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1. INTRODUÇÃO

D

entre os nutrientes com maior relevância para o
desenvolvimento da cultura da soja, o potássio (K)
se destaca por ser o segundo macronutriente mais
extraído pela cultura, depois do nitrogênio (N) e, por isso, seu
manejo deve ser discutido com cuidado (BorKert et al., 1994).
ele atua na ativação enzimática, na regulação da abertura e fechamento dos estômatos e no controle osmótico dos tecidos, dentre
outras funções (epsteiN e Bloom, 2005; malavolta, 2006).
o fornecimento adequado de K para a soja promove o aumento
da nodulação, do número de vagens por planta, da porcentagem
de vagens com grãos, do tamanho da semente, do teor de óleo da
semente e a diminuição do número de grãos enrugados (malavolta, 1980).
a demanda desse nutriente pela cultura é de aproximadamente 38 kg de K2o para cada tonelada de grãos, sendo que, desse
total, 20 kg são exportados das lavouras pelos grãos (tabela 1).
Contudo, avaliações recentes têm evidenciado que a demanda pode
ser maior em algumas cultivares de soja com tipo de crescimento
indeterminado, as quais atualmente compõem o principal grupo de
materiais cultivados no Brasil.
Quando comparada a outras culturas que integram os sistemas de produção, como milho, trigo e até mesmo girassol, a soja
mostra-se grande consumidora de K e eficiente no seu aproveitamento ao longo do perfil do solo, com quantidades exportadas
muito superiores às das demais culturas, alcançando mais de 50%
do total absorvido (tabela 1).
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Tabela 1. Quantidades médias de K2o absorvidas e exportadas por tonelada
de grãos produzidos.
Parte da planta

Soja1

Milho2

Trigo2

Girassol2

- - - - - - - - - - - - - - (g kg-1) - - - - - - - - - - - - - total

38

18

21

142

Grãos

20

3,2

3,2

10

% exportada

53

18

15

7

Fonte: 1embrapa soja (2011); 2 laboratório de análises de solo e tecido vegetal
da embrapa soja.

assim, no manejo adequado da adubação potássica da soja,
uma estratégia importante é considerar o balanço de potássio nas
culturas que compõem o sistema de produção, com a aplicação
de doses adequadas de fertilizantes de forma a atender não só
as necessidades das culturas mas também o balanço do sistema
de produção, evitando-se, com isso, o esgotamento gradual das
reservas de K no solo.
2. PRODUÇÃO DE POTÁSSIO NO BRASIL
a exploração de K em escala comercial no Brasil restringe-se
ao estado de sergipe, apesar de existirem reservas de potássio no
estado do amazonas, as quais, por diferentes motivos, muito provavelmente não serão comercialmente exploradas. Já o potássio
presente no pré-sal constitui uma gigantesca reserva potencial a
espera de tecnologia economicamente viável para que seja inserido
como fertilizante no complexo de produção agrícola nacional e,

Abreviações: ANDA = Agência Nacional Para Difusão de Adubos; DRIS = Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação; K = potássio; KCl = cloreto
de potássio; N = nitrogênio; P = fósforo; TCD = tipo de crescimento determinado; TCI = tipo de crescimento indeterminado; V% = saturação por bases.
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talvez, como produto de exportação. por outro lado, é provável que
existam outros depósitos de K passíveis de lavra e comercialmente
exploráveis nos 8,5 milhões de km2 de extensão territorial do Brasil.
Durante o 2º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, realizado em
agosto de 2012, em são paulo, empresas como a vale e a petrobrás
apresentaram projetos para diminuir a dependência externa do país
por matérias-primas de fertilizantes, com investimentos vultosos até
2017. No entanto, até o momento, somente foi proposto o projeto
de exploração de potássio no rio Colorado, na província argentina
de mendoza, o qual foi suspenso por tempo indeterminado pela
mineradora vale, após negociação com o governo argentino.
para um país com forte tradição agrícola, é altamente preocupante a dependência brasileira por fertilizantes, especialmente
os potássicos. reduzir essa dependência externa é uma questão de
segurança alimentar, ou seja, a maior produção interna de fertilizantes reduzirá substancialmente o custo da produção de alimentos,
o que permitirá uma queda significativa nos preços dos alimentos
para o consumidor. por outro lado, a redução dos custos de produção
proporcionada pela maior oferta interna de fertilizantes resultará
também no aumento da competitividade dos produtos agropecuários
brasileiros no mercado internacional.
além das questões agronômicas, a segurança alimentar é
uma questão de segurança nacional, tendo em vista a dependência
externa para atender às necessidades agrícolas nacionais quase que
total de K, e muito elevada de p (50%) e de N (78%). esse cenário
só não é mais grave porque a fixação biológica de N supre integralmente a necessidade de fertilizantes nitrogenados na cultura da soja,
o que equivale à economia anual de 6,8 milhões de toneladas de N
para atender o cultivo de 28 milhões de hectares de soja.
3. IMPORTAÇÃO, CONSUMO E EXPORTAÇÃO DE POTÁSSIO
os fertilizantes representam o principal componente do custo
variável de produção, afetando diretamente o lucro líquido da atividade agrícola. Como consequência da alta taxa de exportação de K
pela soja, torna-se necessário que o agricultor dê atenção especial
ao planejamento da adubação potássica. o fertilizante potássico,
em especial, possui elevado custo e a agricultura brasileira é altamente dependente do mercado externo desse fertilizante, com uma
dependência de importação acima de 95% do potássio consumido
no Brasil. segundo dados da agência Nacional para Difusão de
adubos (aNDa), países como Canadá, rússia, Bielorrússia e
alemanha detém pouco mais de 80% de toda a reserva mundial de
K, enquanto o Brasil possui somente 3%.
a grandeza da exportação de K das lavouras de soja pode
ser melhor dimensionada com base na produção da safra 2012/13,
de 81,5 milhões de toneladas de grãos. Considerando-se uma
exportação média de 20 kg de K2o por tonelada de grãos chega-se
ao fantástico número de 1,63 milhões de toneladas de K2o ou o
equivalente a 2,71 milhões de toneladas de cloreto de potássio (KCl)
consumidos somente para atender a quantidade de K exportada
pelos grãos das lavouras de soja.
a vulnerabilidade da agricultura brasileira em relação ao
fertilizante potássico é extremamente elevada, já que o consumo
interno representa 14% da produção mundial, enquanto a produção
nacional supera pouco mais de 1% desse total, e resulta numa dependência crítica da importação de potássio pelo Brasil (aNDa, 2012).
Como a exportação da soja brasileira, equivalente grãos
(grãos e farelo), será de aproximadamente 58 milhões de toneladas
em 2013, o Brasil exportará, principalmente para a China, cerca
de 1,16 milhões de toneladas de K2o, quantidade muito superior
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ao total aproximado de 424 mil toneladas de K2o produzidas no
Brasil em 2012, na mina de taquari-vassouras, em sergipe (oliveira, 2012).
4. NECESSIDADE DE ADUBAÇÃO
a recomendação de adubação, visando atender às necessidades das plantas, fundamenta-se basicamente no tripé: a) conhecimento do potencial de extração pela planta ou pelas culturas que
compõem o sistema de produção, b) fertilidade do solo e nutrição
de plantas e c) potencial econômico de resposta à aplicação dos
fertilizantes. No caso do K, principalmente nos latossolos e
Nitossolos de origem basáltica do paraná, é frequente a ocorrência de teores de K trocável acima do nível crítico para a cultura
da soja. Nestas condições, sob alta disponibilidade do nutriente e
reduzido potencial de resposta à adubação, é recomendável apenas
a reposição do nutriente que será exportado pelos grãos de soja,
aplicando-se 20 kg ha-1 de K2o para cada tonelada de grãos, de
acordo com a expectativa de produção. Nesses solos manejados
corretamente, principalmente com a adoção do plantio direto e da
rotação de culturas, a eficiência do fertilizante potássico é superior
a 90% (oliveira JUNior et al., 2009).
apesar dos problemas climáticos que ocasionalmente ocorrem em algumas regiões, a produtividade média da cultura da soja
vem aumentando, não só em função do potencial produtivo das
novas cultivares, mas também das técnicas de manejo da cultura e
da adubação, entre outras. Contudo, o aumento da produtividade
também tem elevado a extração de nutrientes do solo e a frequência
de ocorrência de áreas em processo de redução das reservas nutricionais devido ao maior volume de grãos produzidos e também à maior
demanda nutricional para a produção de uma mesma quantidade
de tecido vegetal, principalmente para algumas cultivares mais
produtivas. Desse modo, caso a oferta de nutrientes pela adubação
seja inferior à exportação de nutrientes pelos grãos, o balanço
nutricional será negativo (exportação > adubação) e promoverá,
gradativamente, o esgotamento das reservas de nutrientes do solo,
comprometendo, assim, o potencial produtivo das culturas que
compõem o sistema de produção.
É interessante observar que anualmente são lançados no
mercado genótipos com maior potencial produtivo. a maior parte
dessas cultivares apresenta tipo de crescimento indeterminado,
característica que se traduz em uma série de vantagens agronômicas
e de manejo, como: a) antecipação da época de semeadura e precocidade, permitindo o plantio de safrinha com altos rendimentos,
e b) ampla faixa de adaptação e amplitude da época de semeadura
numa mesma região, características que são mais restritivas nos
genótipos determinados. outras características importantes são
c) maior índice de colheita e d) melhor arquitetura, permitindo
maior população de plantas e porte ereto, o que facilita o manejo de
insetos–pragas e de doenças. Contudo, esta mudança da demanda
do mercado por genótipos com tipo de crescimento indeterminado
exige ajustes ou mesmo novos paradigmas de manejo da fertilidade.
Não obstante as potencialidades das novas cultivares, o
ganho real de produtividade avança a taxas muito menores do
que a desses genótipos. mesmo que se considere as adversidades
climáticas e as novas pragas e doenças como fatores limitantes à
produção, o fato é que o manejo da adubação tem sido cada vez
mais simplificado, na falsa ilusão de que aplicar fertilizante no solo
é sinônimo de adubação equilibrada.
a adubação potássica é uma das operações que apresenta
maior flexibilidade de aplicação, tendo em vista o comportamento
móvel do nutriente no solo e a importância dos mecanismos de
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contato íon-raiz, principalmente a difusão, para a absorção do
nutriente pelas plantas. assim, é comum e pertinente a aplicação
de fertilizante potássico a lanço em superfície, aumentando a operacionalidade da atividade agrícola e a eficiência da semeadura.
a despeito das recomendações de manejo adequado do solo,
é crescente o número de agricultores que, também por questões
operacionais, estão eliminando os terraços, mesmo em áreas com
elevado declive e comprimento de rampa, com cobertura vegetal
escassa e plantio direto inadequadamente conduzido, representado
somente pela eliminação do preparo de solo. assim, a aplicação a
lanço de fertilizantes, mesmo o potássico, pode estar movimentando
os nutrientes não somente verticalmente no perfil do solo, mas também horizontalmente, em razão de processos erosivos e do maior
escorrimento superficial da água, inclusive pela menor taxa de infiltração de água ocasionada pela compactação do solo, podendo, em
algumas situações, alcançar diretamente mananciais e, juntamente
com outros nutrientes, causar a eutrofização de rios e lagos.

por outro lado, mais recentemente, tem sido muito frequente
o aparecimento de deficiência de K nas folhas superiores das
plantas de soja com tipo de crescimento indeterminado (tCi). Nas
últimas safras, plantas de diversas lavouras foram encaminhadas
à embrapa soja com o objetivo de diagnosticar as causas dos sintomas de clorose, em folhas novas, posicionadas em nós próximos
às flores e vagens em formação, e queima de bordos foliares, no
terço superior das plantas (Figura 2). apesar da incredulidade dos
técnicos ou agricultores, todas as amostras apresentavam teores
de K nas folhas muito abaixo dos teores críticos para o nutriente.

Flores

Folha nova

5. SINTOMAS VISUAIS DA DEFICIÊNCIA DE POTÁSSIO
Devido à alta mobilidade do K e à sua redistribuição na
planta (epsteiN e Bloom, 2005), os sintomas de deficiência surgem inicialmente nas folhas mais velhas. em condições de campo,
sintomas visuais de deficiência de K iniciam-se com clorose seguida
de necrose nas margens e pontas das folhas velhas (BeriNGer e
NothDUrFt, 1985; BorKert et al., 1994), além do aumento
nos teores de putrescina (malavolta, 2006). porém, quando a
deficiência de K é mais severa, o aparecimento dos sintomas começa
com mosqueado amarelado nas bordas dos folíolos das folhas da
parte inferior da planta. essas áreas cloróticas avançam para o centro
dos folíolos iniciando, então, a necrose das áreas mais amareladas,
nas bordas dos folíolos, com o aumento progressivo do sintoma.
Com a evolução da deficiência, a necrose avança para o centro
dos folíolos e, finalmente, as áreas necrosadas ficam quebradiças,
deixando os folíolos com aspecto esfarrapado (Figura 1). esta dinâmica da deficiência de K, mais frequente em condições de campo,
basicamente descreve a evolução dos sintomas de deficiência de K
em soja durante a fase de desenvolvimento vegetativo.

5a folha

4a folha

3a folha

2a folha

Figura 1. Dinâmica de aparecimento de deficiência potássio em soja
durante a fase vegetativa (v5).
Foto: Cesar de Castro.
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Figura 2. Plantas de soja com sintomas de deficiência de K no terço superior.
Foto: Cesar de Castro.

Castro et al. (2011) relataram alguns casos de distúrbios
nutricionais decorrentes do manejo inadequado da adubação na cultura da soja, principalmente em relação ao K. esses autores observaram que nas últimas safras tem havido significativo aumento da
ocorrência de plantas com sintomas de clorose e necrose nas folhas
superiores de diversas cultivares de soja em lavouras comerciais,
sobretudo em reboleiras. análises químicas de solo e de tecido têm
mostrado, sistematicamente, baixos teores de K nessas áreas com
sintomas aparentes. Nas áreas contíguas, apesar da inexistência ou
da menor intensidade dos sintomas, os teores de K apresentam-se
também abaixo daqueles considerados adequados para sistemas de
produção mais tecnificados.
pela ocorrência de sintomas em reboleiras, muitos agricultores tendem a relacionar os problemas aos fatores causais bióticos,
como doenças ou pragas de solo, ou abióticos, como compactação ou
áreas sujeitas a encharcamento. No entanto, é natural a existência de
variabilidade horizontal e vertical nos teores dos nutrientes no solo.
a exploração agrícola, associada ao manejo correto da fertilidade
do solo, torna as áreas de produção mais homogêneas. Contudo,
a desuniformidade na aplicação dos fertilizantes tem intensificado
a variabilidade da fertilidade do solo, principalmente quando as
estratégias de manejo se baseiam no rendimento operacional em
detrimento do critério técnico. Fica, portanto, a questão: Como avaliar a precisão da agricultura de precisão? parafraseando Fernando
Pessoa, “adubar é preciso”. Ou seja, o manejo sítio-específico, com
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aplicação de fertilizantes em taxa variável, é uma excelente ferramenta para reduzir a variabilidade dos nutrientes no solo quando
utilizado adequadamente, observando-se os princípios técnicos da
geoestatística (grade amostral, dependência espacial).
tomando-se como exemplo o K, caso o manejo da fertilidade
do solo seja feito com adubações fixas, porém em doses inferiores
às quantidades exportadas (balanço negativo), os sintomas de
deficiência aparecerão primeiramente nas áreas com menor disponibilidade natural, o que explica a ocorrência dos sintomas em
reboleira, progredindo para áreas maiores nas safras subsequentes,
com agravamento do problema no decorrer dos anos se o produtor
ou o técnico não corrigirem o problema.
Um bom exemplo do que foi discutido pode ser observado
na Figura 3, registrado em área comercial na safra 2011/2012. os
sintomas de deficiência de K em reboleiras expressam a variabilidade horizontal da disponibilidade do nutriente, sendo mais
acentuados nas folhas do terço superior da planta. Nesta lavoura,
as plantas com sintomas de deficiência apresentavam 3,0 g kg-1 de
K no tecido foliar, muito abaixo do nível crítico de suficiência, e
o teor de K no solo era de 0,04 cmolc dm-3, também muito abaixo
do nível crítico. Nas áreas próximas às reboleiras observou-se um
gradiente de redução da intensidade dos sintomas, encontrando-se
até plantas sem sintomas visuais aparentes, com concentração foliar
de 8 g kg-1 de K e teor de potássio no solo de 0,14 cmolc dm-3. esta
baixa disponibilidade de K no solo associada a teores nutricionais
deficientes, sem a expressão dos sintomas típicos de deficiência,
caracteriza a fome oculta, fenômeno evidenciado pela redução da
taxa de desenvolvimento da planta e da produtividade, sem que o
agricultor saiba qual é o principal fator limitante (BorKert et al.,
1994). Esta deficiência irá perdurar enquanto o agricultor utilizar
quantidades sub-ótimas do nutriente.
Na Figura 4a observam-se em detalhes os sintomas clássicos
da deficiência de potássio em plantas jovens (estádio V5) de lavoura
cultivada em solo de origem basáltica. Nota-se uma redução gradual
da severidade dos sintomas das folhas velhas inferiores para as folhas

Figura 3. Área de soja com sintomas de deficiência de K. Detalhe: ocorrência nas folhas do terço superior da planta e em reboleiras.
Foto: ana Cláudia Barneche.

novas superiores em função da mobilidade do nutriente na planta.
Contudo, na Figura 4B, também em área de lavoura de soja com tipo
de crescimento indeterminado, na fase de enchimento de grãos (estádio r5), os sintomas ocorrem principalmente nas folhas superiores.
ao observar as plantas de soja com tipo de crescimento
indeterminado é possível perceber que, de modo geral, os sintomas são mais destacados nas folhas superiores, além de ocorrerem
mais tardiamente (Figura 5). em tais cultivares, mesmo após o
florescimento, a gema terminal continua em atividade vegetativa
simultaneamente à fase reprodutiva da planta e, principalmente
na fase de enchimento de grãos, a planta apresenta, ao mesmo
tempo, vagens em granação no terço médio da planta e vagens em
formação, flores e folhas novas distribuídas nos ramos da planta e,
principalmente, nos nós superiores (Figura 6).

B
A

Teor de potássio no solo: 0,03 cmolc dm-3
Teor de potássio nas folhas: 3,9 g kg-1

Teor de potássio no solo: 0,04 cmolc dm-3
Teor de potássio nas folhas: 3,7 g kg-1

Figura 4. Sintomas de deficiência de K em plantas de soja: (A) estádio de desenvolvimento vegetativo V5; (B) estádio de desenvolvimento reprodutivo r5.
Foto: Cesar de Castro.
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6. NUTRIÇÃO EQUILIBRADA: FOCO NO BALANÇO DE NUTRIENTES

Figura 5. Plantas de soja com sintomas de deficiência de K mais destacados
nas folhas superiores.
Foto: luiz tadeu Jordão.

Flores e
folhas novas

Flores e
vagens

Figura 6. Planta de soja com flores e vagens no terço médio da planta e
também com flores no último nó.
Foto: Fábio alvares de oliveira.

Nesta situação, aparentemente há um desequilíbrio na relação
fonte/dreno, pois as folhas superiores comportam-se como drenos
e, ao mesmo tempo, há flores e vagens em formação e acelerado
enchimento dos grãos. Neste caso, a nutrição dos órgãos reprodutivos das plantas, que são os drenos principais, é priorizada,
havendo transporte e acúmulo tanto do nutriente absorvido do solo
quanto daquele remobilizado de estruturas já formadas. assim,
folhas novas em desenvolvimento nas partes jovens das plantas
não são supridas adequadamente com potássio e, principalmente
em solos com teores ligeiramente baixos de potássio, expressam
mais facilmente os sintomas de deficiência de K. Plantas de algodoeiro também manifestam sintomas de deficiência de K em folhas
novas próximas às maçãs, as quais funcionam como drenos de K
(malavolta, 2006).
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mais recentemente, tem sido incorporado ao manejo da
fertilidade do solo o conceito de adubação do sistema. Dessa
forma, a recomendação de adubação deixa de ser realizada por
cultura isoladamente e passa a considerar o sistema de produção
no qual a cultura está inserida, ajustando-se a adubação ao balanço
de entradas e saídas de nutrientes no sistema. Com isso, evita-se
o esgotamento do solo e a elevação desnecessária da fração disponível dos elementos no solo e aumenta-se a eficiência do uso
dos nutrientes.
Na tabela 2 é apresentada, como exemplo, uma simulação
do balanço de p e K em um sistema soja/milho com produção de
3.600 kg ha-1 de soja (60 sacas ha-1) e de 6.000 kg ha-1 de milho
(100 sacas ha-1) em dois manejos de adubação potássica: (a) adubação de p e K na soja e no milho safrinha e (B) adubação de p na
soja e de p e K no milho safrinha. analisando-se as quantidades
de potássio que entraram no sistema pela adubação e as saídas do
nutriente pelos grãos, observa-se um balanço ligeiramente positivo
no manejo a em função do saldo positivo da adubação do milho,
ou seja, a exportação de nutrientes pelos grãos foi menor do que a
quantidade aplicada no solo.
No manejo B, no entanto, que simula a ausência da adubação potássica da soja, situação que ocorre em algumas lavouras, o
balanço é altamente negativo para o sistema de produção, sendo
retirados do sistema 51 kg de K2o, o que equivale à redução
de 0,05 cmolc dm-3 de K no solo. a redução efetiva da disponibilidade de K trocável, no entanto, é minimizada pelo poder tampão
de potássio, que determina o equilíbrio do nutriente nas frações
trocável e não trocável do solo. ainda assim, mantendo-se este
manejo deficitário, é fácil imaginar a queda contínua do teor de
potássio no solo para níveis abaixo do crítico e as consequências
sobre as plantas.
Com base no exemplo acima, depreende-se que, mesmo
que o teor de K no solo seja adequado, se o agricultor não aplicar,
como reposição, pelo menos a quantidade de potássio exportada
pelos grãos, parte do K absorvido pelas plantas sairá das reservas
existentes no solo. assim, se este modelo de manejo de adubação
for mantido, em poucas safras, dependendo do nível de fertilidade
do solo, a área poderá apresentar reboleiras com sintomas de
deficiência de K, que gradativamente se expandirão na lavoura, a
exemplo do que foi ilustrado na Figura 3. Certamente, será muito
mais oneroso reconstruir a fertilidade do solo do que mantê-la.
para o fósforo, de modo geral, os teores aplicados pelos
agricultores são maiores do que as quantidades exportadas, ocasionando, consequentemente, um balanço positivo no sistema. a
propósito, este é um dos motivos porque, atualmente, os teores de
fósforo são altos na camada superior dos solos, até os primeiros
5 a 8 cm de profundidade, além da saturação dos sítios de troca e
da forma de aplicação, sobretudo em área sob plantio direto.
o que se conclui dos fatos é que não é possível acompanhar
a evolução do balanço de nutrientes e, principalmente, o equilíbrio
nutricional de um sistema de produção sem o monitoramento da
fertilidade do solo para avaliar, no tempo e no espaço, a variação da
disponibilidade dos nutrientes. Especificamente para o K, estudos
conduzidos desde a década de 80 na embrapa soja, em latossolo
vermelho distroférrico, mostram que a disponibilidade do elemento
decresce, em média, 0,02 cmolc dm-3 ano-1 em áreas sem aplicação
de K. No entanto, atualmente, com a maior produtividade das
culturas, o esgotamento de K tem sido mais acelerado e a taxa de
declínio é maior.
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Tabela 2. simulação do balanço1 de fósforo e de potássio para a sucessão soja/milho safrinha no estado do paraná.
Cultura

Formulação

Entradas
Dose

P2O5

Produtividade

K2O

Saídas
P2O5

Balanço
K2O

P2O5

K2O

Manejo A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (kg/ha-1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - soja

00-20-20

300

60

60

3.600

-36

-72

+24

-12

milho

08-18-18

250

45

45

6.000

-36

-24

+9

+21

+33

+11

Manejo B
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (kg/ha-1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

soja

00-20-00

250

50

0

3.600

-36

-72

milho

08-18-18

250

45

45

6.000

-36

-24

+14

-72

+9

+21

+23

-51

Não foram consideradas no balanço as possíveis perdas de nutriente no solo. Em áreas bem manejadas, a eficiência de aproveitamento de K no solo
é próxima de 100%.

em geral, tem-se observado nas lavouras que apresentam
sintomas de desequilíbrio nutricional que a quantidade de potássio
na adubação é menor do que a quantidade exportada pelos grãos,
ou, em situações mais graves, que o K não tem sido contemplado na
formulação de fertilizantes, por se considerar o solo de alta fertilidade.
menos evidente é o que ocorre em solos com teores sub-ótimos
do nutriente, resultando em plantas mal nutridas e com baixa produtividade. o agricultor não percebe que a remoção de K do solo
pelas plantas desloca o equilíbrio da concentração do nutriente em
solução e da fração trocável do solo, com consequente depleção
de formas não-trocáveis de K, esgotando gradualmente as reservas
do elemento no solo. Nessa situação, a adubação necessária para
a recuperação do K disponível no solo excede substancialmente
as quantidades necessárias para a manutenção pois é necessária
a recomposição das frações exauridas para o restabelecimento do
equilíbrio do solo.
a contribuição da fração não-trocável de K para as culturas
é ilustrada na Figura 7. observa-se que, em condição de disponibilidade muito baixa de K (0,1 cmolc dm-3), as cultivares de soja
avaliadas produziram acima de 3.000 kg ha-1 de grãos quando ainda
existia uma reserva de K não-trocável no solo, a qual não é detectada
pelo método de avaliação do teor disponível, no caso o mehlich-1.
À medida que essa reserva foi sendo exaurida, a produtividade da
soja diminuiu e não excedeu a 2.200 kg ha-1. entretanto, produtividades acima de 3.600 kg ha-1 só ocorreram quando o teor de K
disponível estava acima do nível crítico, condição em que ocorre
a contribuição do K trocável na nutrição da soja.
Nesse sentido, esta reserva de K não-trocável deverá ser
considerada como uma espécie de poupança para ser utilizada nos
momentos de maior necessidade, como, por exemplo, quando há
aumento exacerbado no custo do fertilizante potássico associado à
baixa remuneração da cultura (maior relação de troca fertilizanteproduto).
apesar de aqui serem tratados basicamente alguns aspectos do manejo do K, vale lembrar que nem sempre a avaliação de
um único nutriente é suficiente para a estimativa da fertilidade do
solo. É fundamental a avaliação das relações entre os mesmos, em
função das diferentes interações entre os elementos. assim, por
exemplo, a relação entre K, cálcio (Ca) e magnésio (mg) tem sido
tomada como parâmetro para se analisar as respostas das culturas
à adubação potássica.
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É importante que a análise de solo, complementada pela
análise foliar e interpretada por meio de tabelas de faixas de suficiência ou mesmo pelo Dris (sistema integrado de Diagnose e
recomendação), seja utilizada para a elaboração de diagnósticos
e recomendação do manejo da cultura da soja.
7. IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE SOLO E DE TECIDO
entre as causas do aumento da ocorrência de desequilíbrios
nutricionais nos campos de soja, merece destaque o fato de as análises
de solo não serem feitas com regularidade e com representatividade,
além de não serem adequadamente utilizadas como ferramenta de
interpretação da disponibilidade de nutrientes no solo e/ou da necessidade de adubação. assim, não tem sido possível conhecer a dinâmica
e também o histórico da disponibilidade dos nutrientes nessas áreas.
as análises de solo e foliar, que deveriam ser práticas
rotineiras, permitiriam que a deficiência fosse diagnosticada antecipadamente e possibilitaria a tomada de decisão com base em
critérios técnicos. logo, o lucro perdido com a redução do potencial
produtivo das áreas visualmente deficientes, bem como das áreas
com fome oculta, cobriria em muito o investimento na análise foliar.

Figura 7. produtividade de duas cultivares de soja em resposta aos teores
disponíveis de K no solo. embrapa soja, londrina, pr. safra
2012/2013.
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Considerando que os níveis críticos de K no solo estão bem
estabelecidos para a interpretação dos teores dos nutrientes no solo
e para a recomendação das doses a serem aplicadas, não existe,
aparentemente, motivos para os desvios no modelo de adubação.
somando-se a este fato, com o aumento dos patamares
de produtividade da soja e consequente aumento da demanda de
potássio pelas plantas, não estão sendo feitos ajustes nas doses de
K de acordo com o potencial de produtividade esperado ou mesmo
obtido, pela lógica da adubação de sistemas.
No Brasil, existem diferentes tabelas de interpretação de
análise de solo e de recomendação de calagem e adubação para a
cultura da soja. essas tabelas são fruto de pesquisas a campo, as
quais, em alguns estados, como rio Grande do sul e são paulo,
tiveram início há mais de 65 anos. as diferenças encontradas
entre as várias tabelas são decorrentes dos diferentes tipos de solo,
condições climáticas, cultivares utilizadas, métodos de extração e
procedimentos de laboratório, bem como dos diferentes trabalhos
de calibração efetuados para a cultura da soja. para a análise foliar,
os parâmetros também estão bem estabelecidos.
assim, a análise de solo, complementada pela análise foliar,
devem ser os principais parâmetros para o manejo dos nutrientes.
8. O DESCUIDO COM A ADUBAÇÃO POTÁSSICA
Nas últimas safras, tem sido maior a frequência de consultas
por profissionais da assistência técnica e por agricultores para avaliação, diagnóstico e orientação técnica na solução de problemas que
estão ocorrendo na cultura da soja. Dentre os diversos problemas
encaminhados à Central de Diagnóstico na embrapa soja, aqueles
relacionados aos desequilíbrios nutricionais têm sido rotineiros,
em especial os diagnósticos relacionados à deficiência de potássio.
Grande parte das consultas diz respeito a lavouras estabelecidas em
solos originariamente ricos em potássio, evidenciando, com isso, o
mal manejo do solo como causa desses desequilíbrios.
Na tabela 3 são apresentados, como exemplos, resultados
da análise dos solos, de diferentes lavouras e regiões, que foram
enviados à embrapa na safra 2010/2011. observa-se que, dentre os
casos generalizados de desequilíbrios nutricionais, o do potássio é
o que mais se destaca.
as amostras 7 e 8 (0 a 20 cm de profundidade) e as amostras
9 e 10 (0 a 10 cm de profundidade) representam áreas da mesma
lavoura, com e sem problemas visíveis de deficiência. É possí-

vel diferenciar duas situações de campo bastante contrastantes:
enquanto na amostra 7 as plantas apresentam sintomas claros de
deficiência de K, com 3,9 g kg-1 de K nas folhas e 0,03 cmolc dm-3
no solo, na amostra 8 do mesmo talhão (contíguo à área deficiente)
o teor de K é normal, com 11,8 g kg-1 nas folhas e 0,14 cmolc dm-3
no solo. o que se infere dessas duas análises é que na área aparentemente sem problema (amostra 8), o teor de K no solo também
estava baixo sem, contudo, apresentar os sintomas mais destacados
da desordem nutricional, caracterizando um bom exemplo de fome
oculta.
as amostras 9 e 10, também coletadas, respectivamente, em
áreas com e sem problema visível de deficiência dentro do mesmo
talhão, mostram que o teor de K também estava baixo (0,08 cmolc
dm-3) na amostra 9, enquanto na área ao lado (amostra 10), sem
sintomas, o teor estava adequado para o sistema de produção da
região (0,30 cmolc dm-3 de K).
o que se deduz, por meio da observação desses resultados
de análise de solo, é que não tem havido preocupação, por parte
dos agricultores, em relação ao monitoramento da fertilidade do
solo. independente disso, o fato é que, em muitas lavouras com
sintomas de desequilíbrios nutricionais, o suprimento de K por
meio da adubação tem sido deficiente e, portanto, estão sendo fornecidas à cultura quantidades de K abaixo da quantidade exportada
pelos grãos.
além dos evidentes problemas de distribuição de adubos e
desequilíbrios nutricionais, deve-se lembrar que nem sempre a análise de um único nutriente é suficiente para a avaliação da fertilidade
do solo. É também fundamental a avaliação das relações entre os
mesmos, em função das diferentes interações entre os elementos.
outros nutrientes, como o enxofre, por exemplo, também estão com
teores bastante alterados, possivelmente em função do manejo da
adubação adotado pelo agricultor.
outra questão que se destaca ao analisar as amostras 7-8
e 9-10 refere-se à possível distribuição desuniforme do calcário e
de outros produtos, inferida pela observação dos teores de cálcio,
magnésio, enxofre e da saturação por bases (v%).
De modo geral, nas análises apresentadas na tabela 3,
além dos problemas relacionados ao K, observam-se problemas
com outros nutrientes, mostrando sérias falhas operacionais na
distribuição de corretivos e/ou fertilizantes e indicando falta de
acompanhamento da fertilidade do solo pelo agricultor.

Tabela 3. análise de solo de diferentes lavouras de soja que apresentaram sintomas de desequilíbrio nutricional.
Amostras

pHCaCl

2

Al3+

H+Al

Ca2+

Mg2+

K+

SB

CTC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - (cmolc dm-3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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V

C

(%)

(g dm-3)

P

S

- - (mg dm-3) - -

1
2

5,84
5,86

0,17
0,17

3,55
3,69

7,85
8,33

3,02
3,19

0,09
0,07

10,96
11,59

14,51
15,28

75,53
75,88

19,1
18,0

26,8
18,9

16,6
14,8

3

6,99

0,05

1,63

6,41

2,65

0,09

9,15

10,78

84,92

18,8

16,7

85,5

4

6,25

0,15

2,70

5,15

2,36

0,15

7,66

10,35

73,96

12,2

103,6

14,7

5

5,33

0,22

4,64

4,05

1,86

0,06

5,97

10,61

56,26

14,9

7,9

20,8

6

4,08

1,97

10,69

0,94

0,92

0,14

2,00

12,69

15,79

28,1

1,4

17,5

7

5,22

0,14

2,99

1,51

1,12

0,03

2,66

5,65

47,07

10,6

11,0

4,4

8

5,59

0,14

2,58

4,01

1,68

0,14

5,83

8,41

69,33

10,1

17,2

6,9

9
10

5,84
6,49

0,13
0,00

2,45
2,82

4,98
3,60

1,35
1,20

0,08
0,30

6,41
5,10

8,86
7,92

72,35
64,38

15,8
18,7

14,9
7,7

48,1
20,2
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Na tabela 4 são apresentados exemplos de análises de
folhas de áreas de lavoura com sintomas visuais de deficiência de
K. Nota-se que a concentração de K nas amostas com sintomas é
muito inferior à verificada nas folhas sem sintomas, embora nestas,
também, a concentração de K esteja abaixo da adequada.
É interessante observar que nesta área, onde os sintomas
estavam progredindo ao longo dos cultivos sucessivos, o agricultor
não suspeitava que houvesse deficiência nutricional, não só pelo
padrão visível de distribuição dos sintomas e pela posição dos mesmos nas plantas, mas também por acreditar que o solo apresentava
fertilidade suficiente e que o manejo da adubação que adotava em
sua fazenda estava correto.
Conclui-se, portanto, que a ausência de sintomas visuais na
cultura não é parâmetro seguro para se medir a fertilidade e pode
conduzir a erros de diagnose. A deficiência nutricional pode ser
acertadamente comprovada utilizando-se a análise foliar. Nesta, o
resultado é interpretado por comparação com uma tabela de níveis
de referência ou também por meio do índice Dris, disponibilizado
gratuitamente pela embrapa soja (www.cnpso.embrapa.br/dris).

A

B

14,1 g/100 sementes

18,8 g/100 sementes

Figura 8. Grãos de soja colhidos em áreas experimentais com problemas
(A) e sem problemas (B) de deficiência de potássio.
Foto: Cesar de Castro.

9. POTÁSSIO E QUALIDADE DA PRODUÇÃO
além das questões relacionadas ao ciclo da cultura e à
redução da produtividade, as plantas com deficiência de potássio
produzem grãos pequenos, enrugados e deformados e a maturidade
da soja é atrasada, podendo causar também haste verde, retenção
foliar e vagens chochas, bastante comuns em áreas de lavouras
(BorKert et al., 1989). Com o atraso na maturação, as plantas
ficam mais tempo no campo e, desta forma, mais expostas à incidência do ataque de percevejos, aumentando o dano às sementes e
intensificando o problema da haste verde (BorKert et al., 1987)
e, ultimamente, da ferrugem asiática nas cultivares que apresentam
ciclo mais tardio.
as avaliações do manejo de K em áreas experimentais
conduzidas desde a década de 1980 na Embrapa Soja confirmam o
efeito negativo da baixa disponibilidade de K no solo na qualidade
das sementes e no peso de 100 sementes (Figura 8).
plantas cultivadas em solos com baixa disponibilidade de
K e em condições de estresse abiótico, como seca, salinidade e
altas temperaturas, são mais suscetíveis a severas reduções na taxa
fotossintética, podendo ainda, em nível celular, acumular sódio,
causando estresse oxidativo celular durante os processos da fotossíntese (CaKmaK, 2005).
a maior resistência da soja ao ataque de pragas e doenças
também está relacionada ao manejo adequado da adubação potássica. estudos clássicos de nutrição mineral de plantas (Kiraly,
1976; perreNoUD, 1977; sUGimoto et al., 2009), mostram
que o suprimento adequado de K às plantas confere maior resistência
às doenças. Contudo, mais importante que o fornecimento de K

às plantas, é o equilíbrio entre os nutrientes N e K, uma vez que a
baixa relação K/N faz com que compostos solúveis de baixo peso
molecular, como aminoácidos e açúcares, os quais são substratos
nutricionais de pragas e doenças, sejam convertidos em compostos de alto peso molecular, como proteínas, amido e celulose,
aumentando a resistência da planta ao ataque de pragas e doenças
(homhelD, 2005; marsChNer, 1995).
França Neto et al. (1985) citam o efeito do K sobre a qualidade da semente de soja, com melhorias na germinação, emergência
em areia, teste de tetrazólio, reduzindo o envelhecimento precoce
e com efeitos também sobre o peso de 100 sementes. em continuidade àquele trabalho, França Neto et al. (1991) concluíram que
as qualidades fisiológicas, físicas e sanitárias das sementes foram
significativamente superiores nos tratamentos com doses adequadas
de potássio, ao redor de 80 kg ha-1 de K2o. No mesmo trabalho, foi
observada a maior incidência de danos por percevejo, deterioração
por umidade e Phomopsis spp, nas sementes provenientes dos
tratamentos com as menores doses de K.
atualmente, o ataque de percevejos em lavouras de soja tem
sido uma das grandes preocupações dos agricultores, não só pelos
danos inerentes ao ataque do inseto, como pelo pequeno número
de produtos ou estratégias viáveis para a melhor convivência com
a praga. Borkert et al. (1987) e Borkert et al. (1989) relataram a
melhoria da qualidade da semente produzida e o menor dano de
ataque de percevejos à semente pela adubação potássica, em solo
com baixa disponibilidade no elemento.
Balardin et al. (2006) concluíram que plantas supridas adequadamente com p e K sofreram menos danos ao ataque da ferrugem
da soja. além disso, em função da má distribuição do fertilizante
potássico, é possível verificar diferenças na severidade do ataque
deste fungo na cultura (ZaNCaNaro, 2004).

Tabela 4. Análise química de macro e micronutrientes de amostras de folhas de lavouras de soja com sintomas de deficiência de potássio.
Amostras de folhas1

N

P

K

Ca

Mg

S

-1

- - - - - - - - - - - - - - - - (g kg ) - - - - - - - - - - - - - - - -

1

Zn

Mn

Fe

Cu

B

-1

- - - - - - - - - - - - (mg kg ) - - - - - - - - - - - -

sem sintoma

57

3,2

11,7

13,2

5,1

3,2

69

185

178

28,9

49

Com sintoma (clorose)

56

3,2

4,9

16,2

8,7

2,9

66

157

402

14,5

53

Com sintoma (clorose/necrose)

54

4,3

3,0

14,6

8,1

3,5

72

168

628

18,4

70

alguns exemplos de amostras de folhas de plantas encaminhadas à embrapa soja, safra 2011/2012.
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
o agronegócio é uma das atividades econômicas com
maior impacto na sociedade brasileira, não só pelo dinamismo e
importância na balança comercial, como também pelas questões
relacionadas à segurança alimentar e à independência tecnológica.
Contudo, a fragilidade da produção interna de fertilizantes,
em especial de potássio, impõe ao Brasil uma forte dependência
ao reduzido grupo de países produtores, uma ameaça não só à
segurança alimentar como também à segurança econômica do país.
portanto, deve ser estratégica e urgente a implementação de ações
exploratórias e produtivas, incentivadas pelo poder público, para
a superação desta condição.
mesmo sendo um setor de destaque, busca-se avidamente
por novas tecnologias, inovações, inclusive sem comprovação
científica. Entretanto, ainda convivemos com problemas de manejo
relativamente simples, por falha na aplicação de estratégias consolidadas de avaliação e manejo da fertilidade do solo. os resultados
apresentam-se como desequilíbrios nutricionais em diferentes
lavouras, tipos de solo e condições de cultivo, com danos ao metabolismo das plantas e perda do potencial produtivo, não só da soja,
como de outras culturas que compõem os sistemas de produção.
todos os dias recebemos notícias auspiciosas sobre progressos em diferentes setores, como na medicina. porém, grande
parte desses avanços só serão efetivamente aplicados nas próximas
gerações ou, talvez, nunca serão implementados, porque novas
tecnologias estão sendo apresentadas. No setor agrícola tem ocorrido o mesmo fenômeno. No entanto, mesmo estando ávidos por
novas tecnologias, não se pode esquecer dos princípios básicos
da química do solo e da nutrição de plantas. tecnologias simples,
como a análise de uma amostra representativa de solo da área
cultivada, complementada pela análise foliar, podem promover
grande sustentação para a tomada de decisão e o manejo adequado
dos nutrientes, reduzindo custos com fertilizantes, aumentando a
produtividade e garantindo sustentabilidade ambiental e econômica
na atividade agrícola.
Será gratificante se, num futuro próximo, forem adotados
procedimentos técnicos para a elaboração de diagnósticos e recomendação de manejo de fertilizantes fundamentados em princípios
técnicos, como por exemplo, a análise de solo e de tecidos, principalmente para o sistema de produção de grãos, onde se insere a
cultura da soja. esta tem se tornado protagonista nos sistemas de
produção, principalmente com os novos genótipos, cada vez mais
eficientes e produtivos, mas que demandam não só novos modelos
de produção, mas também modelos de manejo da fertilidade que
ofereçam sustentabilidade agronômica e ambiental ao sistema de
produção agrícola.
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DESAFIOS ATUAIS PARA O
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA SOJA
Eros Artur Bohac Francisco1
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A

produção brasileira de soja está próxima de se
tornar a maior do mundo. Segundo dados oficiais,
a produção da safra 2012/13 está avaliada em
81,5 milhões de toneladas de grãos de soja (CoNaB, 2013), enquanto a
estimativa mais recente da produção americana indica 88,6 milhões
de toneladas (UsDa, 2013). em 2011, o Brasil foi o segundo maior
produtor de soja depois dos estados Unidos, seguidos por argentina,
China e Índia (Fao, 2013). Desde os anos 1980, a área cultivada
com soja nos estados da região sul do Brasil é expressiva – atualmente 9,8 milhões de hectares (CoNaB, 2013) – porém, já no
início dos anos 1990, a região Centro-oeste apresentou aumento
significativo na área cultivada atingindo, em 2013, nada menos
do que 12,8 milhões de hectares, o que representam 46% da área
cultivada com a leguminosa no Brasil – 27,7 milhões de hectares.
as condições edafoclimáticas, os ganhos genéticos em produtividade, o crédito agrícola, a evolução tecnológica e o caráter
empreendedor da classe produtora direcionaram a produção de soja
na região do Cerrado brasileiro nas últimas décadas para um caso de
sucesso mundial. hoje, os estados localizados na região central do
Brasil (Bahia, Goiás, maranhão, minas Gerais, mato Grosso do sul,
mato Grosso, piauí e tocantis) concentram 60% da área cultivada
com soja (16,8 milhões de hectares) e 59% da produção nacional
(48,3 milhões de toneladas), de acordo com a Conab (2013).
entretanto, a despeito de tantas melhorias, o sistema de
produção de soja atual apresenta entraves impeditivos ao aumento
expressivo da produtividade agrícola, como a ocorrência de adversidades climáticas estressantes, o aparecimento de novos (ou recorrência de velhos) elementos bióticos inimigos da cultura e a adoção
de medidas de manejo mal elaboradas ou mal posicionadas devido
à redução do prazo para se completar um ciclo produtivo, dentro
das atuais e enormes dimensões da escala de produção.
o presente artigo tem por objetivo apresentar e analisar
questões favoráveis e desfavoráveis à obtenção de elevadas produtividades com base em fatos observados durante a visita técnica
dos autores às principais regiões produtoras de soja do estado de
mato Grosso, na última semana de janeiro de 2013.

EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE SOJA NO BRASIL
o sistema de produção de soja na região central do Brasil
apresentava pouca diversidade nas décadas de 1980 e 1990, mas a
partir da virada do milênio a diversidade aumentou e outras culturas

econômicas foram introduzidas. anteriormente, o cultivo tradicional
de soja caracterizava-se pela semeadura nos meses de outubro e
novembro e colheita em março e abril, com preparo convencional
do solo e pouca adoção do sistema plantio direto. após a virada do
século, o cultivo de soja passou a apresentar semeadura nos meses
de setembro e outubro e colheita em janeiro e fevereiro, adoção
generalizada do sistema plantio direto com culturas de cobertura
(milheto, braquiária ou crotalária) e cultivo subsequente de milho,
algodão, sorgo ou feijão em grande parte da área. a Figura 1 ilustra
a ascensão deste modelo, apresentando a área cultivada com soja
e milho 2ª safra (milho cultivado após a colheita da soja, anteriormente conhecido como safrinha) na região Centro-oeste e no Brasil.
Nota-se, de forma evidente, o grande avanço da área com soja após
o final da década de 1990 e o grande crescimento da área com milho
2ª safra após a safra 2004/2005, que atualmente compartilha 44%
da área com a soja na região Centro-oeste.
Área cultivada com soja e milho 2a safra (1.000 ha)

INTRODUÇÃO

Anos

Figura 1. Área cultivada com soja e milho 2ª safra na região Centro-oeste
(Co) e no Brasil (Br) nos anos de 1977 a 2013.
Fonte: Conab, 2013.

a forte expansão da área cultivada com soja e milho 2ª
safra, impulsionada pela demanda mundial crescente por proteína
de origem animal, também trouxe dificuldades para o manejo da
cultura da soja. o avanço em áreas novas nas regiões de fronteira
agrícola, como nos estados de mato Grosso, maranhão, piauí,
tocantins e Bahia, demandou tecnologia de cultivo e adaptação da

Abreviações: B = boro; Co = cobalto; BR = Brasil; CO = região Centro-Oeste; BN = fixação biológica do nitrogênio; K = potássio; Mo = molibdênio;
N = nitrogênio; P = fósforo; S = enxofre.
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cultura às características edafoclimáticas, já que boa parte destas
áreas apresentava solos de textura arenosa, com baixa fertilidade,
e clima com temperaturas elevadas, que reduzem a eficiência
fotossintética da soja, devido à fotorespiração. por outro lado, as
áreas velhas de cultivo têm apresentado problemas crônicos, como
a compactação pelo excesso de tráfego em solo úmido, o aumento
do ataque de pragas secundárias de difícil controle e o aumento da
área infestada por nematoides. a Figura 2a ilustra essa situação.

Produtividade da soja (kg ha-1)

A

forma de controle para aquela doença, observada pelos produtores,
era a antecipação da data de semeadura e, consequentemente, a
colheita precoce.
a mudança no sistema de produção da soja para data de
semeadura mais cedo e o cultivo de variedades mais precoces beneficiaram a produtividade do milho 2ª safra. Na Figura 2B pode-se
observar que, ao contrário da soja, a média anual de produtividade do
milho 2ª safra apresentou aumento expressivo nos últimos anos. Da
mesma forma, houve dois períodos distintos. De meados da década
de 1980 até o final dos anos 1990, a produtividade do milho 2ª safra
cresceu, em média, 4,8% ao ano, enquanto nos anos 2000 esse número
aumentou para 8,4%. logicamente, tal incremento deve-se também
ao desenvolvimento genético dos híbridos de milho que, com melhor
adaptação às condições edafoclimáticas e resistência genética às
pragas-chave da cultura, tem proporcionado produtividades recordes.

REFLEXÕES ATUAIS PARA O AUMENTO DA
PRODUTIVIDADE DA SOJA

Anos

Produtividade do milho 2a safra (kg ha-1)

B

É dito que agricultura é uma arte; contudo, as regras das
ciências exatas não se anulam à revelia do artista. inquestionavelmente, a evolução tecnológica de cultivo no Cerrado, acontecida nos
anos 1990, foi essencial para a obtenção da produtividade média de
soja nacional, hoje ao redor de 3.000 kg ha-1. o desenvolvimento
de variedades adaptadas às baixas latitudes e resistentes às principais doenças, como cancro da haste, nematóide de cisto e mancha
olho-de-rã, foram conquistas nacionais do melhoramento genético. a
descoberta de moléculas inseticidas e fungicidas mais eficientes e
menos tóxicas, o desenvolvimento de estirpes de Bradyrhizobium
japonicum mais eficientes e o avanço nas informações de manejo
da fertilidade do solo criaram um pacote tecnológico indispensável
para a cultura. entretanto, como em toda arte, neste caso a produtividade também é sinal de esmero.

Semeadura antecipada x cultivares mais precoces

Anos

Figura 2. produtividade da soja (a) e do milho 2ª safra (B) na região Centrooeste (Co) e no Brasil (Br) de 1977 a 2013.
Fonte: Conab, 2013.

a partir da série histórica organizada pela Companhia
Nacional de abastecimento - CoNaB, calculou-se o crescimento
médio anual da produtividade da soja nas três últimas décadas,
sendo observados três períodos: (i) anos 1980 com 3,1%, (ii) anos
1990 com 4,6% e (iii) anos 2000 com 1,1%. houve nítida redução
da velocidade de crescimento da produtividade da soja na última
década, o que se justifica, além dos problemas já mencionados, pelo
aparecimento da ferrugem asiática da soja e pela competição do
milho 2ª safra pela área de cultivo. o advento da ferrugem asiática
na safra 2004/2005, concomitantemente à ocorrência da crise de
preço, provocou a interrupção do ritmo de crescimento acelerado
da produtividade da soja e, ademais, abriu a oportunidade para o
avanço da área cultivada com milho 2ª safra, uma vez que a melhor
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a genética nacional, por meio de seus diferentes programas
de melhoramento, tem contribuído significativamente para ganhos
de produtividade agrícola. entretanto, em Biologia vegetal ou
Animal, sempre existirão os limites fisiológicos, cada vez mais
difíceis de serem vencidos.
Na cultura da soja, considerando-se as mesmas condições
de latitude (adaptabilidade regional), a mesma época de semeadura
recomendada e as boas práticas agrícolas (manejo), o ganho de
produtividade agrícola é proporcional ao aumento da duração do
ciclo de maturação. por isso, em condições semelhantes e climaticamente favoráveis aos diferentes estádios fenológicos, cultivares
de ciclo mais longo são mais produtivas que cultivares de ciclo
mais curto, pois as primeiras, tendo maior tempo de vegetação,
investem por mais tempo em aumento de área foliar (interceptação
da luz e fixação de carbono) e crescimento radicular (nodulação e
fixação biológica do nitrogênio), acumulando maior quantidade de
matéria seca e nutrientes em suas estruturas vegetativas. Durante
a fase reprodutiva, a maior parte dos metabólitos acumulados nas
estruturas vegetativas (folhas, haste principal e ramificações) é
transferida, via floema, para as estruturas reprodutivas (flores, frutos
e grãos em formação), que atuam como fortes drenos fisiológicos.
a antecipação exagerada da data de semeadura, que não é a
melhor medida para a expressão genética de máxima produtividade,
alocando a cultivar em dias ainda muito curtos no ambiente de
produção, associada ao uso de cultivares cada vez mais precoces,
portanto, com maiores valores de fotoperíodo crítico (CÂmara
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e heiFFiG, 2000), contribuem para a não expressão de produtividades maiores do que aquelas atualmente obtidas em tais situações
no Cerrado mato-grossense.
Dependendo da interação “genótipo x data antecipada de
semeadura”, estimam-se perdas de produtividade agrícola entre 5 e
10% em relação ao potencial de produtividade agrícola da cultivar
no mesmo ambiente de produção.

A

Fixação biológica de nitrogênio na soja
o nitrogênio (N) é o nutriente requerido em maior quantidade pela cultura da soja, cujos teores nos grãos variam entre
45 e 65 g kg-1, enquanto nos restos culturais ficam em torno de
30 g kg-1. Consequentemente, a cultura demanda aproximadamente
240 kg ha-1 de N para atingir produtividades de 3.000 kg ha-1 (hUNGria et al., 2001). Grande parte da demanda da soja por N é suprida
via fixação biológica de nitrogênio (FBN), processo simbiótico no qual
bactérias do gênero Bradyrhizobium infectam as raízes, via pelos radiculares, formando os nódulos nos quais o nitrogênio atmosférico (N2)
é convertido em Nh3 (CÂmara, 2000; emBrapa soJa, 2011).
Para exemplificar a eficiência desse processo, Oliveira Junior
et al. (2010) utilizaram os resultados do balanço de nitrogênio na
cultura da soja produzido por alves et al. (2006). Neste estudo, os
autores constataram que, para a produtividade média de 3.244 kg ha-1,
o total de N na parte aérea das plantas era de 228 kg ha-1, sendo que
194 e 35 kg ha-1 de N vieram da FBN e do solo, respectivamente.
Com uma exportação de 183 kg ha-1 de N, o balanço final foi de
apenas 10 kg ha-1 de N. oliveira Junior et al. (2010) enfatizaram que
dentre os fatores que afetam a FBN destaca-se a disponibilidade de
molibdênio (mo) e cobalto (Co), elementos essenciais ao processo. a
disponibilidade de mo está positivamente relacionada ao ph, ou seja,
a correção do ph do solo pode ajudar a suprir a demanda da cultura,
entretanto, recomenda-se a aplicação de 12 a 25 g ha-1 de mo bem
como de 2 a 3 g ha-1 de Co, via tratamento de sementes ou foliar.
além da disponibilidade de mo e Co, outros fatores afetam a
FBN, como a compactação e a temperatura do solo. a Figura 3 ilustra
o efeito de diferentes manejos do solo sobre o sistema radicular e a
nodulação de plantas de soja cultivadas em talhões, no mato Grosso,
na safra 2012/2013. Na Figura 3a, observam-se raízes vigorosas de
soja em um talhão anteriormente cultivado com pastagem, submetido à correção da acidez e fosfatagem, com preparo convencional
antes da semeadura, cuja nodulação se formou tardiamente (r4/r5)
em função do tempo requerido para elevação do ph do solo após a
calagem. A Figura 3B mostra o sistema radicular deficiente e sem
nodulação ativa de uma planta de soja colhida de um talhão com
presença de compactação e elevada acidez do solo.
a oscilação da temperatura do solo também afeta a FBN,
já que a ideal para o crescimento das bactérias do gênero Bradyrhizobium está entre 25 e 30 ºC (BiZarro, 2008). Na tabela 1
apresentam-se os valores da temperatura de um solo de textura muito
argilosa (650 g kg-1 de argila), tomadas em um dia de sol no período
vespertino, no início do ciclo de crescimento da soja, em diferentes
manejos de solo e profundidade. Nota-se que, na região em que
geralmente se localizam as sementes de soja previamente inoculadas
para a semeadura (2 a 3 cm de profundidade), a temperatura do solo
é bastante elevada na ausência da palhada no preparo convencional,
chegando a 60,2 ºC na superfície, enquanto a presença da palhada
no sistema plantio direto ameniza os efeitos da temperatura do solo
para a FBN. O efeito prejudicial de altas temperaturas na eficiência
da nodulação das bactérias e na fixação do N pode ser maior ainda
em solos de textura arenosa e sem palhada.
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B

Figura 3. plantas de soja apresentando diferentes nodulações no sistema
radicular em função do manejo do solo.

Tabela 1. temperatura do solo em função do tipo de manejo e da profundidade.
Profundidade (cm)

Manejo do solo
0

2

4

6

8

o

- - - - - - - - - - - - - - - ( C) - - - - - - - - - - - - - -

1

sistema plantio direto

41,0 a1 34,2 a

preparo convencional

60,2 b 45,2 b 42,9 b 41,2 b 40,0 b

32,9 a

32,5 a

32,1 a

médias seguidas de letras distintas na coluna diferem pelo teste de tukey
(p > 0,05).

Fonte: Fundação mt/pma (2012), dados não publicados.

É importante mencionar que a baixa eficiência da FBN em
função dos fatores mencionados é mais preocupante no sistema de
produção de soja atual, alicerçado no cultivo de variedades precoces
e super precoces com elevada sensibilidade aos erros de manejo e
intempéries climáticas, estimando-se perdas de produtividade agrícola entre 5 e 12% em relação ao potencial de produtividade agrícola da cultivar, em ambientes de produção compatíveis com alta
eficiência de FBN e manejados com as boas práticas de inoculação.
vários são os fatores relacionados ao ambiente, ao sistema
de produção e ao manejo da cultura que podem causar a deficiência
de nodulação radicular em soja e, consequentemente, da FBN. esta,
quando ocorre, deve ser considerada como sintoma (efeito) e não
como o problema em si (causa) da deficiência nitrogenada da cultura.
os cuidados básicos para a inoculação adequada das sementes
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de soja, apresentados na publicação tecnologias de produção de
soja – região Central do Brasil 2012 e 2013 (emBrapa soJa,
2011), devem ser rigorosamente seguidos, bem como a adoção de
um manejo do solo que ofereça condições ótimas para a nodulação
das bactérias e não prejudique a FBN.

A

Adubação fosfatada em superfície
Nos últimos anos, houve adoção generalizada da adubação
fosfatada com fontes solúveis distribuídas a lanço sobre a superfície
do solo na maior parte das áreas cultivadas com soja no país. Não há
estatística oficial disponível sobre essa realidade, mas uma enquete
realizada durante a palestra virtual do ipNi Brasil sobre o tema em
19 de março de 2013 (http://brasil.ipni.net/article/Brs-3228) revelou que 35% dos participantes localizavam a adubação fosfatada
na superfície do solo em 100% da área cultivada, enquanto 51%
utilizavam essa técnica em, pelo menos, metade da área cultivada.
a localização da adubação fosfatada na superfície do solo não
é uma medida inovadora, mas sua adoção generalizada pode estar
associada à necessidade de se aumentar o rendimento operacional
de semeadura da soja diante da mudança no sistema de produção
anteriormente mencionada, ou seja, antecipação da data de semeadura
para controle da ferrugem asiática via colheita precoce e aumento da
área de cultivo de milho 2ª safra. a instalação de mais de 27 milhões
de hectares com soja em um período de, aproximadamente, 30 dias
agronomicamente úteis é uma tarefa difícil quando não se conta
com um número de semeadoras-adubadoras dimensionado para tal.
alguns estudos demonstram a viabilidade da aplicação da
adubação fosfatada em superfície para a obtenção de produtividades
elevadas de soja (Kappes et al., 2013; oliveira JUNior et al.,
2011; soUsa e loBato, 2003) utilizando-se fontes solúveis de
p. Kappes et al. (2013) avaliaram a produtividade da soja em função
da dose de p aplicada, do modo de aplicação da adubação fosfatada
de manutenção e do nível de correção inicial em um solo com teor
baixo de p, durante três safras, cujos resultados são apresentados na
Figura 4. observou-se, na ausência da correção inicial do solo, a
elevada dependência da dose de p na semeadura da soja, enquanto
na presença da correção inicial, quer seja via superficial ou incorporada, a dependência foi menor, embora ainda houvesse diferença no
tratamento controle (Figura 4a). também não se observou diferença
entre os modos de aplicação anual do fósforo para os três níveis de
correção avaliados (Figura 4B), o que permitiu aos autores concluir
que a correção inicial do solo com p é importante para a obtenção de
elevadas produtividades de soja em solos pobres do Cerrado, e que o
modo de aplicação (superficial ou no sulco) do fertilizante fosfatado
em solos já corrigidos não causa impacto na produtividade da soja.
Contudo, oliveira Junior e Castro (2013) ressaltam que se
deve ter cuidado ao recomendar a aplicação da adubação fosfatada
em superfície por dois motivos: (i) mesmo em solos de fertilidade
construída, a aplicação localizada (sulco) tem demonstrado maiores
ganhos de produtividade, comparada à aplicação em superfície; e
(ii) a contínua aplicação do fertilizante fosfatado em superfície, em
plantio direto, acarretará na formação de um gradiente de disponibilidade de P no perfil do solo (Tabela 2), já que a mobilidade deste
nutriente no solo é muito baixa. os autores demonstram, com base
nos resultados de um estudo em andamento há dois anos, com doses
e modos de aplicação de p, que há uma correlação direta entre o
aumento da produtividade da soja e o aumento da disponibilidade
de P na camada subsuperficial (10-20 cm) do solo (Figura 5).
Como visto, a adoção da aplicação de fertilizantes fosfatados
em superfície requer a avaliação das condições químicas do solo
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Figura 4. produtividade de soja em função: (a) da dose de fósforo e do
nível de correção inicial do solo e (B) do modo de aplicação do
fertilizante fosfatado e do nível de correção inicial do solo
(1 = controle; 2 = correção sem incorporação; 3 = correção com
incorporação). as barras representam o erro padrão da média
(n = 6) em (a) e cada barra representa a média das três safras
(± erro padrão) em (B).
Fonte: Kappes et al. (2013).

para que a produtividade da soja não seja prejudicada. a aplicação
indiscriminada desse manejo é desaconselhada e não apresenta respaldo técnico. mesmo assim, há insistência na sua adoção quando
há oportunidades favoráveis de mercado como, por exemplo, em
momentos de preços altos da soja garantindo elevada lucratividade.

Cultivo em solos arenosos
tecnicamente, os solos de textura arenosa (< 150 g kg-1 de
argila) não são recomendados para o cultivo de culturas econômicas anuais (pereira e lomBarDi Neto, 2004) devido às
suas limitações relacionadas a baixa disponibilidade de nutrientes,
baixa capacidade de armazenamento de água e alta suscetibilidade
à erosão, que reduzem o potencial produtivo destes ambientes. No
entanto, a expansão da área cultivada no Brasil, inevitavelmente,
fez com que o cultivo de soja em solos de textura arenosa se tornasse uma realidade. a exploração econômica da soja nesses solos
é um desafio que deve ser enfrentado com cautela. Os nutrientes
mais limitantes à produtividade nesses ambientes são os facilmente
lixiviáveis, como N, K, boro (B) e enxofre (s).
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Tabela 2. atributos químicos do solo1 de um talhão cultivado com soja, em sistema plantio direto, em função da profundidade da camada amostrada.
Profundidade

pHCaCl

2

P

K

- - - - (mg dm-3) - - - -

(cm)

1

Teores disponíveis2
2

Ca

CTC
Mg

V

Al

- - - - - - - - - - - - - (cmolc dm-3) - - - - - - - - - - - - - -

%

0-5

5,4

34

48

2,7

0,0

0,0

6,5

56

5-10

4,6

14

31

1,4

0,3

0,3

5,9

34

10-15

4,4

6

20

0,9

0,4

0,4

5,1

25

15-20

4,2

2

13

0,2

0,6

0,6

4,2

15

textura média (340 g kg-1 de argila).
p e K extraídos com mehlich 1; Ca, mg e al extraídos com KCl 1 mol l-1.

Fonte: Fundação mt/pma (2010), dados não publicados.

A

B
Figura 5. produtividade de soja em resposta à disponibilidade de p
(mehlich 1) nas camadas 0-10 cm e 10-20 cm do solo.
Fonte: oliveira Junior e Castro (2013).

Como já apresentado, a falta de cobertura morta ou palhada
expõe a superfície desses solos à elevada temperatura nas horas mais
quentes do dia, afetando, consequentemente, a eficiência da FBN,
como pode ser visualisado na Figura 6a. Neste caso, observa-se
os sintomas da deficiência de N em plantas de soja nos estádios
iniciais (v2/v3) de desenvolvimento com trifólios de coloração
pálida e unifólios totalmente amarelados. a cobertura vegetal
promove a ciclagem dos nutrientes, tão importante para a sustentabilidade da produtividade em solos com textura arenosa, e a sua
ausência afeta também o suprimento de K às plantas, fazendo-as
fortemente dependentes da aplicação desse nutriente no momento
certo. a Figura 6B apresenta plantas de soja em estádios iniciais
(v2/v3) de desenvolvimento com sintomas da deficiência de K,
em talhão no qual a aplicação do fertilizante potássico ainda não
havia sido realizada. observam-se os trifólios das plantas com o
amarelecimento evoluindo dos bordos para o interior dos folíolos.

Dessecação antecipada em pré-colheita
a colheita precoce das lavouras de soja na região Centrooeste tem se tornado cada vez mais atrativa aos produtores, com
vistas à instalação da segunda safra, na maior parte da área com milho
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Figura 6. Sintomas da deficiência de N (A) e de K (B) em plantas de soja
cultivadas em solos arenosos.

de alto potencial de produtividade, o que tem levado a medidas de
manejo equivocadas, como a dessecação antecipada em pré-colheita.
esta prática, que tem o objetivo de controlar plantas daninhas ou
uniformizar as plantas com problemas de haste verde ou retenção
foliar, pode ser utilizada somente em área de produção de grãos, pois
sua utilização em campos de produção de sementes pode acarretar
a redução na qualidade da semente. De acordo com embrapa soja
(2011), a aplicação de dessecantes antes da cultura atingir o estádio
reprodutivo r7 (início da maturação, com plantas apresentando uma
15

vagem amarronzada ou bronzeada na haste principal) provoca perdas
de produtividade. a Figura 7 apresenta uma lavoura de soja submetida à dessecação em pré-colheita antes do momento recomendado.

Tabela 3. perdas de produtividade agrícola de soja, segundo vários autores,
devido à dessecação realizada no estádio r6.
Perdas (kg ha-1) Ano agrícola

Instituição

Fonte

420

2011/12

ComiGo

Comigo (2012)

900

2012/13

tmG

José antônio Costa1

420

2012/13

esalQ/Usp

Gil Câmara2

Fonte: 1Comunicação pessoal; 2Dados não publicados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 7. lavoura de soja submetida à dessecação em pré-colheita antes
do momento recomendado.
Foto: Claudinei Kappes.

os resultados obtidos por Kappes et al. (2012), apresentados
na Figura 8, comprovam a interferência da dessecação em pré-colheita
na produtividade da soja. Nota-se a grande redução de produtividade
quando a prática foi adotada em estádios fenológicos anteriores ao
recomendado. a dessecação das plantas no estádio r5.5 (maior parte
das vagens na haste principal da planta com 76% a 100% de granação)
resultou em produtividade média de 1.620 kg ha-1 de grãos, enquanto a
dessecação das plantas no estádio r9 (ponto de maturação de colheita)
proporcionou a maior produtividade média observada, 3.960 kg ha-1
de grãos, o que resulta em uma diferença de 2.340 kg ha-1 de grãos.

elevadas produtividades de soja no Brasil são evidentes
em algumas regiões, porém não em outras. Boas práticas agrícolas
aplicadas em ambientes de produção adequadamente ajustados
têm permitido incrementos de produtividade. entretanto, há que se
considerar que tais ganhos reais de produtividade, observados entre
o patamar de 3.600 kg ha-1 e o teto de 4.000 kg ha-1, motivo de satisfação para alguns, talvez correspondam a 75-85% da produtividade
máxima atingível. Isto suscita as seguintes reflexões: nos atuais
sistemas de produção ganha-se ou deixa-se de ganhar produtividade
agrícola? Quantas são conhecidas e, consequentemente, manejadas
as complexas interações entre o sistema de produção e o respectivo
ambiente que o sustenta, ou deveria sustentá-lo?
A intensificação do uso da terra representa uma enorme
vantagem para a competitividade da agricultura no Cerrado, mas
é altamente dependente da operacionalização das atividades, principalmente para o cultivo de grandes áreas em tempo próximo ao
adequado. Contudo, parece evidente que, em grande parte dos casos,
as boas práticas agrícolas têm sido negligenciadas para que a escala
seja atendida.
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DIVULGANDO A PESQUISA
TRABALHO CONTEMPLADO COM O PRÊMIO IPNI BRASIL EM
NUTRIÇÃO DE PLANTAS, CATEGORIA JOVEM PESQUISADOR – 2013

FERTILIZANTES DE LIBERAÇÃO LENTA DE FÓSFORO, OBTIDOS
POR ATIVAÇÃO MECANOQUÍMICA DE MISTURAS DE CAULINITA
E MONOHIDROGENO FOSFATO DE POTÁSSIO
Roger Borges1; Fernando Wypych2, Silvio Francisco Brunatto2

D

evido ao alto consumo e à dependência do Brasil em
fertilizantes, como também aos problemas ambientais causados pelo seu uso indiscriminado, atenção
especial tem sido dada ao consumo consciente desses nutrientes. para
evitar desperdícios, os fertilizantes de liberação controlada/lenta tem
sido cada vez mais requisitados, porém, normalmente esses materiais
apresentam maior custo do que os fertilizantes solúveis. para tentar
sanar esses problemas, o presente trabalho apresenta uma nova rota
de síntese de fertilizantes lentos de potássio e fósforo, por ativação
mecanoquímica. o processo é bastante simples e consiste em moer
um fertilizante solúvel tradicional (nesse caso o monohidrogeno
fosfato de potássio), com um componente do solo (nesse caso a
caulinita), obtendo um material amorfo que contenha os elementos de
interesse, porém, na forma de liberação lenta no solo. Nessa primeira
etapa, foram testados os processos de moagem e liberação do fósforo.
Material e métodos
• Moagem da amostra
Duas amostras de uma mistura de caulinita com monohidrogeno fosfato de potássio (1:1 em massa) foram pesadas. a primeira
foi moída em moinho planetário de zircônia (70 rpm), em tempos de
5 e 10 horas. a segunda amostra foi moída em um moinho de bolas de
alta energia, seguindo planejamento 2 fatorial onde se variou a rotação
do moinho (r = 100 a 400 rpm) e o tempo de moagem (t = 1 a 3 h).
todas as amostras foram analisadas por difratometria de
raios X de pó (DrXp) e espectroscopia vibracional na região do
infravermelho com transformada de Fourier (Ftir) e submetidas
ao processo de liberação lenta de fósforo, utilizando-se o método
colorimétrico de azul de molibdênio para determinação do nutriente.
• Liberação dos nutrientes
as amostras foram submetidas a ensaio de liberação em
água destilada por seis horas, no objetivo de verificar o percentual
de liberação de fósforo para cada material sintetizado e compará-los
(tabela 1). observou-se que, para o moinho planetário de zircônia,
o aumento no tempo de moagem potencializa as características
do fertilizante de liberação lenta, pois em cinco horas de reação,
75,64% do fósforo foram liberados enquanto, após dez horas de
moagem, somente 18,61% do fósforo foram liberados. este comportamento demonstra que a amostra necessita de determinado tempo
1
2

Tabela 1. resultados do ensaio de liberação do fósforo.
Moinho

Amostra

% do P liberado

Zircônia

Cm300K
Cm600K
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7

75,64
18,61
95,39
93,49
37,62
21,01
77,71
76,19
76,10

alta energia

em processo de reação mecanoquímica para que o material amorfo
gerado a partir da caulinita absorva o sal de potássio e retenha por
mais tempo os nutrientes. para as amostras ativadas em moinho de
bolas de alta energia, verifica-se a influência da rotação do moinho
e também do tempo de moagem, visto que amostras sintetizadas em
baixas e altas rotações e tempos variáveis apresentam comportamentos muito diferentes. Essas observações também são confirmadas
por DrXp e Ftir, sendo que a amostra e3, ativada com 400 rpm
por uma hora, apresentou liberação de 37,62% do p e a amostra e4,
ativada por 400 rpm e três horas, liberou 21,01%. ao se comparar
estas duas amostras com outras sintetizadas em rotações mais baixas, nota-se claramente as diferenças na liberação; por exemplo, a
amostra e2, sintetizada em 100 rpm por 180 minutos, apresentou
liberação de 93,49% do p.
Conclusões
o processo mecanoquímico gera materiais amorfos a partir
dos moinhos planetários de zircônia e de alta energia, e isso se comprova com os resultados de difratometria de raios X. as amostras
moídas originam espectros de infravermelho distintos, sugerindo
que os dois reagentes realmente interagem durante o processo para
que o nutriente fósforo se incorpore na matriz amorfa.
É possível obter um fertilizante de liberação lenta de fósforo a partir dos processos e reagentes descritos, visto que se faz
necessário obter a fase amorfa da mistura, sendo que o tempo de
moagem e a rotação de moagem influenciam significantemente o
percentual de liberação do fósforo.

Mestrando, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná; email: roger.borges@gmail.com
Professor, Universidade Federal do Paraná.
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EM DESTAQUE
PRÊMIO IPNI BRASIL DE NUTRIÇÃO DE PLANTAS
o ipNi anunciou os vencedores do Prêmio IPNI Brasil
de Nutrição de Plantas 2013 em cerimônia realizada durante o
34o Congresso Brasileiro de Ciência do solo, dia 30 de Julho, em
Florianópolis, sC.
Neste ano, os agraciados foram o professor e pesquisador
Dr. alfredo scheid lopes, da Universidade Federal de lavras UFla, na categoria pesquisador senior, e o mestrando roger Borges,
da Universidade Federal do paraná, na categoria Jovem pesquisador.
a indicação dos candidatos e a escolha da Comissão Julgadora foram feitas pela Comissão organizadora da 34ª edição do
Congresso Brasileiro de Ciência do solo. a Comissão Julgadora
foi composta pelos seguintes profissionais: Juliano Corulli Correa
(embrapa/CNpsa), evandro spagnollo (epagri/Cepaf), rodrigo

da silveira Nicoloso (embrapa/CNpsa), Fabiano Daniel de Bona
(embrapa/CNpt), paulo Cezar Cassol (Udesc/Cav), milton da
veiga (epagri/eeCN) e ivan luiz Zilli Bacic (epagri/Ciram).
o prêmio ipNi Brasil de Nutrição de plantas é um reconhecimento ao mérito científico e ao desempenho de profissionais
de destaque na agricultura nacional. ao Dr. alfredo scheid lopes
os nossos mais sinceros agradecimentos pela sua dedicação aos
assuntos relacionadas à Nutrição de plantas. ao mestrando roger
Borges, nossos parabéns pelo destaque no estudo “Fertilizantes de
liberação lenta de fósforo obtidos por ativação mecanoquímica de
misturas de caulinita e monohidrogenofosfato de potássio”, cujo
resumo encontra-se na seção Divulgando a pesquisa deste jornal.
mais detalhes sobre o prêmio podem ser vistos no endereço:
http://brasil.ipni.net/article/Brs-3156

Dr. Alfredo Scheid Lopes e Roger Borges durante a entrega do Prêmio IPNI Brasil de Nutrição de Plantas.

IPNI NO 1o WORKSHOP DE FERTILIZANTES
o i Workshop de Fertilizantes foi um evento que abordou
importantes temas do setor de fertilizantes, tais como a evolução
tecnológica dos fertilizantes e as altas produtividades nas culturas
de grãos. esses assuntos foram tratados por professores da Universidade Federal de viçosa (UFv) e por representantes de empresas
de fertilizantes, embrapa, emater, mapa e outras instituições de
pesquisa e ensino.
o i Workshop de Fertilizantes foi organizado pelo Grupo
de estudos de Fertilizantes (GeFert), vinculado ao Departamento
de solos da Universidade Federal de viçosa.
Dr. valter Casarin, Diretor adjunto do ipNi Brasil, participou do evento como debatedor. "o i Workshop de Fertilizantes
aconteceu em um momento importante da agricultura brasileira. o
evento apresentou as inovações tecnológicas do setor de fertilizantes
e o caminho para alcançar altas produtividades com o uso eficiente
deste insumo", comentou Dr. Casarin.
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Dr. Casarin durante debate no I Workshop sobre Fertilizantes.
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IPNI NO CONGRESSO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES

IPNI NO 5o SIMPÓSIO DA CULTURA DA SOJA

Dr. luis prochnow foi moderador e colaborador no 3o Congresso Brasileiro de Fertilizantes 2013, sugerindo como palestrantes
o Dr. terry roberts, presidente do ipNi, e a sra. harriet Wegmeyer,
Diretora executiva do Nutrients for life Foundation (NFl). ambos
participaram do mesmo painel e explanaram sobre o papel desempenhado pelos fertilizantes na produção mundial de alimentos e
a importância das ações da NFl, junto à ciência, na educação e
esclarecimento ao público sobre as funções dos nutrientes e fertilizantes na vida de todos. "Foi um enorme prazer ter a participação
da Fundação Nutrients for life no Congresso Brasileiro de Fertilizantes. tenho esperança de que este programa possa ser iniciado
no Brasil em futuro próximo", comentou Dr. prochnow.

a escola superior de agricultura "luiz de Queiroz", sob a
organização do GelQ – Grupo de estudos luiz de Queiroz – e do
Gpo – Grupo de pesquisa em oleagionas e Bioenergia – e coordenação do prof. Dr. Gil miguel de sousa Câmara, realizou em rio
verde, Go, o v simpósio da Cultura da soja, de 2 a 4 de setembro.
o evento, dedicado à discussão dos principais temas agronômicos
da atualidade na cultura da soja, recebeu 450 participantes e 8
palestrantes. Dr. eros Francisco, Diretor adjunto do ipNi para a
região Centro-oeste do Brasil, apresentou os conceitos básicos
da adubação para a cultura da soja no contexto atual do sistema
de produção, bem como ilustrou vários casos atuais do manejo
responsável dos nutrientes. “o evento foi muito importante para
debater aspectos atuais da cultura da soja relacionados ao manejo
de doenças, pragas, plantas daninhas, adubação e mercado, de
maneira prática e objetiva. o ipNi esteve presente para colaborar,
cumprindo sua missão de difundir informação científica para o
manejo responsável dos nutrientes de plantas", salientou Dr. eros.

IPNI EM VIAGEM TÉCNICA AOS ESTADOS UNIDOS

Dr. Terry Roberts no 3o Congresso Brasileiro de Fertilizantes.

Durante o mês de julho e agosto, Dr. valter Casarin percorreu
11 estados americanos visitando universidades e produtores de soja e
milho. o objetivo da viagem foi aprofundar o conhecimento sobre os
sistemas de alta produtividade de soja. Dentre as principais universidades visitadas, pode-se citar as de purdue, Kansas, arkansas, Dakota
do sul, minnesota, mississipi, Georgia e Nebraska. Dr. Casarin
também participou da Conferência infoag 2013, ocorrida na cidade
de Springfield, Illinois. Este evento é projetado para compartilhar
conhecimento entre profissionais, fornecedores e pesquisadores e
mostrar os novos desenvolvimentos dentro da indústria de agricultura
de precisão. além dessas atividades, Dr. Casarin visitou grandes
produtores de soja nas diferentes regiões. "esta foi uma importante
oportunidade para conhecer o manejo que os produtores americanos
aplicam em suas lavouras de soja e milho", comentou Dr. Casarin.

Warriet Wegmeyer durante sua palestra.

IPNI NO CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO
Dr. luis prochnow participou do Congresso Brasileiro de
arroz irrigado realizado em agosto, em santa maria, rs, com a
palestra intitulada “Adubação foliar em arroz irrigado: bases fisiológicas e eficiência”. O Sul é a maior região produtora de arroz
irrigado – o que o torna importante para a economia do estado
e para a soberania alimentar do país –, tendo apresentado grande
aumento de produtividade nos últimos anos. "esta foi uma excelente oportunidade para esclarecer, junto a consultores agrícolas e
agricultores, as situações em que a aplicação foliar de nutrientes
pode realmente ser efetiva para essa cultura", disse Dr. prochnow.
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Dr. Valter Casarin em dois momentos de sua viagem técnica.
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PAINEL AGRONÔMICO
TRANSGÊNICOS NO PARANÁ

BIODIESEL DE SOJA É MENOS POLUENTE

entre benefícios e polêmicas, é fato que os transgênicos
modificaram a agricultura brasileira na última década. O cultivo
da oleaginosa geneticamente modificada, que começou de forma
clandestina no rio Grande do sul, hoje domina os campos paranaenses, assim como o milho, autorizado duas safras depois, mas
com índices de ocupação maiores que os da soja. veja, abaixo, o
crescimento dos transgênicos no paraná.

o biodiesel brasileiro produzido com soja reduz as emissões
de gases de efeito estufa (Gee) em 70%, no mínimo, em relação ao
diesel fóssil, quando consumido dentro do país. se entregue para
consumo na Europa, a redução fica entre 65% e 68%. A conclusão
é de um estudo inédito encomendado pela associação Brasileira das
indústrias de Óleos vegetais (aBiove), em parceria com a associação dos produtores de soja e milho do estado do mato Grosso
(aprosoja/mt) e a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene
(UBraBio). a pesquisa foi realizada pela Delta Co2, empresa
incubada pela esalqtec, da escola superior de agricultura luiz
de Queiroz (esalQ/Usp).
hoje, o óleo de soja representa cerca de 80% da produção
total de biodiesel no Brasil, seguida pelo sebo bovino e pelo óleo de
algodão. a metodologia utilizada, que segue padrão internacional,
levou em consideração as emissões de Co2 equivalente ao longo de
toda a cadeia produtiva, desde o plantio e cultivo da soja, passando
pelo processamento do óleo, produção do biodiesel e transporte do
biocombustível até o consumidor final. Entre as principais fontes
agrícolas de emissão encontram-se restos culturais da soja, combustível utilizado no plantio e colheita, fertilizantes, corretivos e
defensivos. o estudo também leva em consideração que na produção
de óleo de soja e biodiesel entram insumos químicos responsáveis
por emissões de Gee. além disso, são contabilizadas emissões
provenientes do transporte de biodiesel.
o estudo é mais um passo dos produtores de biodiesel para
reforçar pontos positivos do biocombustível e apresentar ao governo
vantagens da ampliação dos atuais 5% na mistura com o diesel fóssil.
entre os benefícios, incluem-se: redução dos impactos da poluição
sobre a expectativa de vida da população, redução da dependência
brasileira do diesel importado e geração de emprego e renda. tudo
isso com impacto pouco expressivo na inflação. (Aprosoja)

Fonte: Agronegócio Gazeta do Povo.

CAFEEIRO MAIS PRODUTIVO COM CO2
Uma atmosfera mais rica em gás carbônico (Co2) – como
a prevista para as próximas décadas, em consequência da emissão
contínua de gases resultantes da queima de florestas e de combustíveis fósseis – pode beneficiar o cultivo do café, uma das principais
culturas agrícolas do país, e talvez neutralizar a perda de produtividade provocada pelo aumento da temperatura e da intensificação
de secas e cheias, de acordo com os primeiros resultados de um
cultivo experimental na embrapa de Jaguariúna.
Durante dois anos, os cafeeiros mantidos em seis octógonos
com 10 metros de diâmetro receberam Co2 em uma concentração
de 550 partes por milhão (ppm), simulando a atmosfera no final do
século, que poderia atingir até 760 ppm. em seis outros octógonos os
cafeeiros viveram apenas com o nível de Co2 da atmosfera atual, em
uma concentração de 400 ppm. Comparativamente, os que receberam
mais Co2 – controlado por meio de sensores acionados automaticamente de acordo com a direção e intensidade do vento – estão mais
altos, com ramos mais longos, caule mais robusto e folhas mais largas.
os cafeeiros que receberam mais Co2 também produziram
mais frutos, de acordo com raquel Ghini, coordenadora do projeto
chamado Face, sigla de free aircarbon dioxide enrichment. segundo
ela, o ganho de produtividade final ainda não pode ser divulgado
por expressar apenas o resultado de uma safra. Como o café alterna
anos de alta e baixa produtividade, “precisamos de pelos menos duas
safras para termos valores mais consistentes”, diz ela.
os cafeeiros cresceram mais em uma atmosfera enriquecida
com Co2 porque a taxa de fotossíntese aumentou 60%, passando
de 10 para 16 micromoles de Co2 por metro quadrado foliar por
segundo. “mais Co2 na atmosfera significa mais substrato para o
cafeeiro realizar a fotossíntese”, diz emerson da silva, pesquisador
do instituto de Botânica de são paulo, responsável pelas análises.
(pesquisa Fapesp)
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AS PLANTAS SE COMUNICAM ATRAVÉS DO SOLO
Um estudo da Universidade de aberdeen, na escócia, descobriu que os vegetais podem se comunicar através do solo. o estudo
conduzido pelo doutor David Johnson mostrou que, quando certas
doenças afetam as plantas, elas avisam suas vizinhas mais próximas
através de um fungo de solo. o ‘mensageiro’ como que ‘alerta’ outros
vegetais para que acionem genes que combatam o problema.
Conforme publicado pelo jornal científico “Ecology Letters”,
as pesquisas foram iniciadas a partir de uma descoberta na China, em
2010. os pesquisadores monitoraram um pé de tomate infectado por
uma praga que ‘avisou’ as plantas mais próximas. Nessa época, ainda
não haviam identificado como acontecia a comunicação.
o entendimento do tamanho dessa relação simbiótica entre
os fungos e os vegetais, descoberta pelos escoceses, pode ter uma
aplicação na agronomia. a ideia agora é fazer com que determinados
vegetais “incentivem” outros a crescer, proteger-se ou aumentar sua
produtividade. o próprio Dr. Johnson já havia comprovado, através
de outros trabalhos, que o feijão liberava químicos voláteis para
combater o ataque de pulgões. o que ele não sabia, porém, era se a
mensagem podia se espalhar e ser assimilada por outra planta – o
que parece ser possível, a partir desse novo experimento. (agrolink)
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CURSOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS

SIMPÓSIO IPNI BRASIL SOBRE BOAS PRÁTICAS PARA
USO EFICIENTE DE FERTILIZANTES NA CULTURA DO CITROS
Local: estação experimental de Citricultura de Bebedouro,
rodovia Brigadeiro Faria lima (sp 326), km 384-sul,
Bebedouro, sp
Data: 8 e 9 de outubro, 2013
Inscrições: somente através do website do ipNi Brasil:
http://brasil.ipni.net

Informações: ipNi Brasil
Contatos: evandro lavorenti / renata Fiuza /
elisangela toledo
telefone/fax: (19) 3433-3254 / (19) 3422-9812
email: elavorenti@ipni.net / rfiuza@ipni.net /
etoledo@ipni.net
Website: http://brasil.ipni.net

PROGRAMA
8/OUTUBRO/2013

9/OUTUBRO/2013

08:30-09:00

abertura

PERíODO I

PERíODO I

Mediador: Engº Agrº Agostinho Boggio, Coopercitrus

Mediador: Engº Agrº José Eduardo Mazzonetto
Teófilo, GCONCI

08:00-08:45 h

09:00-09:45 h

palestra 1: Aspectos gerais para as boas práticas
para uso eficiente de fertilizantes. Dr. Luís Ignácio
Prochnow e Dr. Eros Francisco, IPNI Brasil

palestra 7: Manejo do mato em pomar de citros
visando o uso eficiente de nutrientes. Dr. Fernando
Alves de Azevedo, IAC

09:45-10:45 h

palestra 2: Fundamentos da fertilidade do solo.
Dr. José Antonio Quaggio

10:45-11:15 h

Coffee break

11:15-12:00 h

palestra 3: O atual mercado brasileiro de fertizantes.
David Roquetti Filho, ANDA

12:00-12:30 h

perguntas sobre as palestras 1, 2 e 3

11:15-11:30 h

perguntas sobre a palestra 9

12:30-14:00 h

almoço

11:30-12:15 h

PERíODO II

Mediador: Engº Agrº Aparecido Tadeu Pavani,
GTACC

palestra 10: A nutrição mineral e a relação com as
doenças cítricas. Dr. Camilo Lázaro Medina, GCONCI

12:15-12:30 h

perguntas sobre a palestra 10

12:30-14:00 h

almoço

14:00-15:00 h

palestra 4: O atual sistema de manejo da fertilidade
do solo propicia a adequada nutrição das plantas
de citros? Dr. Ondino Cleante Bataglia, Conplant

PERíODO II

Mediador: Dr. Rodrigo Marcelli Boaretto, IAC

14:00-14:45 h

palestra 11: Uso eficiente de fertilizantes em citros.
Dr. Heitor Cantarella, IAC

15:00-15:15 h

perguntas sobre a palestra 4

15:15-16:15 h

palestra 5: Atualidades sobre a nutrição com macro
e micronutrientes em planta cítricas. Dr. Dirceu
Mattos Junior, IAC

16:15-16:30 h

perguntas sobre a palestra 5

16:30-17:00 h

Coffee break

17:00-18:00 h

palestra 6: Manejo da calagem e gessagem em citros.
Dr. Ronaldo Cabrera, Consultor

18:00-18:15 h

perguntas sobre a palestra 6
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08:45-09:00 h

perguntas sobre a palestra 7

09:00-09:45 h

palestra 8: Uso da fertirrigação e hidroponia
aberta. Dr. Roberto Lyra Villas Boas, FCA/UNESP

09:45-10:00 h

perguntas sobre a palestra 8

10:00-10:30 h

Coffee break

10:30-11:15 h

palestra 9: A nutrição mineral como ferramenta
para melhorar a qualidade dos frutos. Engº Agrº
Marcos Valério Ribeiro, GTACC

14:45-15:00 h

perguntas sobre a palestra 11

15:00-15:45 h

palestra 12: O uso de fertilizantes organo-minerais.
Engº Agrº Gilberto Tozatti, GCONCI

15:45-16:00 h

perguntas sobre a palestra 12

16:00-16:30 h

Coffee break

16:30-17:15 h

palestra 13: Novas fontes de fertilizantes: Bioestimulantes, Aminoácidos e Fosfitos. Dr. Paulo
Roberto de Camargo e Castro, ESALQ/USP

17:15-17:30 h

perguntas sobre a palestra 13

17:30-18:00 h

encerramento
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OUTROS EVENTOS
1. ENCONTRO DE ADUBAÇÃO DE PASTAGENS
Local: Centro de Convenções, ribeirão preto, sp
Data: 25 e 26/setemBro/2013
Informações: scot Consultoria
email: scotconsultoria@scotconsultoria.com.br
Website: www.encontrodepastagem.com.br
2. PHOSPHATE FERTILIZER PRODUCTION
TECHNOLOGY
Local: Bangkok, tailândia
Data: 7 a 11/oUtUBro/2013
Informações: iFDC
email: training@ifdc.org
Website: www.ifdc.org
3. 1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ARBORIZAÇÃO
DE PASTAGENS EM REGIõES SUBTROPICAIS
Local: Centro de eventos da Fiep, Curitiba, pr
Data: 8 a 10/oUtUBro/2013
Informações: FB eventos
email: siap@fbeventos.com
Website: http://www.siap2013.com.br
4. SIMPÓSIO: APOIO AO USO BALANCEADO DE
POTáSSIO NA AGRICULTURA BRASILEIRA
Local: Anfiteatro de Engenharia da Escola Superior de
agricultura “luiz de Queiroz”, piracicaba, sp
Data: 9 e 10/oUtUBro/2013
Informações: Gape
telefone: (19) 3417-2108
email: simposiopotassio@ipipotash.org
Website: www.gape-esalq.com.br/simposios/
potassio
5. X ENCONTRO BRASILEIRO DE SUBSTâNCIAS
HúMICAS
Local: embrapa arroz e Feijão, Fazenda Capivara, santo
antônio de Goiás, Go
Data: 14 a 18/oUtUBro/2013
Informações: embrapa arroz e Feijão
email: cnpaf.xebsh@gmail.com
Website: http://www.embrapa.br/eventos/
x-encontro-brasileiro-desubstancias-humicas
6. XX CONGRESSO INTERNACIONAL DO TRIGO
Local: Una, ilha de Comandatuba, Ba
Data: 20 a 22/oUtUBro/2013
Informações: abitrigo
email: abitrigo@abitrigo.com.br
Website: http://www.misterwhite.com.br/
congresso2013
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7. AMÉRICAS: CONFERêNCIA INTERNACIONAL
SOBRE UTILIZAÇÃO DE SOJA
Local: Dall’onder Grande hotel, Bento Gonçalves, rs
Data: 22 a 24/oUtUBro/2013
Informações: FB eventos
email: icsu2013@fbeventos.com
Website: http://www.icsu2013.com.br

8. 38o CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS
CAFEEIRAS
Local: hotel Glória, Caxambu, mG
Data: 23 a 26/oUtUBro/2013
Informações: Fundação procafé
email: contato@fundacaoprocafe.com.br
Website: www.fundacaoprocafe.com.br

9. III WORKSHOP SOBRE RESTAURAÇÃO
FLORESTAL
Local: Depto. de engenharia esalQ/Usp, piracicaba, sp
Data: 24 e 25/oUtUBro/2013
Informações: FealQ
email: cdt@fealq.org.br
Website: www.fealq.org.br

10. 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MAGNESIUM IN CROP PRODUCTION, FOOD
QUALITY AND HUMAN HEALTH
Local: são paulo, sp
Data: 4 a 6/NovemBro/2014
Informações: institute of applied plant Nutrition
email: mg-conference@iapn-goettingen.de
Website: www.iapn.de

11. 6th INTERNATIONAL NITROGEN CONFERENCE
Local: Kampala, Uganda
Data: 18 a 22/NovemBro/2013
Informações: secretaria
email: n2013conference@caes.mak.ac.ug
Website: www.n2013.org

12. XXII JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM
AGRICULTURA DE PRECISÃO
Local: Depto. de engenharia esalQ/Usp, piracicaba, sp
Data: 9 a 13/DeZemBro/2013
Informações: FealQ
email: cdt@fealq.org.br
Website: www.fealq.org.br
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PUBLICAÇõES RECENTES DO IPNI
4C NUTRIÇÃO DE PLANTAS: UM MANUAL PARA MELHORAR O MANEJO DA
NUTRIÇÃO DE PLANTAS
Editor: ipNi; 2013.
Conteúdo: este manual é uma abordagem inovadora das melhores práticas de manejo adotada pela indústria mundial de fertilizantes. esta abordagem considera as
dimensões econômica, social e ambiental do manejo
de nutrientes e é essencial para a sustentabilidade
dos sistemas agrícolas. os capítulos incluem: metas
da agricultura sustentável; o conceito de manejo de
nutrientes 4C; fonte certa; dose certa; época certa;
local certo; adaptando as práticas em toda a fazenda;
práticas de suporte; planejamento e responsabilidade
no manejo de nutrientes. são apresentados, ainda,
módulos e estudos de caso do conceito de manejo
de nutrientes 4C com aplicação a diversos sistemas
de cultivo utilizados dentro de pequenas empresas,
grandes fazendas comerciais e plantações.
Preço: r$ 100,00
Número de páginas: 134
Editor: international plant Nutrition institute – ipNi
Website: http://brasil.ipni.net

COLEÇÃO DE IMAGENS SOBRE DEFICIêNCIAS NUTRICIONAIS EM CULTURAS
Editor: ipNi; 2013.
Conteúdo: esta coleção oferece uma variedade de centenas de
casos clássicos de deficiências nutricionais em culturas,
documentadas em parcelas de pesquisa e em campos
agrícolas localizados em todo o mundo. são mais de
500 imagens agrupadas de acordo com os três tipos de
nutrientes necessários para o crescimento das plantas,
ou seja, primários, secundários e micronutrientes.
Descrições das deficiências de nutrientes também estão
disponíveis como apoio à informação. a coleção inclui
as seguintes culturas: alfafa, amêndoa, maçã, abacate,
banana, cevada, manjericão, feijão, grama bermuda,
abóbora amarga, couve, caju, mandioca, mamona,
couve-flor, aipo, cereja, castanha, grão-de-bico, canela,
frutas cítricas, trevo, coco, café, algodão, feijão, capimcolchão, pepino, linho, forragem, gengibre, uva, grapefruit, goiaba, kudzu, limão, alface, mogno, milho,
tangerina, manga, mostarda, dendê, cebola, maracujá,
ervilha, pêssego, amendoim, milheto, nozes, pimenta,
ameixa, batata, canola, arroz, bétula, seringueira, sorgo,
soja, beterraba, cana-de-açúcar, girassol, batata-doce,
inhame, tabaco, tomate, grama, açafrão, trigo, inhame.
Idiomas incluídos: inglês, francês, português, russo, espanhol,
e chinês.
Preço: r$ 75,00
Formato: pen-drive
Editor: international plant Nutrition institute – ipNi
Website: http://brasil.ipni.net
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Ponto de Vista

NUTRIENTES PARA A VIDA
Luís Ignácio Prochnow

N

ão é novidade alguma! os nutrientes são fundamentais para a sobrevivência em nosso planeta.
estudos mostram que, no mínimo, 40% da produção global de alimentos está relacionada ao uso de nutrientes na
agricultura, os quais garantem produtividades compatíveis com a
evolução quantitativa da nossa espécie. sem o uso de fertilizantes
a população do planeta seria menor ou grande parte dela estaria
passando fome.
Obviamente, discussões técnicas e filosóficas poderiam ser
estabelecidas acerca da sustentabilidade do planeta e da espécie
humana, mas o fato é que necessitamos de nutrientes que viabilizem
elevadas produtividades das culturas, as quais, no final da cadeia
produtiva, se transformam diariamente em alimentos em nossas
mesas. Assim, temos que utilizar os nutrientes de forma eficiente
e responsável, sem causar danos ao ambiente.
muito embora esses fatos sejam indiscutíveis, grande parte
da população diariamente é bombardeada com informações equivocadas acerca dos fertilizantes. De forma geral, as notícias sobre
fertilizantes têm conotação negativa e tratam somente do impacto
que seu uso causa sobre o ambiente, fazendo com que problemas
muitas vezes pontuais soem como regras gerais totalmente distorcidas da realidade.
Nesse sentido, os profissionais do setor de Nutrição de Plantas têm um papel muito importante, tanto no esforço de difundir
adequadamente o valor dos nutrientes, como o de demonstrar à

população os resultados positivos que temos alcançado com o uso
adequado de fertilizantes, desmistificando, deste modo, a imagem
negativa geralmente construída pela mídia.
A Nutrients for Life (NFL) é uma Fundação sem fins lucrativos que visa educar e esclarecer ao público sobre as funções dos
nutrientes e dos fertilizantes. a associação procura explicar, entre
outras coisas, que o seu uso adequado é absolutamente imprescindível em um mundo em que se busca segurança alimentar.
em uma iniciativa conjunta do ipNi Brasil e da aNDa, o
tema Nutrientes para a vida foi discutido durante o 3º Congresso
Brasileiro de Fertilizantes. para isso, organizaram a vinda do Dr.
terry roberts, presidente do ipNi, e da sra. harriet Wegmeyer,
Diretora executiva da NFl, que explanaram, entre outros tópicos,
sobre a importância do trabalho da Fundação em vários países, o que
deu margem à discussão sobre o momento correto de implantarmos
no Brasil tal iniciativa.
penso que todas as pessoas que trabalham seriamente
no setor de Nutrição de plantas não poderão se opor à ideia de
difundirmos adequadamente o valor dos nutrientes no processo de
segurança alimentar, rebatendo criticas completamente equivocadas
sobre os fertilizantes.
Como diretor do ipNi Brasil peço o apoio a esta iniciativa,
ou seja, a de iniciarmos no Brasil as atividades da Fundação que
se presta a informar correta e cientificamente sobre o valor dos
nutrientes das plantas.

INTERNATIONAL PLANT NUTRITION INSTITUTE
Rua Alfredo Guedes, 1949 - Edifício Rácz Center - sala 701 - 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 Website: http://brasil.ipni.net
VALTER CASARIN - Diretor Adjunto, Engo Agro, Engo Florestal, Doutor em Ciência do Solo
E-mail: vcasarin@ipni.net Website: http://brasil.ipni.net
EROS FRANCISCO - Diretor Adjunto, Engo Agro, Doutor em Agronomia
E-mail: efrancisco@ipni.net Website: http://brasil.ipni.net

MEMBROS DO IPNI
• Agrium Inc.
• Arab Potash Company
• Belarusian Potash Company
• CF Industries Holding, Inc.
• Great Salt Lake Minerals
• Incitec Pivot
• International Raw Materials Ltda.
• Intrepid Potash, Inc.
• K+S KALI GmbH
• OCP S.A.
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MEMBROS AFILIADOS AO IPNI

• PotashCorp
• QAFCO
• Simplot
• Sinofert Holdings Limited
• SQM
• The Mosaic Company
• Toros Tarim
• Uralchem
• Uralkali

• Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA)
• Arab Fertilizer Association (AFA)
• Canadian Fertilizer Institute (CFI)
• International Fertilizer Industry Association (IFA)
• International Potash Institute (IPI)
• The Fertiliser Association of India (FAI)
• The Fertilizer Institute (TFI)
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