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OInstituto Agronômico de Campinas (IAC) realizou 
recentemente um simpósio inovador com o propó
sito de divulgar os avanços da pesquisa em nutrição 

mineral e boas práticas de manejo da fertilidade do solo para as 
culturas de citros e café, dada as relevantes posições dessas culturas 
no agronegócio brasileiro. 

O evento foi apoiado por várias empresas e entidades, 
incluindo Nutrientes para a Vida (NPV), Fundação de Apoio à 
Pesquisa Agrícola (Fundag),  International Plant Nutrition Institute 
(IPNI), Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em 
Nutrição Vegetal (Abisolo), Agência Infobibos de Eventos, e 
contou com a participação expressiva de 230 pessoas, entre citricul
tores, cafeicultores, profissionais de agronomia e áreas afins.

Com as apresentações dos pesquisadores do IAC e da ESALQ/
USP, e de representantes da AgroPrecisa, Citrosuco S.A. e P&A Marke
ting Internacional, os participantes tiveram uma experiência nova, 
discutindo conjuntamente o manejo da nutrição e da adubação de ambas 
as culturas, bem como os aspectos essenciais de manejo no campo. 

Pautada no êxito da citricultura e da cafeicultura nos últi
mos anos, com o aumento da produtividade e da qualidade dos 
produtos, a programação incluiu aspectos da sustentabilidade da 
agricultura, composição dos custos dos fertilizantes, fundamentos 
da fertilidade do solo e nutrição de plantas, estresses ambientais 
e desafios da produção com qualidade. Fechando a programação, 
foram apresentadas as novas recomendações de adubação e calagem 
do Boletim 100 do IAC.

NUTRIENTES PARA A VIDA

A base da alimentação humana provém dos alimentos que 
ingerimos, os quais fornecem os elementos essenciais para a manu
tenção da vida (Figura 1). Os seres humanos e os animais precisam 
de nutrientes minerais (elementos químicos essenciais) e orgânicos 
(compostos essenciais contendo carbono, hidrogênio e oxigênio) 
para a sua sobrevivência; já as plantas sobrevivem apenas com 
os nutrientes minerais, pois sintetizam seus próprios compostos 
orgânicos por meio de processos naturais. 
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Figura 1. Importância dos nutrientes para as plantas e para os seres humanos. 
Fonte: Nutrientes para a Vida (http://nutrientesparaavida.org.br).

Os nutrientes minerais representam cerca de 5% da maté
ria seca das plantas, por isso, a produção vegetal depende de um 
suprimento adequado desses elementos, que podem vir do solo ou 
dos fertilizantes. Ademais, os nutrientes são fatores de aumento de 
produção, pois são partes ativas da composição das plantas, bem 
como da qualidade do produto agrícola.  

A agricultura tem um papel fundamental no fornecimento 
de alimento para a humanidade, e o fertilizante é um dos grandes 
responsáveis pelo grande avanço na produção das culturas ao longo 
dos anos. A despeito dessa importância, o público urbano, em geral, 
desconhece os benefícios dos fertilizantes como fontes de nutrientes 
para as plantas e, por extensão, para os homens e os animais.

A Nutrientes Para a Vida (NPV) é uma entidade que tem 
a missão de esclarecer e informar a sociedade brasileira sobre a 
importância e os benefícios dos fertilizantes na produção e qua
lidade dos alimentos, bem como sobre sua utilização adequada no 
campo.   

A agricultura é uma atividade que gera crescimento e renda 
no Brasil, porém, a sua imagem junto à sociedade nem sempre é 
positiva. É muito comum o público urbano relacionar os fertilizantes 
aos agrotóxicos, à contaminação de alimentos e à poluição ambien
tal, o que não é verdade. Por isso, é necessário que os profissionais 
do setor agrícola estejam preocupados em proteger a sua imagem 
junto à população, pois a desinformação afeta negativamente a 
atividade econômica e as cadeias de produção de citros e café – 
grandes culturas de exportação cujos produtos sofrem competição 
nos mercados internacionais.  

A contaminação dos mananciais de água gerada pelo uso 
inadequado de insumos agrícolas gera uma mídia negativa que 
pode denegrir a imagem dos produtos brasileiros no mercado 
internacional e prejudicar o seu comércio. Nos Estados Unidos e na 
Europa já existem regulamentações específicas para a utilização de 
fertilizantes, visando prevenir o impacto do excesso de nutrientes 
no meio ambiente. Nesse contexto, é necessário que o agricultor 

aumente a eficiência de utilização dos fertilizantes e corretivos 
agrícolas por meio do manejo adequado dos componentes do sis
tema de produção.

Outra questão que está em pauta nas discussões internacio
nais é a pegada de carbono (C) na produção de alimentos. A ten
dência atual é avaliar quanto o produto que sai do campo contribui 
para a produção de gases de efeito estufa (GEE) e o aquecimento 
global. E os fertilizantes estão na mira da mídia internacional. 

Em estudo conduzido no Brasil para avaliar a pegada 
de carbono do suco de laranja, foi observado que pomares bem 
manejados, com altas produtividades e baixas emissões de óxido 
nitroso (NN2O) podem contribuir significativamente para a redu
ção da pegada de carbono do suco de laranja (MARTINS, 2013). 
Verificou-se que os valores de emissão de N-N2O gerados foram 
4 a 10 vezes inferiores ao valor de referência de 1% proposto pelo 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).  

Diante do exposto, entendese que os pesquisadores devem 
multiplicar essas pesquisas e divulgar os seus resultados no sentido 
de defender o sistema produtivo e os produtos brasileiros contra os 
ataques da mídia negativa.

Embora o Brasil seja um país agrícola, 85% das pessoas 
que vivem nas cidades desconhecem a realidade enfrentada pelos 
agricultores, e é nossa obrigação educar esse público para evitar 
que eles formem opiniões incorretas acerca dos fertilizantes. Daí 
a missão da Nutrientes para a Vida de desmitificar o papel dos 
fertilizantes e informar a sociedade sobre os seus benefícios na 
produção e qualidade dos alimentos e no combate à fome no mundo.

NUTRIENTES E SUSTENTABILIDADE  
DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

O solo é a “fina pele do planeta”. Assim, a sustentabilidade da 
produção agrícola depende de como tratamos o solo, pois é dele que 
provêm os alimentos, e é nosso dever preserválo. 
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O mundo passou por diversos avanços tecnológicos que 
impactaram consideravelmente a produção agrícola. Com a intensi
ficação sustentável do uso do solo, alavancada pelos ganhos em pro
dutividade, grandes extensões de terra foram poupadas do cultivo, 
gerando benefícios na gestão ambiental, social e econômica. Dentre 
as tecnologias que possibilitaram esse aumento de produtividade des
taca-se o manejo eficiente da adubação, considerada como estratégia- 
chave na nutrição de plantas.  

O grande impulso para o extraordinário desenvolvimento da 
Nutrição Mineral de Plantas ocorreu em 1840, com as pesquisas 
do químico Justus von Liebig. Ao aplicar a química ao estudo da 
fisiologia vegetal, Liebig descobriu que: (a) no sistema de produção 
agrícola os elementos minerais não estão casualmente presentes 
nas plantas, mas desempenham funções essenciais no metabolismo 
delas; (b) as plantas necessitam de 10 elementos para viver (C, O, 
H, N, P, K, Ca, Mg, S e Fe) e todos, com exceção de C, O e H, 
provêm do solo; (c) espécies diferentes necessitam de quantidades 
diferentes de elementos; (d) alguns solos são deficientes em alguns 
elementos, os quais podem ser corrigidos por meio da adubação; 
(e) o húmus não é utilizado pelas plantas, mas é fonte de nutrição 
das mesmas. Além disso, Liebig instituiu a “Lei do Mínimo”, que 
é a base para o manejo eficiente dos nutrientes. Segundo essa lei, 
“o desenvolvimento de uma planta é limitado pela ausência de 
qualquer um dos nutrientes essenciais, mesmo que todos os demais 
estejam disponíveis em quantidades suficientes”. 

A produtividade sustentável das culturas e a otimização do 
uso eficiente dos nutrientes dependem de uma série de fatores de 
produção que devem ser manejados de forma integrada, dentre os 
quais se destacam: análise de solo e de plantas; preparo adequado 
do solo; controle de pragas, doenças e plantas daninhas; nível ade
quado de matéria orgânica e, principalmente, manejo adequado dos 
fertilizantes (disponibilidade de nutrientes na solução do solo em 
contato com o sistema radicular da planta). 

Os solos apresentam diversas limitações físicas e químicas, 
e as pesquisas sobre correção e adubação do solo possibilitaram 
aumentos de produção nessas áreas, tornandoas férteis e aptas à 
produção. Técnicas implantadas nos últimos anos vêm contribuir 
para melhorar a utilização dos solos, como a integração lavoura- 
pecuária-floresta, o plantio direto e a intensificação sustentável do 
uso do solo. 

Dada a importância da agricultura, o solo se constitui num 
dos recursos mais importantes para que possamos continuar pro
duzindo e atendendo às necessidades da geração atual e também 
das gerações futuras. Desta forma, conservar o solo é uma tarefa 
para todos nós.

PRINCIPAIS FONTES DE FERTILIZANTES  
E EFICIÊNCIA NO CAMPO

Uma frase muito difundida entre os produtores é a de que 
“adubo é tudo igual”, e esta ideia é muito prejudicial à sustenta
bilidade da agricultura, pois sabese que os fertilizantes têm suas 
características individuais e que devem ser utilizados de forma apro
priada, adequandose às necessidades operacionais e econômicas 
dos produtores. Assim, cada produtor deve escolher o fertilizante 
não só pelo custo mas também pela facilidade de manejo e forma 
de aplicação. 

Em geral, os principais adubos nitrogenados são: ureia, 
nitrato de amônio, nitrato de amônio e cálcio e sulfato de amônio. 

• A ureia, fertilizante mais utilizado na cafeicultura, é a fonte 
nitrogenada mais concentrada (46% N) e mais barata, 

porém, quando transformada no solo, pela urease, em 
amônia, fica sujeita a perdas de até 80% se não for bem 
manejada, trazendo prejuízos econômicos ao produtor. 

• O nitrato de amônio (34% N) contém o nitrogênio em duas 
formas químicas, amoniacal e nítrica. Seu custo é um pouco 
mais elevado que o da ureia, entretanto, sua perda no solo 
é muito pequena. É mais fácil de ser aplicado e apresenta 
menor poder de acidificação do solo.

• O nitrato de amônio e cálcio (20 a 27% de N) é produzido 
a partir do nitrato de amônio granulado com calcário, o 
que proporciona maior resistência física e estabilidade aos 
grânulos. Como não há produção nacional, as melhores 
condições de preço estão próximas às regiões portuárias. 
Não deve ser aplicado após a calagem do solo.

• O sulfato de amônio (20 a 21% N e 22 a 24% de S) tem o 
N apenas na forma amoniacal, e no solo pode ser absor
vido nesta forma pela planta ou transformado em nitrato. 
Não deve ser aplicado após a calagem do solo. A dose 
mais adequada de sulfato de amônio, tanto para citros 
quanto para café, deve ser determinada pela necessidade 
de enxofre. O alto potencial de acidificação do solo é um 
fator limitante para utilização dessa fonte. 

As principais fontes de fósforo são: superfosfato triplo, 
superfosfato simples, fosfato monoamônico (MAP) e fosfato dia
mônico (DAP). 

• O superfosfato triplo (41 a 46% de P, e 10 a 12% de Ca), 
embora contenha cálcio, é uma fonte destinada a fornecer 
fósforo. É uma fonte relativamente barata, quando se con
sidera apenas o fósforo.

• O superfosfato simples e os fosfatos acidulados contém  
18 a 21% de P e 10 a 12% de S. São os fertilizantes fosfata
dos que apresentam maior amplitude de oferta e tem como 
diferencial a presença de enxofre na forma de sulfato de 
cálcio (gesso), o qual, além de fornecer o elemento como 
nutriente, melhora o perfil do solo com o uso prolongado. 

• O MAP (48 a 52% P e 9 a 11% de N) e o DAP (45 a 46% 
P e 17 a 18% de N) são as fontes fosfatadas mais utilizadas 
no Brasil. O DAP tem oferta mais frequente no Sul do 
país devido ao seu emprego nas culturas de cereais (trigo, 
cevada e milho).

As principais fontes de potássio são o cloreto de potássio e 
o sulfato de potássio. 

• O cloreto de potássio é o fertilizante mais utilizado na agricul
tura brasileira devido à sua alta concentração de potássio (50 
a 60% de K2O) e menor preço por unidade de nutriente (K). 

• O sulfato de potássio (50% de K2O) é um fertilizante de 
uso nobre, devido o seu custo mais elevado, e, por isso, 
geralmente é utilizado em culturas com exigências espe
ciais, principalmente aquelas relacionadas à qualidade, 
já que o cloro, presente no cloreto de potássio, apresenta 
efeitos negativos diretos e indiretos sobre a qualidade do 
produto. 

Em geral, as necessidades de nutrientes podem ser aten
didas pelos fertilizantes compostos, balanceados e equilibrados, 
que satisfazem, principalmente, as necessidades de nitrogênio, 
fósforo e potássio – os elementos absorvidos em maior quanti
dade pelas plantas. Para cada nutriente, podese utilizar diferen
tes fontes de fertilizantes. Por exemplo, na fórmula 191019 o 
nitrogênio pode vir da ureia, do nitrato de amônio ou do sulfato 



INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 163 – SETEMBRO/2018  5

de amônio, porém, as duas primeiras fontes não fornecem o 
enxofre, que deve ser considerado no cálculo da relação custo 
benefício das fórmulas que contém sulfato de amônio (Figura 2). 

FUNDAMENTOS E DIAGNÓSTICO DA  
FERTILIDADE DO SOLO

Compreender o ambiente de produção é fundamental para 
planejar as melhores estratégias de produção para qualquer cultura. 
Assim, conhecer os principais fundamentos que compõem a ferti
lidade dos solos, sendo aqui destacados aqueles para as condições 
tropicais, são bases essenciais para a manutenção do crescimento 
das plantas no seu potencial máximo.

De acordo com a “Lei do Mínimo” definida por Liebig, 
o nutriente em menor concentração relativa determina o limite 
para o crescimento da planta. Entretanto, para a planta atingir o 
máximo potencial produtivo não só a disponibilidade dos elementos 
essenciais é suficiente, mas a absorção em proporções balanceadas 
também é fundamental.

No planejamento da adubação das diversas culturas, a aná
lise de solo é uma ferramenta fundamental para melhor entender as 
demandas das culturas pelos diversos nutrientes ao longo do ciclo de 
produção. Nas culturas perenes, tal como café e citros, ainda há desafios 
no diagnóstico da fertilidade do solo, principalmente nos pontos de 
amostragem, uma vez que a variabilidade em torno da linha de plantio 
(vertical e horizontal) é alta. Ainda, há maior acidificação do solo no 
local de aplicação de fertilizantes nitrogenados, principalmente no 
bulbo de molhamento em pomares irrigados ou fertirrigados.

Além da amostragem do solo, os métodos analíticos de extra
ção dos nutrientes no solo é peça-chave no sucesso da determinação 
do total disponível do nutriente para as plantas. Um exemplo claro 
é o que ocorre na determinação do fósforo em solos tropicais. Por 
muitos anos, os métodos de Mehlich (1 e 3) foram empregados para 
determinar a concentração de nutrientes no solo, principalmente de 
fósforo. Contudo, verificou-se a necessidade de buscar um método 
que melhor demonstrasse o teor disponível de fósforo no solo, uma 
vez que os métodos de Mehlich foram desesnvolvidos para solos de 
pH mais alcalino e característicos de regiões temperadas. Devido 
à alta dinâmica do fósforo nos solos tropicais, o método da resina, 
desenvolvido pelo Departamento de Solos e Recursos Ambientais 
do Instituto Agronômico (IAC), veio para aperfeiçoar a determi
nação do fósforo e dos elementos catiônicos em nossas condições. 

Por meio de pesquisas em redes de experimentos com plantas 
cítricas, o método da resina proporcionou uma análise mais pre
cisa entre a curva de resposta da concentração de fósforo no solo 
e a produtividade das plantas (Figura 4). Neste caso, foi possível 
determinar que em solos com teores de fósforo (Presina) abaixo de  
6 mg dm3, a produtividade pode ser limitada em até 50%, e quando 
com teores acima de 20 mg dm3 a resposta da produtividade após as 
adubações fosfatadas são muito baixas ou nulas, recomendandose, 
neste caso, que a adubação vise apenas a reposição dos teores 
exportados pelas plantas.

EFICIÊNCIA DE USO DE NUTRIENTES  
PELAS PLANTAS

A adubação influencia largamente a produção e a qualidade 
dos citros e do café. Assim, o entendimento da eficiência de uso 
dos fertilizantes, da aquisição de nutrientes pelas raízes (e folhas) 
e da utilização desses pelas plantas para transformação em produto 
agrícola é uma exigência cada vez mais importante para a sustenta
bilidade do agronegócio. Esse contexto deve ser melhor entendido 
pelos técnicos e produtores, cujos conhecimentos organizados em 
recomendações práticas permitem as melhores tomadas de decisão 
para o sucesso no campo.

19-10-19 kg t-1

Nitrato de amônio 460
DAP 220

Cloreto de potássio 320
Valor R$ 1.368,00

Teor de enxofre 0

19-10-19 kg t-1

Sulfato de amônio 200
Ureia 285
MAP 195

Cloreto de potássio 320
Valor R$ 1.405,00

Teor de enxofre 4,8

19-10-19 kg t-1

Ureia 375
MAP 195

Cloreto de potássio 285
Polissulfato 145

Valor R$ 1.383,00
Teor de enxofre 2,7

Figura 2.  Fórmula 191019 modernizada com a produção de fertilizantes 
de alta concentração. 

Fonte: Adaptada de Cunha (2018).

Outra forma de balancear os fertilizantes compostos é  aquela 
em que os nutrientes necessários estão pré-definidos e a mistura é 
determinada pela composição das matériasprimas. Por exemplo, 
na necessidade de 100 kg de N + 50 kg de P2O5 + 100 kg de K2O 
podese utilizar, por exemplo, a fórmula 191019 com o emprego 
de nitrato de amônia, fosfato monoamônico (MAP) e cloreto de 
potássio (Figura 3). 

Figura 3.  Fórmula contendo os nutrientes necessários pré-definidos e 
a mistura determinada pela composição das matériasprimas. 

Fonte: Adaptada de Cunha (2018).

100 kg de N + 50 kg de P2O5 + 100 kg de K2O kg
Nitrato de amônio 270

MAP 100
Cloreto de potássio 170

Valor R$ 725,00
18,5-9,3-18,5

Visto que os adubos são diferentes e que há diversas possi
bilidade de combinação entre eles, é importante analisar compara
tivamente o custo dos produtos em relação às fontes primárias dos 
nutrientes que são fornecidos nas fórmulas e também dos nutrientes 
adicionais que cada fonte primária oferece, levando em conta a 
confiabilidade e a praticidade do uso desta forma de adubação.
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Figura 4.  Curvas de calibração para a produção relativa dos citros em função 
dos teores de fósforo (resina) (A) e potássio trocável (B) no solo.

Fonte: Quaggio, Cantarella e Raij (1998). 

À parte dos aspectos relacionados à eficiência dos adubos e 
adubações, a eficiência de uso de nutrientes pelas plantas envolve 
várias respostas que dependem das características genéticas das 
plantas e, por conseguinte, de processos moleculares, bioquí
micos e fisiológicos associados a: absorção, transporte para a 
parte aérea, assimilação e redistribuição dos nutrientes para os 
órgãosdrenos na forma de íons ou moléculas menos complexas, 
como aminoácidos, proteínas de baixo peso molecular, compostos 
fosforilados e outros.

Por exemplo, o balanço da absorção de N, na forma de 
amônio (NH4

+) ou nitrato (NO3
), influencia grandemente o balanço 

de cargas, a assimilação desse nutriente e a absorção de cálcio pela 
laranjeira, o que está correlacionado com aumentos da produção de 
frutos no campo (Figura 5). Embora ainda não seja muito comum 
o uso de porta-enxertos na cafeicultura, verificam-se caracterís
ticas contrastantes para diferentes materiais de Coffea arabica e  
C. canefora quanto à absorção e eficiência de utilização de 
fósforo (Figura 6). Por esses exemplos, notase que é possível 
delinear estratégias para melhorar o aproveitamento das adu
bações no campo.

A análise química das folhas é uma ferramenta que permite 
a caracterização do estado nutricional das plantas com base nos 
níveis de ocorrência (concentrações) dos nutrientes nas plantas e nas 
interações que afetam o crescimento, a produtividade e a qualidade 
da produção. As faixas de valores deficiente, adequado e alto para 
citros e café foram atualizadas para as novas recomendações do 
Boletim 100 do IAC (Tabelas 1, 2, 3 e 4).

(A)

(B)

Figura 5.  Relações entre produtividade e: razão NO3:N-NH4 no extrato da seiva (A), razão NO3:Ca no extrato da seiva (B), concentração de cálcio nas 
folhas (C) e razão Ca:N nas folhas (D). NC = nitrato de cálcio; NA = nitrato de amônio.

Fonte: Quaggio et al. (2014). 

(A) (B)

(C) (D)
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MANEJO DA ADUBAÇÃO NPK EM CITROS E CAFÉ

A adubação com nitrogênio, fósforo e potássio influencia 
largamente a produção e a qualidade dos citros e do café. Tal fato se 
observa na significativa evolução dos patamares de produtividade 
de ambas as culturas nas últimas décadas, com aumentos de até  
2,5 vezes em relação à média nacional, considerando que as varie
dades plantadas têm sido predominantemente as mesmas e que, 
apesar da intensificação do uso da irrigação, a área de produção 
em sequeiro ainda é muito maior que a irrigada.

Com base em diversos parâmetros, como estado nutricional 
das plantas (avaliado principalmente pelos teores de nitrogênio 
foliar), disponibilidade de fósforo e potássio no solo, produtivi
dade esperada, destino/qualidade dos frutos colhidos e fases de 
desenvolvimento e manejo das plantações, as doses de nutrientes 
são definidas para compor os programas de adubação. No caso dos 
citros, os pomares bem estabelecidos recebem 180-220 kg ha1 de 
N, 80-100 kg ha1 de P2O5 e 140-160 kg ha1 de K2O. Para os cafe
eiros, esses níveis são mais elevados para nitrogênio, cujas doses 
recomendadas para plantações bastante produtivas podem chegar a 
450 kg ha1 de N, enquanto para potássio as doses podem chegar até  
400 kg ha1 de K2O. No caso do fósforo, as quantidades são simi
lares, na faixa de 60 a 80 kg ha1 de P2O5.

Comparando essas culturas, observase que o cafeeiro 
apresenta maior demanda por enxofre do que os citros. Assim, a 
adubação deve fornecer o enxofre em quantidades equivalentes 
a 1015% daquelas de nitrogênio. Outro aspecto interessante é 
o manejo da poda nos cafezais, nos anos da chamada safra zero, 
quando a adubação deve ser feita apenas com nitrogênio, na dose 
de 70 a 100 kg ha1 de N.

As fontes fertilizantes para ambos os sistemas de produção 
devem, no caso do nitrogênio, preferencialmente oferecer menores 
riscos de acidificação e perdas no solo por volatilização de amônia 
(como no caso da ureia). Para fósforo, fontes mais solúveis são também 
preferidas (como superfosfatos e MAP). Para o potássio, comumente 

Figura 6.  A análise das características de eficiência do uso de fósforo 
nos genótipos de Coffea arabica e Coffea canephora revela 
contrastes na absorção e na eficiência de utilização de fósforo 
(NER = cultivares responsivas e não eficientes; ER = cultiva
res responsivas e eficientes; NENR = cultivares não respon
sivas e não eficientes; ENR = cultivares não responsivas e 
eficientes). 

Fonte: Neto et al. (2016).

se utiliza o cloreto de potássio, embora haja recomendações para o 
uso de outras fontes que não contenham cloro, com o intuito de se 
evitar escaldaduras das folhas e perdas da qualidade da bebida. No 
caso dos citros, isso não tem sido observado, embora novas pesquisas 
devam elucidar se os efeitos negativos do cloro podem comprometer 
os pomares, principalmente aqueles com alta produtividade.

Em complementação à adubação NPK, a aplicação de 
magnésio (Mg) poderá contribuir para o aumento da produtividade 
e qualidade de ambas as culturas. Novos estudos estão em desen
volvimento para auxiliar na melhor definição do suprimento deste 
nutriente no campo, que pode ser aplicado via solo ou via foliar.

MANEJO DE MICRONUTRIENTES
A demanda de micronutrientes vem aumentando conco

mitantemente com os incrementos de produtividade, tanto nos 
pomares citrícolas quanto nos cafezais. Por isso, os sintomas visuais 
da deficiência de boro (B), zinco (Zn) e, em menor intensidade, 
de manganês (Mn), são frequentemente observados em ambas as 
espécies. A deficiência de cobre (Cu) é mais comum durante a fase 
de formação dos pomares, já que as pulverizações com fungicidas 
cúpricos não são usuais nessa fase. 

A adubação foliar tem sido o método mais eficaz para a 
aplicação de micronutrientes metálicos nessas culturas, principal
mente por facilitar a distribuição de pequenas quantidades na planta. 
Entretanto, os micronutrientes têm baixa mobilidade no floema, e 
uma parte muito pequena dos  nutrientes depositados na superfície 
das folhas é absorvida e transportada para outras partes do ramo. Por 
isso, para os micronutrientes que têm baixa mobilidade no floema, 
como é o caso de Mn, Zn e B, as aplicações foliares devem ser feitas 
nos principais fluxos de vegetação (primavera e verão), quando as 
folhas ainda estão jovens e têm cutícula pouco desenvolvida, o que 
facilita a absorção e fornece os micronutrientes aos  novos órgãos 
em desenvolvimento.

Na recomendação atualizada do grupo de Nutrição dos Citros 
do IAC, fazse a distinção entre pomares em formação, com idade 
inferior a quatro anos para citros e três anos para café, daqueles 
em produção. Em pomares jovens, recomendamse quatro a seis 
aplicações anuais de B, Cu, Mn e Zn nas folhas, entre setembro e 
maio, e em pomares em produção recomendamse três ou quatro 
pulverizações com Mn e Zn, no início da primavera até o final das 
chuvas. Para os os cafezais, recomendam-se quatro a seis pulve
rizações anuais de B e Zn, entre outubro e março. Nos talhões em 
produção, recomendam-se três a quatro pulverizações com Zn, no 
início da primavera até o final das chuvas, procurando atingir as 
brotações novas, com folhas já expandidas. 

A adubação com B deve ser feita preferencialmente via solo, 
que é a forma mais prática e eficiente de fornecer o nutriente às 
culturas; contudo, aplicações foliares com B devem ser praticadas 
como complemento à adubação via solo, especialmente nas plantas 
em formação.

Novos resultados de pesquisa vêm demonstrando os bene
fícios de se realizar adubação foliar complementar com Mg e 
molibdênio (Mo), especialmente em áreas com altas produtividades.

MANEJO DA ÁGUA E FERTIRRIGAÇÃO

A irrigação é uma técnica que tem a finalidade de fornecer 
água para as culturas em quantidade adequada e em sincronia com 
a demanda da planta, de forma a assegurar a produtividade e a 
sobrevivência das plantas. Pode ser feita por meio de equipamentos 
como pivôcentral, tubos gotejadores enterrados ou de superfície ou 
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por meio de microaspersores. Entretanto, devido à maior eficiência 
de uso da água e aos avanços tecnológicos recentes, os métodos de 
irrigação localizada – microaspersão e, principalmente, gotejamento 
– têm acelerado a adoção da fertirrigação para uma ampla gama de 
culturas, como frutíferas, café, cana-de-açúcar e hortaliças, tanto 
no cultivo em campo como em ambiente protegido. 

A fertirrigação é a técnica de aplicação de fertilizantes dissol
vidos na água de irrigação. Tratase de uma prática recente em solos 
tropicais e que vem crescendo de forma acelerada nas condições 
brasileiras nos últimos anos.  

Na citricultura brasileira, existem hoje cerca de 100 mil hec
tares com irrigação localizada, o que representa 25% do ambiente de 
produção, a maioria com algum tipo de fertirrigação. Esse fato está 
muito relacionado às mudanças nas práticas de produção, devido à 
substituição do portaenxerto de Limão Cravo por outros cultivares 
mais sensíveis ao déficit hídrico. 

Na cafeicultura, as áreas irrigadas e fertirrigadas ultrapassam 
200 mil hectares, distribuídos nos Estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Bahia. Como a cultura do café é muito sensível ao estresse 
hídrico durante a floração e a fixação dos frutos, a irrigação e a 
fertirrigação têm proporcionado ganhos expressivos de produtivi
dade, e com maior qualidade dos frutos produzidos, o que resulta 
em bebida de qualidade superior. Isso explica o grande avanço da 
fertirrigação na cafeicultura nacional. 

Quando os nutrientes são fornecidos juntamente com a água 
de irrigação, há um aumento na eficiência da adubação devido à 
melhor uniformidade de distribuição dos fertilizantes e à possibili
dade de melhor ajuste da aplicação dos nutrientes com as demandas 
das plantas, nos diferentes estádios fenológicos. Resultados de 
pesquisa em solos tropicais têm demonstrado que, na citricultura, 
a eficiência do fertilizante aumenta em até 25% com a fertirrigação, 
em comparação com a adubação sólida convencional (Figura 7) 
(QUAGGIO et al., 2006).

A prática da fertirrigação de frutíferas perenes em geral foi 
desenvolvida inicialmente em solos da região da zona mediterrânea, 
na qual predominam solos desenvolvidos de diversos substratos calcá
rios e, portanto, sem problemas de acidez. Na realidade, normalmente 
os solos dessas regiões apresentam excesso de alcalinidade e, assim, a 
acidificação é desejável para facilitar o manejo de nutrientes com alta 
capacidade de fixação em pH alto, como, por exemplo, o ferro (Fe). 

Nos solos tropicais a situação é inversa, pois a maioria desses solos 
é ácido ou muito ácido, como é o caso dos solos originalmente sob 
vegetação de cerrados, nos quais a acidificação pode comprometer 
a sustentabilidade da produção de culturas fertirrigadas se houver 
acidificação da área de influência do bulbo molhado. Esse processo é 
mais preocupante quanto menor for a área molhada, ou seja, o sistema 
de gotejamento com uma linha é mais acentuado do que com duas 
linhas de emissores, enquanto na microaspersão o problema é menor. 

Dessa maneira, em áreas fertirrigadas nos solos tropicais é 
recomendável a utilização de fertilizantes fosfatados sólidos granu
lados em dose única, de preferência antes da floração das culturas.  
Devese ressaltar que existem fertilizantes fosfatados solúveis, 
como o MAP purificado e o fosfato monopotássico, que são exce
lentes para fertirrigação, porém, apresentam custo muito elevado; 
por isso, seu uso geralmente se restringe a cultivos com alto valor 
agregado e em ambiente protegido.

Os fertilizantes nitrogenados com N na forma amoniacal 
também têm poder acidificante muito elevado. Portanto, tomando-se 
como base o nitrato de amônio, que contém metade do N na forma 
nítrica, que não acidifica o solo, e o restante 50% na forma amo
niacal, com forte capacidade de acidificação, a participação desse 
fertilizante não deve ser superior a 40% da dose total anual de N 
aplicado via fertirrigação. O restante deve ser aplicado na forma 
de nitrato de cálcio, que não acidifica o solo e ainda fornece cálcio 
na forma solúvel, cujo uso tem trazido excelentes resultados, tanto 
na citricultura como na cafeicultura fertirrigadas. 

ESTRESSES CLIMÁTICOS E QUALIDADE DA PRODUÇÃO

Ao longo do ciclo de produção, as plantas estão sujeitas a 
diversas condições de estresses, sejam eles bióticos (causados por 
patógenos e pragas) ou abióticos (condições de estresse hídrico, 
salinidade, altas temperaturas, desbalanço nutricional, entre outros). 
Dentre os fatores climáticos, a produção de citros e de café tem 
sido prejudicada fortemente pelo aumento da radiação incidente e 
das temperaturas médias máximas do ar.

Apesar das principais regiões produtoras de café se localiza
rem no estado de Minas Gerais, estimase que nas próximas décadas 
a cafeicultura migre para as regiões mais ao sul do país, já que as 
altas temperaturas e a variação no regime hídrico proporcionam um 
ambiente desfavorável para esta cultura. O aumento da temperatura 

Figura 7.  Eficiência de uso de nitrogênio (A) e potássio (B) em citros via adubação sólida convencional, aplicada nos tratamentos de sequeiro e irri
gado, em comparação com a fertirrigação.

Fonte: Quaggio et al. (2006).

(A) (B)
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acima de 35 °C durante o amadurecimento dos frutos de café pode 
resultar na redução de até metade do rendimento de grãos, além 
de reduzir a concentração de diversos compostos importantes para 
a formação do sabor do grão, e aumentar a concentração de subs
tâncias que irão gerar maior amargor (RAMALHO et al., 2018).

Em citros, os aumentos da temperatura média máxima, espe
cialmente em outubro e novembro, têm provocado queda excessiva 
de flores e frutinhos, afetando diretamente a produção desta cultura 
(Figura 8). Com base nas estimativas das safras de 2013 a 2016, 
houve redução de 1,2 milhão de toneladas por ano na produção de 
frutos devido às altas temperaturas, sem contar os problemas de 
manejo e redução da qualidade dos frutos associados (FUNDECI
TRUS, 2018). Além disso, devido a essas perdas da chamada safra 
principal, as plantas cítricas têm mostrado floradas múltiplas, o que 
causa problemas no controle fitossanitário de doenças nas flores e 
frutos, desuniformidade na qualidade do fruto (acidez, brix e sólidos 
solúveis) e distribuição irregular na maturação dos frutos, os quais 
causam maiores prejuízos e custos aos produtores. Entre as safras 
de 2013 e 2016 foram verificadas temperaturas acima de 35 °C 
por 6 a 10 dias consecutivos em regiões produtoras de citros, tais 
como Votuporanga e Triângulo Mineiro. Nesses períodos, mesmo 
os pomares irrigados têm sofrido prejuízos na produção de frutos. 
Outro aspecto importante nesse cenário é a perda de safra em um 
dos lados da planta, principalmente nas linhas de plantio estabe
lecidas no sentido nortesul, pois o lado da planta voltado para o 
oeste recebe maior quantidade de radiação solar e fica mais sujeito 
aos prejuízos discutidos.

Nas plantas, o aumento da temperatura do ar, aliado à alta 
radiação luminosa, proporciona aumento da temperatura das folhas. 
Em plantas cítricas, o aumento da temperatura das folhas pode 
chegar a 5 °C acima da temperatura do ar. Neste caso, há a inibição 
do processo fotossintético, redução no suprimento de carboidratos, 
alterações no balanço hormonal e acúmulo de espécies reativas de 
oxigênio. A partir daí ocorre a ativação de vários fatores de transcrição 
que desencadeiam a sinalização que leva à ativação da zona de abscisão. 
Além disso, o aumento de temperatura do ar reduz a concentração de 
suco e a qualidade na coloração da casca (OTERO et al., 2011), o que 
pode acarretar desvalorização dos frutos, tanto aqueles destinados à 
indústria, como aqueles destinados ao mercado de fruta fresca.

Para as plantas cítricas, o período compreendido entre o flo
rescimento e o início do desenvolvimento dos frutos caracterizase 
como o mais sensível à ocorrência de estresses climáticos. Algumas 
estratégias de manejo podem auxiliar na redução dos danos causados 
por estas condições. A pulverização de caulim, um minério composto 
de silicatos hidratados de alumínio, classificado como um ‘filtro solar’ 
para as plantas, pode ser realizada na copa das plantas para reduzir 
a variação intensa de temperatura nas folhas, principalmente nos 
horários com temperaturas mais elevadas. Neste caso, em dias muito 
quentes, há menor prejuízo no processo fotossintético das plantas. 

Além desta estratégia, o manejo da entrelinha, com a utili
zação de braquiárias como cultura de cobertura, aliada ao uso da 
roçadeira ecológica, a qual deposita a palha da biomassa produzida 
na entrelinha sobre a linha de plantio, contribui na manutenção da 
umidade e temperatura do solo, as quais são fundamentais para o 
desenvolvimento das raízes. O incremento de palha sobre o solo 
favorece também a manutenção ou aumento da matéria orgânica, 
a qual proporciona maior fertilidade e condições mais favoráveis 
para o bom desenvolvimento do sistema radicular. 

No contexto das mudanças climáticas, o nutriente Mg vem 
ganhando destaque devido ao seu potencial de aliviar os efeitos 
danosos da alta radiação e temperatura. Sua presença é fundamental 
para a manutenção da integridade da clorofila bem como do sistema 
antioxidativo, o qual elimina o excesso das espécies reativas de 
oxigênio, que são danosas ao sistema bioquímico e fotossintético 
das plantas.

QUALIDADE DO PRODUTO E SUSTENTABILIDADE

Nos últimos anos, os produtores de citros e de café têm dado 
maior atenção não só à produtividade, mas também à qualidade 
da produção. 

Na citricultura, o destino da produção depende da quali
dade das frutas. Quando as frutas são direcionados à indústria, 
os principais fatores de qualidade são as concentrações de suco e 
açúcar, as quais impactarão no rendimento industrial. Por outro 
lado, quando o destino é a comercialização da fruta fresca (frutos 
de mesa), os parâmetros de qualidade podem ser variados, uma 
vez que as exigências dependem do mercado no qual as frutas 
serão comercializadas. Neste contexto, adubações mais elevadas 
de nitrogênio e fósforo tendem a reduzir o tamanho e o peso das 
frutas e aumentar a concentração do teor de suco, o qual se torna 
uma característica importante para frutas destinadas à indústria. 
Já as doses mais elevadas de fertilizantes potássicos tendem a 
reduzir o teor de suco e aumentar o tamanho das frutas, caracte
rísticas essas interessantes para o mercado de fruta in natura. O 
manejo da fertilidade também depende da espécie/cultivar da copa 
e do portaenxerto utilizados, bem como do manejo de produção 
adotado no pomar, os quais também influenciarão diretamente na 
qualidade final da fruta. 

Atualmente, a qualidade na produção de café é altamente 
valorizada pela oportunidade, para o cafeicultor, de obter preços 
diferenciados entre os produtos classificados como especiais, diferen
ciados e comerciais. A qualidade é influenciada por diversos fatores, 
como adubação, variedade, clima, processamento pós-colheita e 
rebenefício dos grãos. 

Para garantir um produto de melhor qualidade, a adubação 
potássica é fundamental devido à alta demanda da cultura por esse 
nutriente, principalmente durante a formação dos grãos. Não só o 
potássio é importante, mas também a fonte fertilizante por meio da 

Figura 8.  Para as plantas cítricas, o período entre o florescimento e o início do desenvolvimento dos frutos caracteriza-se como o mais sensível à 
ocorrência de estresses climáticos.
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qual ele é fornecido às plantas. Adubações com sulfato ou nitrato 
de potássio são mais indicadas para incrementar o tamanho e o teor 
de açúcares nos grãos, bem como melhorar qualidade da bebida, 
enquanto o suprimento de potássio com a utilização exclusiva de 
cloreto de potássio não é interessante, uma vez que o cloro diminui 
a qualidade dos grãos.

Na cafeicultura, além dessa estratégia destacada, prin
cipalmente relacionada ao manejo da adubação e manutenção 
da fertilidade do solo, o processamento do produto pós-colheita 
também é fundamental para garantir um produto de alta qualidade. 
Três fases do processamento podem mudar a qualidade do café: o 
despolpamento, a remoção ou não da mucilagem e a secagem dos 
grãos. Embora o processamento não acrescente qualidade ao café, 
pois a qualidade depende do manejo da produção e da colheita dos 
grãos, ele pode modificar a qualidade ao ressaltar características 
específicas do sabor (aroma, corpo e acidez), bem como permite 
explorar diferentes nuances de qualidade.

Assim, graças à tecnologia disponível hoje, o produtor pode 
escolher o tipo e a qualidade de café que ele vai oferecer ao compra
dor. A forma com que ele processa o seu café oferece oportunidades 
únicas de diversificar e atingir mercados diferentes. Antigamente, 
os cafés eram classificados como “lavados” (despolpados) e “não 
lavados” (com polpa e com mucilagem, também conhecidos como 
“naturais”). Contudo, após a década de 1980, quando se iniciou o 
processamento dos cafés cereja descascados, no qual é possível 
realizar a secagem do pergaminho com a mucilagem aderida, um 
novo tipo de café passou a ser oferecido com a qualidade dos cafés 
“não lavados” (naturais), porém sem o sabor indesejado das cerejas 
verdes, o qual ficou conhecido como honey. 

Mais recentemente, o interesse por cafés naturais tem 
aumentado, principalmente em países produtores de cafés despol
pados. Atualmente é possível realizar o despolpamento de cerejas 
verdes e sobremaduras, as quais, cada vez mais, estão sendo 
colhidas em conjunto com as cerejas maduras, devido à escassez 
de mão de obra e ao alto custo da colheita selecionada de grãos. 
Com o avanço da tecnologia e com o desenvolvimento de novos 
equipamentos que permitem a separação mecânica de diferentes 
tipos de café, novas ferramentas de processamento de grãos vem 
surgindo no setor de torrefação, que permitem ao cafeicultor, 
mesmo pequeno, obter maior qualidade e variedade de aromas 
e sabores do produto, além de maior eficiência e rentabilidade na 
produção.

RECOMENDAÇÕES DE ADUBAÇÃO E CALAGEM  
DO BOLETIM 100

Durante o Simpósio foram apresentadas as novas recomen
dações do Boletim 100 do Instituto Agronômico para a adubação e 
calagem de citros e café.

Até o ano 2000, não havia demanda para o estudo da fer
tirrigação nas culturas de citros e café. Porém, observouse desde 
cedo, durante a condução das pesquisas ao longo dos anos, que há 
uma sinergia muito grande entre nutrição e fornecimento de água 
por meio da irrigação. O desenvolvimento tecnológico da nutrição 
de citros e de café permitiu incrementar os ensaios de fertirrigação 
e possibilitou o desenvolvimento da técnica de análise da seiva da 
planta. Essa nova técnica permite monitorar o estado nutricional 
da cultura e analisar a época de maior demanda de nutrientes pela 
planta, bem como analisar o equilíbrio iônico dentro dela. Com 
o aprimoramento da técnica, foram realizados novos ajustes nas 
tabelas de recomendação de calagem e adubação do Boletim 100, 

com base na demanda e no equilíbrio dos nutrientes nas diferentes 
fases fenológicas da cultura. Observou-se que há dois picos de 
demanda de água e nutrientes em ambas as culturas: na fase de 
floração e na fase de diferenciação floral (quando as folhas se 
transformam em flores). A fase de diferenciação floral é funda
mental para a garantia da safra futura, por isso, principalmente 
nessa fase, não podem faltar água e nem nutrientes (com destaque 
para nitrogênio e potássio).

A manutenção de níveis adequados da saturação por bases  
(V = 70%) é igualmente importante no preparo do solo para o plantio 
dos pomares e dos cafezais. Nessa etapa, o investimento na aplicação 
de calcário em profundidade no sulco de plantio, com a adição de 
fósforo e zinco, garante a boa formação inicial das plantas. O uso 
de gesso também é recomendado, com doses de até 2 t ha1 em solos 
mais argilosos. O acompanhamento dos resultados das análises de 
solo, utilizandose métodos mais apropriados para as condições de 
solos tropicais, predominantes no Brasil (Sistema IAC de Análise de 
Solo), garante a correta tomada de decisão para o uso subsequente 
de calcário e gesso.

Os níveis de interpretação dos resultados da análise de solo 
foram revistos, conforme apresentado nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1.  Interpretação de resultados de análise de solo para macronu
trientes e saturação por bases na camada arável do solo para 
citricultura e cafeicultura.

Classes de 
teores P-resina K Mg Saturação por 

bases

(mg dm3) (mmolc dm3) (%)

Baixo < 15 < 1,5 < 5 < 50

Médio 1530 1,53,0 59 5070

Alto > 30 > 3,0 > 9 > 70

Tabela 2.  Interpretação de resultados de análise de solo para mi
cronutrientes na camada arável do solo para citricultura e 
cafeicultura.

Classes de 
teores B Cu1 Mn Zn

                 (mg dm3)               

Baixo < 0,6 < 2,0 < 5,0 < 5,0

Médio 0,61,0 2,05,0 5,010,0 5,010,0

Alto > 1,0 > 5,0 > 10,0 > 10,0

1  Valores acima de 10 mg dm3 podem causar toxicidade às raízes dos 
citros.

Com base nesses valores e também na interpretação dos 
resultados das análises de folhas para ambas as culturas (Tabelas 
3 e 4), as doses de nutrientes são definidas considerando a fase de 
desenvolvimento das plantas, a produtividade no campo e a quali
dade desejada do produto.

No caso do café, ainda foi discutido o manejo para dife
rentes estratégias de condução dos cafezais, com atenção para o 
suprimento de enxofre e ajuste das doses, dependendo do tipo de 
manejo de poda. Por último, foi dado destaque às aplicações de 
micronutrientes, via solo ou via foliar, em função da disponibilidade 
e do custo das fontes.
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Tabela 3.  Faixas para interpretação de teores de macro e micronutrientes 
nas folhas de citros, geradas na primavera, com seis meses de 
idade, de ramos com frutos de 2 a 4 cm de diâmetro.

Nutriente Baixo Adequado Alto

                   (g kg1)               

  N1 < 25 2530 > 30

P < 1,2 1,21,6 > 1,6

K < 12 1216 > 16

Ca < 35 3550 > 50

Mg < 3,5 3,55,0 > 5,0

S < 2,0 2,03,0 > 3,0

                  (mg kg1)             

B < 50 75150 > 150

Cu < 10 1020 > 20

Fe < 50 50150 > 150

Mn < 35 3570 > 70

Zn < 50 5075 > 75

Mo < 0,5 0,52,0 > 2,0

1  Para limões e lima ácida Tahiti, as faixas de interpretação do teor 
de N foliar (mg kg1) são: < 20 = baixo, de 20 a 24 = adequado e  
> 24 = alto.

Tabela 4.  Faixas para interpretação de teores de macro e micronutrien
tes nas folhas de café, coletadas em ramos com frutos.

Nutriente Baixo Adequado Alto

                   (g kg1)               

N < 25 2530 > 30 

P < 1,2 1,22,0 > 2,0 

K < 20 2030 > 30 

Ca < 10 1015 > 15 

Mg < 3,0 3,05,0 > 5,0

S < 1,5 1,52,0 > 2,0 

                  (mg kg1)             

B < 60 60100 > 100 

Cu < 10 1020 > 20 

Fe < 50 50200 > 200 

Mn < 50 50200 > 200 

Zn < 20 2040 > 40 

Mo < 0,1 0,10,2 > 0,2 
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Abreviações: B = boro; Ca = cálcio; Cu = cobre; Fe = ferro; ICP-OES = espectrometria de emissão óptica por plasma de argônio; K = potássio;  
Mg = magnésio; Mn = manganês; N = nitrogênio; P = fósforo; S = enxofre; UV-Vis = ultravioleta visível; Zn = zinco.

Os critérios mais importantes para a recomendação 
de adubação das culturas são a fertilidade do solo, 
obtida a partir dos resultados da análise química, 

e o cálculo da quantidade de fertilizantes para repor os nutrientes 
exportados pelas colheitas, evitando, assim, o empobrecimento 
do solo. Para tanto, é imprescindível conhecer a concentração dos 
nutrientes na planta e a produtividade das culturas. 

Os valores de referência das concentrações de nutrientes 
no milho estão em uso há mais de 20 anos (RAIJ et al., 1996; 
CANTARELLA; DUARTE, 2004), a despeito do aumento de 
produtividade, da evolução das cultivares e da diferenciação dos 
sistemas produtivos, especialmente com a introdução da safrinha 
e com a ampla adoção do sistema plantio direto. Destacase a evo
lução do manejo cultural, incluindo o adensamento populacional, 
a redução do espaçamento entre linhas e o aumento da adubação 
nitrogenada. 

Visando atualizar os valores de referência para estimar a 
exportação de nutrientes pela cultura do milho, determinaram-se 
as concentrações de macro e micronutrientes nos grãos oriundos 
de diferentes regiões produtoras, na safra de verão e na safrinha, 
em 41 genótipos representativos do mercado. Foram utilizadas  
175 amostras de grãos de milho obtidas em experimentos de ava
liação de cultivares e em 22 ensaios de manejo do solo, oriundas 
de cinco estados (São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul). 

As amostras foram analisadas quanto à concentração de 
nutrientes no Laboratório de Fertilidade do Solo e Nutrição de 
Plantas do Instituto Agronômico, em Campinas, de acordo com 
a metodologia descrita por Bataglia et al. (1978). Para tanto, os 
grãos foram secos em estufa a 60 oC por 24 horas, armazenados em 
condição ambiente e depois moídos em moinho tipo Willey com 
peneira de 1,0 mm, sem descartar o resíduo, o qual foi macerado 
manualmente em almofariz. Nas parcelas experimentais onde foram 
obtidas as amostras foram determinadas a produtividade de grãos, 
corrigida para 13,5% de umidade (PEPLINSKI et al., 1989).  
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Os elementos P, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn e Zn foram determina
dos por espectrometria de emissão óptica por plasma de argônio (ICP 
OES). O K foi determinado por espectrometria de absorção atômica em 
chama no modo emissão, já que para ele a determinação por ICP-OES 
nem sempre produz resultados confiá veis, por ser um elemento de fácil  
atomização. O B foi analisado por via seca e determinado com 
azometinaH por espectrometria UVVis (ultravioleta visível ou colo
rimétrico). O N foi avaliado pelo método Kjeldahl, o qual consiste na  
digestão da amostra com ácido sulfúrico e catalizadores e destilação do 
nitrogênio presente na solução ácida resultante, seguida de titulação. 
Utilizaramse 0,10 g da amostra moída para a análise de N, 0,25 g para 
a análise de B e 0,50 g para a análise dos demais nutrientes.

Ressalta-se que quase a totalidade das amostras de tecidos 
vegetais analisadas nos laboratórios de rotina é de folhas, reque
rendo, assim, ajustes para a análise de grãos, desde a moagem até a 
determinação analítica, devido às baixas concentrações de nutrientes.  

CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES 
Em relação à exportação, a ordem de concentração dos 

nutrientes nos grãos foi a seguinte: N > K > P > Mg > S, em  g 
kg1, e Ca > Zn > Fe > Mn > B > Cu, em mg kg1 (Tabelas 1 e 2).

A grande variabilidade dos resultados observada entre 
ambientes e cultivares (Tabelas 1 e 2), especialmente para N, seguido 
de K e Cu, dificultou a estimativa da exportação de nutrientes a 
partir dos valores médios, bem como sua diferenciação entre safra 
de verão e safrinha. 

No milho de verão, observou-se nítida redução da concentra
ção de N, S e Cu com o aumento da produtividade e da massa dos 
grãos (dados não apresentados), evidenciando a menor exportação 
de nutrientes por unidade de grãos nas lavouras com altas produ
tividades, corroborando com o estudo de Carlone e Russel (1987), 
nas condições norteamericanas. Uma possível explicação para a 
ausência deste fato no milho safrinha são as menores produtividades 
máximas e a maior heterogeneidade dos ambientes e sistemas de 
produção, comparadas às do milho de verão. 

 CONCENTRAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE  
NUTRIENTES NOS GRÃOS DE MILHO
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Tabela 1.  Produtividade, massa de 100 grãos, índice de grãos boiantes e concentração de macro e micronutrientes por ambiente (média do grupo de 
cultivares).

Época Ano Local Cultivares Produtividade N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn B 

(kg ha1)      (g kg1)    (mg kg1)   (g kg1)            (mg kg1)        

Safra 2013/14 Capão Bonito, SP 13 10.355 12,9 2,1 3,3 44,6 1,0 0,9 12,9 4,9 1,6 17,4 4,8

Safra 2013/14 Mococa, SP 13 3.428 17,0 1,9 3,1 45,8 0,9 1,0 13,0 5,5 2,4 22,3 5,0

Safra 2013/14 Itararé, SP 13 9.635 13,7 1,6 2,8 40,8 0,9 0,9 12,9 4,6 1,5 13,6 5,3

Safra 2013/14 Votuporanga, SP 13 8.320 15,8 2,5 3,5 50,5 1,1 1,1 15,5 5,6 1,8 17,1 5,6

Safra 2014(1) Capão Bonito, SP 7 11.141 11,1 2,5 3,6 39,1 1,1 0,8 15,9 4,1 1,4 15,6 5,1

Safra 2014(1) Mococa, SP 7 9.919 13,3 2,2 3,3 26,7 1,0 0,9 11,9 4,8 1,4 17,4 5,2

Safra 2014/15 Castro, PR 14 13.447 13,3 2,0 2,8 39,5 1,1 0,8 17,5 4,4 1,3 17,0 4,8

Safra 2014/15 Itaberá, SP 14 13.334 14,5 2,2 3,0 45,4 1,1 0,8 16,2 4,9 1,4 17,8 3,0

Média 9.947 13,9 2,1 3,2 41,6 1,0 0,9 14,5 4,8 1,6 17,3 4,8

Safrinha 2014 Mococa, SP 9 5.022 12,5 1,8 2,8 91,7 1,0 0,8 15,6 5,9 2,8 18,7 4,3

Safrinha 2014 Pedrinhas, SP 9 8.163 13,6 2,0 2,7 56,1 1,2 1,0 13,4 5,0 2,4 20,3 4,2

Safrinha 2014 Ibirararema, SP 9 8.452 13,5 1,9 2,6 42,0 1,1 0,9 11,5 4,7 2,4 16,8 3,5

Safrinha 2014 Dourados, MS 10 5.502 12,8 2,1 2,8 75,3 1,1 0,9 15,7 5,6 2,3 16,6 3,5

Safrinha 2014 Naviraí, MS(2) 10 6.408 13,5 2,1 2,8 39,6 1,1 1,0 12,3 4,1 1,3 16,4 2,7

Safrinha 2014 Sidrolândia, MS 10 7.875 12,8 2,6 3,5 31,5 1,2 0,9 11,6 4,0 1,4 18,2 4,0

Safrinha 2015 Sorriso, MT 6 9.295 13,0 2,4 3,7 37,8 1,1 0,9 15,4 4,1 1,2 17,1 4,4

Safrinha 2015 Nova Mutum, MT 6 9.115 11,7 2,1 3,7 85,5 1,0 0,9 12,4 5,0 1,7 20,2 3,9

Safrinha 2015 Sapezal, MT 6 9.295 14,7 2,3 3,4 34,0 1,0 0,9 11,2 4,6 1,4 17,2 2,8

Safrinha 2015 Rondonópolis, MT 6 9.084 12,9 2,0 3,3 31,5 0,9 0,8 11,6 4,1 1,4 13,3 3,9

Média 7.821 13,1 2,1 3,1 52,5 1,1 0,9 13,1 4,7 1,8 17,5 3,7

(1) Irrigado.

EXPORTAÇÃO DE NUTRIENTES PELA CULTURA

A quantidade exportada de cada nutriente foi calculada 
multiplicandose a concentração do nutriente pela produtividade 
de grãos da parcela experimental ou, quando a amostra era com
posta, pela média da produtividade da cultivar no experimento. 
Esta foi calculada para grãos com umidade igual ou pouco inferior 
a 13,5% .  

A exportação total de nutrientes aumentou linearmente com 
o aumento da produtividade de grãos, correspondendo a 2,1% de 
nutrientes nos grãos com 13,5% de umidade (DUARTE et al., no 
prelo). Para os elementos Ca, B e Cu, os coeficientes de correlação 
entre exportação e produtividade foram os mais baixos, o que pode 
estar relacionado às suas baixas concentrações nos grãos. 

Houve grande variação nos valores de exportação mesmo 
para produtividades semelhantes (Figura 1). No caso do N, os 
valores de exportação variaram de 157 a 232 kg ha1 quando a 
produtividade estava acima de 12 t ha1. Isto está relacionado ao 
grande impacto, no cálculo da exportação, dos valores elevados da 
produtividade, que são multiplicados pelas diferentes concentrações 
de N nos grãos. 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE REFERÊNCIA

Considerandose que a evolução do manejo da cultura e das 
cultivares é contínua, os valores de referência relativos aos teores 
de nutrientes exportados pelo milho retratam a realidade da maioria 
das lavouras em um determinado período. Assim, os valores obti
dos no presente trabalho são diferentes daqueles publicados 
no Boletim 100 do IAC há aproximadamente 20 anos (RAIJ et 
al., 1996) e/ou dos compilados por Cantarella e Duarte (2004, 
Tabela 3), os quais superestimam os teores atuais de N, P, K, S, 
Ca, Mg e Zn, e subestimam os de Cu e B no milho. 

No presente estudo, os valores médios de exportação de 
P, K, Fe, Mn, Cu e Zn, são menores em relação aos obtidos por 
Duarte (2003) em 45 amostras de milho verão, nas safras 1998/99 e 
2000/01, e aos apresentados por Resende et al. (2012), na compila
ção de diversas pesquisas brasileiras publicadas a partir de 1995, a 
saber: N = 15,7 g kg1; P = 3,1 g kg1 e K = 3,7 g kg1. Em comparação 
aos dados mais recentes de Oliveira Junior et al. (2010), resultado 
do levantamento da exportação média de nutrientes em centenas de 
amostras recebidas em laboratório de rotina, os valores do presente 
trabalho são semelhantes para K (3,2 g kg1) e inferiores para P  
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(2,7 g kg1). Comparados aos resultados de pesquisas desenvolvidas 
na América do Norte e publicados após os anos 2000, também houve 
redução nos valores de P e K (HECKMAN et al., 2003; HOSSAIN, 
2006; BINFORD, 2010; BENDER et al., 2013). 

Os valores individuais de cada nutriente foram organizados 
em faixas de valores mínimos e máximos, os quais representam a 
média das dez amostras com os menores e os maiores valores de 
exportação, respectivamente (Tabela 3). A diferença relativa entre 
as faixas de valores mínimo e máximo é muito ampla para Ca e B, 
dez e seis vezes, respectivamente, dificultando o emprego de valores 
de referência para o cálculo da exportação de ambos os nutrientes 
pelo milho. As dificuldades analíticas para a determinação de Ca e 
B impostas pela baixa concentração dos elementos nos grãos, em 
relação à concentração nos tecidos foliares, deve ter contribuído 
para essa grande amplitude. Acrescentamse o Fe, o Mn e o Cu 
entre os nutrientes que apresentam maior amplitude entre os valo
res mínimos e máximos, variando em cerca de três vezes. Para N, 
P, K, Mg, S e Zn – os elementos mais exportados pela cultura – a 
variação entre as faixas foi de duas vezes. 

Levandose em consideração os valores médios (o maior 
entre safra e safrinha) e, no caso de P e K, que são muito críticos 
para o cálculo da adubação do milho, os valores máximos em 90% 
das lavouras, sugerese utilizar no Brasil os seguintes valores de 

referência para o cálculo da exportação de nutrientes pelo milho:  
N = 14,0; P = 2,6; K = 3,7; Ca = 0,1; Mg = 1,1; S = 1,0 (g kg1);  
Fe = 15,0; Mn = 5,0; Cu = 2,0; Zn = 18,0; B = 5,0 (mg kg1). 
Com a atualização dos valores de referência, notase que, dentre 
os nutrientes NPK utilizados na adubação do milho, o P apresenta 
a maior redução nas estimativas de exportação, passando de 9,2 
para 6,0 kg de P2O5 por tonelada de grãos, seguido pelo potássio, 
que passa de 6,0 para 4,5 kg de K2O por tonelada de grãos. Mesmo 
com as diferenças entre ambientes (fertilidade do solo, adubação 
e outras práticas de manejo) e cultivares, serão pouquíssimos os 
casos em que a exportação será superior a estas referências, em 
condições de campo. 

Diante da grande variabilidade existente entre ambientes e 
cultivares, não se justifica a diferenciação de valores de referência 
por época de semeadura. De maneira geral, destacamse teores 
ligeiramente superiores de N, Fe e B na safra de verão, e de Ca e 
Cu na safrinha. Na safra de verão, em comparação à safrinha, o 
manejo da adubação nitrogenada tende a favorecer melhor a nutrição 
da planta e o clima é mais chuvoso, podendo encharcar o solo e 
aumentar a absorção do Fe na forma reduzida pela planta.  

Ressalte-se que estes valores são válidos para amostras secas 
e mantidas em condição natural até a moagem e pesagem para a 
análise, as quais entram em equilíbrio com a umidade do ar. 

Figura 1.  Exportação de nitrogênio, fósforo e potássio nos grãos de milho, expressos em kg ha1 de N, P2O5 e K2O, respectivamente, em função da 
produtividade de grãos.
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Tabela 2.  Cultivares de milho, empresas produtoras, programas de melhoramento, números de amostras obtidas por época de cultivo e concentração 
de macro e micronutrintes.     

Cultivar Empresa
Número de amostras N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn B

Safra Safrinha Total      - - - (g kg-1) - - - (mg kg-1) - (g kg-1) -   - - - - - - - - (mg kg-1) - - - - - - - - - 

1 BM 915 PRO Biomatrix 2 2 4 12,4 1,9 2,9 48,5 1,0 0,9 12,4 4,5 1,9 19,4 3,3
2 AL Piratininga CATI 4 3 7 15,5 2,1 2,9 56,3 1,1 1,0 14,9 5,7 1,8 18,8 4,4
3 2B210 PW Dow 2 2 4 11,9 2,0 3,3 39,5 0,9 0,8 11,7 3,9 2,0 16,0 4,8
4 2B655 PW Dow 6 6 13,2 2,3 3,4 52,3 1,2 1,1 15,1 5,2 1,7 18,2 4,4
5 2B688 PW Dow 4 4 12,1 2,4 4,2 41,0 1,0 0,9 13,8 4,5 1,3 17,1 3,5
6 20A78 Hx Morgan 6 6 13,3 2,0 2,9 42,7 1,1 0,9 12,3 4,6 2,1 17,1 3,4
7 30A16 PW Morgan 4 4 15,4 2,3 4,2 42,3 1,0 1,0 15,1 5,2 1,9 16,5 5,7
8 30A37 HX e PW Morgan 6 10 16 14,2 2,1 3,1 49,0 1,0 1,0 12,2 4,7 1,8 15,5 4,8
9 AG 7098 PRO ou 

PRO2
Agoreceres 4 3 7 13,9 2,1 3,3 44,6 1,1 0,9 14,3 5,5 2,0 20,6 4,9

10 AG 8088 PRO2 Agoreceres 6 6 14,0 1,8 2,6 84,7 0,9 0,9 12,3 4,8 1,9 16,9 5,8
11 AG 8500 PRO Agoreceres 3 3 11,9 2,5 3,0 37,8 1,2 1,0 16,9 3,7 1,7 18,7 2,9
12 AG 8780 PRO ou 

PRO3
Agoreceres 4 4 14,2 2,1 3,0 65,8 1,0 0,8 30,4 3,9 1,5 17,2 5,3

13 AG 9025 PRO3 Agoreceres 2 2 13,0 2,2 3,2 29,0 1,1 0,9 14,1 4,8 1,4 14,9 3,1
14 AG 9030 PRO ou 

PRO2
Agoreceres 2 3 5 13,1 2,5 3,4 45,4 1,2 1,0 15,4 4,4 1,6 18,9 3,9

15 AG 9040 YG Agoreceres 3 3 12,1 2,1 2,6 49,7 1,1 0,9 11,0 4,1 1,2 16,6 3,2
16 AS 1555 PRO2 Agoreste 2 2 11,7 2,2 3,1 34,5 1,1 0,8 12,4 4,6 1,1 18,3 4,7
17 AS 1581 PRO Agoreste 4 3 7 13,7 1,8 2,9 44,3 1,0 0,9 11,3 5,0 2,0 17,0 4,5
18 AS 1656 PRO Agoreste 2 2 12,9 2,2 3,1 34,5 1,1 0,7 16,2 6,6 1,2 17,3 3,3
19 DKB 175 PRO2 Dekalb 4 4 15,6 2,1 3,4 32,8 0,9 1,0 14,1 4,8 2,0 18,2 5,0
20 DKB 177 PRO2 Dekalb 3 3 14,5 1,9 2,6 109,3 1,0 1,0 11,2 5,8 1,8 15,8 2,8
21 DKB 240 PRO ou 

PRO3
Dekalb 4 4 14,8 2,1 2,6 28,0 1,3 0,8 17,0 5,2 1,3 20,4 3,6

22 DKB 285 PRO Dekalb 2 3 5 12,7 2,5 3,6 43,0 1,2 1,0 15,1 4,5 1,5 18,1 4,1
23 DKB 290 PRO Dekalb 2 2 14,5 2,2 3,2 25,5 1,1 0,9 17,3 4,6 1,3 22,3 4,3
24 DKB 310 PRO Dekalb 2 2 12,5 2,0 2,9 70,5 1,1 0,9 10,3 5,5 1,4 15,9 2,4
25 DKB 340 PRO Dekalb 4 3 7 14,4 2,0 2,9 50,5 1,1 1,0 14,3 4,7 2,2 19,2 4,3

26 DKB 350 PRO Dekalb 4 3 7 14,6 1,9 2,7 87,6 1,0 1,0 14,8 5,5 1,9 19,2 4,1

27 DKB 390 PRO2 Dekalb 6 7 13 12,5 1,8 2,9 45,1 1,0 0,8 11,1 4,1 2,4 15,6 4,4

28 NS 50 PRO Nidera 4 4 13,4 1,9 2,9 35,5 1,0 0,9 12,4 5,8 1,6 17,1 4,8

29 BG 7046 Biogene 2 2 13,1 1,8 2,9 44,5 1,0 0,7 12,9 4,9 1,1 17,4 4,2

30 BG 7318 YH Biogene 2 2 12,7 2,3 2,6 28,0 1,1 0,9 13,6 4,2 1,6 15,2 3,5

31 P 1630 H Pioneer 2 2 13,6 1,9 3,2 22,0 1,1 0,7 11,6 3,8 0,6 13,5 3,6

32 P 2530 Pioneer 2 2 12,4 2,0 2,8 24,0 1,1 0,8 11,1 4,6 1,3 15,4 3,9

33 P 30F53 H ou YHR 
ou HR

Pioneer 8 7 15 12,9 2,1 2,9 43,8 1,0 0,8 14,1 4,1 1,5 17,3 3,3

34 P 30R50 YH NSR Pioneer 2 2 15,5 2,1 3,1 23,0 1,1 0,8 15,9 3,8 2,0 17,6 2,9

35 P 30S31 YH Pioneer 4 4 14,5 2,2 3,5 53,3 1,1 1,0 12,6 4,7 1,3 19,0 4,1

36 P 32R22 H Pioneer 2 2 15,0 2,3 3,3 152,5 1,3 0,9 14,1 6,2 1,3 17,1 3,9

37 P 3646 H Pioneer 3 3 12,5 2,3 3,1 44,2 1,2 0,9 12,5 4,8 1,9 16,4 4,0

38 P 3862H Pioneer 4 4 13,6 2,3 3,3 36,3 1,1 1,0 14,8 5,6 1,6 19,4 4,9

39 P 4285 H Pioneer 3 3 13,8 2,1 3,1 67,8 1,1 1,0 16,1 7,0 2,7 19,2 4,1

40 Fórmual TL Syngenta 2 7 9 12,3 2,3 3,1 36,7 1,1 0,9 13,2 4,7 1,2 16,0 3,9

41 Status VIP3 Syngenta 4 4 14,9 2,0 3,1 39,0 1,0 0,9 13,3 4,7 2,1 16,1 4,7
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Tabela 3.  Média geral e subdividida em safra de verão e safrinha, intervalos de valores mínimos e máximos e valores de referência utilizados desde 
1996 e proposição.

N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn B 

          (g kg1)        (mg kg1)        (g kg1)                     (mg kg1)               

Conjunto de 197 amostras em 2014 e 2015

Média geral 13,5 2,1 3,1 49 1,1 0,9 13,8 4,8 1,7 17,4 4,2

Média safra verão 13,9 2,1 3,1 45 1,0 0,9 14,3 4,9 1,6 17,2 4,6

Média safrinha 13,1 2,1 3,0 53 1,1 0,9 13,2 4,7 1,9 17,7 3,7

Faixa mínimo 10,3 1,4 2,1 20 0,8 0,7 8,3 3,2 0,8 11,7 1,4

Faixa máximo 17,7 2,9 4,3 192 1,4 1,2 27,0 8,0 3,0 24,7 7,8

Valores de referência desde 1996

Média 17 (1) 4,0(1) 5,0(1) 400 1,7 1,2(1) 1,1 25,1 3,1

Novos valores de referência - proposição

Média 14,0 2,6 3,7 0,1 g kg1 1,1 1,0 14,0 5,0 2,0 18,0 5,0

(1) Boletim 100 IAC (Raij et al., 1996); demais valores de acordo com compilação realizada por Cantarella e Duarte (2004).
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– GLOBAL PECUS –
PECUÁRIA DO FUTURO

Silvia Regina Stipp1

Eros Artur Bohac Francisco2

O IPNI Brasil organizou um Simpósio, em âmbito 
nacional, sobre o manejo adequado de nutrientes em 
pastagens. Realizado em Cuiabá, o evento reuniu 

234 pessoas de diversos setores da cadeia pecuária – engenheiros 
agrônomos, zootecnistas, técnicos, consultores, produtores, exten
sionistas e pesquisadores – provenientes de oito estados. Onze 
palestrantes discutiram o atual sistema de produção pecuária e as 
técnicas avançadas de manejo das pastagens e do sistema de pro
dução pecuário para alta produtividade e lucratividade. 

A seguir, estão resumidas as principais mensagens deixadas 
pelos palestrantes.

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS DA PECUÁRIA

Cenários

A pecuária de corte vem passando por grandes transfor
mações com o decorrer dos anos. Vivese um período promissor  
para o mercado, visto que o país detém o maior rebanho comercial 
bovino do mundo e a carne brasileira começa a ganhar cada vez 
mais espaço no comércio internacional, tornando o país o segundo 
maior exportador mundial de carne de boi, superando a Austrália 
e os Estados Unidos. 

O sucesso da pecuária brasileira no mercado internacional  
decorre de uma série de fatores. Esse movimento positivo foi 
iniciado com a substituição da pecuária de reserva de valor pela 
eficiência produtiva – o boi deixou de ser uma moeda e passou a 
ser um investimento produtivo. A partir dessa decisão estratégica, 
o país ganhou poder de oferta, passou a trabalhar com preços ainda 
mais competitivos, voltado para a qualidade.

Os principais competidores da carne brasileira – Estados 
Unidos, Austrália, Índia e China – apresentam desafios nos âmbi
tos climáticos, produtivo e de comercialização. Nesse sentido, o 
pecuarista precisa aproveitar as oportunidades para a exportação, 
principalmente para o mercado asiático, que só em 2017 representou 
40% do volume embarcado externamente (Figura 1).

Embora as perspectivas sejam otimistas também para o 
mercado nacional, o setor deve lembrar que o país ainda passa por 
incertezas políticas e econômicas que podem influenciar nos movi
mentos do mercado da bovinocultura de corte. Com a oscilação de 
preços nos mercados, seja por conta de oferta e demanda, seja por 

políticas econômicas, é necessário uma boa gestão da atividade, 
por parte dos pecuaristas, para evitar perdas e auferir mais ganhos. 

Resultados de pesquisa realizada pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária (CNA) em parceria com o Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), da ESALQ/USP, em 
13 estados brasileiros (Acre, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rondônia, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Tocantins), por meio do Projeto Campo 
Futuro, mostraram que, em 10 anos, a produtividade média da pecuária  
nacional cresceu mais de 22%. Considerando que 90% da produção 
pecuária é a pasto, o manejo das pastagens é a principal estratégia 
utilizada para elevar a produtividade.

Além  do  manejo  das  pastagens,  outras estratégias  também  
possibilitam  a  melhora dos índices produtivos, como: investimento 
em genética e alimentação (concentrado), confinamento de  animais 
mais jovens aliado ao uso de tecnologias de ponta e estratégias de 
compra dos animais de reposição, integração lavourapecuária (ILP) 

Figura 1.  Exportações brasileiras de carne bovina por país (% de volume 
exportado).

Fonte: ABIEC/Secex (2016). 
Crédito: Sérgio de Zen.
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e diversificação da produção. Investir em animais de alta genética é 
importante devido à demanda da sociedade por “carne premium”. A 
utilização de animais mais jovens no confinamento é essencial para 
assegurar eficiência de deposição de massa muscular e de tecido adi
poso – importante para propiciar um acabamento ideal de carcaça. A 
diversificação da produção favorece o pecuarista, já que ele passa a 
atuar em mais de um mercado, diminuindo, assim, o risco da atividade.  

Todos esses fatores proporcionam um boi de melhor quali
dade, padronizado e um rendimento financeiro maior, com preços 
mais altos e premiações. Pelo lado da indústria, um produto com 
maior padronização facilita o escoamento e a venda para clientes 
mais exigentes.

Tendências

O futuro da pecuária está garantido no Brasil, porém, a 
questão atual é saber como cada produtor rural se enquadrará na 
nova realidade da agropecuária de precisão.

Estimase que quatro em cada dez pecuaristas terão que aban
donar a atividade na próxima década caso não demonstrem ganhos 
de competitividade e nem incluam a sucessão familiar na pauta de 
seus negócios. Ainda que com menor número de produtores, menor 
rebanho e menor área de pasto, o setor sempre produzirá mais, melhor 
carne e carne mais segura, com preço menor. Os produtores nacionais 
precisam focar na aplicação de novas tecnologias e em mudanças 
na gestão de suas fazendas caso pretendam continuar no mercado. 

É preciso integrar para crescer. Quanto mais complexo e 
dinâmico o negócio, maior a necessidade de trabalhar em equipe. O 
momento exige o diálogo entre produtor, consultor, gerente e filhos 
(sucessor e herdeiros). Alianças estratégicas com outros produtores 
e maior integração entre indústrias de insumos, produtores e frigorí
ficos são necessárias para assegurar a competitividade brasileira no 
mercado global. A capacidade de criar esse diálogo divide o setor em 
dois grupos: o pecuarista tradicional, que perde espaço e rentabili
dade, e o produtor vencedor, que expande sua atividade (Figura 2).

O ponto de partida para uma agropecuária competitiva 
é construir um modelo de negócio personalizado. A pecuária 
sustentável será protagonizada por produtores que combinarem 
tecnologia com gestão de componentes diversos de sua atividade, 
como animais, máquinas, pessoas e redes. O produtor precisa se 
tornar um empresário.

O planejamento adequado e o gerenciamento dos custos para 
a melhor utilização dos recursos e fatores de produção disponíveis, 
com foco em maior produtividade, é fundamental para uma pecuária 
de corte sustentável. É na elaboração do planejamento estratégico 
que são definidos os objetivos de longo prazo e as ações estratégicas 
que permitirão atingir os objetivos.

MANEJO DA ADUBAÇÃO E PRODUÇÃO DE FORRAGEM

A adubação das pastagens é uma das etapas mais importantes no 
estabelecimento de qualquer sistema de produção pecuário sustentável 
e lucrativo. Para isto, é essencial avaliar e corrigir a fertilidade do solo, 
tendo como principal objetivo o aumento da produção de forragem.

Embora a adubação seja uma prática tecnicamente compro
vada para a sustentabilidade das pastagens, somente nos últimos anos 
tem aumentado o interesse de técnicos e produtores pela sua adoção. 
Segundo dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos 
(ANDA), apenas 1,5% do volume total de fertilizantes comerciali
zados no país é destinado à pastagem.

A tecnologia de intensificação da produção de carne por meio 
da correção e adubação do solo traz ganhos técnicos e econômicos.

Figura 2.  O pecuarista tradicional de hoje e o pecuarista empresário de 
amanhã.

Crédito: Francisco Vila.

Na pastagem extensiva, o potencial de produção de forragem 
é limitado, na quase totalidade das regiões brasileiras, pela baixa 
fertilidade natural dos solos, associado à competição entre plantas 
forrageiras e plantas invasoras, fatores de crescimento (luz, água, 
nutrientes e espaço), ataque de pragas e doenças e erros de manejo 
do pastejo (subpastejo e superpastejo).

Nas pastagens intensivas sem irrigação, uma vez eliminadas 
aquelas limitações, o potencial de produção de forragem passa a 
ser estabelecido pelo volume e distribuição das chuvas na região e 
pelas doses de adubação, principalmente, pelo nível de nitrogênio 
(N) aplicado. Na possibilidade de irrigar a pastagem, o potencial de 
produção de forragem passa a ser limitado pela disponibilidade dos 
elementos climáticos (temperatura e luz), pelo potencial genético 
da planta forrageira e pelo nível de adubação.

À medida que aumenta a intensificação da produção, o 
custo médio da arroba diminui, pois as despesas administrativas 
e os custos fixos que estão envolvidos no cálculo operacional se 
diluem, aumentam o lucro/hectare, a relação benefício/custo e a 
lucratividade. Além disso, há também ganho no capital terra.

Resultados comparativos entre sistemas de pastejo intensi
vos de sequeiro e intensivos irrigados, obtidos em experimentação 
desenvolvida em fazendas de pesquisa e comerciais em várias 
regiões do país, mostraram que há possibilidade de uma pastagem 



INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 163 – SETEMBRO/2018  19

intensiva suportar, só com suplemento mineral na dieta, uma taxa de 
lotação média anual de 5 a 7 UA/ha em sistemas de sequeiro (sem 
irrigação), produzir ganho de 0,75 kg/animal/dia e produtividade de  
56 @/ha/ano. Associando-se a suplementação (múltiplo e concen
trado) às tecnologias de correção e adubação no sistema irrigado, 
é possível obter ganho de 1,25 kg/animal/dia, com taxa de lotação 
média anual de 12 UA/ha e produtividade de 144 @/ha/ano.

Quanto à relação beneficio/custo da intensificação da pasta
gem, observou-se que a cada R$ 1,00 investido no programa de cor
reção e adubação do solo houve um retorno de R$ 0,90, comparado a  
R$ 0,41 no sistema sem adubação e correção.

Devese considerar que o aumento na taxa de lotação resul
tante do uso de fertilizantes implica em custos adicionais com a 
compra de mais animais, suplementos, vacinas, etc. Os custos com a 
compra de animais pode representar entre R$ 5 (nos ciclos de baixa) 
e R$ 8 (nos ciclos de alta) para cada R$ 1 investido no programa 
de correção e adubação do solo da pastagem.  

 O manejo adequado dos fertilizantes é norteado por quatro 
princípios científicos: fonte certa, dose certa, local certo e época 
certa. Esses são os fundamentos do Manejo 4C e das Boas Práticas 
para o Uso Eficiente de Fertilizantes (BPUF), as quais têm como 
objetivo propiciar as condições adequadas para o suprimento balan
ceado de nutrientes para a cultura e ao mesmo tempo minimizar as 
suas perdas. O manejo 4C deve ser definido a campo e para cada 
situação específica. Assim, determinar quais práticas são corretas 
para uma dada fazenda depende do tipo de solo, das condições 
climáticas, da cultura, das condições de manejo e de outros fatores 
específicos do local.

O manejo 4C tem impacto direto nos resultados de produ
tividade e na eficiência de uso dos fertilizantes:

Fonte certa: é preciso optar por fontes de fertilizantes 
adequadas ao sistema de produção, à necessidade da cultura, às 
propriedades do solo e à sua capacidade de fornecimento.

Dose correta: é preciso ajustar a quantidade de fertilizante 
a ser aplicada com a necessidade da cultura, levando em conta o 
fornecimento pelo solo e a composição do produto.

Época certa: é preciso sincronizar o fornecimento e a dispo 
nibilização dos nutrientes com a demanda das plantas. A disponibi
lização e a absorção de nutrientes variam de acordo com a cultura, 
com o nutriente, com as condições do solo e do ambiente e com o 
tipo de fertilizante.

Local certo: É preciso colocar os nutrientes onde eles são 
necessários e mantêlos onde as culturas possam absorvêlos. Para isso, 
a metodologia de amostragem e a forma de aplicação são decisivos 
(a lanço, localizado, incorporado, em cobertura, via foliar) (Figura 3). 

 Os fertilizantes são fatores de produção com forte influência 
na produtividade. Portanto, a sua correta utilização pode significar 
a diferença entre lucro e prejuízo. 

Nem todo fertilizante é igual. Apesar do processo genérico 
de obtenção da maioria dos fertilizantes ser o mesmo, existem dife
renças entre eles. As necessidades da pastagem podem ser atendidas 
por fertilizantes simples ou compostos, balanceados  e equilibrados, 
contendo os nutrientes que são necessários. Os fertilizantes com
postos representam a maior parte dos fertilizantes comercializados.

As mais diversas composições de nutrientes podem ser obti
das – NP, NK, NPK –, as quais podem conter, frequentemente, outros 
nutrientes, como S e micronutrientes. A composição de matérias 
primas pode variar para uma mesma fórmula, inclusive com o 
emprego de inertes ou óxidos de Ca e Mg.

Figura 3.  Distribuição desigual dos grânulos da formulação 200020 com 
equipamento de discos duplos rotativos, em função da diferença 
de granulometria e densidade das partículas.

Crédito da foto: Leandro Gimenez.

           

É importante fazer uma análise comparativa do custo dos 
produtos e das fontes primárias de nutrientes que são fornecidas 
nas fórmulas, levando em conta a confiabilidade e a praticidade 
desta forma de adubação. O melhor fertilizante é aquele que atende 
com maior eficiência e menor custo as necessidades apontadas na 
análise de solo e planta. 

O sucesso do manejo do solo visando a otimização no 
fornecimento dos nutrientes às plantas depende da tecnologia de 
aplicação de corretivos e fertilizantes.  

A tecnologia de aplicação envolve diversas áreas do conhe-
cimento agronômico, como propriedades dos corretivos e fer
tilizantes, máquinas aplicadoras, fertilidade do solo e nutrição 
mineral de plantas. Desta forma, para que se possa alcançar êxito 
na aplicação dos corretivos e fertilizantes, devem ser considerados 
vários aspectos ligados à tecnologia de aplicação associados aos  
resultados de testes de aplicação de corretivos e fertilizantes que 
foram conduzidos em condições de campo.

As características físicas, químicas e físicoquímicas dos ferti
lizantes e corretivos são determinantes para o desempenho qualitativo 
e quantitativo da aplicação. As principais características que devem  
ser analisadas são:  estado físico, granulometria, dureza dos grânulos, 
fluidez ou escoabilidade, densidade, higroscopicidade e empedramento. 

Além do tamanho dos grãos, o seu formato também é impor
tante, e a forma granulada é a mais comum e também a que apresenta 
melhor desempenho, considerando os aspectos de fluidez, higroscopi
cidade e empedramento, pois implica em menor superfície de contato e 
exposição ao meio. O maior problema está na fração pó do fertilizante, 
que pode provocar o entupimento da saída de adubo da adubadora.

A segregação de fertilizantes pode ocorrer tanto no transporte 
e manuseio do produto quanto na aplicação no campo. Em ambos 
os casos, o problema se torna ainda maior com o uso de produtos 
contendo mais de um nutriente (misturas NPK), embora também 
ocorra com o uso de um produto simples. Quando um fertilizante que 
apresenta grânulos de tamanhos e densidades distintos é submetido ao 
lançamento mecânico, poderão ocorrer variações na dosagem e nos 
teores dos nutrientes ao longo da faixa de aplicação. Nesse sentido, 
na aplicação de um fertilizante NPK, por exemplo, composto pela 
mistura de ureia, DAP e cloreto de potássio, há uma variação expres
siva nos teores de NPK da fórmula ao longo da faixa de  aplicação 
(Figura 4), causada pela variação no peso dos grânulos de ureia (mais 
leves) e de DAP e cloreto de potássio (mais pesados).

A dureza dos grânulos também é fator importante a ser 
considerado, e é função da matériaprima utilizada na fabricação 
do insumo e da umidade do ambiente, podendo apresentar  compor
tamentos  denominados  de  “moles”  até  “muito  duros”, que estão 
associados à sua dissolução e à tendência de rompimento ou quebra.

               Centro                      5 m                  10 m              15 m
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Figura 4.  Aplicação a lanço de NPK. A largura de aplicação das partícu
las leves (ureia) é menor do que a largura de aplicação das 
partículas mais pesadas (DAP e KCl).

Fonte: Pedro Henrique Cerqueira Luz.

A utilização de técnicas de agricultura de precisão com a 
finalidade de manejar a variabilidade dos atributos de fertilidade do 
solo introduz um fato novo nas lavouras, pois passase a analisar 
as áreas agrícolas individualmente quanto ao tipo e quantidade de 
fertilizantes a receber. Porém, somente a aplicação georeferenciada 
em taxa variável não garante a qualidade do perfil transversal.

Resultados de testes de aplicação demonstram que não é 
aconselhável generalizar as recomendações quanto à largura e 
velocidade de trabalho e tipo de equipamento a ser utilizado para 
cada insumo, pois as variações nas condições do ambiente, dos 
insumos e  do  equipamento  interferem  nos  resultados.  Portanto,  
os testes de aplicação devem ser realizados frequentemente, para 
cada tipo de produto e máquina a ser utilizada, associados ao cons
tante treinamento de operadores no campo (Figura 5).

Antes de adubar, é necessário ajustar a infraestrutura das 
fazendas em relação à disponibilidade de espaço nos cochos para 
fornecimento de sal mineral e/ou de suplementos proteicos e/ou 
outros suplementos, como energéticos, volumosos, entre outros. 
Da mesma forma, devese dar atenção ao acesso dos animais ao 
cocho de água, à localização das aguadas, etc. Esses detalhes fazem 
a diferença entre o sucesso e a frustração nas adubações das pas
tagens. Cada propriedade tem as suas peculiaridades e, portanto, 
merece análise individual, para que a adubação seja bem sucedida. 

Adubase a pastagem para elevar a produtividade de forra
gem, entretanto, é frequente observar elevadas perdas devido ao 
mal manejo. Muitos pecuaristas têm problemas com o subaprovei
tamento das pastagens. Com a adequação do manejo, o produtor 
pode aumentar a taxa de lotação sem aumentar o custo. Com a 
redução das perdas de forragem, há também diminuição do nível 
de invasoras nas áreas de super pastejo.

A exploração econômica da pastagem depende, principal
mente, da taxa de lotação. O manejo da pastagem, isto é, a eficiência 
do pastejo, que é a adequação da qualidade da forragem em relação 
à exigência nutricional dos animais, deve anteceder a preocupação 
em aumentar a produção dos pastos com a adubação.

A adubação deve estar sempre atrelada aos níveis de manejo 
de acordo com as variações na taxa de lotação.

TÉCNICAS PARA INTENSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO

Na busca por maior rentabilidade, o pecuarista tem procu
rado intensificar a sua produção com a utilização de tecnologias de 
processos e de insumos. Nesse sentido, temse utilizado técnicas 
para a diminuição da duração do ciclo de produção. 

O fator humano é um dos fatores-chave na intensificação 
da produção. O proprietário deve ter um elevado nível de envolvi
mento com o sistema de produção, ou ter uma pessoa de confiança 
que assuma tal papel com autonomia e excelência. Os funcionários 
devem ser treinados e capacitados para essa nova forma de produ
ção. E a gestão profissional e eficiente de todo o sistema determinará 
a permanência dos mais adaptados às mudanças. 

O pastejo deve permitir a maximização da produção animal 
sem prejudicar em nenhum aspecto as plantas forrageiras. Ao pensar 
em intensificar a produção, as divisões de pastagens devem ser o 
primeiro fator a ser observado na propriedade, visando maximizar 
o aproveitamento das forragens. Para que seja feito um correto tra
balho de redimensionamento da fazenda é importante ter em mãos 
o mapa da propriedade (Figura 6). Por meio dele é possível inserir 
os pontos de divisão atrelados à água e cocho, além de se obter a 
real dimensão da propriedade e, consequentemente, do valor a ser 
investido e do potencial de produção.

Figura 5.  Avaliação de aplicadores de corretivos e fertilizantes.
Crédito da foto: Leandro Gimenez.

Figura 6.  Mapa de fazenda com a identificação dos talhões e dos setores.
Crédito da foto: Welton Cabral.

O manejo do gado de forma segura, eficiente e com baixo 
estresse é um poderoso aliado na exploração sustentável da pecuária. 
Não requer grandes investimentos e pode aumentar o desempenho 
dos animais. Os animais devem ser bem tratados, com ração de 
qualidade, água limpa e sombreamento no pasto (Figura 7).

O fornecimento de suplementos  proteicos e energéticos é 
outra importante ferramenta de intensificação. Tem o objetivo de 
melhorar a conversão alimentar dos animais em pastagens, encurtar 
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Figura 7.  Os animais devem ser bem tratados, com ração de qualidade 
e água limpa.

Crédito da foto: Welton Cabral.

Figura 8. Pasto após soja, na integração lavourapecuária.
Crédito da foto: Flavio Augusto Portela Santos.

os ciclos reprodutivos, reduzir os ciclos de crescimento e engorda 
e aumentar a capacidade de suporte dos sistemas produtivos. Isso 
aumenta a eficiência de utilização das pastagens e supre a defi ciência 
de nutrientes nas diferentes épocas do ano, gerando um incremento 
na produtividade (@ produzidas/ha/ano). 

Outro instrumento de intensificação é a integração lavoura- 
pecuária (ILP). Para ser sustentável, a atividade tem que ser tec
nicamente adequada, ambientalmente correta, socialmente justa e 
economicamente viável.

Atualmente, a degradação das pastagens no Cerrado é o 
maior problema para a sustentabilidade da produção animal a pasto.
Como alternativa para a recuperação de pastagens degradadas, a 
ILP apresenta viabilidade técnica e econômica, na qual a produção 
da lavoura (grãos, fibras, etc.) é utilizada para cobrir os custos de 
preparo da área e aquisição dos corretivos e fertilizantes, ficando o 
pecuarista com a pastagem recuperada (Figura 8). Com a integração, 
há redução na incidência de pragas, doenças e plantas daninhas nas 
lavouras em função da rotação de culturas, baixando os custos de 

O IPNI Brasil acaba de lançar mais uma ferramenta 
agronômica de uso gratuito para avaliação da ferti
lidade do solo e recomendação de calagem e adubação 
em pastagens. Agora, pecuaristas, agrônomos, técni
cos e zootecnistas contarão com a ajuda do IPNI para  
interpretação dos resultados da análise de solo e para a 
definição da necessidade de calagem e adubação de suas 
pastagens localizadas nos estados de São Paulo e Minas 
Gerais e nos estados da região dos Cerrados. 

Para utilizar a ferramenta acesse http://brasil.ipni.net. 

FERRAMENTA AGRONÔMICA PARA RECOMENDAÇÃO 
DE CALAGEM E ADUBAÇÃO EM PASTAGENS

produção (redução da quantidade de defensivos agrícolas e custos de 
aplicação), e maior eficiência de utilização de corretivos e fertilizan
tes aplicados por meio de consorciação e /ou sucessão de culturas/
pastagem em uma mesma área. Resultados de pesquisa mostraram  
que a margem líquida de fazendas com ILP pode ser 165% maior 
frente à de propriedades com apenas agricultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando os recursos ambientais são explorados com eficiência, 

podemse estabelecer altas produtividades em sistemas de pasta
gens. Por isso, o sistema de produção de carne a pasto passou a ser 
muito competitivo como alternativa de utilização da terra.

Os índices de produtividade média da pecuária brasileira 
ainda estão muito aquém do seu potencial. Várias causas podem ser 
apontadas para essa baixa produtividade, como desconhecimento e 
nãoadoção de tecnologias disponíveis, manejo inadequado do reba
nho e formação e manejo das pastagens incorretos, o que contribui 
para a degradação das pastagens. Considerando que a maior con
centração do rebanho bovino é explorada em áreas naturalmente de 
baixa fertilidade e/ou que foram exauridas pelo cultivo de pastagens 
ou de outras culturas, a adubação, juntamente com outras estratégias 
de manejo, é de fundamental importância para tornar a atividade 
econômica, social e sustentável, sem causar danos ao ambiente.
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DIVULGANDO A PESQUISA

1 Engenheiro Agrônomo, Dr., Departamento de Fertilidade do Solo, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Ponta Grossa, PR; email: efcaires@uepg.br.
2  Professora, Dra., Departamento de Informática, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Ponta Grossa, PR; email: alainemg@uepg.br

NOVO MÉTODO PARA RECOMENDAÇÃO DE FOSFOGESSO
NO MANEJO DO PLANTIO DIRETO CONTÍNUO NO BRASIL

Eduardo Fávero Caires1; Alaine Margarete Guimarães2. Agronomy Journal, Madison, v. 110, n. 5, p. 1-9, 2018.

O fosfogesso (FG), ou gesso agrícola (CaSO4.2H2O), 
é utilizado na agricultura tropical e subtropical 
quando a acidez do subsolo se torna um importante 

fator limitante da produção. No entanto, as condições que promo
vem o aumento do rendimento das culturas com a aplicação de 
FG no sistema plantio direto ainda não estão bem definidas. Além 
disso, os métodos para estimar a necessidade de FG utilizados   no 
Brasil são, às vezes, imprecisos. 

Os métodos atualmente empregados no Brasil para calcular 
a necessidade de FG levam em consideração o teor de argila no 
subsolo. Portanto, duas fórmulas diferentes foram propostas para 
as regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, respectivamente: 

FG (kg ha1) = 5 × teor de argila do solo em g kg1 e 
FG (kg ha1) = 6 × teor de argila do solo em g kg1. 
Embora o teor de argila seja um atributo do solo que pode ser 

empregado para estimar a dose de FG, tais métodos são incompletos 
porque não consideram a profundidade de ação do FG e a natureza 
da fração argila, e algumas vezes não estimam adequadamente as 
doses de FG que devem ser aplicadas. 

A maior parte das pesquisas realizadas se concentra nos 
impactos da aplicação de FG nas propriedades do solo, e não no 
rendimento das culturas, e alcançar a produtividade máxima das 
culturas com base na estimativa da necessidade de FG é uma questão 
difícil e complexa. Todavia, com base em algoritmos de inteligên
cia computacional, a mineração de dados está surgindo como uma 
importante ferramenta para se obter conhecimento e informações 
valiosas na análise da produção agrícola. Um estudo realizado no 
Sul do Brasil com o emprego do algoritmo M5-Rules mostrou que a 
saturação por Ca2+ na capacidade de troca catiônica efetiva (CTCe) 
foi o atributo mais importante na estimativa da necessidade de FG 
em solos sob plantio direto.

Assim, visando desenvolver um método preciso para estabele
cer a recomendação de FG, foram analisados resultados de experimen
tos de campo e de trabalhos selecionados envolvendo o emprego de 
FG em vários Latossolos sob plantio direto contínuo no Sul do Brasil, 
por meio de técnicas computacionais de mineração de dados, com o 
emprego do algoritmo M5-Rules, visando criar modelos de regressão. 

As áreas experimentais consistiram de culturas anuais 
manejadas sob sistema plantio direto de longa duração (≥ 10 anos), 
incluindo milho (Zea mays L.), soja [Glycine max (L.) Merr.], trigo 
(Triticum aestivum L.) e cevada (Hordeum distichum L.). 

A análise dos dados revelou que os maiores rendimentos 
de grãos ocorreram em um intervalo de confiança de saturação 
por Ca2+ na CTCe do subsolo (2040 cm) de 57% + 3%. Os resul
tados permitiram a proposta de um novo método para estabelecer 
a necessidade de FG visando aumentar a saturação por Ca2+ para 

“CTCe”: 60% da CTCe na camada de 20 a 40 cm, quando esta for 
menor que 54%, com o emprego da seguinte equação:
FG (Mg ha1) = (0,6 × CTCe – teor de Ca2+ trocável em cmolc dm3) × 6,4

As doses de FG indicadas por este método estão próximas  
daquelas que conduzem ao máximo rendimento econômico obtidas na 
maior parte dos estudos realizados em solos sob plantio direto no Bra
sil (Figura 1). O método proposto pode ser utilizado eficientemente 
quando a acidez do subsolo for um fator limitante de crescimento.

Figura 1.  Relação entre dose de fosfogesso (FG) para a obtenção de má
ximos rendimentos econômicos de milho, trigo, soja e ceva
da em Latossolos sob plantio direto no Sul do Brasil e dose 
de PG recomendada por diferentes métodos: (a) 5 × teor de 
argila do solo, em g kg1, (b) 6 × teor de argila do solo, em  
g kg1, e (c) método proposto para aumentar a saturação por 
Ca2+ para 60% na capacidade de troca catiônica efetiva (CTCe), 
na camada de 2040 cm do solo, incluindo (I) e sem incluir (II) 
os dados utilizados para construir o modelo.
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 EM DESTAQUE

Reunião de planejamento com colaboradores do Nutrientes 
para a Vida no Brasil.

INOVAÇÃO NA AGRICULTURA BRASILEIRA

Dr. Luís Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, participou do 
Fórum sobre Inovação para Sustentabilidade na Defesa Vegetal, 
ocorrido em São Paulo, onde estiveram presentes profissionais alta
mente respeitados da cadeia produtiva agrícola brasileira. Diversas 
discussões importantes ocorreram durante o evento, incluindo uma 
mesa redonda, com especialistas e foristas, sobre o tema Legislação 
em Favor de Técnicas Mais Modernas para o Agronegócio no Brasil. 
“Esta foi uma reunião importante para o debate das tendências na 
agricultura brasileira, necessário para que o país continue a adotar 
tecnologias apropriadas para produzir alimentos, rações, fibras e 
energia”, comentou Dr. Prochnow.

IPNI REALIZA WEBINAR SOBRE OS  
BENEFÍCIOS DOS FERTILIZANTES

O IPNI Brasil organizou recentemente um webinar intitulado 
“Nutrientes para a Vida e Fertilizantes como Base para Segurança 
Alimentar”, o qual foi apresentado pelo Dr. Heitor Cantarella, 
Pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas e detentor do 
Prêmio IFA Norman Borlaug 2017. 

Dr. Cantarella destacou a importância da organização Nutrien
tes para a Vida no Brasil e a forma como ela atua na educação do 
público, em âmbito mundial, sobre os benefícios dos fertilizantes, 
com informações embasadas em resultados científicos. Dr. Cantarella 
também compartilhou informações sobre segurança alimentar e a 
importância dos nutrientes na prevenção da desnutrição no mundo. 
O webinar está disponível para acesso no site do IPNI Brasil.

Dr. Prochnow recebeu, também, para uma reunião, cola
boradores regionais da Nutrientes para a Vida, que trabalharão na 
educação da sociedade sobre os benefícios dos fertilizantes. Entre 
eles estavam representantes do Conselho da Nutrientes para a Vida 
no Brasil e três colaboradores das regiões Sudeste e CentroOeste. 
O objetivo é recrutar novos colaboradores para atuar em outras 
regiões do Brasil.

IPNI APRESENTA O SISTEMA DE MANEJO DE  
NUTRIENTES 4C A AGRICULTORES E ESTUDANTES

Dr. Eros Francisco, Diretor Adjunto do IPNI, discorreu 
sobre os conceitos do Manejo de Nutrientes 4C no II Simpósio 
sobre Nutrição de Plantas no Cerrado, realizado em Goiânia. 
O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo e organizado por várias instituições. Cerca de 750 pessoas 
participaram do Simpósio, incluindo agricultores, agrônomos, 
pesquisadores e estudantes de diferentes estados. “Atualmente, 
o Cerrado é o núcleo da produção de grãos e fibras no Brasil e a 
região na qual há maior adoção de novas tecnologias e práticas 
de manejo; portanto, o uso de fertilizantes deve ser ajustado, e 
de forma adequada”, comentou Dr. Francisco. Os conceitos sobre 
Manejo de Nutrientes 4C funcionam como base para ajudar a 
desenvolver novas estratégias para os sistemas agrícolas de alto 
rendimento na região.

IPNI PARTICIPA DO 2018 SUSTAINABLE  
PHOSPHORUS SUMMIT

Dr. Luís I. Prochnow, Diretor do IPNI Brasil, proferiu a 
palestra “Some Myths and Facts about the Use of Phosphorus 
in Agriculture” durante o 2018 Sustainable Phosphorus Summit, 
realizado em Brasília-DF. Durante sua apresentação, Dr. Prochnow 
abordou sete perguntas importantes sobre o tema, fornecendo alguns 
resultados e concluindo sobre cada um dos temas.

IPNI PRESENTE NO WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE

Dr. Luís I. Prochnow, Diretor do PINI Brasil, proferiu a 
palestra “Phosphorus Placement for Annual Crops in the Tropics” 
durante o World Congress of Soil Science, realizado no Rio de 
Janeiro. Na palestra, Dr. Prochnow resumiu os aspectos agro
nômicos e ambientais sobre a localização do fósforo em solos 
tropicais, fornecendo, ao final, sugestões para o manejo adequado 
desta prática.
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PAINEL  AGRONÔMICO

CONTROLE ALTERNATIVO DE PLANTAS DANINHAS EM  
LIMA ÁCIDA TAHITI AUMENTA A PRODUTIVIDADE

A utilização adequada de plantas de cobertura nas en
trelinhas de pomares de lima ácida Tahiti, com adoção de bra
quiárias, em conjunto com a utilização da roçadora lateral do tipo 
‘ecológica’ constitui um manejo alternativo de plantas daninhas. 
Este sistema, que ainda pode ou não ser aliado a herbicidas, pro
porciona altos índices de produtividade. Esta descoberta é resul
tado de uma pesquisa inédita desenvolvida no Instituto Agro
nômico (IAC), conduzida pelo doutorando Rodrigo Martinelli, 
sob orientação do Dr. Fernando Alves de Azevedo, pesquisador 
do IAC.

A produtividade acumulada neste sistema alcançou cerca 
de 100 toneladas por hectare nas primeiras cinco safras, enquanto 
no método convencional a produção foi de 75 toneladas. 

“A técnica, denominada de roçagem ecológica, é uma 
alternativa ao método convencional de controle de plantas dani
nhas, que envolve o controle químico, com potencial utilização 
em  outras culturas e na agricultura orgânica”, explica Martinelli.

A biomassa projetada na linha de plantio pode proporcio
nar o controle de plantas daninhas igual ou superior ao alcançado 
com herbicidas. Porém, ao usar produtos químicos, os citriculto
res podem gastar de R$ 70,00 a R$ 200,00, por hectare, dependen
do do herbicida empregado. Além deste benefício, a técnica tam
bém propicia melhores condições físicas, químicas e biológicas 
do solo, como menor erosão, manutenção e acréscimos de teores 
de matéria orgânica e nutrientes, menor compactação, maior umi
dade, dentre outros (IAC Notícias).

FERTILIZANTES REDUZEM EM 70% OS GASES DE EFEITO ESTUFA

Um estudo realizado pela Universidade Federal de Goiás e 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) mos
trou que a utilização de alguns fertilizantes convencionais, estabili
zados e de liberação controlada, como sulfato de amônio, nitrato de 
amônio e grânulos de ureia revestidos com polímero, ajudaram a re
duzir em torno de 70% a emissão de óxido nitroso, comparativamente 
à aplicação de ureia comum – fonte de nitrogênio sintético mais uti
lizada no cultivo de feijão. As perdas de nitrogênio foram avaliadas 
após a aplicação dos fertilizantes em lavoura de feijão irrigado, em 
plantio direto, sob palhada de milheto, no inverno, na região de Cerrado.  

De acordo com a pesquisadora da Embrapa Márcia Thaís de 
Melo Carvalho, uma das coordenadoras do trabalho, quanto menor for 
a eliminação de gases de efeito estufa, menor é a quantidade de nitro
gênio que “escapa” do solo. As taxas de emissão foram de 0,01% para 
sulfato de amônio; 0,09% para nitrato de amônio; 0,10% para ureia 
com polímero; 0,21% para ureia com NBPT; e 0,36% para ureia co
mum. No caso do óxido nitroso, essa estimativa é importante porque 
o setor agropecuário é uma das principais fontes desse gás de efeito 
estufa que, embora menos presente na atmosfera, tem um potencial de 
aquecimento 310 vezes maior do que o dióxido de carbono”, explica.

Segundo a pesquisadora, a maior perda de nitrogênio não 
foi como óxido nitroso, mas sim como amônia. “O sulfato de amô
nio e o nitrato de amônio são fontes que podem contribuir para 
mitigar tanto a emissão de óxido nitroso quanto a volatilização 
de nitrogênio na forma de amônia em sistemas de produção de 
feijoeiro irrigado, em sistema de plantio direto na palha, quando a 
adubação é realizada em cobertura”. (Agrolink)

O International Plant Nutrition Institute (IPNI) continua, em 2018, a promover 
o concurso fotográfico sobre deficiências nutricionais com o objetivo de incen-
tivar a observação a campo e aumentar o conhecimento sobre as deficiências 
nutricionais nas plantas.
“Esperamos que esse concurso estimule aqueles que trabalham na  
produção agrícola e em pesquisas”, disse Dr. Terry Roberts, Presidente do IPNI. 
“Pesquisadores envolvidos em trabalho sob condições controladas também 
são convidados a enviar suas fotos. Encorajamos consultores, agricultores 
e outros interessados a fotografar e documentar as deficiências nutricionais 
nas culturas”.
Os vencedores serão anunciados e notificados no primeiro trimestre de 2019 
e os resultados serão publicados no site do IPNI: www.ipni.net.
 Fotos e informações complementares podem ser enviadas até 6 de Dezembro 
de 2018.

Os prêmios são os seguintes:
1° Prêmio: US$ 150 para a melhor fotografia entre todas as categorias.
2° Prêmio:  US$ 100 para a melhor fotografia dentro de cada uma das quatro 

categorias (Manejo de Nutrientes 4C, Nutrientes Primários, Nutrientes Secundários e Micronutrientes).

Além disso, todos os premiados receberão um USB com uma cópia da coleção mais recente de imagens do IPNI. 
Mais detalhes sobre o concurso são encontrados no endereço: https://www.ipni.net/photocontest/learn

CONCURSO FOTOGRÁFICO DO IPNI – 2018

Aplicação localizada de ureia em milho. 
Foto classificada em primeiro lugar na  
categoria Manejo de Nutrientes 4C, em 2017.
Crédito: Ruth Atchoglo, Lomé, África.
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EVENTO DO IPNI

– SIMPÓSIO IPNI BRASIL –  
OTIMIZANDO A PRODUTIVIDADE E O LUCRO EM  

SISTEMAS DE PRODUÇÃO SOJA-MILHO

24/ABRIL/2019 – QUARTA-FEIRA

MÓDULO 1 -  INTRODUÇÃO: PARA INÍCIO DE  
CONVERSA!

 Moderador: Dr. Luís Ignácio Prochnow, IPNI Brasil 
08:00-08:20 h Abertura
08:20-09:00 h  Ambientes de produção. Dr. Jairo Mazza, Consultor
09:00-09:40 h  Do monocultivo aos sistemas integrados de produção.
09:40-09:50 h Momento Patrocinador
09:50-10:20 h Coffee break
10:20-11:00 h Transformando conceitos de fisiologia da pro- 
 dução em manejos adequados visando produ- 
 tividade e lucro.
11:40-12:25 h Debate

MÓDULO 2 -  MANEJO ADEQUADO DO SOLO: SEM ISTO 
BEM FEITO NÃO DÁ, NÉ!

Moderador: Dr. Fernando Garcia, IPNI Cone Sul
14:00-14:40 h Manejo das propriedades físicas do solo.
14:40-15:20 h  Manejo da acidez em superfície e subsuperfície.  

Dr. Eduardo Caires, UEPG, Ponta Grossa, PR
15:20-16:20 h Manejo nutricional. Dr. Aildson Pereira Duarte,  
 IAC, Campinas, SP
16:20-16:30 h Momento Patrocinador
16:30-17:00 h Coffee break
17:00-17:40 h Adubando o sistema de produção. Dr. Carlos  
 Alexandre Crusciol, UNESP Botucatu, SP
17:40-18:25 h Discussão

25/ABRIL/2019 – QUINTA-FEIRA
MÓDULO 3 -  SEMEANDO E PROTEGENTO AS PLANTAS COM 

EFICIÊNCIA: SEM ISTO BEM FEITO TAMBÉM 
NÃO DÁ, NÉ!

Moderador: Engo Agro André Zabini, Paraguai

08:00-08:40 h  O que semear e como fazer bem feito para uma boa 
safra e um bom lucro.

08:40-09:20 h Manejo inteligente das ervas daninhas.
09:20-10:00 h  Manejo inteligente dos nematoides. Dra. Andressa 

Machado, IAPAR, Curitiba, PR 
10:00-10:10 h Momento Patrocinador
10:10-10:40 h Coffee break

PROGRAMA

Local:  Foz do Iguaçu, PR 
Data: 24 a 26 de ABRIL de 2019
Inscrições:  Somente através do website do IPNI Brasil:  

http://brasil.ipni.net

Informações: International Plant Nutrition Institute  IPNI Brasil
Contato: Jéssica Silva Machado / Elisangela Toledo
Telefone/fax: (19) 3433-3254 ou (19) 3422-9812
Emails: jmachado@ipni.net / etoledo@ipni.net

10:40-11:20 h Uso eficiente de defensivos agrícolas visando o controle  
 de pragas e doenças.
10:30-11:10 h Discussão
11:20-12:10 h Debate

MÓDULO 4 -  CLIMA: SEM CONTROLE OU DÁ PARA FAZER 
ALGO?

Moderador: Dr. Eros Francisco, IPNI Brasil 

14:00-14:40 h Clima: melhor saber, como saber e como se prevenir.  
 M.Sc. Marco Antonio dos Santos, Rural Clima
14:40-15:20 h  O que podemos fazer para minimizar o estresse 

relacionado a fatores climáticos. Dr. Paulo César 
Sentelhas, ESALQ/USP, Piracicaba, SP

15:20-16:00 h Debate
16:00-16:10 h Momento Patrocinador
16:10-16:40 h Coffee break

MÓDULO 5 - OUVINDO QUEM ESTÁ NA LINHA DE FRENTE

Moderador: Em definição

16:40-18:10 h Mesa rendonda com agrônomos convidados

26/ABRIL/2019 – SEXTA-FEIRA

MÓDULO 6 -  E MAIS: VIU... PRESTA MUITA ATENÇÃO 
NISTO TAMBÉM!

Moderador: Dr. Eduardo Caires, UEPG

08:00-08:40 h  Qual a melhor forma de organização legal da pro-
priedade e como otimizar a sucessão da empresa?

08:40-09:20 h  Agricultura de precisão: o que está pronto para 
ajudar no aumento de produtividade e lucro.  
Dr. Leandro Gimenez, ESALQ/USP, Piracicaba, SP

09:20-09:30 h Momento Patrocinador

09:30-10:00 h Coffee break

10:00-10:40 h  Agricultura com base em evidências: como transferir 
o que existe de melhor na pesquisa para a rotina das 
empresas agrícolas. Dr. Luís I. Prochnow, IPNI Brasil

10:40-11:20 h  Tendência de mercado futuro para soja e milho.  
Dr. Cleber Vieira, Agroconsult

11:20-12:10 h Debate

12:10-12:25 h  Encerramento. Sessão Final. IPNI Brasil, IPNI Cone 
Sul e Agronómico do Paraguai
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CURSOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS

3.  44o CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS 
CAFEEIRAS

Local:  Centro de Convenções do Hotel Dan Inn, Franca, SP
Data: 23 a 26/OUTUBRO/2018
Informações: Fundação Procafé   

Email: rosiana@fundacaoprocafe.com.br 
Website: http://www.fundacaoprocafe.com.br

2. 3º  CONGRESSO NACIONAL DAS MULHERES DO 
AGRONEGÓCIO

Local:  Transamérica Expo Center, São Paulo, SP
Data: 23 e 24/OUTUBRO/2018
Informações: Transamérica Expo Center    

Email: mulheresdoagro@transamerica.com.br
Website: http://www.mulheresdoagro.com.br

4.  2º BORON DAY BRAZIL

Local:  Anfiteatro de Engenharia, ESALQ/USP, Piracicaba, SP
Data: 25/OUTUBRO/2018
Informações: Elaine Abramides    

Email: eabramides@terra.com.br
Website: http://www.borondaybrazil.com.br

1.  CONFERÊNCIA SOBRE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 
NA AMÉRICA LATINA E CARIBE

Local:  Centro de Convenções da Unicamp, Av. Érico Veríssimo, 
n. 500, Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas, SP

Data: 22 a 26/OUTUBRO/2018
Informações: Embrapa Solos    

Email: cnps.eventos@embrapa.br
Website:  https://www.espconference.org/

latinamerica2018

7.  VIII ENCONTRO DE PEQUENAS FRUTAS E FRUTAS 
NATIVAS DO MERCOSUL 
VIII SIMPÓSIO NACIONAL DO MORANGO

Local:  Rodovia BR 392, km 78, 9º Distrito Monte Bonito, RS
Data: 6 a 9/NOVEMBRO/2018
Informações: Embrapa Clima Temperado    

Email:  sandro.bonow@embrapa.br
Website:  https://www.embrapa.br/clima-temperado

10.  III ENCONTRO NACIONAL DA CULTURA DO MILHO

Local:  CDT Eventos, Av. Belo Horizonte, 1290, Osvaldo 
Rezende, Uberlândia, MG

Data: 29 e 30/NOVEMBRO/2018
Informações: FEALQ    

Email: contato@fealq.org.br
Website:  http://fealq.org.br

9.  III ENCONTRO PAULISTA DE CIÊNCIA DO SOLO

Local:  Casa da Cultura Rachel Dossi, Praça dos Paiaguás, s/n, 
Ilha Solteira, SP

Data: 7 a 9/NOVEMBRO/2018
Informações: Infobibos  Elaine Abramides    

Email: eabramides@gmail.com
Website:  http://www.epcis.com.br

8.  TREINAMENTO DE SISTEMA ROTACIONADO 
INTENSIVO DE PRODUÇÃO DE PASTAGENS PARA 
BOVINOS LEITEIROS 

Modalidade: Ensino a Distância (EaD)
Data: 6 a 11/NOVEMBRO/2018
Informações: FEALQ    

Email: contato@fealq.org.br
Website:  http://fealq.org.br

5.  CAPACITAÇÃO CONTINUADA EM SISTEMAS 
DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA (ILP) E 
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (ILPF)

Local:  Embrapa Pecuária Sudeste, Rodovia Washington Luiz, 
km 234, s/nº, São Carlos, SP

Data: 25 e 26/OUTUBRO/2018
Informações: Embrapa Pecuária Sudeste    

Email: helio.omote@embrapa.br
Website:  https://www.embrapa.br/pecuaria-

sudeste/capacitacaoilpf

6.  2018 ASA AND CSSA MEETING – “ENHANCING 
PRODUCTIVITY IN A CHANGING CLIMATE”

Local:  Baltimore, Maryland, EUA
Data: 4 a 7/NOVEMBRO/2018
Informações: Lynne Navis    

Email: lnavis@sciencesocieties.org
Website:  www.acsmeetings.org

11.  2019 ASA AND CSSA MEETING – “SOILS ACROSS 
LATITUDES”

Local:  San Diego, California, EUA
Data: 6 a 9/JANEIRO/2019
Informações: Lynne Navis    

Email: lnavis@sciencesocieties.org
Website:  www.sacmeetings.org

12.  INFOAG INTERNATIONAL CONFERENCE

Local:  Dublin, Irlanda
Data: 25 a 27/MARÇO/2019
Informações: New Ag International    

Email: newag@newaginternational.com
 Website: lifesciences.knect365.com/infoag
international-conference-exhibition/
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PUBLICAÇÃO DO IPNI

LANÇAMENTO!!

Autor: Arnaldo Antonio Rodella; 2018.

Conteúdo:  O presente livro oferece uma visão abrangente sobre os requisitos de qualidade 
dos fertilizantes minerais sólidos. Para tanto, são considerados os fundamentos 
básicos, os métodos de determinação e, sempre que possível, o emprego desses 
parâmetros em pesquisas envolvendo a qualidade dos fertilizantes.

Preço: R$ 160,00

Número de páginas: 226

Pedidos:  IPNI
Webmail: https://brasil.ipni.net
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PUBLICAÇÕES RECENTES

1.  SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA OS SISTEMAS 
DE PRODUÇÃO DE MILHO E SORGO NO BRASIL 
(LIVRO DE PALESTRAS)

Editores Técnicos:  Paes, M.C.; Von Pinho, R.G.; Moreira, S.G.; 
2018.

Conteúdo:    Nesta publicação estão reunidos os conteúdos de  
423 trabalhos científicos, duas  conferências, 44  pales- 
 tras  e  10  minicursos, apresentados no 32o Congresso 
Nacional de Milho e Sorgo, mostrando  os  avanços  
científicos  alcançados  para  as  culturas  do  milho  
e  sorgo  nos  últimos anos.

Preço:  Gratuito, disponível para download
Número de páginas: 932
Editora: Associação Brasileira de Milho e Sorgo

Website: http://www.abms.org.br

2.  NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS - 2ª edição

Editores:  Fernandes, M.S.; Souza, S.R.; Santos, L.A.; 2018.
Conteúdo:    Elementos essenciais e benéficos às plantas supe

riores; soluções nutritivas: composição, formu
lação, usos e atributos; o sistema radicular e suas 
interações com o ambiente edáfico; absorção de 
nutrientes; absorção, transporte e redistribuição de 
formas orgânicas de nitrogênio em plantas; óxido 
nítrico em plantas; substâncias húmicas e seus efei
tos sobre a nutrição de plantas; fixação biológica 
de nitrogênio simbiótica e associativa; nitrogênio; 
enxofre; fósforo; potássio;  cálcio e magnésio; 
micronutrientes; elementos benéficos; mais de uma 
década de pesquisas sobre o alumínio em plantas: 
progressos em mecanismos de toxidez e de tolerância 
ao estresse; mecanismos de tolerância de plantas a 
metais pesados.

Preço:  R$ 110,00
Número de páginas: 670
Editora: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo

Website: http://www.sbcs.org.br

3.  MINERAL NUTRITION AND FERTILIZATION OF 
SUGARCANE
(Capítulo do livro Sugarcane: Technology and Research) 

Autores:  Oliveira, M.W.; Macêdo, G.A.R.; Martins, J.A.; Silva, 
V.S.G.; Oliveira, A.B.; 2018.

Conteúdo:  Eficiência nutricional; avaliação da fertilidade 
do solo; calagem; gessagem; calagem nas áreas 
de rebrota da canadeaçúcar; adubação mineral; 
avaliação do estado nutricional da canadeaçúcar; 
adubação verde; resíduos de culturas e resíduos do 
agronegócio da canadeaçúcar.

Preço: Gratuito, disponível para download
Número de páginas: 25
Editora: IntechOpen

Link: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.72300

4.  HORTALIÇAS: RECOMENDAÇÕES DE CALAGEM E 
ADUBAÇÃO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

    (Boletim Técnico, 251)

Autores:  Paulo Espíndola Trani e outros; 2018.
Conteúdo:  Verifica-se, no Estado de São Paulo, crescente pro

cura por informações sobre o cultivo de hortaliças, 
conforme apontaram recentes levantamentos rea
lizados por engenheiros agrônomos da CATI. Um 
dos fatores mais significativos para o aumento da 
produtividade e qualidade comercial das hortaliças 
consiste na utilização correta dos corretivos e fertili
zantes, que representam de 20% a 25% do custo total 
de produção. Pesquisadores Científicos do Instituto 
Agronômico (IAC), da APTA, Extensionistas da 
CATI, Professores das Faculdades de Agronomia 
da ESALQUSP (Piracicaba), UnespFCAV (Jabo
ticabal), UnespFCA (Botucatu) e UnespCurso 
de Engenharia Agronômica (Registro) apresentam 
nesta publicação a interpretação da análise de solo, 
da análise foliar e as recomendações de calagem e 
adubação para 44 espécies de hortaliças cultivadas 
nas diferentes regiões do Estado de São Paulo.

Preço: R$ 25,00
Número de páginas: 88
Editor: Centro de Comunicação Rural (CECOR) - SAA/CATI

Telefone; (19) 37433858
Website: http://www.cati.sp.gov.br

5.  PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASIL: 2017/18 A 
2027/28

Autores: Gasques, J.G. et al.; 2018.
Conteúdo:  O cenário das projeções; metodologia utilizada; 

resultados das projeções Brasil: grãos, algodão em 
pluma, arroz, feijão, milho, trigo, complexo soja, café, 
leite, açúcar, laranja e suco de laranja, carnes, celulose 
e papel, fumo, frutas; resultados das projeções regio
nais; resumo dos principais resultados.

Preço: Gratuito, disponível para download
Número de páginas: 112
Editora: MAPA

Website: https://www.agricultura.gov.br

6.  CULTIVO DA SERINGUEIRA NO PARANÁ

Autores:  Pereira, J.P.; Leal, A.C.; Ramos, A.L.M.; 2018.
Conteúdo:  A um só tempo abrangente e minucioso, este livro 

abarca todas as técnicas e etapas necessárias à 
implantação e condução, com sucesso, de seringais no 
Paraná. Seguramente, é a mais importante referência 
para profissionais, professores, estudantes de Ciências 
Agrárias e produtores do Estado interessados no tema.

Preço: R$ 50,00
Número de páginas: 176
Editora: IAPAR

Website: http://www.iapar.br
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Ponto de Vista

Eros Francisco

INTERNATIONAL PLANT NUTRITION INSTITUTE
Avenida Independência, nº 350, Edifício Primus Center, salas 141 e 142 

Fone/Fax: (19) 3433-3254 / 3422-9812  -  CEP 13416-901 - Piracicaba (SP) - Brasil

LUÍS IGNÁCIO PROCHNOW - Diretor, Engo Agro, Doutor em Agronomia
E-mail: lprochnow@ipni.net 

EROS ARTUR BOHAC FRANCISCO - Diretor-Adjunto, Engo Agro, Doutor em Agronomia
E-mail: efrancisco@ipni.net

A FORÇA DO AGRO

• BHP Billiton
• CF Industries Holding, Inc. 
• International Raw Materials Ltd.
• Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
• K+S KALI GmbH
• Nutrien
• OCP S.A.

• PhosAgro
• Shell Sulphur Solutions
• Simplot
• Sinofert Holdings Ltd.
• The Mosaic Company
• Yara International ASA

MEMBROS DO IPNI MEMBROS AFILIADOS AO IPNI

• 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)

Aqueles com mais idade, ou mais experientes, são 
capazes de recordar o tempo em que a agricultura 
brasileira, lá pela década de 1950, resumiase às 

lavouras de canadeaçúcar em São Paulo e em alguns estados do 
nordeste, de café no Paraná e em São Paulo, de soja e milho nos 
estados da região sul, e uma vastidão de pasto de baixa produti
vidade no resto do país. 

Naquela época, o Cerrado nem era um sonho agrícola 
ainda. A participação do agronegócio no produto interno bruto 
(PIB) do país era de 55%, mas o volume financeiro não passava 
de US$ 7 bilhões por ano. A nação ainda não tinha prosperado...

Em 2017, a participação do Agro no PIB brasileiro ficou ao 
redor de 23%, com volume financeiro acima de US$ 500 bilhões, 
e vem crescendo neste ano. A diferença é brutal! 

O país prosperou imensamente nas últimas décadas, expan
diu fortemente suas fronteiras agrícolas e tem tido o privilégio 
de contar com o Agro para sustentar o superávit de sua balança 
comercial. 

Contudo, o Agro não é apenas soja, milho e cana, é todo o 
conjunto de pessoas e empresas que trabalham arduamente para 
alimentar e fornecer bens e serviços para a população majorita
riamente urbana do país, como: arroz, feijão, quiabo, berinjela, 
carne, ovos, queijo, salame, pesquepague e cavalgada para as 
férias das crianças, lenha para a pizza dos apaixonados no sábado 
à noite, madeira para o guardaroupa e a estante da sala de estar do 
metalúrgico, couro para o sapato do executivo da avenida Paulista e 
para o banco do automóvel de quem, possivelmente, nunca dirigiu 
em estrada de terra, entre outros.

O Agro é mais do que um número na economia de um grupo 
de gente que não gosta da vida na cidade; ele é o jeito de ser da 
nossa sociedade, somos todos nós, da roça ou da cidade! Acabar 
com o Agro, ou impedilo de prosperar mais, é arrancar um braço, 
derrubar da cama quem está sonhando, sufocar quem está apren
dendo a nadar, atropelar quem está indo à escola... 

A agropecuária está no sangue do brasileiro, é parte da 
nossa história, dos nossos sonhos e realizações. Desejar um futuro 
próspero ao Brasil é desejar uma agropecuária ainda mais forte!


