito difícil corrigir a
acidez elevada nas camadas de solo exploradas pelas raízes nos
pomares adultos, em espaço de tempo razoável. Assim, a estratégia,
nessas situações, é aplicar anualmente pequenas doses de corretivo
finamente moído (por exemplo, 1 t ha-1), a fim de corrigir a acidez
gradativamente por meio da movimentação do calcário no perfil
do solo, evitando uma forte acidez nos pomares em produção. Fica
claro, porém, que a análise de solo continua imprescindível também
nessa situação, e que pesquisas devem ser realizadas para determinar as doses mais adequadas, visto que o corretivo é aplicado na
superfície, sem incorporação.

5. Adubação em pomares DE FRUTÍFERAS

5.1. Adubação de correção (pré-plantio)
A adubação de correção, ou pré-plantio, é praticada como
antecipação da adubação,sendo importante em culturas em que há
dificuldade de mobilização do solo depois de implantadas, como
o caso de frutíferas. Ela visa elevar a disponibilidade de nutrientes
para o nível de suficiência bom, para então conduzir o pomar com
adubações sazonais ou estacionais, de acordo com a exigência da
espécie. Essa adubação consiste na adição de P e K de acordo com
a classe de disponibilidade do solo, cujas quantidades necessárias
constam nos boletins ou manuais de adubação de cada Estado
ou região. Por exemplo, frutíferas cultivadas nos estados do Rio
Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), como a pereira, são
enquadradas como exigentes (Grupo 2) no nível de exigência de
disponibilidade de P no solo (CQFS-RS/SC, 2016). A interpretação
da concentração de P extraído pelo método Mehlich-1 é realizada
de acordo com o teor de argila (Tabela 3), e as doses de P recomendadas na adubação de pré-plantio para a pereira estão apresentadas
na Tabela 5. Para a recomendação de K, as frutíferas também são
enquadradas no Grupo 2, e a interpretação da concentração de K
no solo extraído pelo método Mehlich-1 é realizada considerando
a CTC a pH 7,0 (Tabela 4). As doses de K a serem aplicadas são
apresentadas na Tabela 5.
As aplicações devem ser realizadas antes do plantio dos
porta-enxertos ou das mudas, e os procedimentos são similares
aos previstos para a calagem. Assim, doses de fertilizantes fosfatados e potássicos devem ser distribuídas sobre a superfície do
solo e incorporadas até a camada de 0-20 cm. Caso a opção seja
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Tabela 3. Interpretação da concentração de fósforo no solo extraído pelo
método Mehlich-1, conforme o teor de argila para frutíferas.
Classe de teor de argila1,2

Classe de
disponibilidade

1

2

3

4

- - - - - - - - - - - - - mg dm de P - - - - - - - - - - - - - -3

Muito baixo

≤ 3,0

≤ 4,0

≤ 6,0

≤ 10,0

Baixo

3,1 - 6,0

4,1 - 8,0

6,1 - 12,0

10,1 - 20,0

Médio

6,1 - 9,0

8,1 - 12,0

12,1 - 18,0

20,1 - 30,0

Alto

9,1 - 12,0

12,1 - 24,0

18,1 - 36,0

30,1 - 60,0

Muito alto

> 12,0

> 24,0

> 36,0

> 60,0

 eores de argila: classe 1 = > 60%; classe 2 = 60% a 41%; classe 3 =
T
40% a 21%; classe 4 = ≤ 20%.
2
Caso a análise tenha sido feita pelo método Mehlich-3, transformar previamente os teores em “equivalentes Mehlich-1”, conforme equação:
PM1 = PM3/[2 – (0,02 x arg)].
Fonte: CQFS-RS/SC (2016).
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Tabela 4. Interpretação da concentração de potássio no solo extraído pelo
método Mehlich-1, conforme a CTC do solo para fruteiras.
Classe de
disponibilidade

CTCpH7,0 do solo1
≤ 7,5

7,6 a 15,0

15,1 a 30,0

> 30,0

- - - - - - - - - - - - mg dm-³ de K - - - - - - - - - - - - Muito baixo

≤ 20

≤ 30

≤ 40

≤ 45

Baixo

21 - 40

31 - 60

41 - 80

46 - 90

Médio

41 - 60

61 - 90

81 - 120

91 - 135

Alto

61 - 120

91 - 180

121 - 240

136 - 270

Muito alto

> 120

> 180

> 240

> 270

 aso a análise tenha sido feita pelo método Mehlich-3, transformar
C
previamente os teores em “equivalentes Mehlich-1”, conforme equação:
KM1 = KM3 x 0,83.
Fonte: CQFS-RS/SC (2016).
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Tabela 5. Quantidades de fósforo e potássio recomendadas em pré-plantio
para as espécies frutíferas em função das concentrações de P e
K disponíveis no solo.
Interpretação do
teor de P e K no solo

Nutriente1
Fósforo

Potássio

kg ha-1 de P2O5

kg ha-1 de K2O

Muito baixo

250

150

Baixo

170

90

Médio

130

60

Alto

90

30

Muito alto

0

0

 ependendo do tipo de solo, da espécie frutífera e do sistema de
D
produção, essas doses podem ser aumentadas ou diminuídas a critério
do técnico responsável pelo pomar.
Fonte: CQFS-RS/SC (2016).
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a aplicação em camadas mais profundas, por exemplo, até 30 ou
40 cm, a dose dos fertilizantes deve ser proporcionalmente corrigida.
É oportuno lembrar que a adubação corretiva pode ser realizada
depois da calagem. Sugere-se que preferencialmente a calagem seja
realizada em toda a área, para evitar futuros problemas de toxidez
de Al. Convém destacar que em solos arenosos, ou mesmo os locaINFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 160 – DEZEMBRO/2017

lizados em relevo ondulado, a adubação poderá ser realizada em
covas ou mesmo em sulco, evitando o revolvimento do solo na área
total. Em geral, não se recomenda a aplicação de N na adubação de
correção, visto que os porta-enxertos ou as mudas possuem pequeno
volume de raízes explorando o solo. Assim, espera-se que grande
parte do N seja rapidamente perdido por lixiviação, especialmente
em solos com textura superficial arenosa, como os Argissolos
(Lorensini et al., 2014). Na adubação de correção, em culturas
exigentes, micronutrientes como o Zn, o B, entre outros, caso diagnosticada a necessidade pela análise de solo, podem ser aplicados
e incorporados na mesma operação dos fertilizantes fosfatados e
potássicos. Porém, as doses de micronutrientes somente devem ser
aplicadas de acordo com as recomendações oficiais para a frutífera,
propostas pela Comissão de Química e Fertilidade do Solo do estado
ou região. Isso porque a faixa entre deficiência e excesso para alguns
micronutrientes, como B e Cu, é muito estreita (Figura 8).

base no teor de matéria orgânica do solo, considerando a idade das
plantas (Tabela 6) (CQFS-RS/SC, 2016). Alguns tradicionais países
produtores de frutas do mundo utilizam os teores de formas de N
mineral no solo para definir a necessidade e a dose de N em frutíferas. Porém, nos estados do Brasil este parâmetro não é adequado,
visto a rápida oscilação do conteúdo de formas de N mineral no
solo, causada em parte, pela variação da temperatura e umidade,
além de outros fatores.
Tabela 6. Quantidades de N recomendadas para o crescimento da pereira.
Ano após o plantio

Teor de matéria
orgânica no solo
%

1°

2°

3°

- - - - - - - - - - - - kg ha de N - - - - - - - - - - -1

≤ 2,5

40

50

60

2,6 a 5,0

30

40

50

> 5,0

20

30

40

Fonte: CQFS-RS/SC (2016).

40 mg kg-1 de Cu
20 mg kg de Cu
-1

5 mg kg-1 de Cu
Figura 8. Efeito do excesso de cobre no sistema radicular da uva ‘Rubi’.

Convém destacar que os resíduos orgânicos, sempre que
possível, devem ser utilizados para substituir ou complementar
a adubação com fertilizantes minerais. Esses materiais, além de
serem fontes de macro e micronutrientes, podem incrementar
o conteúdo de carbono no solo e, por consequência, de matéria
orgânica, especialmente em solos degradados, e também promover
melhorias em outros atributos físicos, químicos e biológicos, o que
já é conhecido em sistemas de cultivo em outros países. Porém, no
Brasil, mais estudos devem ser realizados para definir as melhores
fontes de resíduos orgânicos a serem utilizados nos pomares, as
reais melhorias em atributos do solo nas mais diferentes condições
edafoclimáticas, bem como o real impacto sobre o crescimento do
sistema radicular, da parte aérea e do estado nutricional de frutíferas
em crescimento.

5.2. Adubação de crescimento
A adubação de crescimento visa promover o vigor da frutífera, estimulando o crescimento das raízes e da parte aérea. É
realizada após o estabelecimento do pomar, durante o crescimento
das plantas, antes que elas iniciem a produção de frutos, o que
dependerá da espécie, mas, em geral, é de 2 a 4 anos. Para as frutíferas, entre elas, a pereira, como aquelas cultivadas nos estados
de RS e SC, a necessidade e a dose de N são estabelecidas com
INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 160 – DEZEMBRO/2017

O N é o único nutriente recomendado na adubação de
crescimento. Porém, se visualmente as plantas apresentarem sintomatologia de deficiência, outros nutrientes também poderão ser
aplicados ao solo, mas isso muito provavelmente só ocorrerá se
a adubação de correção não foi realizada. Pode-se utilizar fertilizantes minerais e orgânicos, que devem ser aplicados na linha ou
na projeção da copa das plantas, sobre a superfície do solo e sem
incorporação, para evitar danos físicos às raízes das frutíferas, ou
antes da capina, se esta for mecânica. Em regiões de clima úmido, o
dano no sistema radicular das frutíferas pode estimular a incidência
de doenças, reduzindo a vida útil do pomar. Fontes de N mineral,
como a ureia, devem ter sua aplicação parcelada em duas ou mais
vezes, o que aumenta o seu aproveitamento e minimiza as perdas.
Quando possível, recomenda-se o uso de fertilizantes orgânicos na
adubação de crescimento, porque a sua mineralização poderá ser
mais gradual, comparativamente aos fertilizantes minerais, o que
poderá aumentar o sincronismo entre a liberação do nutriente e sua
absorção pela frutífera.

5.3. Adubação de manutenção (produção)
A adubação de manutenção ou produção em pomares é assim
denominada porque visa manter a fertilidade do solo e repor os
nutrientes exportados pela colheita dos frutos. Por isso, a adubação
de manutenção é realizada depois do início da produção de frutos.
Os nutrientes aplicados ao solo normalmente são o P, o K e o N,
mas pode-se incluir alguns micronutrientes para algumas frutíferas
exigentes ou se a recomendação oficial de adubação determinar.
A necessidade e a dose de nutrientes, especialmente de N, P
e K, normalmente são definidas com base nos resultados, de forma
isolada ou conjunta, da análise de solo e de tecido, podendo ser
considerados parâmetros de crescimento (crescimento de ramos do
ano) ou, inclusive, em culturas com maior volume de informações
experimentais, análise de fruto. Métodos de análises alternativas,
como o uso do clorofilômetro em algumas frutíferas cultivadas em
outros países, têm sido utilizados para estimar o estado nutricional
das plantas. Porém, os protocolos de uso no campo deste equipamento e de outros portáteis devem ser melhor estabelecidos. Além
disso, as leituras obtidas nos equipamentos portáteis devem ser
correlacionadas, pelos pesquisadores, com o teor de nutrientes nas
folhas, como o N, e com parâmetros produtivos e qualitativos de
frutos. Assim, em um segundo momento será possível converter
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as leituras obtidas nas folhas de frutíferas no campo em resultados
de tabelas, que sugerem a necessidade de aplicação ou dose do
nutriente. Sem estes estudos preliminares de calibração, o uso de
equipamentos portáteis e suas leituras são de pouca importância.
Para algumas frutíferas, como é o caso, por exemplo, da
pereira cultivada nos estados de RS e SC, a recomendação oficial
preconiza adicionar quantidades de N e K com base na quantidade
de frutos a serem colhidos, não sendo recomendada a aplicação de
P quando o nutriente foi adicionado na adubação de pré-plantio
(CQFS-RS/SC, 2016). Contudo, em outras frutíferas, a aplicação
de N, K e inclusive de P é estabelecida considerando as quantidades
de frutos a serem colhidos, a concentração de nutrientes nas folhas
e, nas frutíferas com maior volume de informações, até os resultados de análise de solo. Porém, convém destacar que a predição da
adubação apenas com base na exportação de nutrientes pelos frutos
da safra anterior e na expectativa de produtividade nem sempre é
aconselhada, porque são desconsideradas as reações químicas nos
solos que afetam a disponibilidade dos nutrientes (Ernani, 2003).
Na adubação de manutenção, os fertilizantes devem ser aplicados sobre a superfície do solo e na projeção da copa das plantas,
na linha de plantio ou em toda a área do pomar (Figura 9), sem
incorporação, para evitar danos às raízes, especialmente em regiões
com clima mais úmido. O local da aplicação (projeção, linha de
plantio ou área total) é dependente da idade das plantas. Plantas mais
jovens e em início da produção possuem raízes mais localizadas na
projeção da copa ou próximas à linha de plantio e, por isso, espera-se
maior eficiência na absorção de nutrientes quando os fertilizantes são
adicionados nesses dois locais. Já as plantas adultas, em produção,
normalmente possuem raízes distribuídas nas linhas e entrelinhas
de plantio. Assim, os fertilizantes podem ser aplicados nas linhas e
inclusive nas entrelinhas, mas preferencialmente em menores doses.
Em frutíferas, as doses de N normalmente são parceladas
em mais de uma vez. Preferencialmente, o N deve ser aplicado em
períodos de maior emissão de raízes e crescimento da parte aérea
das plantas, pois são considerados períodos de maior demanda
do nutriente. Porém, em frutíferas a dinâmica do crescimento do
sistema radicular é desconsiderado, especialmente pela dificuldade
de ser estudado. As doses de P e K normalmente são aplicadas em
períodos que antecedem o período de brotação das frutíferas. Por
exemplo, para a maioria das espécies frutíferas cultivadas no RS
e em SC sugere-se a aplicação de P e K no inverno ou junto com
a primeira aplicação de N na primavera (CQFS-RS/SC, 2016). Na
adubação de manutenção podem ser utilizados fertilizantes simples,
formulados ou orgânicos. Alguns estudos relatam que a adição de
resíduos orgânicos, como composto orgânico, dejetos de aves e

A

de bovinos, entre outros, podem promover maior crescimento das
frutíferas, aumento de produtividade e até melhoria de parâmetros
qualitativos de frutos, em comparação a fertilizantes minerais.
Muito provavelmente isso possa estar associado à liberação mais
lenta de N, P, K e de micronutrientes, o que aumenta o sincronismo
com a absorção das plantas, sem considerar que esses materiais
também são condicionadores de solo na retenção da umidade, no
aumento da porosidade e fornecedores de energia para atividades
microbiológicas dos solos. Por isso, sempre que possível, os resíduos orgânicos podem ser utilizados de forma única ou complementar aos fertilizantes minerais em pomares de frutíferas. No entanto,
um número maior de experimentos de campo devem ser realizados
com o maior número possível de frutíferas para verificar o seu real
impacto sobre os parâmetros de solo e de planta.
No futuro, os sistemas de recomendação de adubação de
manutenção de frutíferas deverão considerar outros parâmetros
para melhorar a predição da necessidade e das doses de nutrientes
em pomares, com destaque para as espécies de plantas de cobertura
presentes no interior do pomar, que podem promover:
• A fixação biológica de N, quando leguminosas, mas também ciclar nutrientes;
• A quantidade de resíduos vegetais de frutíferas (por exemplo: folhas e ramos podados) depositados no interior dos
pomares, que podem ser decompostos e liberar nutrientes
para o solo;
• As quantidades de nutrientes acumuladas nos órgãos das
frutíferas e redistribuídas entre os seus órgãos;
• As quantidades de nutrientes aportados em pomares pela
deposição atmosférica, água de irrigações, além das perdas
de nutrientes por lixiviação, escoamento superficial e, no
caso do N, por volatilização de NH3 e desnitrificação.
Outra técnica relevante, cada vez mais empregada, é a análise foliar, cuja interpretação pode ocorrer por diversos métodos.
Contudo, essa ferramenta tem sido usada fundamentalmente para
avaliar o efeito de práticas como a calagem e a adubação sobre as
culturas, visto que a recomendação de insumos propriamente dita é
feita quase que exclusivamente com base na análise de solo. Pode-se
dizer que a análise foliar fornece uma imagem precisa do estado
nutricional da planta, mas, em geral, não oferece indicações quanto
às causas da carência ou excesso de nutrientes em relação aos teores
considerados adequados. Em função disso, se as recomendações de
fertilizantes forem baseadas exclusivamente no diagnóstico foliar,
há pouca segurança de se alcançar o resultado esperado, caso não
seja levada em conta a análise de solo.

B

Figura 9. Localização adequada para a aplicação de fertilizantes em pomares de uva ‘Rubi’ (A), goiaba ‘Paluma’ (B) e banana ‘Nanica’ (C).
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Entretanto, nunca é demais recordar que as concentrações
de nutrientes indicadas na análise química de solo representam
um índice de disponibilidade dos elementos, mas que, não necessariamente, serão utilizados pela planta. A absorção, o transporte e
a redistribuição do nutriente nos vegetais, ou seja, sua aquisição e
metabolização, sofrem interferência de fatores bióticos e abióticos,
os quais não estão contemplados nas tabelas de recomendação de
adubação. Daí a importância do acompanhamento dos benefícios
da calagem e da adubação via diagnose do estado nutricional. Em
outras palavras, o teor de um nutriente na planta é um valor integral
de todos os fatores que interagiram durante sua aquisição, sendo a
análise foliar a ferramenta que melhor afere as quantidades reais
de nutrientes absorvidos e metabolizados pela cultura.
É importante destacar, porém, que no caso das plantas
perenes, como a maioria das frutíferas, em que a adubação se faz de
forma parcelada (3-4 ou mais vezes), a diagnose foliar pode oferecer
informações preciosas para o ajuste (para mais ou para menos) do
programa de adubação. Estes ajustes são importantes para evitar o
desperdício de insumos, reduzir os custos de produção, diminuir
os impactos ambientais e evitar prejuízos à qualidade dos frutos
colhidos. Ainda no caso das plantas perenes, a análise de folhas
é utilizada para recomendar basicamente a dose de nitrogênio a
ser aplicada. Nesse aspecto, a pesquisa indica sua eficácia, como
apresentou Natale et al. (2009) para a goiaba, e Santos e Rozane
(2017) para a atemoia.
Manuais de recomendação de adubação trazem, ainda, indicações para diferentes regiões e frutíferas, a exemplo de Raij et al.
(1997) para as culturas de cana-de-açúcar, café e manga; Andrade
(2004) para abacate, acerola, banana, café, citros, goiaba, graviola
e manga; Brunetto et al. (2016) para ameixa, maçã, pêssego, nectarina e uva; Pauletti e Motta (2017) para ameixa, atemoia, caqui,
citros, goiaba, manga e uva.
A análise foliar é uma ferramenta empregada com sucesso
para diagnosticar o estado nutricional das plantas e pode auxiliar
na tomada de decisão das adubações. Em uma nova fase de evolução dos critérios de predição do estado nutricional, lançou-se mão
da análise multivariada, aplicando-a na base de dados construída
com inúmeras frutíferas. A fim de facilitar a execução dos cálculos
matemáticos e a interpretação dos resultados, elaborou-se softwares, que avaliam o estado nutricional dessas frutíferas, tendo como
fundamento o método CND – Diagnose da Composição Nutricional
(Compositional Nutrient Diagnosis). Essa ferramenta permite,
com base na análise foliar do pomar do fruticultor, determinar se a
cultura apresenta teores de nutrientes na condição adequada, com
carência ou excesso, em relação aos demais elementos. Os programas estão disponível, gratuitamente em: http://www.registro.
unesp.br/sites/cnd.

6. Necessidade DE PESQUISA
Os solos ácidos e com teores de nutrientes abaixo da necessidade das frutíferas são submetidos à calagem e às adubações
para promover melhorias químicas, o que favorece o crescimento
do sistema radicular e da parte aérea das plantas e o aumento da
produtividade. Porém, algumas recomendações de calagem e
adubação foram elaboradas a partir de informações obtidas em
outros países produtores de frutas do mundo ou alicerçadas em um
pequeno número de experimentos realizados no Brasil. Em alguns
casos, devido à escassez de informações sobre a resposta das frutíferas à calagem e à adubação, as recomendações de critérios de
predição da calagem e adubação; os teores críticos de nutrientes
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no solo, como os de P e K, ou as doses adequadas à produtividade,
como as de N; as épocas e os modos de aplicação de fertilizantes
e as fontes de nutrientes praticadas em culturas anuais, como as
de grãos, foram extrapoladas para as recomendações de frutíferas.
Isso explica, em parte, por que o aumento da produtividade das
frutíferas, proporcionada pela calagem e pela adubação, está bem
abaixo do seu potencial genético.
Por outro lado, quando são realizados estudos sobre
calagem e adubação em frutíferas, os seus resultados podem ser
posteriormente considerados na elaboração de sistemas oficiais de
recomendação para determinada região ou estado, avalia-se com
maior intensidade o impacto da dose ou o teor do nutriente no solo
sobre os parâmetros de crescimento das plantas, a concentração de
nutrientes nas folhas e os parâmetros produtivos, especialmente,
a produtividade. Convém destacar que, em muitos casos, por
exemplo, em estudos para definir as melhores doses de P e K em
frutíferas, sempre é fundamental determinar o teor do nutriente
disponível no solo submetido à dose em estudo, porque espera-se
que a disponibilidade do nutriente seja diferente entre os diferentes
tipos de solo. O teor do nutriente disponível no solo auxiliará na
definição da necessidade e da dose do elemento a ser aplicado no
pomar no sistema de recomendação oficial. Somado a isso, em
estudos sobre fontes de nutrientes, por exemplo, utilizando tipos
de resíduos orgânicos, sempre é necessário apresentar a sua composição. Isso porque ela varia de acordo com o tipo de resíduo e
determina a quantidade de nutriente a ser adicionada bem como a
velocidade de sua mineralização.
Porém, não é suficiente somente avaliar o impacto da
calagem e da adubação sobre a produtividade da cultura, é preciso
também determinar a qualidade dos frutos. A qualidade pode ser
mensurada pela coloração, diâmetro ou comprimento dos frutos;
valores de sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável, conteúdo de antocianinas e polifenóis, entre outros parâmetros. Além
disso, sempre é importante avaliar a qualidade dos subprodutos
dos frutos processados, como é o caso do suco, vinho, espumantes,
óleo, entre outros. Quando possível, é desejável inserir avaliações
de degustação que expressem a opinião do consumidor sobre o fruto
ou seu subproduto, derivado de um determinado ensaio de calagem
ou adubação. Todas as informações geradas sobre produtividade,
qualidade do fruto e dos seus subprodutos, preferencialmente em
experimentos de calagem e adubação em pomares de frutíferas
conduzidos durante várias safras, poderão ser utilizadas pelos
pesquisadores para a geração de sistemas de recomendação mais
confiáveis.

7. Potencial impacto do manejo da adubação
na contaminação DO AMBIENTE
Os solos da maior parte dos pomares no Brasil, como acontece nas mais tradicionais regiões produtoras de frutas do mundo,
são submetidos à adubação (correção, crescimento e produção),
basicamente porque eles não conseguem suprir a demanda de
nutrientes das culturas. Porém, as recomendações de doses, épocas
e modos de aplicação de fertilizantes representam uma média dos
resultados de pesquisa e, por isso, em alguns solos, por exemplo, as
doses podem ultrapassar a capacidade de adsorsão do solo para um
determinado nutriente, potencializando a sua perda para o ambiente
e a contaminação das águas pluviais. Em pomares no Brasil, tem
sido relatada a movimentação de formas minerais de N, como NO3-,
por exemplo, no perfil dos solos, o que pode contaminar as águas
subsuperficiais, especialmente em solos arenosos, com baixo teor
de matéria orgânica e com presença do lençol freático próximo à
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superfície (Lorensini et al., 2012; Sete et al., 2015). Parte do
N aplicado sobre a superfície de solos, das linhas e entrelinhas de
pomares também pode ser transferida para a atmosfera na forma
de NH3 (Lorensini et al., 2012), o que não é desejável porque
diminui a quantidade de N aproveitada pela frutífera e estimula
outras aplicações de N, potencializando outros tipos de perda.
Além disso, em solos de pomares submetidos à irrigação e pouco
drenados, a presença de NO3- e de carbono pode provocar perdas
de N por desnitrificação. Já as perdas de nutrientes por escoamento
superficial podem ser mais acentuadas em relevo ondulado, em
solos sem ou com pouca presença de plantas de cobertura ou seus
resíduos, com longo histórico de aplicação de fertilizantes sobre
a superfície associado a condições de precipitações frequentes em
grandes volumes.
Além das perdas de N, tem-se verificado potencial de contaminação de P em solos de pomares de algumas frutíferas do Brasil.
Isso ocorre devido às aplicações sucessivas de P sobre a superfície
do solo, por meio das adubações de manutenção ao longo dos anos,
especialmente em solos de regiões de clima mais úmido, onde a
incorporação do fertilizante fosfatado não é realizada para evitar
o dano físico ao sistema radicular. Com isso, ao longo dos anos
é observado incremento dos teores de P disponível nas camadas
superficiais do solo. Isso ocorre porque o P possui alta energia de
ligação aos grupos funcionais de superfície da fração mineral do
solo, diminuindo a sua mobilidade (Brunetto et al., 2015a).
Porém, as aplicações continuadas de P na superfície do solo podem
causar a ocupação das superfícies de adsorção, causando diminuição da sua energia de adsorção, e, por consequência, a migração
de P no perfil de solos cultivados com frutíferas, incrementando o
teor do nutriente em profundidade (Brunetto et al., 2015a). O
aumento do teor de P na superfície também pode potencializar a
perda de P solúvel e particulado por escoamento superficial, o que
vai aumentar a contaminação das águas superficiais próximas aos
pomares (Schmitt et al., 2013).
Somado a isso, tem-se verificado incremento dos teores de
metais pesados, como Cu e Zn, em pomares no Brasil por causa,
principalmente, das aplicações sucessivas de resíduos orgânicos
usados como fonte de macronutrientes, mas principalmente por
causa das sucessivas aplicações de fungicidas foliares para o
controle de doenças (Brunetto et al., 2017). O aumento dos
teores desses elementos, especialmente na superfície do solo,
podem potencializar a toxidez em frutíferas, visto que os solos dos
pomares não são revolvidos (Miotto et al., 2013) para preservar
as raízes finas que estão presentes nessa região. Os metais pesados
também podem causar toxidez às espécies de plantas de cobertura,
implantadas ou nativas, que coabitam nos pomares, responsáveis,
principalmente, pela cobertura do solo e ciclagem de nutrientes
(Girotto et al., 2014). Além disso, parte do Cu e do Zn podem
ser transferidos por escoamento superficial, potencializando a
contaminação das águas superficiais. A toxidez de metais pesados
nas plantas, bem como as suas transferências, podem ocorrer com
maior intensidade em solos arenosos que venham a ser revolvidos,
porque a maior parte deles está complexada na matéria orgânica do
solo, que é facilmente oxidada.
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DIVULGANDO A PESQUISA
Efeito de fontes e doses de sulfato na cultura da soja
Liliane Oliveira Lopes1; Márcio Cleto Soares de Moura2; Sammy Sidney Rocha Matias3; Ricardo dos Santos Lopes1;
Marcos Paulo Rodrigues Teixeira1. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 47, n. 3, p. 296-302, 2017.

• Fontes de S-SO42-, como o gesso e o superfosfato simples,
são mais eficientes nos primeiros anos de cultivo, enquanto
a eficiência de fontes de S elementar aumenta com os
anos. A presença de outros nutrientes importantes como
P e Ca no gesso e no superfosfato simples também pode
ter contribuído para o melhor desempenho destas fontes,
em relação ao S elementar, em termos de produtividade e
eficiência agronômica.
S elementar
SSP
Gesso

Produtividade (kg ha-1)

A

Dose de S (kg ha-1)
S elementar
SSP
Gesso

Número de vagnes por planta

Eficiência agronômica
(kg de sementes por kg de S)

s exigências das culturas agrícolas quanto ao macro
nutriente enxofre (S) são similares ou superiores
às de fósforo. Apesar disso, muitas vezes, o S não
é incorporado ao manejo da adubação das culturas. Neste trabalho
objetivou-se avaliar o efeito de fontes e doses de S na cultura da soja. O
experimento foi conduzido em condições de campo, durante a estação
de 2015/2016, em uma fazenda na região da Serra do Quilombo, em
Bom Jesus, no estado de Piauí. O solo predominante na área de estudo é
um Latossolo Amarelo distrófico (Oxisol), profundo e bem drenado. O
delineamento foi em blocos ao acaso, com 4 repetições. Os tratamentos
foram dispostos em esquema fatorial com um tratamento adicional
(3 x 5 + 1), totalizando 64 unidades experimentais. Foram utilizadas
fontes (enxofre elementar, superfosfato simples e gesso agrícola) e
doses (20 kg ha-1, 40 kg ha-1, 60 kg ha-1, 80 kg ha-1 e 100 kg ha-1) de
S, mais um controle (sem fertilizante). Foram avaliados os seguintes
parâmetros: altura da planta no florescimento, massa de 1.000 grãos,
produtividade, eficiência agronômica, número de vagens por planta e
número de vagens com três grãos.
Resultados:
• A altura da planta, a massa de 1.000 grãos e a produtividade
foram influenciadas pelas doses e fontes de S, enquanto
o número de vagens por planta foi afetado apenas pela
fonte (Figura 1) e o número de vagens com três grãos não
se diferenciou estatisticamente em nenhum tratamento;
• A maior produtividade obtida foi de 1.927 kg ha-1 na
dose de 80 kg ha-1 de S para o gesso, e a maior eficiência
agronômica foi observada para o superfosfato simples, na
dose de 40 kg ha-1 de S (Figura 2).

Elementar

SSP
Gesso
Fontes

Controle

Figura 1. Número de vagens por planta em função de diferentes doses
e fontes de fertilizante sulfatado. SSP = superfosfato simples.

Dose de S (kg ha-1)
Figura 2. Rendimento da soja (a) e eficiência agronômica (b) para diferentes doses de enxofre. SSP = superfosfato simples.
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EM DESTAQUE
IPNI NO Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras

IPNI PROMOVE O MANEJO 4C EM EVENTO DO AGRONEGÓCIO

Dr. Valter Casarin, Diretor Adjunto IPNI Brasil, participou
do 43o Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, realizado em
Poços de Caldas, MG. Dr. Casarin apresentou, de forma oral, a
palestra “Balanço de nutrientes em cafezais dos estados de São
Paulo e Minas Gerais”. O trabalho também tem a autoria da estudante de agronomia da UNIFEOB, Mariana Rodrigues de Souza.
O objetivo do evento é divulgar os últimos resultados obtidos
pela pesquisa e as inovações no manejo dos cafezais e preparo
do café. Estiveram presentes no evento técnicos e consultores
ligados à assistência, bem como liderança de produtores. “Nossa
apresentação mostrou os resultados do Balanço de Nutrientes em
Café nos últimos três anos. Os resultados obtidos nas propriedades mostraram valores positivos, principalmente para os anos de
safra alta, mostrando o efeito da bienalidade da cultura do café
sobre o desfrute dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio”,
comentou Dr. Casarin.

O SIMPAS, Sistemas Integrados de Manejo na Produção
Agrícola Sustentável, é um evento que ocorre em diferentes locais
ao redor do país, pelo menos duas vezes por ano. É patrocinado
por associações ligadas ao agronegócio, incluindo o IPNI Brasil.
Em setembro, o evento ocorreu em Piracicaba, SP. Dr. Luís Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, representou o IPNI no evento e
apresentou uma palestra sobre o tema “Manejo 4C de Nutrição
de Plantas: Conceito e prática”. Importantes agricultores e consultores agrícolas da região participaram do evento. Além deles,
muitos estudantes da Universidade de São Paulo estavam presentes. O evento foi finalizado com um discurso do ex-Ministro da
Agricultura, Dr. Roberto Rodrigues, uma personalidade líder no
Brasil no campo do agronegócio.

Dr. Luís Prochnow durante sua palestra no SIMPAS 2017, em Piracicaba, SP.

IPNI PARTICIPA DO 3O WORKSHOP DE FERTILIZANTES
Dr. Valter Casarin e Mariana Rodrigues de Souza no Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras.

PROCESSO HABER BOSCH E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
Um artigo escrito pelo Dr. Luis Prochnow, diretor do IPNI
Brasil, sobre o tema “Processo Haber Bosch e Produção de Alimentos” foi editado e distribuído à imprensa pela Nutrientes para
a Vida (NPV) no Brasil. O objetivo do artigo é informar o público
em geral sobre a importância da síntese da amônia para a produção de alimentos para a família humana. Informações adicionais
sobre a história do fertilizante nitrogenado, tais como “Tecnologia
e produção de fertilizantes nitrogenados” e “Desenvolvimento
histórico do processo Haber-Bosch” estão disponíveis no site do
IPNI (http://www.ipni.net/article/IPNI-3359).
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Dr. Eros Francisco, Diretor Adjunto do IPNI no Brasil,
ministrou palestra no III Workshop de Fertilizantes em Sinop,
Mato Grosso. O simpósio, organizado pelo Grupo de Estudos de
Fertilizantes, vinculado ao Departamento de Solos da Universidade
de Viçosa, e pela unidade da Embrapa Agrosilvipastoril, recebeu
250 participantes como produtores, agrônomos e consultores. "A
participação de fertilizantes no custo de produção de grãos no Brasil
está em cerca de 20 a 30%, e por isso, o uso deve ser sempre eficiente
com seu efeito na produção maximizado. Uma área representativa
do Cerrado brasileiro já se encontra com níveis adequados de P
no solo, cuja eficiência de uso é relativamente baixa em função de
aspectos fisico-químicos do solo e outros de manejo. Assim, muita
atenção deve ser dispensada na recomendação desse nutriente em
sistemas de alta intensidade produtiva", disse Dr. Francisco. A
palestra está disponível no site do IPNI.
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Dr. FRANCISCO É ENTREVISTADO NO CANAL RURAL

IPNI NO CONGRESSO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES

Dr. Eros Francisco, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, foi entrevistado e convidado para discutir a nutrição das gramíneas forrageiras
durante o Giro do Boi, um programa transmitido pelo Canal Rural
dedicado a criadores de gado, que trata sobre o mercado da carne
bovina e outras questões relacionadas à pecuária. “Atualmente, o
IPNI vem empreendendo eforços para promover o manejo eficiente
de nutrientes por meio das BPMFs para gramíneas forrageiras no
Brasil com a intenção de auxiliar os agricultores na obtenção de
maior produtividade e sustentabilidade na produção de carne bovina”,
comentou Dr. Francisco. “O manejo 4C representa uma ótima opção
para educar os agricultores que não estão acostumados a pensar no
manejo dos fertilizantes ou na melhoria do solo como base para
obter maiores rendimentos. Os solos brasileiros precisam ser bem
manejados para proporcionar um ambiente sustentável para os futuros
sistemas de produção pecuária”, acrescentou Dr. Francisco.

Dr. Luis Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, participou e
foi co-autor de uma palestra no 7º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, evento organizado anualmente pela ANDA, Associação
Nacional para Difusão de Adubos. A palestra “Fertilizantes,
sustentabilidade e Nutrientes Para a Vida no Brasil”, de autoria
principal do Dr. Heitor Cantarella, abordou a percepção pública
sobre os fertilizantes no Brasil e a atuação da Nutrientes para a
Vida (NPV) junto à sociedade na divulgação da importância e
dos benefícios dos fertilizantes e dos nutrientes das plantas na
produção e qualidade dos alimentos. O IPNI Brasil é uma das
entidades que apoiam o Congresso, o que é fundamental para a
constitutição da rede e divulgação de informações atualizadas
sobre a indústria de fertilizantes no Brasil e em todo o mundo.

Dr. Francisco durante sua entrevista no programa Giro do Boi.

IPNI NO CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO
Dr. Luís Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, foi palestrante
no Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, realizado em Belém,
PA, cujo tema foi “Fertilizantes e Segurança Alimentar”. A palestra
alcançou mais de 600 participantes. “Esta foi uma excelente oportunidade para discorrer mais detalhadamente sobre os fertilizantes
e seu papel fundamental na segurança alimentar”, disse Dr. Prochnow. “Fiquei muito satisfeito com a audiência e sua reação ao meu
discurso. A visibilidade do IPNI em participar desse evento foi
maravilhosa”, ressaltou.

WEBINAR DO IPNI DISCUTE O MANEJO DE
NUTRIENTES NA CULTURA DA SOJA
Dr. Eros Francisco, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, apresentou o webinar “Manejo de Nutrientes para a Soja no Cerrado
Brasileiro”, o qual faz parte da Série de Webinars do IPNI. A soja é
a cultura mais importante na agricultura brasileira, com 34 milhões
de hectares cultivados e cerca de 15 milhões de toneladas de fertilizantes consumidas na última safra. Mais de 60% da soja é cultivada
na região do Cerrado, onde grande parte dos solos apresenta baixa
disponibilidade original
de nutrientes e acidez de
moderada a elevada. Dr.
Francisco explicou como
a adoção do manejo de
nutrientes 4C é primordial para promover e/ou
sustentar altos rendimentos de grãos. O webinar
está disponível no site
do IPNI.

IPNI VISITA MINA DE FOSFATO EM PRATÁPOLIS

IPNI NO 1o Simpósio de Ciência do Solo

Dr. Valter Casarin, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, e Dr. Luis
Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, visitaram uma mina de fosfato
na cidade de Pratápolis, Minas Gerais, para conhecer as operações
envolvidas na execução de lavra na região. A jazida é de fosforita
e é explorada pela empresa de mineração Morro Verde. A visita foi
acompanhada por representantes da empresa.

Dr. Valter Casarin, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, participou como palestrante do I Simpósio de Ciência do Solo – O
Manejo do Solo na Qualidade Ambiental e na Segurança Alimentar. O evento foi organizado pelo Grupo de Estudos em Nutrição,
Adubação e Fertilidade do Solo, com apoio do Núcleo Estadual São
Paulo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, da Pró-Reitoria
de Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, da
Faculdade de Engenharia da UNESP de Ilha Solteira, da Fundação de
Ensino, Pesquisa e Extensão de Ilha Solteira e da Fundação VUNESP.
Dr. Casarin ministrou a palestra "O Uso de Fertilizantes e sua Relação
com a Qualidade Ambiental e a Produção de Alimentos". O evento
permitiu discussões e debates entre pesquisadores, estudantes, técnicos agrícolas e agricultores da região, ampliando o entendimento
sobre o manejo do solo e suas relações com o ambiente e a segurança
alimentar, além de estimular a busca por novas estratégias para
aumentar a produção local de maneira racional e sustentável.

Dr. Prochnow, Dr. Casarin e representantes da empresa Morro Verde.
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PAINEL AGRONÔMICO
Nanotecnologia avança no agronegócio brasileiro

Tomate sem semente

Tradicional inovador no agronegócio e respeitado globalmente na área de pesquisas de materiais, o Brasil está começando
a colher os primeiros resultados concretos no desenvolvimento de
produtos criados pelo cruzamento desses dois campos do conhecimento, usando sobretudo a nanotecnologia.
Entre as novidades
desenvolvidas pela Rede
AgroNano (Rede de Nanotecnologia para o Agronegócio), estão as embalagens
que “amadurecem” com
as frutas, snacks altamente
nutritivos feitos de alimentos
desprezados e um hidrogel
Filme comestível feito de frutas desprezaque otimiza o uso de água e das pela indústria vira snack.
fertilizantes na agricultura.
“Trabalhamos com materiais que têm sensores e propriedades
que mudam de acordo com os estímulos que recebem do meio
ambiente”, diz Caue Ribeiro, pesquisador da Embrapa Experimentação e coordenador da Rede AgroNano. “É a fronteira futura dos
materiais, aplicada ao agronegócio”.
É exatamente isso o que fazem os nanosensores colocados em
tinta de imprimir e aplicados em etiquetas coladas em frutas: mudam
de cor ao medir a concentração de gás etileno, emitido em maior ou
menor intensidade por caquis, peras e bananas, dependendo de sua
maturação. Assim, enquanto o adesivo colado numa fruta estiver roxo,
ele estará indicando que ela ainda não está madura. Conforme for
mudando para um tom mais acinzentado está boa para o consumo e,
totalmente cinza, apodrecida. “Estamos trabalhando neste momento
na escala de cores”, diz Ana Elisa Siena, sócia da Siena Idea, consultoria que faz a ponte entre centros de pesquisa e empresas. “E
também num aplicativo que lerá essa escala com precisão e indicará
os melhores usos para uma fruta mais ou menos madura.”
Em 2018 também deverá chegar ao mercado o primeiro
produto que usará os filmes biodegradáveis feitos de alimentos,
desenvolvidos pela Embrapa. São nanobiosnacks de frutas, muitas
vezes desprezadas pelo varejo ou pela indústria por terem imperfeições e com valor nutricional potencializado com nanonutrientes.
Ainda sem nome comercial, será uma espécie de chip de batata frita
(sem a fritura, claro) e está sendo feito em parceria com a Funcional
Mikron, especializada em nanotecnologia para alimentos, fármacos
e cosméticos. Com grande potencial de múltiplos usos, os filmes
biodegradáveis ainda estão no começo de sua exploração.
Outra novidade são os nanocompósitos à base de hidrogel
destinados à liberação controlada de macro e micronutrientes. Há
formulações que podem absorver mais de dois litros de água por
grama de material seco, valor bastante superior ao dos hidrogéis
comerciais. Entre as vantagens da aplicação desses insumos, estão a
redução de custos, pela menor aplicação do fertilizante, diminuição
de concentrações elevadas na lavoura e, por consequência, menor
risco de contaminação ambiental. Além disso, o novo produto tem
até quatro vezes mais resistência à compressão quando são incorporadas nanoargilas. Isso é importante porque garante a integridade
do material durante o transporte. (Estadão e Embrapa Notícias)

O comportamento do consumidor tem pautado decisões nos
mais diversos setores econômicos, entre eles a agroindústria. Diante
da premissa em atender necessidades e desejos de uma sociedade
cada vez mais segmentada, novos produtos são lançados explorando
aspectos sensoriais. No caso dos alimentos, a palatabilidade, aliada
ao modo de vida que privilegia saúde e bem estar, tem direcionado
investimentos em tecnologia e o foco de cientistas.
Um estudo desenvolvido na Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (USP/ESALQ) promete chamar a atenção de consumidores e da agroindústria. No Laboratório de Genética Molecular
e Desenvolvimento de Plantas, um grupo de pesquisadores produziu
algo que nem a dona de casa, nem a maioria da comunidade científica
poderia imaginar: tomate sem sementes.
Segundo o Pós-doc Eder Marques Silva, a transição da etapa
de florescimento para a formação do fruto, processo chamado de
frutificação, é essencial para
assegurar o sucesso reprodutivo das Angiospermas. No
entanto, embora alguns estudos
tenham descrito a importância
de hormônios vegetais como
a auxina e a giberelina, substâncias que controlam vários
sem semente produzido no
aspectos do desenvolvimento Tomate
Laboratório da ESALQ/USP.
vegetal, inclusive a formação
do fruto depois da polinização, a importância de outras moléculas
que regulam tal processo ainda é pouco compreendida.
Com orientação do professor Fabio Tebaldi Silveira Nogueira,
do Departamento de Ciências Biológicas, o trabalho demonstrou
como o microRNA159, que é um pequeno RNA regulatório, é
importante para a formação do fruto. “Utilizamos tomateiro como
organismo modelo para explorar o papel desse pequeno RNA durante
a formação do fruto”, comenta Silva.
Na prática, os pesquisadores demonstraram que, quando o
microRNA159 está induzido, a planta deixa de necessitar da etapa
de fertilização para gerar o fruto. “Em geral, quando a flor não é
polinizada, ela não é fisiologicamente apta a gerar o fruto. Nosso
trabalho demonstrou que quando o microRNA159 é induzido, a planta
de tomateiro é capaz de frutificar mesmo quando não é polinizada,
assim, ela produz frutos sem sementes, tais frutos são conhecidos
como frutos partenocárpicos”.
Para o professor Fabio Nogueira, a desvinculação do processo de frutificação e fertilização para a geração de frutos pode
facilitar tanto a produção, processamento e consumo do tomateiro. E
o mais importante, os frutos gerados pela indução do microRNA159
não possuem alterações morfológicas, o que pode torna-lo ainda
mais atrativo para o consumo. “Nossa descoberta pode ser posteriormente utilizada para gerar frutos sem sementes em outras culturas ou
espécies com o intuito de facilitar a palatabilidade e digestibilidade,
bem como facilitar o processamento de frutos contido em alimentos
processados”, conclui o docente.
O estudo foi publicado na prestigiada revista “The Plant
Journal” e pode ser acessado, na íntegra, no endereço https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28715118. (Notícias ESALQ)
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CURSOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS
1. Fertilizer Latino Americano 2018
Local: São Paulo, SP
Data: 22 a 24/JANEIRO/2018
Informações: ARGUS
Email: fertconferences@argusmedia.com
Website: http://www.argusmedia.com/events/
argus-events/americas/fla/home/

2. II Workshop para Monitoramento de
Bacias Hidrográficas
Local:  Centro de Energia Nuclear na Agricultura – CENA,
Piracicaba, SP
Data: 19 a 23/FEVEREIRO/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
3. SIMPÓSIO NACIONAL DA CULTURA DA SOJA:
CONJUNTURA, INOVAÇÕES E PERSPECTIVAS
PARA O BRASIL
Local: Pavilhão de Engenharia da ESALQ/USP, Piracicaba, SP
Data: 4 e 5/ABRIL/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
4. 3a TECNOFAM - Tecnologias e Conhecimentos para
Agricultura Familiar
Local: Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS
Data: 17 a 19/ABRIL/2018
Informações: Embrapa Agropecuária Oeste
Email: cpao.chtt@embrapa.br
Website: http://fealq.org.br
5. AGRISHOW 2018
Local:  Rodovia Antonio Duarte Nogueira, km 321, Ribeirão
Preto, SP
Data: 30/ABRIL a 4/MAIO/2018
Informações: Informa Exhibitions
Telefone: (11) 3598-7800
Website: https://www.agrishow.com.br
6. Congresso Brasileiro de Soja – CBsoja
Local: Centro de Convenções, Goiânia, GO
Data: 11 a 14/JUNHO/2018
Informações: Embrapa Soja
Email: cnpso.cbsoja@embrapa.br
Website: http://www.cbsoja.com.br
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7. III Workshop de Modelagem de Sistemas
Agrícolas
Local: Sala de Treinamentos SiESALQ da ESALQ/USP,
Piracicaba, SP
Data: 9 a 13/JULHO/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
8. III WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE CADEIA
SUCROENERGÉTICA
Local: Pavilhão de Engenharia da ESALQ/USP, Piracicaba, SP
Data: 25 e 26/JULHO/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
9. 21st World Congress of Soil Science
Local: Windsor Convention & Expo Center, Rua Martinho de
Mesquita, 129, Bloco 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
RJ
Data: 12 a 17/AGOSTO/2018
Informações: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Email: sbcs@sbcs.org.br
Website: http://www.21wcss.org
10. III Simpósio: Desafios da Fertilidade do
Solo na Região do Cerrado
Local: Goiânia, GO
Data: 5 e 6/SETEMBRO/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
11. 11º Encontro de Marketing em Alimentos
e Agronegócio: Desafios do Marketing na
Era Digital
IV COMA - Congresso Acadêmico em
Marketing em Alimentos e Agronegócio
Local: Pavilhão de Engenharia da ESALQ/USP, Piracicaba, SP
Data: 13/SETEMBRO/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
12. Simpósio: Agri-Marketing Competition
Local: Goiânia, GO
Data: 14/SETEMBRO/2018
Informações: FEALQ
Email: cdt@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br
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PUBLICAÇÕES RECENTES
1. MANUAL DE ESTIMULANTES VEGETAIS – Nutrientes,
Biorreguladores, Bioestimulantes, Bioativadores, Fosfitos e
Biofertilizantes na Agricultura Tropical
Editores: Castro, P. R. de C.; Carvalho, M. E. A.; Mendes, A. C.
C. M.; Angelini, B. G.; 2017.
Conteúdo: Anatomia foliar; mecanismos de absorção; fertilizantes foliares; biorreguladores; bioestimulantes; bioativadores; fitotônicos; fosfitos; aminoácidos; extratos;
ácidos húmicos e fúlvicos; rizobactérias; metabólitos
microbianos; antitranspirantes.
Preço: R
 $ 145,00
Número de páginas: 453
Editora: Editora Agronômica Ceres
Website: https://www.editoraceres.com.br
2. Manual de Adubação e Calagem para o
Estado do Paraná
Autores: P
 auletti, V.; Motta, A. C. V.; 2017.
Conteúdo: Aspectos físicos e evolução das recomendações de
adubação e calagem para o estado do Paraná; principais classes de solo do estado do Paraná; avaliação
da fertilidade do solo; diagnose do estado nutricional
das plantas; correção da acidez do solo; adubos e
inoculantes; tipos e estratégias de adubação; calagem
e adubação para as principais espécies de cereais,
oleaginosas e feijão, florestais, forrageiras, frutíferas,
olerícolas e medicinais, raízes, bulbos e tubérculos e
outras espécies de importância econômica cultivadas
no estado do Paraná.
Preço: R
 $ 100,00 (não-sócio da SBCS) e R$ 80,00 (sócio)
Número de páginas: 482
Editora: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo-SBCS
Website: www.sbcs.org.br
3. Cultivo de soja e milho em terras baixas
do Rio Grande do Sul
Editores: Emygdio, B. M.; Rosa, A. P. S. A.; Oliveira, A. C. B.; 2017.
Conteúdo: Descrição climática da região; solos de várzeas e
terras baixas; irrigação e drenagem para cultivo de
soja e milho; plantio direto; manejo da fertilidade do
solo para cultivo de soja e milho; cultivares de soja;
cultivares de milho; manejo de insetos-praga em
milho e soja; manejo de doenças em soja; manejo de
doenças em milho; manejo de plantas daninhas em
soja e milho; rotação e sucessão de culturas; mecanismos morfofisiológicos de tolerância ao estresse
por encharcamento do solo; avanços biotecnológicos
para o desenvolvimento da tolerância de soja e milho
ao estresse por encharcamento do solo.
Preço: R
 $ 40,00
Número de páginas: 341
Editora: Embrapa Informação Tecnológica
Website: http://www.embrapa.br/livraria
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4. ADUBAÇÃO VERDE E ROTAÇÃO DE CULTURAS
Autor: Souza, C. M.; Pires, F. R.; Partelli, F. L.; Assis, R. L.;
2017.
Conteúdo: Este livro aborda detalhes sobre as práticas de
conservação do solo e traz de forma simples, mas
segura, tanto a alunos em nível técnico, de graduação
e pós-graduação quanto a agricultores, passos para a
implantação das práticas de adubação verde e rotação
de culturas. São trazidas informações como histórico,
definições, espécies mais indicadas, vantagens e desvantagens e também estratégias e modalidades para
se implantar tanto a adubação verde quanto a rotação
de culturas, dois dos pilares da sustentabilidade
agrícola e particularmente da agricultura orgânica.
São apresentadas ainda informações atualizadas
sobre o desempenho de diversas espécies de plantas
de cobertura do solo sob condições de Cerrado e a
potencialidade de sua implantação em sistemas de
rotação em plantio direto.
Preço: R
 $ 42,30
Número de páginas: 150
Editora: FUNEP
Website: http://livraria.funep.org.br
5. Gestão e Controle da Qualidade na
Atividade Florestal
Autores: Trindade, C.; Jacovine, L. A. G.; Rezende, J. L. P.;
Sartório,M. L.; 2017.
Conteúdo: Fruto de um trabalho de mais de 30 anos de experiência
na área de qualidade no setor florestal, este livro retrata
uma visão prática da utilização de conceitos e ferramentas para melhorar a qualidade das atividades produtivas
do setor. Dividido em quatro capítulos, o livro traça
inicialmente breve histórico acerca da qualidade no
setor florestal e apresenta orientações básicas para o
desenvolvimento de qualquer sistema de qualidade.
No segundo capítulo são descritos os conteúdos básicos
para implantação de um programa de qualidade, desde
a padronização e controle de qualidade das principais
operações florestais até a obtenção da certificação. O
terceiro capítulo, inédito nesta segunda edição, trata
da utilização de indicadores no controle de qualidade,
com destaque para o Indicador de Quantidade de Ações
Tomadas (IQAT), que, em vez de ter como foco as não
conformidades, privilegia as ações tomadas para melhoria do processo. No último capítulo foram incorporados
alguns casos utilizados no desenvolvimento de conceitos e na implementação de programas de qualidade
nas empresas. A obra destina-se a estudantes e técnicos
envolvidos com a atividade florestal.
Preço: R
 $ 66,00
Número de páginas: 273
Editora: Livraria UFV
Website: http://www.editoraufv.com.br
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Ponto de Vista

FAZER A COISA CERTA
Luís Ignácio Prochnow

Q

uantas vezes você já ouviu frases como “Eu gosto
de fazer a coisa certa” ou “Tem de fazer o certo”?
Mas, afinal, o que é o certo?

O conceito de certo é relativo, pois depende da visão de quem
o interpreta. Cada pessoa tem a sua verdade, que depende da sua
vivência, das suas crenças, do seu intelecto, da sua moral. Por isso,
há tanta polêmica. No entanto, temos que ter por princípio que a
coisa certa é aquilo que proporciona algo de bom ao maior número
possível de pessoas. Creio que isso deve ser um consenso geral.
O tema fica mais complexo quando se pensa em definir as
prioridades na vida das pessoas. Uma pessoa pode passar pela vida
desempenhando várias funções de forma correta, porém, ela pode
ter habilidades e potencial para fazer algo diferente, com impacto
muito maior para a sociedade.
Definir corretamente o que deve ser feito e fazê-lo de forma
correta é uma das chaves para o sucesso e a satisfação pessoal. É
gratificante ter a percepção do dever cumprido e poder dizer: “Isto
realmente era a coisa certa a fazer. E, modéstia à parte, foi bem
feito”.

O Brasil passa por um período conturbado e de muita indefinição, enfrentando profundas dificuldades econômicas e políticas.
Discute-se qual o rumo que o País deve tomar, e diariamente somos
submetidos a informações que nos surpreendem e, muitas vezes,
nos decepcionam. Diante desse cenário é fácil desanimar, mas
devemos ser otimistas.
Existem aspectos positivos no País, e um deles é a sua vocação agrícola, o agribusiness, um grande negócio que gera mais da
metade de toda a sua riqueza. É preciso, agora, superar os desafios.
Os problemas existem, mas podem ser superados de forma bem
feita. E fazer bem feito depende, essencialmente, do empenho de
todos, de investimentos públicos e privados, bem como de mudanças
nas políticas econômicas internas.
Portanto, neste novo ano que se inicia vamos promover,
juntos, o que esta grande potência mundial do agronegócio tem de
melhor: ampliar a produção de alimentos, fibras e energia, de maneira
a consolidar a sua posição como líder mundial nesse setor. Esta me
parece, sem dúvida, a coisa certa a ser feita.
Um excelente 2018 a todos os nossos leitores!!!
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Luís ignácio prochnow - Diretor, Engo Agro, Doutor em Agronomia
E-mail: lprochnow@ipni.net
VALTER CASARIN - Diretor-Adjunto, Engo Agro, Engo Florestal, Doutor em Ciência do Solo
E-mail: vcasarin@ipni.net
EROS Artur Bohac Francisco - Diretor-Adjunto, Engo Agro, Doutor em Agronomia
E-mail: efrancisco@ipni.net

MEMBROS DO IPNI
• BHP Billiton
• CF Industries Holding, Inc.
• International Raw Materials Ltd.
• Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
• K+S
• Nutrien
• OCP S.A.
• PhosAgro
• Shell Sulphur Solutions
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MEMBROS AFILIADOS Ao IPNI
• Simplot
• Sinofert Holdings Ltd.
• The Mosaic Company
• Yara International ASA

• Arab Fertilizer Association (AFA)
• Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA)
• Fertiliser Association of India (FAI)
• Fertilizer Canada
• Fertilizers Europe
• International Fertilizer Association (IFA)
• International Potash Institute (IPI)
• The Fertilizer Institute (TFI)
• The Sulphur Institute (TSI)
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