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A adubação de sistemas de produção é uma tecnologia 
inovadora que visa a adubação do sistema de 
produção como um todo, ao invés de adubar uma 

única cultura. No entanto, conceitualmente, torna-se necessário 
simular o ambiente da floresta em equilíbrio, onde há milhões de 
anos ocorre naturalmente o plantio direto na palha, a diversificação 
de culturas e a adubação de sistemas de produção, justificando, 
assim, a abordagem conceitual do sistema produtivo, seus entraves 
e sua sustentabilidade no Cerrado.

SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE PRODUÇÃO  
NO CERRADO

Antes de adubar um sistema de produção deve-se analisar 
se ele é sustentável o suficiente para que se possa fazer um balanço 
nutricional e prever os níveis de nutrientes a serem adicionados, 
sem que ocorram perdas que comprometam a operação.

Nas décadas de 1980 e 1990, com o uso do sistema de preparo 
convencional do solo, houve sérios problemas de compactação, 
erosão e formação de voçorocas, que carregaram o solo e seus 
nutrientes e provocaram o assoreamento e a poluição de córregos e 
rios. No entanto, com o advento do sistema plantio direto foi possível 
controlar esses problemas do sistema de produção, permitindo 
modelos mais sustentáveis de adubação e manejo do solo.

O sistema de plantio direto no Cerrado, inicialmente 
realizado sobre palha de invasoras e milheto e atualmente integrando 
sistemas de produção para obtenção de palhas – como a integração 
lavoura-pecuária e, mais recentemente, a safrinha de milho e de 
sorgo –, trouxe à tona a necessidade de se adubar não somente a 
cultura, mas o sistema de produção.

Passou-se, desse modo, à busca de maior sustentabilidade; 
porém, mesmo assim, alguns entraves prejudicaram a evolução 
do sistema, dentre os quais a falta de correção prévia dos fatores 
limitantes e a falta de um perfil adequado de fertilidade do solo. 
Além disso, a calagem superficial, realizada com quantidades 
muito altas de calcário, aliada à baixa produção anual de palha, 
têm contribuído para o agravamento do desequilíbrio nutricional, 
aumentando excessivamente a saturação por bases em superfície e 
provocando reflexos na disponibilidade e interação entre macro e 
micronutrientes e na sanidade do sistema solo-água-planta.

Percebeu-se, então, que não é fácil imitar o que a natureza 
faz há milhões de anos. Primeiro, pelo fato de o solo não possuir tão 
somente fertilidade química (nutrição), mas é fruto da interação desta 
com a fertilidade física (substrato) e biológica (microrganismos), 
que faz com que o solo seja um ambiente vivo, com interações 
complexas de seres vivos em processos de biodecomposição e 
micorrização, e não somente um substrato para o plantio de culturas 
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(Figura 1). Em solo degradado, a natureza trata rapidamente de repor 
a composição florística, inicialmente instalando plantas ruderais, 
típicas de alto distúrbio, para rapidamente repor a palha, que é a 
energia para todo o processo natural de ciclagem de nutrientes. Ou 
seja, a sustentabilidade do sistema produtivo depende da interação 
dessas três formas de fertilidade do solo, baseada em seis palavras-
chave, de acordo com o grande defensor do plantio direto no 
Cerrado, Sr. John Landers: “palha-palha-palha” e “rotação-rotação-
rotação”. O sucesso da adubação de sistemas, em sistema plantio 
direto, depende dessas seis palavras-chave.

ROTAÇÃO DE CULTURAS NO SISTEMA DE PRODUÇÃO

A rotação de culturas desempenha um papel fundamental no 
sistema de produção em qualquer sistema de preparo do solo. No 
entanto, é no plantio direto na palha, com adubação de sistemas de 
produção, que ela é imprescindível para a formação de diferentes 
sistemas radiculares e composição da parte aérea, auxiliando na 
formação de diferentes ácidos orgânicos que são liberados na sua 
decomposição e que auxiliam no restabelecimento do equilíbrio 
natural do solo. 

No sistema plantio direto há a necessidade da adição anual 
de 12,5 a 16,2 toneladas por hectare de massa seca de palhas, 
respectivamente para as regiões de Cristalina-GO e Sapezal-MT 
(Pavinato, 2009, citado por ALTMANN, 2010). O sistema de 
produção é sustentável desde que haja rotação anual de culturas, 
repetindo a mesma cultura somente após 18 meses do encerramento 
do seu ciclo anterior, ou seja, aproximadamente a cada 1,5 a 2 anos. 
Dessa forma, tem-se uma estratificação anual de palhas (Figura 2), 
simulando o que a natureza vem realizando há anos.

Figura 1.  O solo é um ambiente vivo que apresenta fertilidade química, 
física e biológica em interação contínua.

Figura 2.  Estratificação de palhas: feijão cultivado na palha de milho 
consorciado com Brachiaria ruziziensis.

Em síntese, para o manejo sustentável do sistema de 
produção é imprescindível o manejo da qualidade do solo, com 
adição anual de palha, para a manutenção da atividade dos 
microrganismos, e correção dos fatores restritivos que afetam sua 
fertilidade química, física ou biológica. As demandas de palha são 
maiores para as regiões quentes e úmidas, em relação às regiões 
que apresentam veranicos, onde a biodecomposição é mais lenta.

O monitoramento da qualidade física do solo deve ser feito 
periodicamente, por meio do levantamento da compactação e 
impedimentos físicos, buscando medidas preventivas de controle 
de tráfego e corretivas, que provoquem o menor distúrbio possível 
no sistema. 

O manejo da qualidade biológica do solo se inicia na 
avaliação dos fatores restritivos biológicos – como invasoras, pragas 
e doenças – e sua correção ocorre com o uso, preferencialmente, 
de produtos que afetam o mínimo possível o ecossistema e que 
restabelecem o equilíbrio natural no solo. 

O manejo da qualidade química deve ser aliado ao equilíbrio 
solo-água-planta, buscando níveis adequados de nutrientes em cada 
condição do solo através do balanço nutricional e da adubação 
de sistemas sustentáveis de produção. É recomendável evitar a 
elevação da saturação por bases acima de 60%, pois valores de pH 
em água superiores a 6,0 no solo de Cerrado inibem a atividade 
de fungos benéficos e favorecem a proliferação de nematoides, 
especialmente o nematoide de cisto, Heterodera glycines. Essa 
intensificação dos danos e sintomas do nematoide de cisto em pH 
acima de 6,0 foi observada por Garcia e Silva (1997), em lavouras 
de soja de Chapadão do Sul-MS e de Chapadão do Céu-GO.

Portanto, a adubação de sistemas de produção somente é 
sustentável em solo sem restrições químicas, físicas e biológicas, 
no sistema plantio direto na palha e com rotação de culturas, onde 
há estratificação de palhas e raízes capazes de reciclar os nutrientes 
eventualmente lixiviados em profundidades maiores, trazendo-os 
novamente à superfície.

O sistema de rotação de culturas deve ser planejado de forma 
a permitir que a cultura sucessora seja beneficiada pela cultura 
antecessora, quebrando o ciclo de invasoras, pragas e doenças. Se as 
culturas antecessoras e sucessoras tiverem problemas potenciais em 
comum, deve-se intercalar outra cultura que evite a epidemia futura. 
Caso contrário, o problema se agrava a cada ciclo de produção. 
O exemplo típico é a sucessão de culturas com soja precoce e 
milho safrinha, com híbrido também suscetível ao nematoide das 
lesões (Pratylenchus brachyurus). Neste sistema, o nematoide 
vai se proliferar na área, ou seja, apesar do grande valor técnico e 
econômico da safrinha, em muitas lavouras, a monocultura de soja 
na safra e a monocultura de milho safrinha na mesma área agrava 
os problemas fitossanitários.

De forma geral, é difícil conseguir a sustentabilidade de um 
sistema de produção com base apenas em duas culturas comerciais, 
mesmo que sejam implantadas culturas de cobertura no inverno. 
É preciso construir um sistema de produção com equilíbrio entre 
culturas gramíneas e não-gramíneas. As gramíneas são importantes 
para a formação de palha, porém, devido à alta relação C/N da 
palhada, necessitam de nitrogênio para sua decomposição, o que 
requer o cultivo de leguminosas como culturas comerciais ou de 
cobertura do solo. Da mesma forma, são necessários diferentes 
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tipos de sistemas radiculares capazes de explorar diferentes 
profundidades de solo para melhorar a ciclagem de nutrientes, 
evitando perdas por lixiviação e contaminação do lençol freático.

SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO

A integração é a chave para a adubação de sistemas de 
produção, reduzindo as perdas de nutrientes no perfil do solo e 
adequando a fitossanidade das lavouras. Consiste no sincronismo 
entre três ou mais culturas visando à maximização dos resultados 
e à sustentabilidade do sistema de produção.

O sistema de produção ideal é o que promove vínculos 
entre os cultivos que se rotacionam de forma a haver benefícios 
recíprocos de uma cultura para a outra. No entanto, nem sempre 
se consegue sincronizar a viabilidade técnica e econômica em uma 
determinada região, quer seja pela falta de estrutura física ou pela 
falta de condições climáticas favoráveis ou, principalmente, por 
questões de comercialização.

Dentre os sistemas integrados de produção mais conhecidos 
no Cerrado brasileiro, desde o final dos anos 80 e meados dos anos 
90, se destaca a integração lavoura-pecuária e, mais recentemente, 
a integração agro-silvo-pastoril. 

A integração lavoura-pecuária se consagrou a partir do 
Sistema Santa Fé, com o cultivo consorciado de milho e brachiária, 
especialmente Brachiaria ruziziensis, devido a sua facilidade de 
manejo e de implantação da cultura sucedânea (algodão, soja ou 
feijão) na sua resteva (Figuras 3 e 4). A adoção dessa tecnologia 
permite a maximização dos recursos da propriedade, com a 
agricultura financiando a recuperação das pastagens e a pecuária 
ajudando no saneamento da lavoura. A agricultura ajuda a renovar 
a pastagem com baixo custo, recuperando e corrigindo o perfil de 
fertilidade do solo. A pecuária, por sua vez, ajuda a restabelecer a 
sanidade da lavoura pela implantação de uma cultura de cobertura e 
restabelecendo o equilíbrio biológico no solo. Os resultados obtidos 
por Altmann (2010) demonstram um incremento de 10 vezes nos 
índices de desempenho de ganho de peso do gado e 10% de aumento 
na produtividade da soja no sistema integração lavoura-pecuária 
em relação aos sistemas de pecuária e lavoura tradicionais. É o 
financiamento de mais baixo custo disponível no mercado.

A integração agro-silvo-pastoril busca a implantação do 
reflorestamento, especialmente de eucalipto, em espaçamentos 
mais largos, intercalando culturas comerciais anuais na fase 
inicial, enquanto a floresta não proporciona receitas, e im-
plantando posteriormente pastagens para o gado, a partir do 
terceiro ano.

Em ambas as tecnologias há necessidade da adubação dos 
sistemas de produção para a maximização dos resultados.

ADUBAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO

A adubação de sistemas de produção consiste em adubar mais 
intensivamente as culturas mais responsivas e utilizar a adubação 
residual para as culturas menos responsivas. Assim, culturas 
responsivas, como algodão, milho, feijão e tomate, podem receber 
doses maiores de nutrientes, acima da sua exigência nutricional, 
e culturas menos responsivas, como a soja, são cultivadas apenas 
com uma adubação de arranque, ou “starter”, e com a adubação 
residual da cultura anterior.

Figura 3. Sistema de produção integrada com pastoreio parcial no inverno.

Figura 4.  Consórcio milho-Brachiaria ruziziensis. Braquiária semeada a 
lanço na véspera do plantio do milho.
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Figura 5. Biomassa como “bomba biológica” no sistema de produção integrado.
Fonte: Séguy, Bouzinac e Maronezzi (2001).
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No entanto, segundo Séguy e Bouzinac, citados por Altmann 
(2010), analogicamente à floresta em equilíbrio, é necessário recriar, 
em áreas degradadas, uma dinâmica usando biomassas de reforço, 
chamadas “bombas biológicas”, em ambiente permanentemente 
coberto com cobertura vegetal de alta produção de massa, que retém 
os nutrientes, evitando as perdas (Figura 5). É dessa forma que se 
mantém um ambiente favorável para a aplicação da adubação de 
sistemas de produção, capaz de fechar o ciclo solo-água-planta de 
forma sustentável.

De forma similar à floresta em equilíbrio, a rotação de 
culturas cria uma estratificação de palhas e de sistemas radiculares, 
a qual, aliada ao plantio direto, são imprescindíveis para a 
sustentabilidade da adubação dos sistemas de produção. Caso 
contrário, poderá haver perdas de nutrientes por lixiviação ou por 
escorrimento superficial, capaz de comprometer a produtividade 
das culturas sucedâneas no sistema produtivo.

Para a implantação dessa tecnologia é preciso levar 
em consideração os níveis pré-existentes de nutrientes, deter-
minados através da análise do solo, os níveis de adubação e 
de exportação da cultura anterior e a demanda da próxima 
cultura, além das eventuais perdas, especialmente de nutrientes 
lixiviáveis ou voláteis. Em solos arenosos, de baixa CTC, os 
nutrientes, principalmente nitrogênio e potássio, devem ser 
preferencialmente aplicados visando a cultura específica, e não 
o sistema de produção.

Diversos trabalhos desenvolvidos no Cerrado avaliaram o 
desempenho da adubação de sistemas, especialmente na adubação 
das culturas de milho e algodão, utilizando o residual da adubação 
na cultura da soja (ALTMANN, 2010). Para ilustrar o sucesso da 
maior parte dos testes, são apresentados, a seguir, resultados do 
ensaio conduzido na região oeste da Bahia, em solo arenoso, onde 
a lixiviação de nutrientes é mais acentuada. 

As adubações com fósforo e potássio foram realizadas 
em níveis crescentes, variando de 0 a 320 kg ha-1 de P2O5 e K2O, 
respectivamente, no seguinte esquema fatorial: 50% para o milho + 
50% para o algodão + adubação residual para a soja, comparado à 
adubação padrão (33% das doses totais em cada cultura sucedânea). 
Para o nitrogênio, os níveis totais também variaram de 0 a 320 kg 
ha-1, porém, comparou-se a adubação de 50% da dose no algodão 
+ 50% no milho e a fixação biológica pela soja inoculada com 
Bradyrhizobium japonicum (Estirpes SEMIA 4077 e SEMIA 4080) 
contra 67% da dose para o algodão + 33% para o milho.

Observou-se que, no sistema algodão-soja-milho, a dose 
de 320 kg ha-1 de N distribuída nas culturas responsivas (algodão 
e milho), além do nitrogênio fixado pela soja, proporcionou as 
melhores produtividades na soma dos três cultivos (Figura 6).

A baixa mobilidade do fósforo no perfil do solo possibilita 
realizar a adubação na cultura de melhor retorno, aproveitando o 
residual para as culturas sucedâneas, sem perdas significativas. 
A resposta do algodão em solo com teores altos de P não foi 
significativa a partir de 80 kg ha-1 de P2O5, o que, em outros ensaios, 
tem sido de até 120 kg ha-1 P2O5. Houve tendência de resposta do 
milho e da soja até 107 kg ha-1 de P2O5 aplicados nos 3 anos do 
sistema algodão-soja-milho (Figura 7).

A adubação potássica não promoveu incrementos 
significativos de produtividade a partir de 80 e 160 kg ha-1 de K2O, 
respectivamente para milho e algodão, e acima de 240 kg ha-1 de 
K2O, considerando a adubação potássica nos 3 anos do sistema de 
produção algodão-soja-milho (Figura 8). Para a soja, foram obtidos 
os melhores rendimentos com a aplicação de 53 kg ha-1 de K2O, 

Figura 6.  Resposta das culturas ao nitrogênio em adubação de sistemas 
de produção nos três anos. 

Fonte: Altmann (2010).

Figura 7.  Resposta das culturas ao fósforo em adubação de sistemas de 
produção nos três anos.

Fonte: Altmann (2010).

Figura 8.  Resposta das culturas ao potássio em adubação de sistemas de 
produção nos três anos.

Fonte: Altmann (2010).
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não diferindo do tratamento em que foram utilizados 120 kg ha-1 
de K2O no algodão e plantio da soja sem adubo.

Tanto o algodão como a soja e o milho tiveram suas 
produtividades significativamente afetadas pela falta de adubação 
nos 3 anos de condução do ensaio, chegando a 54,7% de redução na 
produção da soja no tratamento sem adubo, indicando que, no solo 
arenoso, mesmo em anos de crise, há necessidade da utilização 
de uma adubação de arranque para não prejudicar o potencial das 
culturas. Esse aspecto normalmente é negligenciado pelo produtor, 
que alega ter produzido bem sem adubo, mas ignora o quanto 
poderia ter produzido se tivesse feito uma pequena adubação 
inicial na soja.

Os resultados desse ensaio são similares aos obtidos em solos 
argilosos, onde as perdas observadas nos tratamentos sem adubação 
de arranque são menores, mas em nenhum momento indicam a sua 
omissão. Para ambas as condições de textura do solo, os dados 
permitem afirmar que a adubação de sistemas de produção é viável 
técnica e economicamente, em condições de plantio direto na palha 
com rotação de culturas eficiente, capaz de reciclar e reduzir as 
perdas de nutrientes no perfil de solo, funcionando como verdadeira 
“bomba biológica” no sistema de produção.

ADUBAÇÃO A LANÇO 

A adubação a lanço é uma tecnologia que possibilita maior 
amplitude operacional por reduzir as operações no plantio, quando 
normalmente há uma concentração de atividades afins. No entanto, 
sua viabilidade depende da eficiência individual de cada um dos 
nutrientes – diretamente relacionada ao seu teor no solo e às 
condições de predisposição às perdas (temperatura, luminosidade 
e umidade do solo e do ar) –, do manejo do solo e da presença de 
palha na superfície. Esse conhecimento é de suma importância na 
redução das perdas e maximização dos resultados da adubação de 
sistemas de produção.

O nitrogênio é um nutriente que pode ser aplicado a lanço  
sob condições de baixa pressão de volatilização, especialmente 
quando forem utilizadas fontes voláteis, como ureia. A aplicação 
de N a lanço, realizada no final da tarde até a meia noite, tem 
proporcionado as menores perdas e maiores produtividades. Se 
por questões operacionais a aplicação de ureia ocorrer durante a 
manhã ou no decorrer do dia, recomenda-se utilizar formulações 
protegidas existentes no mercado, que reduzem as perdas por 
volatilização e/ou promovem sua liberação mais lenta. Com o 
uso de fontes amoniacais (sulfato de amônio) e nítricas (nitrato de 
amônio), essas perdas são menores.

Em preparo convencional, estima-se que apenas 15% a 
25% do fósforo aplicado no solo são efetivamente aproveitados 
pelas plantas. Principalmente em solos de baixa fertilidade 
natural, como os do Cerrado, o fertilizante fosfatado, ao ser 
aplicado a lanço, expõem maior área específica em contato com 
o solo, aumentando  a sua fixação pela formação de compostos 
insolúveis de ferro e alumínio e reduzindo a sua disponibilidade 
para as plantas. Esse efeito é mais acentuado quando a aplicação 
do fertilizante fosfatado é feita a lanço em solo ácidos, com alto teor 
de alumínio, e até mesmo no sistema plantio direto sem a presença 
de palha na superfície. Esse fato está ilustrado na Figura 9. Nota-se 
que o fertilizante fosfatado aplicado a lanço ainda se encontra na 
superfície do solo na fase reprodutiva da soja. As perdas médias de 
soja nessas condições tem sido de 3 a 6 sacos por hectare.

No sistema plantio direto, com palha em superfície, a fixação 
do fósforo é amenizada por haver menor contato dos íons de P 

Figura 9.  Fertilizante fosfatado não dissolvido na superfície do solo sem 
palha, aos 50 dias após a emergência da soja. 

com os coloides do solo, devido ao não revolvimento do solo, e 
pela liberação de formas orgânicas de P, fruto da mineralização 
da matéria orgânica, que libera cargas negativas orgânicas que 
sequestram as cargas positivas, como ferro (Fe) e alumínio (Al). 
No entanto, deve-se evitar a adubação fosfatada a lanço após 
a aplicação de calcário na superfície do solo, pois o pH mais 
elevado pode reduzir a disponibilidade de fontes solúveis de P ou 
retardar a dissolução de fosfatos naturais reativos. De modo geral, 
a aplicação de fertilizantes fosfatados a lanço no plantio direto 
é uma prática viável em solos que apresentam teores médios a 
altos de fósforo, como adubação de manutenção e/ou restituição, 
pois, nesses casos, a adubação é utilizada somente para manter 
o nível de P no solo. 

Ao contrário da adubação fosfatada, a adubação potássica a 
lanço é beneficiada pela melhor exploração dos sítios na capacidade 
de troca de cátions no solo (CTC). A aplicação de potássio a lanço é 
imprescindível em solos arenosos, pois a concentração do adubo na 
linha favorece a lixiviação do elemento. Nessas condições de solo 
arenoso, com CTC abaixo de 6 cmolc dm-3, deve-se aplicar o potássio 
preferencialmente aos 20 a 30 dias da cultura instalada. Já em solos 
argilosos, com CTC acima de 6 cmolc dm-3, a adubação potássica pode 
ser preferencialmente realizada aos 15 dias antes do período chuvoso 
e de plantio. Outro fator a ser considerado é a salinização provocada 
pelo adubo potássico concentrado na linha, principalmente em 
doses mais elevadas nas culturas mais sensíveis.

O gesso agrícola é um corretivo condicionador de solo, 
com solubilidade 180 vezes superior à do calcário, atingindo de 
50 a 60 cm de perfil com volume pluviométrico anual de 1.000 a 
1.200 mm, nas doses recomendadas. Dessa forma, sua aplicação 
deve ser preferencialmente realizada a lanço e em superfície.

BALANÇO NUTRICIONAL EM SISTEMAS INTEGRADOS

No Cerrado, devido ao alto custo inicial de produção, 
geralmente é utilizada a adubação corretiva gradual, modificando, 
progressivamente, a baixa fertilidade natural dos solos. Há alguns 
anos, produtores mais tecnificados têm adotado a adubação corretiva 
total, buscando patamares nutricionais e de produtividade mais 
elevados, especialmente em anos de maior valorização dos produtos 
agrícolas.
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A adubação de manutenção normalmente é realizada 
adicionando-se ao solo as quantida des de nutrientes exportadas, 
em função da expectativa de produti vidade. No entanto, muitas 
vezes não se considera o fato de que o excesso de algum nutriente 
pode inibir a absorção de outros nutrientes em níveis restritivos. 

A adubação racional é norteada pelo balanço nutricional 
– método que consiste em se fazer a contabilidade dos nutrientes 
no solo, utilizando as análises laboratoriais, estimando o teor 
mínimo necessário para altas produtividades, os ganhos e as 
perdas de nutrientes no sistema, além da demanda e dos teores 
exportados pelas culturas para a expectativa da produtividade 
almejada. O método permite a adubação do sistema de produção 
desde que seja adotado em sistema plantio direto na palha, no 
qual as perdas são amenizadas pela formação de compostos 
orgânicos estáveis e os nutrientes ficam retidos para a cultura 
seguinte. Ao contrário da adubação tradicional, aumenta-se a 
adubação das culturas responsivas, usando a adubação residual e 
de arranque, com reposição de nutrientes lixiviáveis nas culturas 
menos responsivas.

Atualmente, utiliza-se o balanço nutricional georreferenciado 
para a adubação de sistemas integrados, que consiste na coleta de 
informações e imagens para a formação das zonas homogêneas de 
manejo, que direcionam as recomendações de forma adequada ao 
histórico da área ao longo dos anos e ao tipo de solo. Para cada 
condição, o sistema busca no banco de dados o residual mínimo 
ideal de cada macro e micronutriente visando o equilíbrio solo-água-
planta para altas produtividades das principais culturas, a exportação 
estimada, e calcula o balanço nutricional a partir dos dados das 
análises do solo de cada zona homogênea de manejo. Esses patamares 
de fertilidade diferem dos níveis críticos por levarem em consideração 
as relações ideais entre os nutrientes em cada condição de solo. Ou 
seja, cada tipo e textura do solo tem uma condição ideal de balanço 
nutricional. Por exemplo, pode-se ter um latossolo vermelho amarelo 
com 40% de argila e outro solo laterítico com a mesma textura, mas 
ambos apresentam patamares diferentes de equilíbrio nutricional, 
apesar de apresentarem os mesmos teores de argila. Tampouco pode 
ser feita a correção para níveis estáticos, pois se dentro de uma lavoura 
podem existir diferentes tipos de solo, cada qual terá um nível ideal 
a ser considerado no balanço nutricional e, assim, um nível único 
não poderá ser extrapolado para toda a área.

Outro aspecto a ser considerado é a influência do histórico 
das culturas cultivadas e da adubação utilizada no sistema integrado 
de produção. Por exemplo, nas áreas cujo histórico de adubação 

indica o uso de fosfatos naturais ou reativos, o manejo de fósforo 
deve ser diferente do convencional, pois os métodos analíticos 
baseados em extratores ácidos superestimam os teores do nutriente 
no solo. Da mesma forma, em solos corrigidos recentemente com 
calagem superficial, a evolução da solubilização do calcário no solo 
também deve ser considerada.

Dentre os resultados obtidos com a metodologia do 
balanço nutricional em áreas extensivas de produção, tem-se a 
redução da adubação do tomate dos tradicionais 2.500 kg ha-1 de 
fórmula para apenas 1.400 kg ha-1 de uma fórmula ajustada para 
as condições locais, buscando maior equilíbrio nutricional no solo, 
com incrementos significativos de produtividade e economia no uso 
de adubo. Outro exemplo é o do produtor que plantou milho em 
sucessão à batata, em quatro pivôs centrais, e obteve produtividade 
variando de 172 a 209 sacos ha-1 de milho com apenas a adubação 
nitrogenada e a adubação residual deixada pela cultura antecessora, 
para a qual o arrendatário fez uma adubação pesada e perfil de 
fertilidade de 40 cm, dentro do conceito de balanço nutricional em 
sistemas de produção. Devido ao excelente resultado, o proprietário, 
que arrendou a terra porque não tinha disponibilidade financeira 
para aquisição de insumos, pôde restabelecer o caixa e continuar 
na atividade. Da mesma forma, o balanço nutricional aplicado na 
adubação do sistema de soja precoce na safra e plantio de milho e 
sorgo na safrinha tem-se mostrado muito eficiente, especialmente 
no Mato Grosso e Goiás.

Seguramente, a adubação de sistemas de produção aliada 
ao método de balanço nutricional é eficiente, desde que sejam 
mensurados os ganhos e as perdas no processo e se controle os 
demais fatores restritivos. O resultado é uma adubação racional 
com menor custo e com incrementos de produtividade proporcionais 
ao diferencial de equilíbrio nutricional, ou seja, quanto mais 
desequilibrado o solo, maior a expectativa de incremento de 
produtividade, e quanto mais equilibrado o solo, maior a expectativa 
de redução de insumos.
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