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1. INTRODUÇÃO

O sistema plantio direto tem se destacado como 
uma das estratégias mais eficazes para melhorar a 
sustentabilidade da agricultura em regiões tropicais 

e subtropicais, contribuindo para minimizar perdas de solo e de 
nutrientes por erosão. No Brasil, esse sistema tem apresentado 
rápido crescimento em área cultivada, ocupando atualmente mais 
de 27 milhões de hectares. 

A acidez do solo limita a produção agrícola em consideráveis 
áreas do mundo. A deficiência de cálcio (Ca) e a toxidez causada 
por alumínio (Al) e manganês (Mn) são os fatores que mais têm 
limitado a produtividade de solos ácidos em regiões tropicais e 
subtropicais. Os problemas da acidez do solo são normalmente 
corrigidos com o uso de calcário. 

No sistema plantio direto, a correção da acidez do solo é feita 
por meio da aplicação de calcário na superfície sem incorporação. 
A calagem superficial normalmente não tem efeito rápido na 
redução da acidez do subsolo, particularmente em solos com 
cargas variáveis. Porém, dependendo dos critérios empregados 
na recomendação de calagem, a aplicação superficial de calcário 
também pode, ao longo dos anos, amenizar os efeitos nocivos da 
acidez em camadas mais profundas do solo. Isso é particularmente 
importante porque a acidez nas camadas subsuperficiais, em caso 
de níveis tóxicos de Al e/ou deficiência de Ca, pode comprometer 

a penetração de raízes e a nutrição das plantas, deixando as culturas 
suscetíveis ao estresse hídrico. No Brasil, esse assunto adquire 
importância muito grande pela ocorrência generalizada de Al3+ 
trocável na maioria dos solos. 

Os estudos sobre controle da acidez do solo no sistema 
plantio direto avançaram muito no Brasil, especialmente nos 
últimos anos. Nesse trabalho, são discutidos os principais avanços 
alcançados com as pesquisas sobre correção da acidez do solo por 
meio da aplicação superficial de calcário em sistema plantio direto. 

2.  CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO POR MEIO DA 
CALAGEM NA SUPERFÍCIE

A aplicação de calcário na superfície sem incorporação 
cria uma frente de correção da acidez do solo em profundidade, 
proporcional à dose e ao tempo (Figura 1). A amenização da acidez 
abaixo da camada de deposição do calcário somente ocorre quando 
o pH, na zona de dissolução do calcário, atinge valores da ordem 
de 5,0 a 5,6 (RHEINHEIMER et al., 2000; CAIRES et al., 2005).

Em outros estudos, nos quais foram avaliadas camadas 
mais profundas de solo, abaixo dos primeiros 20 cm, verificou-se 
que o calcário aplicado na superfície, em sistema plantio direto, 
proporcionou melhoria nas condições de acidez não só nas camadas 
superficiais, como também nas do subsolo (OLIVEIRA e PAVAN, 
1996; CAIRES et al., 2000, 2008). As alterações no pH e nos teores 
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de Al3+, Ca2+ e Mg2+ trocáveis do solo ocorridas com a aplicação 
superficial de calcário dolomítico em sistema plantio direto, na 
região Centro-Sul do Paraná, são mostradas na Figura 2. Nota-se 
que a calagem aumentou o pH e os teores de Ca2+ e Mg2+ trocáveis 
e reduziu o teor de Al3+ trocável em todo o perfil do solo. Nas 
camadas de 20 a 80 cm, os aumentos no pH e nos teores de Ca2+ e 
Mg2+ trocáveis e  a redução do Al3+ trocável mostram claramente 
que o calcário aplicado na superfície exerceu efeito positivo na 
correção da acidez do subsolo.

Ao longo do tempo, após a aplicação superficial de calcário 
em plantio direto, vai ocorrendo melhoria no gradiente de acidez 
da superfície em direção ao subsolo. A reaplicação superficial de 
calcário em solo já corrigido com calagem na superfície pode 
facilitar a movimentação do calcário em direção ao subsolo e  
proporcionar melhoria ainda mais acentuada na acidez do perfil do 
solo. Caires et al. (2008) verificaram pouca influência da calagem 
superficial abaixo de 5 cm até três anos após a aplicação de 3 t ha-1 
de calcário em parcelas anteriormente sem calagem (Figura 3). Na 
camada superficial do solo (0–5 cm), o efeito da aplicação de 3 t ha-1 
de calcário, após três anos,  ou  da  aplicação de 6 t ha-1 de calcário, 
após 10 anos, foi semelhante. No entanto, após 10 anos da aplicação 

Figura 1.  Efeito do tempo sobre o pH do solo após a aplicação de calcário 
na superfície, em sistema plantio direto, considerando diferentes 
profundidades. 

Fonte: Adaptada de Caires et al. (2005).

Figura 2.  Alterações no pH em CaCl2 e nos teores de Al3+, Ca2+ e Mg2+ 
trocáveis, em diferentes profundidades de um Latossolo 
Vermelho textura média, considerando a calagem na superfície 
em sistema plantio direto. Calcário dolomítico aplicado em 1993. 
Pontos são médias de cinco amostragens de solo realizadas no 
período de 1993 a 1998. 

Fonte: Adaptada de Caires et al. (2000).

Figura 3.   Valores de pH em CaCl2, Ca2+ trocável,  Al3+ trocável e saturação 
por Al3+ no perfil do solo para tratamentos com várias doses de 
calcário. As amostras de solo foram coletadas em 2003. 

Fonte: Adaptada de Caires et al. (2008).
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de 6 t ha-1 de calcário, o pH foi maior e os níveis de Al3+ trocável e 
de saturação por Al3+ foram mais baixos que os do tratamento sem 
calagem, até a profundidade  de 40 ou 60 cm, o que não ocorreu após 
três anos da aplicação de 3 t ha-1 de calcário. Quando se realizou 
a calagem (3 t ha-1) sobre as  parcelas que já haviam recebido 
calcário (6 t ha-1), a reaplicação do corretivo ocasionou aumento 
mais acentuado no pH até a profundidade de 60 cm, em relação ao 
tratamento que havia recebido apenas 6 t ha-1 de calcário, indicando 
que houve movimentação do calcário reaplicado na superfície para 
maiores profundidades do solo quando a acidez na camada mais 
superficial era mais baixa. A reaplicação do calcário (3 t ha-1) sobre 
as parcelas anteriormente calcariadas (6 t ha-1) resultou nos mais 
baixos níveis de Al3+ trocável (≤ 2 mmolc

 dm-3) e de saturação por 
Al3+ (≤ 5%) em todo o perfil do solo (0–60 cm).

Os mecanismos que podem estar envolvidos na melhoria 
das condições de acidez no subsolo por meio da calagem na 
superfície em sistema plantio direto são: (i) deslocamento vertical 
de partículas finas de calcário decorrente de condições favoráveis 
de estruturação do solo, e (ii) mobilização química do calcário nas 
formas inorgânicas, principalmente com sais de nitrato e sulfato, e 
orgânicas. Uma discussão suscinta a respeito de tais mecanismos 
é apresentada a seguir.

a) Movimentação vertical de calcário

A manutenção de resíduos culturais na superfície melhora 
o estado de agregação do solo com o incremento do teor de 
carbono orgânico (CASTRO FILHO et al., 1998) cujos agregados, 
maiores e menos densos, aumentam a infiltração de água no solo. 
O deslocamento vertical de partículas de calcário aplicado na 
superfície pela água percolada no solo foi demonstrado em um 
estudo realizado com colunas de solo, em casa de vegetação, 
utilizando amostras indeformadas retiradas de um Cambissolo 
Húmico argiloso há cinco anos sob plantio direto (AMARAL et al., 
2004b). A dose de calcário aplicada no topo da coluna correspondeu 
a 12 t ha-1 (14,3 g de calcário por coluna) e foram utilizadas apenas 
as partículas mais finas do calcário (0,105–0,053 mm), as quais 
representavam 31% da massa do calcário comercial empregado 
no estudo. A quantidade total  de  calcário recuperada  no  final  de  
quatro semanas chegou a 10,86% da quantidade total adicionada na 
superfície do solo (Tabela 1). O deslocamento vertical das partículas 

de calcário ocorreu pelo movimento descendente da água por meio 
de canais e espaços que se mantiveram intactos no solo. 

Embora o transporte de calcário através da água da chuva 
possa ser um mecanismo importante para a correção da acidez de 
camadas do subsolo em sistema plantio direto, a movimentação 
vertical de partículas de calcário por meio da calagem na superfície 
necessita ser mais bem investigada em condições de campo, 
considerando diferentes situações de solo, clima e tempo de adoção 
do sistema sem preparo.

b) Calagem e adição de fertilizantes amoniacais

Quando fertilizantes amoniacais são aplicados como fonte 
de nitrogênio (N) em solos calcariados, grande parte do NH4

+ 

adicionado é convertida em NO3
-. A acidez gerada pelo processo 

de nitrificação auxilia a dissolução do calcário, resultando na 
movimentação de Ca(NO3)2 e outros sais formados para o subsolo. 
Como a absorção de NO3

– pelas raízes normalmente é maior que a 
de Ca2+, ocorre aumento do pH no subsolo. Para culturas muito 
sensíveis à acidez, essa estratégia pode não ser viável devido 
ao limitado crescimento do sistema radicular. Porém, com a 
utilização de gramíneas tolerantes à acidez, a transferência de 
alcalinidade da superfície para o subsolo pode ser acelerada. A 
eficiência dessa estratégia foi demonstrada em diferentes sistemas 
agrícolas de outros países (PEARSON et al., 1962; ABRUNA 
et al., 1964; ADAMS et al., 1967; WEIR, 1975), mas tem sido 
pouco estudada no Brasil, principalmente em áreas de cultivos 
sem preparo do solo. 

A dinâmica do N e do pH do solo em razão da calagem e 
da adubação nitrogenada, na presença de palha de milheto (4 t ha-1 
de massa seca), foi estudada por Rosolem et al. (2003). Plantas 
de algodão foram cultivadas em vasos que receberam calagem 
superficial ou incorporada e doses de N na forma de sulfato de 
amônio [(NH4)2SO4]. Nesse estudo, foi verificado que a calagem 
aumentou a mineralização e a nitrificação do N no solo, mas não 
houve efeito da adubação nitrogenada no pH do perfil do solo. 

A influência da calagem superficial na correção da acidez 
do subsolo, por meio da lixiviação de NO3

-, foi avaliada em um 
experimento que recebeu doses de calcário na superfície e de 
N em cobertura na cultura de aveia preta, em sistema plantio 
direto (FELDHAUS, 2006). A calagem foi realizada antes 
do cultivo de aveia preta e o N foi aplicado por ocasião do 
perfilhamento da aveia, na forma de nitrato de amônio (NH4NO3). 
Na fase de grão leitoso, a aveia foi dessecada com glifosato. 
Realizaram-se duas amostragens de solo, sendo a primeira até 
a profundidade de 20 cm, antes da semeadura de milho, aos 
quatro meses após a calagem e dois meses após a aplicação de 
N, e a segunda até a profundidade de 60 cm, após a colheita 
de milho, aos 11 meses após a calagem e nove meses após a 
aplicação de N. A adubação nitrogenada reduziu o teor de Ca2+ 
trocável nas camadas superficiais do solo, mas a melhoria da 
acidez no subsolo não foi influenciada pela movimentação de 
NO3

–. A calagem na superfície aumentou a saturação por bases 
do solo em todas as profundidades estudadas, nas duas épocas 
de amostragem (Figura 4). A acidificação gerada pela adubação 
nitrogenada resultou em redução na saturação por bases da 
camada superficial do solo (0–5 cm), mas não influenciou a 
reação do solo em camadas subsuperficiais. Apesar de existirem 
poucos dados a respeito desse assunto na literatura nacional, a 
melhoria da acidez do subsolo por meio da calagem na superfície 
em plantio direto parece não ter relação com a aplicação de 
fertilizantes amoniacais.

Tabela 1.  Quantidade de calcário recuperada semanalmente, 24 h após cada 
aplicação de 400 mL (35 mm de lâmina) de água por coluna.

Período após a 
aplicação do calcário

Quantidade recuperada de calcário

Água percolada Filtro Total
(dias)    - - - - - - - - - - (g por coluna) - - - - - - - - - -

7 1,03 2,80   3,83
14 0,10 0,29   0,39
21 0,07 0,17   0,24
28 0,05 0,15   0,20

Total1 1,25 3,41   4,66
Fração (%)2 2,93 7,93 10,86

1 Soma das quantidades determinadas em cada uma das três repetições. 
2 Em relação à quantidade total aplicada nas três colunas (42,9 g). 
Estudo realizado em colunas de PVC com 12 cm de diâmetro e 22 cm de 
altura, utilizando filtro de papel Whatman nº 42 inserido na extremidade 
inferior das colunas.

Fonte: Amaral et al. (2004b).
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c) Mobilização química do calcário por compostos 
orgânicos

Os materiais vegetais mantidos na superfície do solo podem 
aumentar o pH e reduzir o teor de Al3+ (MIYAZAWA et al., 1993). 
Os resíduos de plantas de cobertura podem mobilizar cátions no 
solo e beneficiar a ação da calagem superficial de forma mais 
efetiva do que aqueles obtidos após a colheita de grãos de culturas 
comerciais, por meio da liberação de ácidos orgânicos de baixo 
peso molecular da fração solúvel dos resíduos (FRANCHINI et 
al., 1999; CASSIOLATO et al., 2000; FRANCHINI et al., 2001; 
MIYAZAWA et al., 2002).

O efeito do calcário adicionado sobre a superfície do 
solo, em quantidade requerida para neutralizar 200% da acidez 

potencial (H + Al), limitou-se nos primeiros  
10 cm superficiais na ausência de resíduos 
de aveia preta (CASSIOLATO et al., 2000). 
A calagem, na presença de extratos de aveia 
(equivalente a 10 t ha-1 de massa seca), aumentou 
o pH e o teor de Ca2+ trocável, e diminuiu o teor 
de Al3+ trocável até 25 cm de profundidade. Esse 
estudo foi realizado em colunas com amostras 
deformadas de um Latossolo Vermelho ácido 
contendo teor baixo de C-orgânico total e alto 
de areia (pH em CaCl2 4,1; teores de Al3+, Ca2+, 
Mg2+ e K+ trocáveis de 11,1 mmolc dm-3, 3,7 
mmolc dm-3, 1,7 mmolc dm-3 e 0,5 mmolc dm-3, 
respectivamente; teor de H + Al de 62 mmolc dm-3; 
teor de C-orgânico total de 7,6 g kg-1; teor de 
argila de 270 g kg-1; teor de silte de 20 g kg-1 e 
teor de areia de 710 g kg-1). Para o mesmo solo, 
Franchini et al. (2001) verificaram que o calcário 
aplicado na superfície, em quantidade equivalente 
para neutralizar 100% da acidez potencial (H + 
Al), sem resíduo vegetal, aumentou o pH e o 
teor de Ca2+ e diminuiu o teor de Al3+ apenas na 
camada de 0–5 cm de profundidade. A calagem 
com resíduos de aveia preta e nabo forrageiro 
aumentou o pH e o teor de Ca2+ e diminuiu o teor 
de Al3+ na camada de 0–20 cm de profundidade. 
Em outro estudo realizado com amostras de um 
Latossolo Vermelho ácido, mas com teores bem 
mais elevados de C-orgânico total e de argila 
(pH em CaCl2 4,0; teores de Al3+, Ca2+, Mg2+ e 
K+ trocáveis de 19 mmolc dm-3, 21 mmolc dm-3, 
10 mmolc dm-3, e 4 mmolc dm-3, respectivamente; 
teor de C-orgânico total de 30,9 g kg-1; teor de 
argila de 750 g kg-1; teor de silte de 100 g kg-1 e 
teor de areia de 150 g kg-1) também foi verificado 
que o efeito do calcário (3 t ha-1) sem resíduos 
vegetais limitou-se nos primeiros 10 cm de 
profundidade (MIYAZAWA et al., 2002). Os 
resíduos vegetais (equivalentes a 40 t ha-1 de 
massa seca), junto ao calcário, aceleraram os 
transportes de Ca2+ e Mg2+ na seguinte ordem: 
aveia preta > centeio > mucuna > leucena. As 
reduções nos teores de Ca2+ e Mg2+ do solo foram 
acompanhadas por aumentos no teor de K+.

A formação de complexos organo-metálicos 
hidrossolúveis tem sido o principal meca nismo 
sugerido para a movimentação de Ca2+ e Mg2+ após 
a aplicação de calcário e resíduos vegetais no solo. 

A permanência de resíduos vegetais na superfície e a ausência de 
revolvimento do solo reduzem a taxa de decomposição dos ligantes 
orgânicos por microrganismos. Com a disponibilidade de água, os 
compostos orgânicos são solubilizados e podem ser lixiviados. Os 
ligantes orgânicos complexam o Ca2+ trocável do solo na camada 
superficial, formando complexos CaL0 ou CaL-. A alteração da carga 
de Ca2+ facilita a sua mobilidade no solo. Na camada subsuperficial, 
o cálcio dos complexos Ca-orgânicos é deslocado pelo alumínio 
porque os íons Al3+ formam complexos mais estáveis do que Ca2+, 
diminuindo a acidez trocável e aumentando o Ca2+ trocável. Reações 
semelhantes também ocorrem para Mg2+.     

A eficiência de extratos vegetais na correção da acidez 
em subsuperfície e no transporte de cátions para o subsolo tem 

Figura 4.   Saturação por bases em diferentes profundidades do solo sob plantio direto, após 
a aplicação de calcário na superfície e de nitrogênio (NH4NO3) em cobertura na 
cultura de aveia preta (*: p < 0,05 e **: p < 0,01). 

Fonte: Adaptada de Feldhaus (2006).
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sido demonstrada em estudos realizados em 
laboratório, com quantidades de resíduos 
muito superiores às introduzidas a cada ano 
nos sistemas de cultivo. Além disso, a reação 
da fração hidrossolúvel de resíduos vegetais no 
solo é extremamente rápida, sendo seus efeitos 
sobre a química da solução drasticamente 
reduzidos pelo processo de decomposição 
microbiana (FRANCHINI et al., 1999). Em 
um experimento realizado em colunas com 
amostras indeformadas de um Cambissolo 
Húmico argiloso manejado há cinco anos sob 
plantio direto, Amaral et al. (2004a) verificaram 
que os resíduos de aveia preta, ervilhaca e nabo 
forrageiro (equivalentes a 10 t ha-1 de massa 
seca), na ausência ou na presença de calcário (13 
t ha-1), não tiveram efeito na correção da acidez 
do solo em profundidade. 

As alterações químicas do solo em 
função da calagem na superfície, na ausência 
e na presença de cobertura de aveia preta, 
foram avaliadas em um Latossolo Vermelho 
argilo-arenoso, manejado há cinco anos sob 
plantio direto na região Centro-Sul do Paraná 
(CAIRES et al., 2006b). O calcário, em doses 
de até 7,5 t ha-1, foi aplicado no ano 2000 e foram 
realizados dois cultivos, sem e com aveia preta 
em 2001 e 2002, antecedendo as culturas de 
milho e soja. O resíduo de aveia preta mantido 
na superfície do solo (4 t ha-1 de massa seca 
de aveia preta por ano, durante dois anos) 
não ocasionou benefícios à ação da calagem 
superficial na correção da acidez de camadas do 
subsolo (Figura 5). A cobertura de aveia preta 
somente aumentou o teor de K+ trocável no solo 
na camada de 5–10 cm. 

Em outro estudo realizado em Latossolo 
Vermelho textura média, manejado há 26 anos 
sob plantio direto na região Centro-Sul do Paraná 
(CAIRES et al., 2008b), também verificou-se que 
o resíduo de aveia preta mantido na superfície 
do solo não favoreceu a mobilidade do calcário 
aplicado na superfície para amenizar a acidez 
do subsolo. Deve-se considerar que os efeitos 
de compostos orgânicos solúveis presentes 
nas plantas de cobertura sobre a química de 
solos ácidos são de curto prazo (MIYAZAWA et al., 1993) e se 
contrapõem aos efeitos de longo prazo associados à dinâmica da 
matéria orgânica do solo (FRANCHINI et al., 2004). O cultivo de 
plantas leguminosas e o uso de fontes inorgânicas de N na rotação 
de culturas podem causar acidificação do solo com o tempo e anular 
o efeito das plantas de cobertura na neutralização da acidez. 

O assunto é polêmico e as implicações dos resíduos de 
plantas de cobertura na química de solos ácidos manejados em 
plantio direto precisam ser mais investigadas em estudos de longa 
duração no campo. Como a especiação do cálcio na solução de 
um Latossolo Vermelho argiloso sob plantio direto (ZAMBROSI 
et al., 2007) foi regulada principalmente pela disponibilidade 
de C-orgânico dissolvido (COD) para a formação de complexos  
(Ca-COD), é possível inferir que o complexo Ca–fulvato auxilie 
no transporte de Ca2+ para o subsolo e contribua para amenizar os 

efeitos da acidez em profundidade. Isso porque pelo menos uma 
fração do complexo Ca–fulvato é muito estável e a liberação do Ca2+ 
ocorre muito lentamente enquanto o complexo desce no perfil do 
solo (WATT et al., 1991). Além disso, a melhoria das condições de 
acidez do subsolo por meio da calagem na superfície tem ocorrido 
com maior frequência em solos com alto teor de matéria orgânica, 
há longo período em plantio direto. 

3. ACIDEZ DO SOLO E CRESCIMENTO DAS RAÍZES 
As raízes da maior parte das plantas cultivadas não 

se desenvolvem bem em solos ácidos devido ao excesso de 
Al e/ou à deficiência de Ca. Em geral, os efeitos prejudiciais 
do Al refletem-se nas raízes, que têm seu crescimento mais 
lento. Devido às interferências do Al no processo de divisão 
celular, as raízes paralisam o crescimento e apresentam alte-

Figura 5.  Valores de pH em CaCl2 e teores de Ca2+, Mg2+ e K+ trocáveis em diferentes 
profundidades do solo, na ausência e na presença de cobertura de aveia preta, depois 
da colheita do milho em 2002 (18 meses após a calagem) e da soja em 2003 (30 meses 
após a calagem). **: p < 0,01. 

Fonte: Adaptada de Caires et al. (2006b).
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rações morfológicas profundas. Mais tarde elas engrossam e 
não se ramificam normalmente. Em estágios mais avançados 
de toxidez, a parte aérea também é danificada. O excesso de Al 
prejudica a absorção e o metabolismo de nutrientes pelas plantas, 
principalmente de N, P, Ca e Mg (FURLANI, 1989). Como 
consequência das alterações no crescimento das raízes, o sistema 
radicular torna-se pouco desenvolvido e, em condições de campo, 
resulta em reduções expressivas na capacidade de absorção de 
água e nutrientes das camadas subsuperficiais do solo, induzindo 
maior suscetibilidade das plantas à deficiência hídrica e nutricional 
durante períodos de estiagem, causando reflexos negativos na 
produtividade.

Os efeitos tóxicos do Al no crescimento das raízes das 
plantas podem ser atenuados pela adição de Ca. Noble et al. 
(1988) propuseram a utilização do Balanço Cálcio–Alumínio –  
CAB [2 log aCa2+ – (3 log Al3+ + 2 log aAlOH2+ + log aAl(OH)2

+)] 
para estimar conjuntamente os efeitos desses dois cátions no 
crescimento radicular da soja. 

O Mg pode ser ainda mais eficiente que o Ca em reduzir a 
toxidez do Al para o crescimento das raízes das plantas. Em um estudo 
realizado por Silva et al. (2005), na presença de 15 μmol L-1 de Al, 
foi verificado que adições de 2 ou 10 mmol L-1 de Mg aumentaram 
o crescimento da raiz principal de soja em quatro vezes e das raízes 
laterais por um fator de 65. 

A toxicidade de Al para as plantas cultivadas no sistema 
plantio direto tem sido considerada mais baixa do que para aquelas 
cultivadas no sistema convencional de preparo do solo (SALET 
et al., 1999). De fato, concentrações de Al3+ trocável interpretadas 
como tóxicas em solos ácidos não têm causado restrição ao cres-
cimento de raízes de soja (CAIRES et al., 2001b) e milho (TISSI et 
al., 2004), na ausência de limitação de chuvas em plantio direto. Tais 
efeitos têm sido relacionados com a presença de menor concentração 
de espécies tóxicas de Al (Al3+ e AlOH2+) e maior concentração de 
Al complexado com ligantes orgânicos (Tabela  2).

em razão da mais alta capacidade de troca de cátions (CTC) a pH 
7,0 oriunda do maior teor de matéria orgânica. A menor atividade 
do Al na solução do solo em plantio direto tem resultado em 
implicações importantes na definição de critérios ou índices para 
tomada de decisão de recomendação de calagem nesse sistema. 
Porém, a menor toxicidade do Al para as plantas cultivadas em 
plantio direto somente ocorre quando a umidade do solo não é um 
fator limitante. Em uma área manejada há longo período em plantio 
direto, a acidez do solo não influenciou a densidade de comprimento 
de raízes de milho e soja na ausência de limitação de chuvas, mas 
limitou drasticamente o crescimento radicular do trigo por causa de 
prolongada falta de água ocorrida durante a fase de desenvolvimento 
vegetativo da cultura (Figura 6). 

Tabela 2.  Espécies e atividade de Al na solução de um Latossolo Vermelho 
distrófico, de acordo com o sistema de manejo do solo.  

Espécie/atividade
Sistema de manejo do solo

Convencional Plantio direto
      - - - - - - - - - - - - (%) - - - - - - - - - - - - -

Al3+ 4,0 2,5
Al(OH)2+ 2,6 1,6
Al(OH)2

+  42,0  25,0
Al(OH)3

0 1,3 0,7
Al(OH)4

– < 0,1 < 0,1
AlSO4

+ 0,6 0,2
AlH2PO4

2+ < 0,1 < 0,1
Al-ligantes orgânicos  49,0  70,0

Atividade de Al (mol L-1) 1,0 x 10-5 5,7 x 10-6

Fonte: Salet et al. (1999).

A complexação do Al na forma orgânica, em plantio direto, 
tem ocorrido predominantemente com ácidos orgânicos de alto 
peso molecular (BROWN et al., 2008; ALLEONI et al., 2010). A 
menor fitotoxicidade do Al também pode ser decorrente dos teores 
mais elevados de Ca2+ e Mg2+ trocáveis encontrados em solos 
ácidos manejados em plantio direto (CAIRES et al., 1998, 1999), 

Figura 6.  Densidade de comprimento de raízes de milho (2000–2001), 
soja (2001–2002 e 2002–2003) e trigo (2003) no perfil do solo 
sem e com aplicação de calcário. Barras horizontais representam 
a diferença mínima significativa pelo teste de Tukey a 5%; ns: 
não significativo. 

Fonte: Adaptada de Caires et al. (2008a).
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Nesse estudo, a calagem na superfície ocasionou aumento 
≥ 100% na densidade de comprimento de raízes de trigo nas 
profundidades de 0–10 cm e 10–20 cm. O crescimento radicular 
foi favorecido pelo aumento no  pH  e  no  teor  de  Ca2+ trocável,  
e pela redução no teor de Al3+ trocável e na saturação por Al3+ 
do solo, decorrentes da calagem superficial. Houve decréscimo 
de 5,8% e 6,2% na densidade de comprimento de raízes, 
respectivamente, nas camadas de 0–10 cm e 10–20 cm, para cada 
aumento de 1 mmolc dm-3 no teor de Al3+ trocável. O nível crítico 
de Al3+ trocável no solo para o crescimento radicular do trigo foi 
estimado em 3 mmolc

 dm-3. Como as plantas de trigo crescidas nas 
parcelas sem calcário mostraram-se cloróticas e com problemas de 
desenvolvimento, principalmente durante os períodos de estiagem 
que ocorreram na fase vegetativa, a toxicidade do Al para as 
plantas manifestou-se de forma mais severa na presença de menor 
umidade disponível do solo. Portanto, em situações desfavoráveis 
de chuvas, a fitotoxicidade de Al3+ ocasionada pela acidez do solo 
no sistema plantio direto é intensificada e compromete seriamente 
o crescimento radicular de plantas com pouca tolerância ao Al. 

O comprometimento do crescimento das plantas decorrente 
da acidez do solo em plantio direto na presença de falta de chuvas 
durante a estação de outono-inverno na região Centro-Sul do Paraná 
é ilustrado na Figura 7 e na Figura 8 para as culturas de trigo e 
triticale, respectivamente. Esses resultados mostram que não é 
prudente diminuir as doses de calcário em sistema plantio direto em 
razão da menor fitotoxicidade do Al, porque uma estiagem durante 
o ciclo de desenvolvimento das culturas poderá comprometer 
severamente o crescimento radicular e a produtividade das culturas 
em solos mal corrigidos. 

Apesar de a calagem na superfície proporcionar amenização 
mais acentuada na acidez das camadas superficiais do solo (CAIRES 
et al., 1998, 1999; PÖTTKER e BEN, 1998; RHEINHEIMER et 

Figura 8.  Crescimento de plantas de triticale influenciado pela falta de chuvas durante a estação outono-inverno na região Centro-Sul do Paraná, sem 
calagem (A) e com calagem (B) na superfície, em sistema plantio direto.

Figura 7.  Crescimento de plantas de trigo influenciado pela falta de chuvas 
durante a estação de outono-inverno na região Centro-Sul do 
Paraná, sem calagem e com calagem na superfície, em sistema 
plantio direto.

al., 2000; CIOTTA et al., 2004), a distribuição relativa de raízes das 
plantas no perfil do solo não tem apresentado grandes modificações 
após a aplicação superficial de calcário em plantio direto. Em média, 
cerca de 70% do comprimento de raízes de cevada (CAIRES et 
al., 2001a), trigo (CAIRES et al., 2002b) e milho (CAIRES et al., 
2004) têm sido encontrados na camada de solo de 0–20 cm, e 30% 

Sem calagem

Com calagem
superficial
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nas camadas do subsolo (20–60 cm), 
independentemente da aplicação 
de calcário na superfície ou com 
incorporação, no sistema plantio 
direto. No entanto, a distribuição 
relativa do comprimento de raízes 
pode ser comprometida quando as 
plantas se desenvolvem em condições 
de alta acidez na camada superficial 
do solo. Isso foi demonstrado em 
um estudo realizado com a cultura 
de milho na região dos Campos 
Gerais do Paraná, após aplicação e 
reaplicação de calcário na super fície. 
O comprimento relativo de raízes de 
milho foi linearmente reduzido na 
camada superficial do solo (0–10 cm) 
e aumentado no subsolo (20–60 cm) 
com as doses de calcário aplicadas, 
mostrando que as raízes ficaram 
mais concentradas na superfície, em 
condições de maior acidez (Figura 9). 
A reaplicação de calcário na super-
fície aumentou a concentração de raízes na camada de 10–20 cm 
em decorrência de maior compactação do solo verificada nessa 
profundidade. De acordo com Rosolem et al. (1994), a calagem pode 
exercer efeito positivo sobre os parâmetros morfológicos das raízes, 
avaliados em camada de solo compactada. Essa influência da calagem 
foi comprovada nesse estudo realizado em plantio direto, tendo em 
vista que na camada de solo mais compactada o comprimento relativo 
de raízes esteve relacionado (p < 0,05) positivamente com o teor de 
Ca2+ trocável e negativamente com o teor de Al3+ trocável.

4.  CALAGEM NA SUPERFÍCIE E PRODUÇÃO DE GRÃOS 
DAS CULTURAS

No Brasil, vários estudos com calagem em Latossolos ácidos 
demonstraram a eficiência do calcário aplicado na superfície para a 
produção de grãos de culturas no sistema plantio direto (Tabela 3). 
Merece destaque, no entanto, as altas produtividades das culturas 
obtidas na ausência de calagem, em solos com elevada acidez (pH 
baixo e alumínio trocável alto) nesse sistema. As explicações para 
esses altos rendimentos de grãos das culturas em solos ácidos sob 
plantio direto têm sido relacionadas com os seguintes fatores: (i) 
menor toxicidade do Al para as plantas, (ii) concentrações suficientes 
de cátions trocáveis e (iii) maior umidade disponível no solo.

O maior teor de matéria orgânica e a maior concentração 
de nutrientes na superfície do solo sob plantio direto podem alterar 
o comportamento do Al em solução. Essas duas características 
reduzem a atividade do Al e o seu potencial químico pela formação 
de complexos Al-orgânicos e pela maior força iônica da solução do 
solo (SALET et al., 1999). 

Com a decomposição de materiais orgânicos, que são 
mantidos sobre a superfície do solo, ocorre redução da fração de 
compostos hidrossolúveis de baixo peso molecular e aumento na 
formação de substâncias com maior peso molecular (ácidos húmicos 
e fúlvicos). O aumento na CTC a pH 7,0 dos solos, proporcionado 
pelo acréscimo no teor de matéria orgânica, pode resultar em 
concentrações adequadas de cátions trocáveis, mesmo em condições 
de alta acidez. Em solos ácidos manejados em plantio direto, os 
teores de Ca2+ e Mg2+ trocáveis muitas vezes são suficientes para 
atender à demanda das culturas (CAIRES et al., 1998, 1999).

A maior retenção de água em solos sob plantio direto tem 
sido observada em vários trabalhos (CENTURION e DEMATTÊ, 
1985; SALTON e MIELNICZUK, 1995) e apontada como uma das 
vantagens desse sistema de manejo. A maior umidade que ocorre nas 
camadas superficiais do solo, graças à cobertura vegetal que reduz 
as perdas por evaporação, pode proporcionar adequada absorção 
de nutrientes pelas plantas, mesmo em condições de elevada acidez 
(CAIRES e FONSECA, 2000).

Essas informações têm gerado dúvidas a respeito da 
necessidade de calagem para o sistema plantio direto, levando à 
interpretação de que a quantidade de calcário necessária para esse 
sistema seria menor do que a exigida pelo sistema convencional 
de preparo do solo. Cabe destacar que as altas produtividades das 
culturas em solos ácidos manejados em plantio direto (Tabela 3) 
foram obtidas por meio de estudos realizados no campo, sem a 
ocorrência de limitação hídrica. Aumentos de mais de 100% na 
produção de grãos de cevada com a aplicação superficial de calcário 
em sistema plantio direto foram observados por Pöttker e Ben 
(1998). Esse elevado incremento no rendimento de grãos de cevada 
com a calagem superficial foi atribuída à sensibilidade da cultura às 
condições de acidez do solo, porém, a precipitação pluvial ocorrida 
durante o ciclo da cultura pode ter influenciado essa resposta. 

Em um experimento de longa duração com calagem 
superficial em plantio direto na região Centro-Sul do Paraná, 
expressivo aumento na produção de grãos de trigo foi obtido 
com a aplicação de calcário na superfície, quando houve falta de 
chuvas durante longos períodos da fase vegetativa e logo após o 
florescimento da cultura (CAIRES et al., 2005). A produção de 
trigo foi aumentada em 200%, de 1,25 t ha-1 para 3,75 t ha-1 de 
grãos, após 10 anos da aplicação superficial de 4 t ha-1 de calcário. 
Esse elevado incremento na produção de trigo após longo período 
da aplicação de calcário na superfície mostra, de forma bastante 
clara, que a resposta das culturas à calagem superficial depende do 
regime hídrico que ocorre durante o ciclo de desenvolvimento das 
plantas. Por essa razão, é muito importante que os estudos que visam 
definir critérios para a recomendação de calagem na superfície em 
plantio direto sejam realizados durante longo período no campo e 
considerem as condições de clima.

Figura 9.  Distribuição relativa do comprimento de raízes de milho em diferentes profundidades do solo, 
considerando as doses (A) e a reaplicação (B) de calcário na superfície, em sistema plantio direto. 
ns: não significativo, *: p < 0,05 e **: p < 0,01. 

Fonte: Adaptada de Caires et al. (2002a).
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5.  NECESSIDADE DE CALAGEM NA SUPERFÍCIE EM 
PLANTIO DIRETO

O cálculo da necessidade de calagem, com base na análise 
química do solo, e a frequência de aplicação de calcário na 
superfície, em sistema plantio direto, são assuntos polêmicos. A 
decomposição de resíduos de plantas de cobertura e a reação de 
adubos nitrogenados na superfície em plantio direto favorecem a 
acidificação do solo. Por outro lado, os resíduos vegetais mantidos 
na superfície também podem exercer efeitos positivos sobre a acidez 
do solo (MIYAZAWA et al., 1993). O assunto é complexo e existem 
informações discordantes a respeito de critérios de recomendação 
de calagem na superfície para o sistema plantio direto. Assim, 
para o Estado de Minas Gerais, sugere-se que, após a instalação 
do plantio direto, as doses de calcário sejam diminuídas em 1/3, 
quando a amostragem de solo é feita na camada de 0–20 cm, e 
à metade, quando a amostragem de solo é feita na camada de 
0–10 cm (LOPES, 1999). Nos Estados do Rio Grande do Sul 
e de Santa Catarina recomenda-se, após o estabelecimento do 
sistema plantio direto, realizar a amostragem de solo na camada 
de 0–10 cm e aplicar metade da dose indicada pelo método da 
solução tampão SMP para elevar o pH (água) do solo a 5,5 
(COMISSÃO..., 2004).

No Estado do Paraná, a influência de doses de calcário, 
aplicadas na superfície, sobre a produção de grãos de culturas, em 
um Latossolo Vermelho textura média sob plantio direto, foi avaliada 
em um período de 5 e 10 anos (Figura 10). A produção acumulada 

de grãos de sete colheitas (soja–milho–soja–trigo–soja–triticale–
soja), em 5 anos (Figura 9A), e de 13 colheitas (soja–milho–soja–
trigo–soja–triticale–soja–soja–soja–milho–soja–soja–trigo), em  
dez anos (Figura 9B), aumentou, seguindo um modelo quadrático. 
Estimou-se que a máxima eficiência técnica (MET) e a máxima 
eficiência econômica (MEE) ocorreriam, respectivamente, com as 
doses de 3,8 e  3,3 t ha-1  de  calcário,  em 5 anos (Figura 9A),  e  
de  4,2 e 4,0 t ha-1 de calcário, em 10 anos (Figura 9B). A dose de 
calcário para a MEE foi a recomendada pelo método da elevação 
da saturação por bases para 65%, no período de 5 anos (Figura 9A), 
e para 70%, no período de 10 anos (Figura 9B), considerando 

Figura 10.  Efeito da aplicação superficial de calcário no sistema plantio 
direto sobre a produção acumulada de grãos de culturas no 
período de 1993 a 1998 (A) e de 1993 a 2003 (B). O calcário 
foi aplicado em 1993. **: p < 0,01 e *: p < 0,05. 

Fonte: Caires et al. (2000, 2005).

Tabela 3.   Efeito da aplicação de calcário na superfície em sistema plantio direto sobre a produção de grãos de culturas em Latossolos ácidos do Sul 
do Brasil.

Cultura
Análise inicial do solo (0–20 cm) Produção de grãos 

na ausência de calcário
Dose de calcário 

na superfície
Aumento médio 

na  produção Fonte
pH Al3+ M.O.

            (mmolc dm-3)   (g dm-3) (kg ha-1) (t ha-1) (%)

Soja
4,1(1)   8,5 46 1.792 5,5 42 Oliveira e Pavan (1996)
4,7(2) 23,1 21 2.419 10,7 22 Pöttker e Ben (1998)
4,6(2) 18,8 25 2.808 7,2 20 Pöttker e Ben (1998)
4,1(1) 12,2 38 3.000 2,0 19 Sá (1999)
4,5(1) 6,0 33 2.775 4,0   9 Caires et al. (2000)
4,0(1) 9,0 34 2.715 6,0 10 Caires et al. (2001b)
4,6(1) 3,0 53 3.066 4,5   6 Caires et al. (2003)

Milho
4,7(2) 23,1 21 4.307 10,7 15 Pöttker e Ben (1998)
4,6(2) 18,8 25 6.464 7,2 11 Pöttker e Ben (1998)
4,1(1) 12,2 38 8.205 2,0 9 Sá (1999)
4,5(1) 6,0 33 9.517 4,0 4 Caires et al. (2000)
4,5(1) 6,0 33 9.490 4,0 2 Caires et al. (2002a)
4,6(1) 3,0 53 8.750 4,5 12 Caires et al. (2004)

Trigo
4,7 (2) 23,1 21 1.773 10,7 6 Pöttker e Ben (1998)
4,6 (2) 18,8 25 2.172 7,2 10 Pöttker e Ben (1998)
4,1 (1) 12,2 38 1.865 2,0 4 Sá (1999)
4,5 (1) 6,0 33 1.365 4,0 34 Caires et al. (2000)
4,6 (1) 3,0 53 3.685 4,5 < 1 Caires et al. (2002b)

(1) pH em CaCl2. 
(2) pH em água.
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Tabela 4. Influência de tratamentos de calagem na produção de grãos de culturas no sistema plantio direto.

Tratamento
Soja

(1998–9)
Cevada
(1999)

Soja
(1999–2000)

Trigo
(2000)

Soja
(2000–1)

Milho
(2001–2)

Soja
(2002–3)

Produção acumulada 
de grãos

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - (kg ha-1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -

Sem calcário 1.907 1.667 3.317 3.281 3.802 8.531 3.265 25.770
Calcário na superfície(1) 1.934 1.706 3.461 3.430 3.896 9.938 3.549 27.914
Calcário na superfície(2) 2.123 1.671 3.781 3.443 3.971 9.370 3.338 27.697
Calcário incorporado 2.008 1.726 3.354 3.516 4.009 9.431 3.518 27.562

DMS0,05
(3) 655 476 234 610 354 1.536 763 1.450

(1) 1/3 da dose de calcário aplicada por ano na superfície durante 3 anos. 
(2) Dose total de calcário na superfície em uma única aplicação. 
(3) Diferença mínima significativa pelo teste de Tukey (p = 0,05). 
O calcário aplicado em 1998 na dose estimada para elevar a saturação por bases do solo, na profundidade de 0–20 cm, a 70% (4,5 t ha-1).
Fonte: Caires et al. (2006a).

Tabela 5.  Retorno econômico de tratamentos de calagem durante cinco anos em sistema plantio direto (rotação soja–cevada–soja–trigo–soja–milho–soja).

Tratamento
 Receita

 bruta das
 culturas(3)

Custo da calagem ($ ha–1) Retorno da calagem

Calcário(4) Distribuição(5) Incorporação(6) 5 anos
($ ha-1)

Média anual 
($ ha-1 ano-1)

Sem calcário 3.301 – – – – –
Calcário na superfície(1) 3.536 45 15 – 175 35
Calcário na superfície(2) 3.545 45 5 – 194 39
Calcário incorporado 3.511 45 10 44 111 22

(1) 1/3 da dose de calcário aplicada por ano na superfície durante 3 anos. 
)2) Dose total de calcário na superfície em uma única aplicação. 
(3) Valor t–1: soja US$ 163,00, cevada US$ 96,70, trigo US$ 116,70 e milho US$ 88,30. 
(4) Custo t–1: US$ 10,00. 
(5) Custo ha–1: US$ 5,00, incluídos trator, máquina e mão de obra durante a operação. 
(6) Custo da incorporação do calcário com arado de disco e grade, incluídos trator, máquina e mão de obra.
Fonte: Caires et al. (2006a).

a amostragem de solo realizada na profundidade de 0–20 cm. 
Prado (2001) também verificou que a saturação por bases de 65%, 
na profundidade de 0–20 cm, foi a que mais contribuiu para os 
incrementos no rendimento de grãos de milho cultivado em plantio 
direto no cerrado.  O retorno econômico da calagem na superfície em 
plantio direto, na média de 10 anos, foi da ordem de US$ 60 ha–1 ano–1 
(CAIRES et al., 2005). Todavia, somente houve vantagem econômica 
da aplicação superficial de calcário para solo com pH (CaCl2) menor 
que 5,6 ou saturação por bases inferior a 65%, na profundidade de 
0–5 cm (CAIRES et al., 2000).

Em outro estudo realizado no Estado do Paraná, no período 
de 1998 a 2003, em um Latossolo Vermelho textura argilosa, a 
produção acumulada de grãos de culturas no sistema plantio direto 
(soja–cevada–soja–trigo–soja–milho–soja) foi significativamente 
maior com a calagem, independentemente se o calcário foi 
aplicado na superfície, em dose total, ou parcelada em 3 anos, ou 
com incorporação (Tabela 4). A dose de calcário (4,5 t ha-1) foi 
estabelecida conforme a necessidade de calagem determinada pelo 
método da elevação da saturação por bases do solo para 70%, na 
profundidade de 0–20 cm. Embora a receita bruta das culturas 
tenha sido semelhante entre os tratamentos de calagem, o retorno 
econômico foi maior quando o calcário foi aplicado na superfície, em 
dose total (US$ 39 ha–1 ano–1) ou parcelada em 3 anos (US$ 35 ha–1 
ano–1),  do  que  quando  o  calcário  foi  incorporado no solo (US$ 
22 ha–1 ano–1), devido ao custo da incorporação (Tabela 5). O retorno 
econômico obtido com a aplicação de calcário, nesse estudo, foi 

bastante satisfatório, considerando que os resultados foram analisados 
dentro de um período de apenas cinco anos e que o solo tinha baixa 
concentração de Al3+ trocável e teores suficientes de Ca2+ e Mg2+ 
trocáveis. Oliveira e Pavan (1996) observaram maior produção 
de grãos de soja cultivada em plantio direto, em quatro cultivos, 
com a aplicação de calcário em dose total na superfície (5,5 t ha-1), 
sendo que 1/4 da dose aplicada anualmente na superfície, durante 
quatro anos, somente prejudicou a produção de soja no primeiro 
ano. Considerando que a agricultura no Brasil não é subsidiada, a 
redução dos custos iniciais de produção com o parcelamento das 
doses de calcário pode ser uma opção viável, especialmente para 
pequenos agricultores.

Os estudos de longa duração realizados no Paraná indicam, 
portanto, que o método da elevação da saturação por bases para 
70%, para amostra de solo coletada na profundidade de 0–20 cm, 
apresenta estimativa adequada para a recomendação de calagem na 
superfície em sistema plantio direto. A dose de calcário, calculada 
por esse método, pode ser distribuída sobre a superfície do solo em 
uma única aplicação ou de forma parcelada. Entretanto, para que não 
haja supercalagem, a aplicação superficial de calcário em plantio 
direto deve ser recomendada somente para solo com pH (CaCl2) 
menor que 5,6 ou saturação por bases inferior a 65%, na camada 
de 0–5 cm. O monitoramento da acidez na camada superficial do 
solo (0–5 cm) auxilia na avaliação da frequência da aplicação de 
calcário, uma vez que o tempo de duração da calagem é muito 
variável em diferentes solos e sistemas de produção.
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O manejo adequado da calagem na superfície em sistema 

plantio direto proporciona correção da acidez de camadas superficiais 
e do subsolo. O efeito da aplicação superficial de calcário na 
amenização da acidez em profundidade pode estar relacionado com 
as condições físicas do solo favoráveis ao deslocamento vertical de 
partículas finas de calcário e com a mobilização química do calcário 
nas formas inorgânicas e orgânicas. Mais estudos com corretivos 
de acidez de diferentes origens e composição granulométrica são 
necessários para elucidar os mecanismos envolvidos na melhoria 
das condições químicas do subsolo, por meio da calagem na 
superfície, em plantio direto. 

A deposição de resíduos vegetais na superfície e o aumento 
no teor de matéria orgânica do solo que ocorre em plantio direto 
exercem influência positiva na produção de grãos das culturas em 
condições de alta acidez. Entretanto, a resposta das culturas à calagem 
na superfície depende do regime hídrico que ocorre durante o ciclo 
de desenvolvimento das plantas. A toxicidade do Al para as plantas 
cultivadas em plantio direto aumenta consideravelmente quando ocorre 
falta de chuvas durante o desenvolvimento das culturas no campo.  

A calagem na superfície em sistema plantio direto deve ser 
recomendada somente para solo com pH (CaCl2) menor que 5,6 
ou saturação por bases inferior a 65%, na camada de 0–5 cm. O 
método da elevação da saturação por bases para 70%, para amostra 
de solo coletada na profundidade de 0–20 cm, apresenta estimativa 
adequada para a recomendação de calcário na superfície em plantio 
direto. A dose de calcário, calculada por esse método, pode ser 
distribuída sobre a superfície do solo em uma única aplicação ou 
de forma parcelada em até três anos. 
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Abreviações: N = nitrogênio, P = fósforo, K = potássio, Ca = cálcio, Mg = magnésio, S = enxofre, B = boro, Al = alumínio, CTC = capacidade de troca 
de cátions, MAP = monofosfato de amônio, MO = matéria orgânica.

A área utilizada para produção de algodão no Brasil 
atualmente corresponde a um quarto da área cul-
tivada com a cultura no final dos anos 1970; contudo, 

nesse período a produção nacional de algodão em caroço dobrou de 
tamanho e a produtividade é agora dez vezes maior (Figura 1). Em 
2010, o Brasil era o quinto maior produtor de fibra de algodão, após 
China, Índia, Estados Unidos e Paquistão, e seguido de perto pelo 
Usbequistão (FAO, 2012). Durante os anos 1980, a produção de 
algodão no Brasil foi severamente afetada pela introdução do bicudo 
(Anthonomus grandis Boheman, 1843) e pelos fortes subsídios 
para a fibra importada, que resultaram na queda considerável da 
demanda interna por fibra nacional. Esses dois fatores, associados 
à baixa tecnologia da cultura naquela época, causaram o declínio 
drástico da área cultivada nas regiões tradicionais dos estados do 
Nordeste e do Sul. Na segunda metade dos anos 1990, a produção 
de algodão migrou para o Cerrado brasileiro, onde os produtores de 
soja buscavam uma cultura alternativa para o esquema de rotação. 
As condições climáticas, o relevo plano, os subsídios internos 
e a alta tecnologia adotada permitiram o aumento crescente da 
produtividade e a produção de fibra de boa qualidade, tornando o 
sistema de cultivo competitivo. Hoje, os estados de Mato Grosso 
e Bahia detém 81% da produção nacional, que é de 1,88 milhão de 
toneladas de fibra.

O sistema de produção 
de algodão no Brasil é bastante 
diverso. Em Mato Grosso, os 
produtores estão cultivando 
o algodoeiro como uma se-
gunda cultura após a soja, o que 
indica que a planta crescerá 
durante o período de redução 
no regime de chuvas, o qual 
favorece a qualidade da fibra 
pela ausência de chuvas na 
colheita, porém a torna mais 
suscetível às falhas nas práticas 
de manejo do solo. Já na Bahia, 
os produtores de algodão 
semeiam seus campos durante 
o verão, devido à concentração 
de chuvas neste período. Essas 
situações permitem o uso de 
diferentes doses e fontes de 

nutrientes, como será discutido posteriormente, que denotam  
grande variação nas taxas de aplicação de fertilizantes naquelas 
regiões.

Diretrizes para análise de solo
As diretrizes para a interpretação dos teores de P, K e outros 

nutrientes especificamente para os solos do Cerrado estão apresenta-
das nas Tabelas 1 e 2. Como recomendação geral, os produtores de 
algodão devem manter os teores de nutrientes no solo dentro da faixa 
considerada ótima, prevenindo, assim, a ocorrência de deficiências 
ou excessos, uma vez que ambas podem afetar a produtividade.

Diretrizes para análise foliar
As diretrizes utilizadas para interpretação da análise de 

folhas estão apresentadas na Tabela 3. Os programas de adubação 
do algodoeiro devem também ser ajustados para que a concentração 
de nutrientes nas folhas seja mantida dentro da faixa considerada 
adequada.

Calagem
A acidez do solo é o principal fator relacionado às baixas 

produtividades de algodão em função da elevada sensibilidade desta 
planta ao Al tóxico. Da mesma 
forma, baixos teores de Ca e 
Mg e reduzida disponibilidade 
de outros nutrientes, como 
P, podem afetar a produtivi-
dade. O objetivo da calagem é 
elevar a saturação por bases do 
solo a 60% na camada arável  
(0–20 cm) o que, geralmente, 
nos solos de Cerrado, reduz a 
disponibilidade de Al. Reco-
menda-se também fazer uso de 
calcário em dose que permita 
a ele vação e manutenção dos 
teores de Mg acima de 0,7 
cmolc dm-3 ou, de forma ideal, 
a 1 cmolc dm-3 (CARVALHO 
et al., 2007).

A avaliação da acidez 
do solo deve ser uma prática 
rotineira em um programa de 

MANEJO DE NUTRIENTES PARA O 
ALGODOEIRO DE ALTA PRODUTIVIDADE

Eros Francisco1

Haroldo Cornelis Hoogerheide2

Casos de alta produtividade do algodoeiro nos estados de Mato 
Grosso e Bahia tem variado de 2.700 a 3.000 kg ha-1 de fibra
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Tabela 1. Indicadores para interpretação da análise de solo para P e K no Cerrado1.

Classe de 
interpretação

Teor de P
Conteúdo de argila no solo (g kg-1) Teor de K

< 150 160–350 360–600 > 600 CTC < 4 cmolc dm-3 CTC > 4 cmolc dm-3

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

Muito baixo 0–6 0–5 0–3 0–2 - -
Baixo 6,1–12 5,1–10 3,1–5 2,1–3 < 15 < 25
Médio 12,1–18 10,1–15 5,1–8 3,1–4 16–30 26–50
Alto 18,1–25 15,1–20 8,1–12 4,1–6 31–40 51–80

Muito alto > 25 > 20 > 12 > 6 > 40 > 80

1 P e K extraídos por Mehlich 1.
Fonte: Souza e Lobato (2004).

Tabela 2.  Indicadores para interpretação da análise de solo para outros 
nutrientes no Cerrado.

Classe de 
interpretação

Mg1 S2 B Cu Mn Zn

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

Baixo < 0,5 < 4 0–0,2 0–0,4 0–1,9 0–1,0
Médio 0,5–1,0 4–9 0,3–0,5 0,5–0,8 2,0–5,0 1,1–1,6
Alto > 1,0 > 10 > 0,5 > 0,8 > 5,0 > 1,6

1  Mg extraído com KCl 1 mol L-1; S extraído com Ca(H2PO4); B extraído 
com água quente; Cu, Mn, and Zn extraídos com Mehlich 1.

2 Teor de S deve ser uma média da camada de 0–0,4 m.
Fonte: Souza e Lobato (2004).

adubação do algodoeiro devido à contínua acidificação causada 
pelo uso de fertilizantes nitro genados. A Tabela 4 fornece uma 
comparação entre as condições químicas originais de um típico 
solo de Cerrado e duas condições químicas encontradas em campos 
cultivados com algodoeiro de alta produtividade.

Tabela 3.  Indicadores para interpretação da análise foliar1 de algodoeiro 
em sistema de média e elevada produtividade.

Sistema de 
produção

Macronutrientes

N P K Ca Mg S
  - - - - - - - - - - - - - - - (g kg-1)  - - - - - - - - - - - - - - - -

Média 35–43 2,5–4 15–25 20–35 3–8 4–8
Alta 40–45 3–4 20–25 25–35 4–8 4–6

Sistema de 
produção

Micronutrientes

B Cu Fe Mn Mo Zn
  - - - - - - - - - - - - - - - (mg kg-1)  - - - - - - - - - - - - - - - -

Média 30–50 5–25 40–250 25–300 0,5–1 25–200
Alta 40–80 8–15 70–250 35–80 1–3 30–65

1  Folha diagnose do algodoeiro é a do quinto nó a partir do ápice da planta 
na fase de máximo florescimento.

Fonte: Carvalho et al. (2007).

Figura 1.  Área cultivada, produção total e produtividade de algodão no Brasil no período de 1977 a 2012.
Fonte: CONAB (2012).
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Tabela 4. Condições químicas originais e atuais1 do solo em sistemas de produção de elevada produtividade de algodão no Cerrado.

Profundidade pH MO2 P3 K Ca Mg Al H CTC V m4

(cm) CaCl2 (g kg-1)      - - - (mg dm-3) - - -      - - - - - - - - - - - - - - (cmolc dm-3) - - - - - - - - - - - - - - -       - - - - - (%) - - - - -

Cerrado original, 170 g kg-1 argila
0–10 3,8 14 1,4 19 0,2 0,2 0,8 3,5 4,7 10 63

10–20 3,9 9 1,1 15 0,2 0,2 0,6 2,7 3,7 12 58
20–30 4,0 7 0,8 12 0,2 0,1 0,6 2,0 2,9 11 64
30–40 4,1 6 0,6 9 0,1 0,1 0,5 1,8 2,5 9 69

Condição atual – campo A, 170 g kg-1 argila
0–10 5,9 12 42 31 2,2 0,8 0 1,0 4,1 76 0

10–20 5,8 9 24 27 2,0 0,7 0 0,9 3,7 75 0
20–30 5,7 8 9 23 1,6 0,6 0 1,1 3,4 67 0
30–40 5,7 5 6 20 1,5 0,5 0 0,8 2,9 72 0

Condição atual – campo B, 420 g kg-1 argila
0–10 5,3 33 22 62 3,0 1,1 0 3,6 7,8 55 0

10–20 5,3 33 18 59 2,9 1,1 0 3,5 7,6 54 0
20–30 5,1 31 15 55 2,3 0,9 0 4,0 7,4 46 0
30–40 4,7 22 8 47 1,4 0,6 0,2 3,6 5,9 36 9

1  Condições do solo: (i) Cerrado (original) e campo A: localizados em uma fazenda no Estado da Bahia, região Nordeste do Brasil; (ii) Campo B: 
localizados em uma fazenda no Estado do Mato Grosso, região Centro-Oeste do Brasil.

2 MO = matéria orgânica.
3 P-Mehlich 1.
4 m = saturação por Al.
Fonte: Haroldo Hoogerheide (2012).

Figura 2.  Sistema radicular do algodoeiro apresentando danos provocados pela compactação do solo (A) e pela toxidez de Al (B).

Um aspecto importante a ser mencionado neste exemplo 
é o teor de Al na camada de 0-40 cm em ambas as situações, que 
é igual a zero. Isto é crucial para qualquer tentativa de se obter 
altas produtividades de algodão, juntamente com a ausência de 
compactação do solo, a qual reduz o crescimento radicular e 
prejudica, assim, a absorção de água e nutrientes (Figura 2).

Adubação
As recomendações das quantidades dos nutrientes N, P e K a 

serem empregadas para o algodoeiro são baseadas na expectativa de 
produtividade e na disponibilidade dos nutrientes no solo (Tabela 5), 
e podem variar grandemente em função de diferentes condições. O N 

é um dos nutrientes absorvidos em maior quantidade pelo algodoeiro 
que, considerando condições climáticas, cultivar, produtividade, 
condições de manejo do solo e doses de fertilizantes, pode utilizar 
de 125 a 210 kg de N por tonelada de fibra produzida (CARVALHO 
et al., 2007). Devido a sua elevada mobilidade e dinâmica no solo, 
os produtores na região do Cerrado devem considerar a textura 
do solo, o conteúdo de matéria orgânica, a rotação de culturas e o 
manejo do solo adotado para definir a dose certa de N a ser aplicada. 
Em solos argilosos, com elevado conteúdo de matéria orgânica 
(MO) – 25 a 35 g kg-1 – em sistema plantio direto com rotação de 
culturas, o algodeiro não se apresenta tão responsivo à adubação 
nitrogenada como em solo arenoso, com baixo conteúdo de MO  

A B
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Tabela 5. Recomendação de adubação para algodoeiro no Cerrado, baseada na análise de solo e expectativa de produtividade.

Expectativa de 
produtividade1

N Teor de P Teor de K
Sulco Cobertura Alto Muito alto(4) Muito baixo Baixo Médio Ótimo Alto(4)

(kg ha-1)      - - - - - N (kg ha-1) - - - -       - - - - P2O5 (kg ha-1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - K2O (kg ha-1) - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.000 15-20 60-80(3) 60 30 130 100 80 60 30
4.000 15-20 80-100 90 45 150-170 120-140 100-120 80 40

5.000(2) 15-20 100-120 110 55 170-190 140-160 120-140 100 50
6.000(2) 15-20 120-140 135 70 190-210 160-180 140-160 120 60

(1) Baseado na maior produtividade atingida na região ou campo com condições similares de solo, cultivar e práticas de manejo.
(2) Pouco provável de se obter em área com fertilidade de solo em construção ou precipitação menor que 1.200 mm nos primeiros 160 dias de cultivo.
(3)  As maiores doses se referem às áreas com alto potencial de resposta em produtividade à aplicação de N: baixo conteúdo de MO, primeiro ano de 

cultivo em plantio direto após pastagem. As menores doses se referem às áreas com baixo potencial de resposta em produtividade: rotação de culturas 
com leguminosas, várias safras em plantio direto e alto conteúdo de MO.

(4) Em solos com altos teores de P e K a adubação pode ser reduzida ou suprimida em anos de alta relação insumo:produto.
Fonte: Zancanaro e Tessaro (2006); Carvalho et al. (2007).

(10 a 15 g kg-1), em sistema de preparo convencional do solo. A 
cultura que precede o algodoeiro também afeta o manejo da adubação 
nitrogenada. Por exemplo, pastagem ou gramíneas com elevada 
relação C/N podem causar a imobilização de N durante os estádios 
iniciais do desenvolvimento do algodoeiro. Zancanaro e Tessaro 
(2006) sugeriram como recomendação nitrogenada para o algodoeiro 
no Cerrado a aplicação de 10 a 25 kg ha-1 de N no sulco de plantio 
(adubação de base) e duas coberturas: 40% da dose recomendada no 
aparecimento do primeiro botão floral e 60% da dose no aparecimento 
da primeira flor.

A adubação com P é necessária para se alcançar elevadas 
produtividades. Em solos com baixa disponibilidade de P, a resposta 
do algodoeiro à aplicação de P pode sobressair à de outros nutrientes. 
Em solos do Cerrado, a capacidade de fixação de P é grande e cria 
uma competição entre o solo e a planta e, por isso, a calagem torna-
se a melhor prática de manejo para melhorar a disponibilidade 
de P e favorecer a sua absorção pela planta. Apesar da intensa 
resposta do algodoeiro à adubação fosfatada, pesquisas recentes têm 
demonstrado que em solos com elevada disponibilidade de P e bem 
manejados a produtividade não foi alterada quando da aplicação de 
doses de P maiores que 100 kg ha-1 de P2O5 (CARVALHO et al., 
2007). Zancanaro e Tessaro (2006) também descreveram resultados 
de pesquisa em solos argilosos com altos teores de P em que não 
se observou resposta em produtividade com doses maiores do que 
80 a 100 kg ha-1 de P2O5, e recomendaram a aplicação de 60 a  
70 kg ha-1 de P2O5 como suficiente para a manutenção da fertilidade do 
solo e obtenção de altas produtividades. Regularmente, a adubação 
fosfatada é aplicada no sulco de plantio (adubação de base).

O potássio é outro nutriente absorvido em grandes quan-
tidades pelo algodoeiro. Para altas produtividades, a absorção de K 
pela planta pode alcançar de 175 a 200 kg ha-1 de K2O por tonelada 
de fibra produzida (FERREIRA et al., 2004). Por conseguinte, a 
adubação potássica desempenha papel fundamental nos programas 
de adubação em sistemas de produção de fibra no Brasil. Sintomas 
visuais da deficiência de K em algodoeiro são: amarelecimento 
inicial entre as nervuras de folhas velhas, que evoluem para 
manchas bronzeadas; margens e pontas das folhas com aparência 
necrosada que, eventualmente, se tornam avermelhadas-
amarronzadas e caem das plantas. Porém, em cultivares modernos, 
com elevado potencial produtivo e curto período para enchimento 
das maçãs, a intensidade de translocação de K na planta é tanta 
que os sintomas começam a aparecer nas folhas maduras do terço 
superior da planta (Figura 3). Como apresentado na Tabela 5, 

a recomendação de doses de K pode variar de 30 a 210 kg ha-1 
de K2O, dependendo do teor de K no solo e da expectativa de 
produtividade. Pesquisas têm demonstrado resposta positiva em 
produtividade com a aplicação de 180 kg ha-1 de K2O em solo 
com baixo teor de K (30 mg dm-3) e nenhuma resposta à aplicação 
de 60 kg ha-1 de K2O em solo com alto teor de K (90 mg dm-3). 
Contudo, deve-se ter cautela com o potencial de lixiviação de K, 
especialmente em solos arenosos. Carvalho et al. (2007) relataram 
resultados de um estudo em solo arenoso (830 g kg-1 de areia), com 
CTC de 3,4 cmolc dm-3, onde foi observado apenas 66 mg dm-3 
de K após a aplicação de 320 kg ha-1 de K2O. Os autores também 
relataram o aumento dos teores de K em camadas subsuperficiais 
do solo. Assim, Zancanaro e Tessaro (2006) recomendaram que a 
aplicação da dose de K deve ser parcelada em solos arenosos: 50 kg 
ha-1 de K2O no sulco de plantio (adubação de base) e o restante em 
duas aplicações de cobertura até o aparecimento da primeira flor.

No Estado de Mato Grosso, onde o algodoeiro está sendo 
cultivado como uma segunda cultura após a soja, os produtores 
devem estar atentos ao estado nutricional de K nas plantas devido à 
interação com as condições climáticas. Tradicionalmente, no outono, 
acontece a redução drástica na precipitação pluvial, coincidindo com 
o início do estádio reprodutivo, seguido da ausência total de chuvas 
até a colheita. Reeves e Mullins (2002) observaram que uma das 

Figura 3.  Sintomas iniciais da deficiência de K em plantas de algodão de 
elevada produtividade.
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Figura 4.  Relação entre produtividade relativa, massa de capulho e índice 
micronaire e a concentração foliar de K.

Fonte: Francisco et al. (2011).

principais funções do K no algodoeiro estava associada à qualidade 
das fibras, ao maior índice macronaire e à maior proporção entre os 
cátios na composição das fibras. Dessa forma, o estado nutricional  
de K nas plantas pode afetar severamente a qualidade da fibra e a 
produtividade. Esse fato é ilustrado nos resultados de um estudo 
de Francisco et al. (2011) a respeito de doses de K para algodoeiro 
cultivado em solo argiloso com baixo teor de K e sob condições 
climáticas de ausência de chuvas durante a fase reprodutiva das 
plantas. A Figura 4 apresenta a relação entre produtividade relativa, 
massa de capulhos e índice micronaire e a concentração de K nas 
folhas. Em todos os casos, observa-se o efeito positivo da melhor 
nutrição de K nas plantas.

com elevada concentração em P e contendo S em sua composição 
está sendo atualmente avaliada e o consumo pode ser encorajado 
no futuro.

O boro é o único micronutriente aplicado regularmente no 
algodoeiro, com doses variando de 1,5 a 3 kg ha-1 de B via solo 
ou foliar.
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A adubação com S ocorre, geralmente, associada à aplicação 
de fontes de N ou P, como sulfato de amônio (22-24% S) e  
superfosfato simples (10-12% S), ou por meio da aplicação de 400 
a 600 kg ha-1 de gesso agrícola, anualmente. Mas esse manejo tem 
sido desafiador para alguns produtores desde que os preços dos 
fertilizantes aumentaram, causando o aumento do uso de fontes 
mais concentradas de P, como superfosfato triplo e monofosfato de 
amônio (MAP), principalmente. O uso de fertilizantes fosfatados 
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BOAS PRÁTICAS PARA USO EFICIENTE DE FERTILIZANTES NESTE ANO...
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DIVULGANDO A PESQUISA

EFICIÊNCIA AGRONÔMICA DE ADUBOS NITROGENADOS 
EM SOQUEIRA DE CANA-DE-AÇÚCAR COLHIDA SEM QUEIMA

Michele Xavier Vieira Megda
Paulo Cesar Ocheuze Trivelin
Henrique Coutinho Junqueira Franco

Rafael Otto
André César Vitti

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência agronômica 
das fontes nitrogenadas ureia, nitrato de amônio, sulfato de amônio 
e cloreto de amônio em soqueira de cana-de-açúcar, bem como 
determinar o efeito residual dessas fontes sobre a produtividade 
da cultura no ano agrícola subsequente.

O experimento foi desenvolvido em condições de campo, 
em área comercial de cana-de-açúcar localizada no Município de 
Piracicaba, SP (22º42'04"S e 47º33'29"W, a 560 m de altitude). 
A cultivar de cana-de-açúcar utilizada foi a SP89 1115 (segunda 
rebrota), cultivada em solo classificado como Latossolo Vermelho 
distrófico argiloso. Utilizou-se o delineamento experimental de 
blocos ao acaso, com quatro repetições e cinco tratamentos: cloreto 
de amônio (CA), nitrato de amônio (NA), sulfato de amônio (SA) e 
ureia (U), aplicados em dose única de 120 kg ha-1 de N, definida com 
base na produtividade esperada da cultura, além da testemunha (TE) 
sem adubação nitrogenada. A área de cada parcela experimental foi 
de 157,5 m2, que consistiu de sete linhas (ruas) de cana-de-açúcar, 
com 15 m de comprimento e espaçamento entre linhas de 1,5 m.

A adubação mineral da segunda soqueira de cana-de-açúcar 
foi realizada em dezembro de 2006, e as fontes nitrogenadas foram 
aplicadas sobre a camada de palha, resultante da colheita mecânica 
da cana-de-açúcar, e ao lado da linha de soqueira (distante 25 cm 
do centro da linha de cana-de-açúcar). Em todos os tratamentos 
foram aplicados 180 kg ha-1 de K2O na forma de cloreto de potássio.

Após a colheita da cana-soca (segunda rebrota), foram 
aplicadas de 2,3 Mg ha-1 de calcário dolomítico para elevar a 
saturação por bases em 60%. Em dezembro de 2007, realizou-se 
a adubação da terceira rebrota, sendo aplicados 450 kg ha-1 da 
mistura de grânulos 20-05-19, o que forneceu 90 kg ha-1, 22 kg ha-1 e  

86 kg ha-1 de N, P2O5 e K2O, na forma de nitrato de amônio, 
superfosfato triplo e cloreto de potássio, respectivamente. As doses 
foram determinadas de acordo com a análise do solo e a produtividade 
esperada, e foram aplicadas em todos os tratamentos, inclusive 
na testemunha, para avaliar possível efeito residual das fontes 
nitrogenadas, aplicadas no ciclo anterior, no sistema solo-planta.

Conclusões
• A produtividade de colmos foi positivamente influenciada 

pela adubação nitrogenada (Tabela 1). Com exceção da fonte 
NA, todos os tratamentos diferiram da testemunha. Embora a 
produtividade do tratamento SA não tenha diferido significativa mente 
do tratamento NA, a fonte SA produziu, na diferença das médias, 
aproximadamente 9 Mg ha-1 a mais de colmos, valor este que deve 
ser levado em consideração quando computado o custo:benefício da 
adubação com esta fonte, o que pode resultar em retorno econômico 
significativo, dependendo do tamanho da área de produção.

• A maior produção de colmos e de açúcar na safra 
2006/2007 foi obtida com a fonte SA. Na safra 2007/2008 não foi 
verificado efeito residual da adubação nitrogenada e houve queda 
de produtividade no tratamento CA, em comparação ao controle. 

• A fonte alternativa CA, na dose de 120 kg ha-1 de N, em 
adubação de soqueira de segundo corte, é agronomicamente tão 
eficiente quanto as demais fontes de N utilizadas, mas tem menor 
eficiência no ano agrícola subsequente.

• Não há efeito residual das fontes nitrogenadas na pro-
dutividade de colmos e de açúcar em soqueira de cana-de-açúcar 
de terceiro corte, e é mais viável a utilização das fontes comerciais, 
ureia ou sulfato de amônio, que apresentam maior produção de 
colmos acumulada nas duas safras agrícolas.

Tabela 1.  Produtividade de colmos (TCH) e rendimento em sacarose (TPH) na colheita final da segunda (safra 2006/2007)1 e terceira rebrota (safra 
2007/2008) e TCH e TPH acumuladas (safra 2006/2007 + 2007/2008) em função do N-residual de fontes nitrogenadas aplicadas na segunda 
rebrota.

Fonte de N
2006/2007 2007/2008 2006/2007 + 2007/2008

TCH TPH TCH TPH TCH TPH
        - - - - - - - - (Mg ha-1) - - - - - - -        - - - - - - - - (Mg ha-1) - - - - - - -        - - - - - - - - (Mg ha-1) - - - - - - -

Testemunha   89,6 b 15,7 b   134,1 ab 22,8 223,6 b 22,7 a
Cloreto de amônio 101,5 a 17,8 a 123,1 c 20,9 224,7 b 20,8 b
Nitrato de amônio    97,4 ab   17,3 ab   130,7 ab 22,3 228,1 b   22,3 ab
Sulfato de amônio 106,1 a 18,4 a 138,6 a 23,4 244,7 a 23,4 a
Ureia 105,0 a   17,5 ab 128,1 b 21,9   233,2 ab   21,9 ab
CV (%) 7,1 8,6   2,4*       1,7 ns      2,12* 1,6*
Valor F    3,6**   2,4* 5,7  6,7  5,1 6,8
DMS             14,4  2,9             16,7 1,9

1  Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 10% de probabilidade (*, ** e *** = significativo a 10%, 
5% e 1% de probabilidade, respectivamente; ns = não significativo; DMS = diferença mínima significativa).
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 EM DESTAQUE

VENCEDORES DO CONCURSO FOTOGRÁFICO SOBRE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS EM CULTURAS – EDIÇÃO 2012

O IPNI anunciou os vencedores do concurso fotográfico sobre deficiências nutricionais em culturas – Crop Nutrient Deficiency 
Photo Contest. Dr. Terry Roberts, Presidente do IPNI, comentou: "Temos a satisfação de observar que, mais uma vez, a competição foi 
acirrada em todas as categorias, e muitas fotos, com excelente qualidade, foram recebidas de todas as partes do mundo. Nossos juízes se 
confrontaram com a difícil tarefa de decidir sobre quais fotos receberiam as maiores honras". Na maioria dos casos, foi dada preferência 
àquelas que melhor representavam o impacto da deficiência na planta, bem como as que eram acompanhadas de informações adequadas 
sobre as análises de nutrientes no solo e/ou no tecido vegetal e alguns detalhes sobre o histórico ou a adubação atual no local.

O IPNI parabeniza os vencedores e agradece a todos pela participação em nosso concurso anual. A seguir, as fotos vencedoras.
Mais detalhes sobre o concurso podem ser obtidos no endereço: http://www.ipni.net/article/IPNI-3300.

Deficiência de ferro em ameixeira. Florin Sala, Banat University of Agricultural 
Sciences and Veterinary Medicine, Timisoara, Romania.

1o Lugar – Deficiência de N em milho. Guillermo Roberto Pugliese, Bunge 
Argentina S.A. Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentina.

CATEGORIA NITROGÊNIO (N)

2o Lugar – Deficiência de N em milho. M.R. Umesh, University of Agri-
cultural Sciences, Raichur, Karnataka, Índia.

MELHOR FOTO DO CONCURSO
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CATEGORIA FÓSFORO (P)

1o Lugar – Deficiência de P em milho. S. Srinivasan, Tamil Nadu Agri-
cultural University, Killikulam, Vallanadu, Tamil Nadu, Índia.

2o Lugar – Deficiência de P em milho. Nathan D. Mueller, South Dakota 
State University, Brookings, SD, Estados Unidos.

CATEGORIA POTÁSSIO (K)

1o Lugar – Deficiência de K em macieira. Bruce Scott, E.E. Muir & Sons, 
Laverton North, Victoria, Australia.

2o Lugar – Deficiência de K em melão amargo. Manoj Kumar Sharma, 
Irrigation Management and Training Institute, Kota, Rajasthan, Índia.

OUTRAS CATEGORIAS (NUTRIENTES SECUNDÁRIOS E MICRONUTRIENTES)

Deficiência de Ca em tomate. Manoj Kumar Sharma, Irrigation Mana-
gement and Training Institute, Kota, Rajasthan, Índia.

Deficiência de B em couve-flor. Kaushik Batabyal, College of Agriculture, 
Agartala, Tripura, Índia.
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VIAGEM TÉCNICA ÀS REGIÕES PRODUTORAS DE SOJA

O Diretor Adjunto do IPNI Brasil na região Centro-Oeste, 
Dr. Eros Francisco, e o Professor do Departamento de Produção 
Vegetal da ESALQ/USP, Dr. Gil Câmara, realizaram uma visita às 
principais regiões produtoras de soja do Estado de Mato Grosso 
com a finalidade de avaliar o desenvolvimento da cultura na safra 
atual e levantar informações técnicas sobre o sistema de produção 
de grãos em vigor. Foram visitadas propriedades rurais e institui-
ções de pesquisa nos municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde, 
Rondonópolis e Primavera do Leste, de 28 de janeiro a 2 de feve-
reiro. "É muito importante acompanhar o desenrolar de cada safra 
agrícola, pois todo o empenho empregado no manejo da cultura 
para atingir altas produtividades interage com o clima, e esta é a 
oportunidade de visualizar os efeitos positivos e/ou negativos das 
decisões técnicas", comentou Dr. Eros Francisco.

Dr. Eros e Dr. Gil em visita a uma cultura de soja no Mato Grosso.

IPNI NO FERTILIZER LATIN AMERICA 2013

O Congresso Internacional Fertilizer Latin America 2013, 
ocorrido em São Paulo, SP, reuniu mais de 500 participantes de cerca 
de 40 países. Organizado pela CRU, este é um evento importante 
para o setor de fertilizantes da América Latina. Durante o encontro, 
Dr. Luís Prochnow, Diretor do IPNI, Programa Brasil, participou 
de uma sessão cujo tema abordou nichos de produtos e novas fon-
tes potenciais de nutrientes. Sua palestra, intitulada "Inovações e 
manejo de fertilizantes", destacou os desenvolvimentos recentes no 
uso eficiente e equilibrado de fertilizantes e algumas novas fontes 
de nutrientes para as plantas. "Esta foi uma grande oportunidade 
para disseminar uma clara mensagem sobre as possibilidades do uso 
de fertilizantes seguindo os princípios do manejo de nutrientes 4C. 
A plateia foi composta por líderes importantes da indústria latino- 
americana de fertilizantes", disse Dr. Prochnow.

Dr. Luís durante sua palestra no Fertilizer Latin America 2013.

IPNI PARTICIPA DO WORKSHOP SOBRE MAGNÉSIO

Dr. Valter Casarin  participou do Workshop sobre Magnésio  
organizado pela empresa K+S Brasileira, realizado na cidade de 
Piracicaba, SP, em março. A programação contou com palestras do 
Dr. Marcus Ross (K+S Kali, Alemanha), Prof. Dr. Andreas Gransee 
(K+S Kali, Alemanha), Prof. Dr. Ismail Cakmak (Universidade de 
Sabanci, Turquia) e do Engenheiro Agrônomo Ezio Nalin de Paulo 
(K+S Brasileira). Estiverem presentes no evento pesquisadores 
de diversas instituições brasileiras e estudantes de graduação e 
pós-graduação. "O evento foi importante para a atualização de in-
formações sobre o papel do magnésio na agricultura, as principais 
fontes de fertilizantes com magnésio e as mais recentes pesquisas 
realizadas no Brasil e no exterior", comentou Dr. Casarin.

Da esquerda para direita: Ezio Nalin de Paulo, Dr. Andreas Gransee, Thiago 
Augusto de Moura, Dr. Ismail Cakmak, Dr. Marcus Ross e Dr. Valter Casarin.

IPNI NO ENCONTRO PAULISTA E NA FENICAFÉ

O IPNI Brasil esteve presente em dois importantes eventos 
do setor agrícola brasileiro. Com a palestra denominada Pesquisa e 
Uso Eficiente de Fertilizantes no Brasil, Dr. Valter Casarin participou 
do I Encontro Paulista de Ciência do Solo: Multidisciplinaridade e 
Métricas da Produção Sustentável. O evento aconteceu em fevereiro, 
na cidade de Jaboticabal, SP, e foi organizado pela FUNEP – Fundação 
de Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão. 

Em março, na cidade de Araguari, MG, aconteceu a Feni-
Café – Feira Nacional de Irrigação e Cafeicultura, onde Dr. Casarin 
apresentou a palestra intitulada Uso Racional de Fertilizantes no 
Cultivo do Cafeeiro. "Os dois eventos foram oportunidades para 
discutir a importância dos fertilizantes no aumento de rendimentos 
das culturas. As apresentações estão baseadas no conceito dos 4 C's – 
fonte certa, dose certa, local certo e época certa, o qual está alicerçado 
em três aspectos fundamentais para o desenvolvimento sustentável: 
econômico, social e ambiental", comentou Dr. Casarin.

Dr. Casarin, em palestra na FeniCafé.
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PAINEL  AGRONÔMICO

SOJA PRETA

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
(Epamig), em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e a Fundação Triângulo, desenvolveram 
uma cultivar de soja preta. Assim como outros grãos e frutas de 
pigmentação escura, o grão contém antocianina, substância que 
combate a ação dos radicais 
livres no organismo humano. 
O grão já está sendo cultivado 
em campos experimentais em 
Uberaba, no Triângulo Mineiro, 
e a estimativa é que a soja preta 
esteja disponível para o plantio 
em quatro anos. 

O produto faz parte de 
uma pesquisa que já dura dez 
anos e pertence a um programa 
de quase três décadas de me-
lhoramento da soja da Embrapa. Desde que chegou ao Brasil, em 
1908, junto com os primeiros imigrantes japoneses, a oleaginosa 
não caiu no agrado do paladar do brasileiro, cujo consumo é tão 
pequeno que sequer é medido por estatísticas. Os japoneses, pelo 
contrário, consomem 8 gramas diárias do grão. Por essa razão, a soja 
preta é vista como a nova tentativa de conquistar o consumidor. “O 
apelo do produto é semelhante ao de outros alimentos funcionais 
que são benéficos ao organismo”, diz a pesquisadora da Epamig, 
Ana Cristina Juhász. Segundo ela, os estudos conseguiram atenuar 
a ação da enzima lipoxigenase, responsável pelo gosto rançoso do 
grão que tanto afasta o comprador. 

Vanoli Fronza, pesquisador da Embrapa, afirma que duas 
variedades cultivadas de forma experimental no Triângulo Mineiro 
apresentaram rendimento e custo de produção semelhantes aos de 
outras cultivares. “O produtor não vai encontrar diferenças agro-
nômicas”, diz. A expectativa é que o preço final, de R$ 4,00 por 
quilo, seja igual ao do feijão preto. (RuralCentro)

Soja preta possui antioxidantes, 
que retardam o envelhecimento.
Foto: Globo Rural.

TRIGO PARA BISCOITO É OPORTUNIDADE NO CAMPO

Com o incentivo dado no país à produção do trigo tipo pão, 
destinado à panificação, a matéria-prima para a bolachinha do café da 
tarde – trigo tipo brando – ficou mais rara e agora se transforma em 
oportunidade. Atender a essa demanda da indústria, com produção 
anual de 1,2 milhão de toneladas, virou um nicho de mercado para 
os produtores. Apenas 10% da produção do cereal no país é da va-
riedade para as indústrias de biscoitos e bolachas, que tem menor 
força de glúten (conjunto de proteínas que auxiliam no crescimento 
da massa do pão). A força de glúten é a principal diferença entre 
as duas variedades: O trigo brando tem força de glúten entre 160 
a 200, enquanto o trigo pão tem entre 230 a 280. 

O segmento de biscoitos e bolachas representa 50% do 
valor das exportações com derivados de trigo, com receitas que 
chegam a US$ 75 milhões por ano. Os principais destinos desses 
produtos são Angola, Paraguai, Estados Unidos e Uruguai. (Em-
brapa Trigo)

EQUIPAMENTO DO IAC AJUDA NA MEDIÇÃO DA SEIVA 
DAS PLANTAS E COLABORA COM O MEIO AMBIENTE

Equipamento inédito, que realiza a medição direta do fluxo 
de seiva por meio de sensores implantados em caules de plantas 
herbáceas e plantas lenhosas de caule fino, em seu ambiente natural, 
foi desenvolvido pelo Instituto Agronômico (IAC-APTA). Trata-se 
do Micropulso IAC, focado na agricultura competitiva e sustentável.

Essa aferição é importante para determinar o consumo 
hídrico na agricultura, além de dar base para o conhecimento da 
dinâmica da água na planta e a análise de estresse hídrico. A partir 
desses dados, é possível entender como espécies agrícolas se 
comportam em determinados ambientes e melhorar o rendimento 
econômico. 

A determinação do consumo hídrico é realizada por meio 
da energia solar, que é armazenada em baterias. A seiva é marcada 
com calor em intervalos regulares de 15 minutos. Outro diferencial 
do equipamento está no uso de energia limpa e na melhor utilização 
do uso da água. (APTA Notícias)

BRASIL É VICE-LÍDER EM BIOTECNOLOGIA

De acordo com dados recentes do relatório do Serviço 
Internacional para a Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnolo-
gia (ISAAA), o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de área 
plantada com transgênicos, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 
2012, pelo quarto ano consecutivo, a agricultura brasileira foi a 
que mais impulsionou o crescimento mundial da área plantada 
com variedades geneticamente modificadas (GM), com ampliação 
de 21% na comparação com 2011, atingindo a marca recorde 
de 36,6 milhões de hectares, um incremento de mais 6,3 milhões. 
Nenhum outro país alcançou tal expansão, desempenho que con-
tribui para que o Brasil seja reconhecido como um líder global na 
adoção da biotecnologia. 

Segundo a pesquisadora Adriana Brondani, diretora-executiva 
e porta-voz do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, entre 
os aspectos que contribuem para o bom desempenho do país no que 
se refere à adoção da tecnologia está o sistema regulatório estável e 
rigoroso, as sementes adaptadas às diferentes realidades brasileiras e 
o investimento em pesquisa. Notavelmente, a Embrapa desenvolveu 
um feijão geneticamente modificado (GM) resistente a vírus que se 
constituiu no primeiro evento agronômico de biotecnologia total-
mente desenvolvido por uma instituição pública de pesquisa. Outro 
destaque do levantamento deste ano é o predomínio dos países em 
desenvolvimento como propulsores da adoção da biotecnologia. 
Dos 28 países que plantaram variedades GM no ano passado, 20 são 
países em desenvolvimento. Com esse desempenho, pela primeira 
vez, esses países, liderados por Brasil, Argentina, Índia, China e 
África do Sul, plantaram mais da metade da área cultivada com essas 
variedades (52%). 

Atualmente, a maior parte dos eventos GM no Brasil tem 
características de resistência a insetos, tolerância a herbicidas ou as 
duas combinadas para soja, milho e algodão. No caso da soja, a taxa 
de adoção em 2012 foi de 89% , para o milho, 76%, e para o algodão, 
50%. (Gazeta Digital)
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CURSOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS

7/MAIO/2013 – TERÇA-FEIRA

PERÍODO I  Mediador: Dr. Nelson Horowitz, Cooplantio

09:00-09:30 h Abertura
09:30-10:00 h  Palestra 1: Aspectos gerais para as boas práticas 

para uso eficiente de fertilizantes. Dr. Valter 
Casarin, IPNI Brasil

10:00-10:15 h Perguntas sobre a Palestra 1
10:15-10:45 h Coffee break
10:45-11:45 h  Palestra 2: Conceitos e dinâmica de nutrientes 

no sistema solo-planta visando BPUFs. Dr. Eros 
Francisco e Dr. Luís Prochnow, IPNI Brasil

11:45-12:00 h Perguntas sobre a Palestra 2
12:00-13:45 h Almoço

PERÍODO II Mediador: Dr. Leandro Souza da Silva, UFSM 

13:45-14:45 h  Palestra 3: Gestão da matéria orgânica visando 
sistemas sustentáveis de produção e uso efi ciente 
de nutrientes. Dr. Cimélio Bayer, UFRGS

14:45-15:00 h Perguntas sobre a Palestra 3
15:00-16:00 h  Palestra 4: Calagem e gessagem do solo como 

fundamento para BPUFs. Dr. Leandro Souza da 
Silva, UFSM

16:00-16:15 h Perguntas sobre a Palestra 4
16:15-16:45 h Coffee break
16:45-17:30 h  Palestra 5: Uso adequado do sistema de reco-

mendações visando o manejo químico dos solos 
do Rio Grande do Sul. Dr. Ibanor Anghinoni, 
UFRGS

17:30-17:45 h Perguntas sobre a Palestra 5
17:45-18:00 h  Ponto de Reflexão 1: O manejo da matéria 

orgânica está adequado visando a sustenta-
bilidade dos sistemas de produção no Rio 
Grande do Sul? Dr. Paulo Cezar Cassol, CAV/
UDESC

18:00-18:15 h Perguntas sobre o Ponto de Reflexão 1

IV SIMPÓSIO REGIONAL SOBRE BPUFs

SIMPÓSIOS REGIONAIS DO IPNI BRASIL SOBRE
BOAS PRÁTICAS PARA USO EFICIENTE DE FERTILIZANTES – BPUFs

8/MAIO/2013 – QUARTA-FEIRA

PERÍODO I Mediador: Dr. Luis Prochnow, IPNI Brasil

08:00-09:00 h  Palestra 6: Otimização na aplicação de fertili-
zantes e corretivos. Dr. Pedro Henrique C. Luz, 
FZEA/USP

09:00-09:15 h Perguntas sobre a Palestra 6
09:15-09:30 h  Ponto de Reflexão 2: O atual sistema de manejo 

das condições físicas do solo propicia o uso 
eficiente dos corretivos e fertilizantes? Dr. José 
Miguel Reichert, UFSM

09:30-09:45 h Perguntas sobre o Ponto de Reflexão 2
09:45-10:15 h Coffee break
10:15-11:15 h  Palestra 7: BPUFs para arroz irrigado.  

Dr. Rogério Oliveira de Sousa, UFPel
11:15-11:30 h Perguntas sobre a Palestra 7
11:30-11:45 h  Ponto de Reflexão 3: Estamos utilizando corre-

tamente as ferramentas da agricultura de precisão 
no Rio Grande do Sul? Dr. Telmo Amado, UFSM

11:45-12:00 h Perguntas sobre o Ponto de Reflexão 3
12:00-13:45 h Almoço

PERÍODO II Mediador: Dr. Valter Casarin, IPNI Brasil

13:45-14:45 h  Palestra 8: BPUFs para soja em solos de terras 
altas. Dr. Pedro Alexandre V. Escosteguy, UPF

14:45-15:00 h Perguntas sobre a Palestra 8
15:00-16:15 h  Palestra 9: BPUFs para soja em solos de várzea. 

Dr. Nathan Slaton, Universidade do Arkansas
16:15-16:30 h Perguntas sobre a Palestra 9
16:30-17:00 h Coffee break
17:00-17:15 h  Ponto de Reflexão 4: Estamos manejando cor-

retamente a soja em solos de várzea no Rio 
Grande do Sul? Dr. Anderson Vedelago, IRGA

17:15-17:30 h Perguntas sobre o Ponto de Reflexão 4
17:30-18:00 h  Palestra final: O futuro chegou. Dr. Luis Prochnow, 

IPNI Brasil
18:00-18:15 h Encerramento

PROGRAMA

Local: Park Hotel Morotin
 RST 287, km 6,2 FX, Nova Camobi, Santa Maria, RS
 Fone: (55) 3220-1600

Inscrições:   Somente através do website do IPNI Brasil: 
                    http://brasil.ipni.net

Informações: International Plant Nutrition Institute - IPNI Brasil
Contatos: Evandro Lavorenti / Renata Fiuza
Telefone/fax: (19) 3433-3254 / (19) 3422-9812
Email: elavorenti@ipni.net / rfiuza@ipni.net
Website: http://brasil.ipni.net
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V SIMPÓSIO REGIONAL SOBRE BPUFs

28/MAIO/2013 – TERÇA-FEIRA

08:30-09:00 h   Abertura

PERÍODO 1 Mediador: Dr. Carlos César Menezes, Comigo

09:00-09:30 h   Palestra 1: Aspectos gerais para as boas práticas 
para uso eficiente de fertilizantes. Dr. Valter 
Casarin, IPNI Brasil

09:30-10:15 h    Palestra 2: Conceitos e dinâmica de nutrientes 
no sistema solo-planta visando BPUFs. Dr. Eros 
Francisco e Dr. Luís Prochnow, IPNI Brasil

10:15-10:45 h Coffee break

10:45-11:45 h  Palestra 3: BPUFs para a construção da fertili-
dade do solo na abertura de áreas. Dr. Djalma 
Martinhão, Embrapa Cerrados

11:45-12:15 h Perguntas sobre as Palestras 1, 2 e 3

12:15-13:45 h Almoço

PERÍODO 2 Mediadora: Dra. June Faria Menezes, FESURV

13:45-14:30 h  Palestra 4: Manejo da acidez do solo em sistema 
de plantio direto já estabelecido. Dr. Eduardo 
Caires, UEPG

14:30-14:45 h Perguntas sobre a Palestra 4

14:45-15:45 h  Palestra 5: Sistemas de produção e eficiência 
agronômica de fertilizantes. Dr. Carlos Crusciol, 
UNESP/Botucatu

15:45-16:00 h Perguntas sobre a Palestra 5

16:00-16:30 h Coffee break

16:30-17:15 h  Palestra 6: Manejo de nutrientes em sistema 
de produção de grãos de alta intensidade.  
Dr. Álvaro Resende, Embrapa Milho e Sorgo

17:15-17:30 h Perguntas sobre a Palestra 6

17:30-18:15 h  Palestra 7: O atual sistema de manejo das condi-
ções físicas do solo propicia o uso eficiente dos 
corretivos e fertilizantes? Dr. Cássio Tormena, 
UEM

18:15-18:30 h Perguntas sobre a Palestra 7

29/MAIO/2013 – QUARTA-FEIRA

PERÍODO 1 Mediador: Dr. Eros Francisco, IPNI Brasil

08:00-08:45 h  Palestra 8: Otimização na aplicação de fertili-
zantes e corretivos. Dr. Pedro Henrique C. Luz, 
FZEA/USP

08:45-09:00 h Perguntas sobre a Palestra 8

09:00-10:00 h  Palestra 9: Estamos utilizando corretamente 
as ferramentas da agricultura de precisão 
como suporte para as BPUFs? M.Sc. Leandro 
Gimenez, Fundação MT

10:00-10:15 h  Perguntas sobre a Palestra 9

10:15-10:45 h Coffee break

10:45-11:45 h  Palestra 10: BPUFs para a cultura do sorgo.  
Dr. Alessandro Guerra, FESURV 

11:45-12:00 h Perguntas sobre a Palestra 10

12:00-13:45 h Almoço

PERÍODO 2 Mediador: Dr. Valter Casarin, IPNI Brasil

13:45-14:45 h  Palestra 11: BPUFs para a soja. Dr. Adilson 
Oliveira Júnior, Embrapa Soja

14:45-15:15 h  Informações sobre BPUFs para soja em Goiás. 
Dr. Carlos César Menezes, COMIGO

15:15-15:45 h Debate sobre a Palestra 11

15:45-16:15 h Coffee break

16:15-17:15 h  Palestra 12: BPUFs para o milho. Dr. Antônio 
Luiz Fancelli, ESALQ/USP

17:15-17:45 h  Informações sobre BPUFs para milho em Goiás. 
M. Sc. André Aguirre Ramos, DuPont Brasil / 
Divisão Pioneer Sementes

17:45-18:15 h Debate sobre a Palestra 12

18:15-18:30 h Encerramento

PROGRAMA

Local: SENAC Rio Verde
Rua Ilídio Leão, Qd. 17, Bairro Vitória Régia  
Rio Verde, GO

Apoio:
•  Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste 

Goiano – COMIGO
• Fundação de Ensino Superior de Rio Verde – FESURV

Inscrições: Somente através do website do IPNI Brasil: 
http://brasil.ipni.net

Informações: International Plant Nutrition Institute - IPNI Brasil
Contatos: Evandro Lavorenti / Renata Fiuza
Telefone/fax: (19) 3433-3254 ou (19) 3422-9812
Email: elavorenti@ipni.net / rfiuza@ipni.net
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OUTROS EVENTOS

7.  VI SIMPÓSIO SOBRE TECNOLOGIA DE 
PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR   
Local: Teatro Unimep, Campus Taquaral, Piracicaba, SP
Data: 10 a 12/JULHO/2013
Informações: FEALQ

Email: cdt@fealq.org.br
Website: www.simposiocana.com.br

11.  SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CANOLA   
Local: Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS
Data: 20 a 22/AGOSTO/2013
Informações: Embrapa Trigo

Email: slac@cnpt.embrapa.br
Website: www.cnpt.embrapa.br5.  PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE 

ARÁNDANOS MEXICANOS   
Local: Centro de Convenciones Allegra, Colima, México
Data: 7 a 9/JUNHO/2013
Informações:   Liliana M. Garduño Gómez

Email: cursointernacional_arandano@hotmail.
com
Website: cursointernacionalar.wix.com/ciam# 

10.  VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ 
IRRIGADO   
Local: Park Hotel Morotin, Santa Maria, RS
Data: 12 a 15/AGOSTO/2013
Informações: Professor Leandro de Souza Silva – UFSM

Email: contato@cbai2013.com.br 
Website: www.cbai2013.com.br

2.  XIV CURSO DE MANEJO DE NUTRIENTES EM 
CULTIVO PROTEGIDO    
Local: Instituto Agronômico - IAC, Campinas, SP
Data: 23 a 26/ABRIL/2013
Informações:   Fabiana - Conplant 

Email: conplant@conplant.com.br 
Elaine Abramides - Infobibos
E-mail: eabramides@terra.com.br
Website: www.infobibos.com/mncp 

12.  9o CONGRESSO BRASILEIRO DE ALGODÃO   
Local: Hotel Brasília Royal Tulip Alvorada, Brasília, DF
Data: 3 a 6/SETEMBRO/2013
Informações: F&B Eventos

Email: contato@congressodoalgodao.com.br 
Website: www.congressodoalgodao.com.br

6.  WORKSHOP ON NITROGEN FERTILIZER 
PRODUCTION TECHNOLOGY   
Local: Sanya, China
Data: 24 a 28/JUNHO/2013
Informações:   IFDC

Email: training@ifdc.org
Website: www.ifdc.org 

1.  II SIMPÓSIO MINEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO   
Local: Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG
Data: 10 a 12/ABRIL/2013
Informações:   Universidade Federal de Viçosa

Email: smcs@ufv.br 
Website: www.smcs.ufv.br/?area=home

9.  XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO 
SOLO   
Local: Costão do Santinho Resort, Florianópolis, SC
Data: 28 de JULHO a 2 de AGOSTO/2013
Informações:   Sociedade Brasileira de Ciência do Solo

Email: secretariacbcs2013@eventossolos.org.br 
Website: www.eventossolos.org.br/cbcs2013

8.  XIII SIMPÓSIO DA CULTURA DO MILHO   
Local: Teatro Unimep, Campus Taquaral, Piracicaba, SP
Data: 18 a 20/JULHO/2013
Informações: FEALQ

Email: cdt@fealq.org.br
Website: www.fealq.org.br

3.  III REUNIÃO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO SOLO  
Local: Hotel Sumatra, Londrina, PR
Data: 7 a 9/MAIO/2013
Informações:   F&B Eventos

Email: rpcs2013@fbeventos.com
Website: www.rpcs2013.com.br 

13.  XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES   
Local: Centro de Convenções Centro Sul, Florianópolis, SC
Data: 16 a 19/SETEMBRO/2013
Informações: F&B Eventos

Email: cbsementes2013@fbeventos.com 
Website: www.abrates.org.br/cbsementes

4.  I SIMPÓSIO SOBRE CORRETIVOS, 
CONDICIONADORES DE SOLO E FERTILIZANTES 
– I SIMCOFERT  
Local: Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG
Data: 20 a 22/MAIO/2013
Informações: Suporte Eventos

Email: simcofert@gmail.com
Website: www.simcofert.com.br
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PUBLICAÇÕES RECENTES

4.  ADUBAÇÃO ORGÂNICA DE HORTALIÇAS E 
FRUTÍFERAS

Autores:  Trani; P. E.; Terra, M. M.; Tecchio, M. A.; Teixeira, L. 
A. J.; Hanasiro, J.; 2013.

Conteúdo:  Os autores descrevem de maneira objetiva os diferentes 
tipos de fertilizantes orgânicos e organo-minerais. São 
apresentadas as tabelas com os teores de nutrientes 
bem como as doses de fertilizantes orgânicos para 
diferentes espécies de hortaliças e de frutíferas. As 
recomendações de adubação orgânica são válidas 
para ambos os sistemas de produção: convencional e 
agroecológico. As tabelas  foram atualizadas quanto às 
distâncias  entrelinhas e entre plantas para as hortaliças 
e frutíferas que podem ser cultivadas nos espaçamentos 
tradicionais como semi-adensados e adensados.

Preço: gratuito para consulta e download
Número de páginas: 16
Editor: Instituto Agronômico de Campinas

Website: www.iac.sp.gov.br

1.  NUTRIÇÃO MINERAL, CALAGEM E ADUBAÇÃO DA 
BATATEIRA

Autores:  Fernandes, A. M.; Soratto, R. P.; 2012.
Conteúdo:  Exigências nutricionais; diagnose do estado nutri-

cional; funções e sintomas de deficiência dos 
nutrientes; calagem; adubação com macronutrientes; 
adubação com micronutrientes; adubação com silício; 
posicionamento do fertilizante em relação à planta.

Preço: R$ 30,00
Número de páginas: 121
Pedidos:  Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas Florestais

Email: publicacoes@fepaf.org.br
Website: www.fepaf.org.br

5.  PLANTIO DIRETO NO SUL DO BRASIL: fatores que 
facilitaram a evolução do sistema e o desenvolvimento da 
mecanização conservacionista

Autores:  Casão Junior, R.; Araújo, A. G.; Llanillo, R. F.; 2012.
Conteúdo:  A agricultura na Região Sul do Brasil e a origem 

do enfoque conservacionista (Fase 1: 1972 a 1979); 
desenvolvimento do plantio direto mecanizado (Fase 
2: 1980 a 1991); consolidação do sistema plantio direto 
mecanizado (Fase 3: após 1992);  origem e expansão 
do sistema plantio direto à tração animal; fatores que 
promoveram a evolução do sistema plantio direto e 
da mecanização conservacionista no Sul do Brasil.

Número de páginas: 77
Pedidos:  IAPAR 

Telefone: (43) 3376-2373
Email: adt@iapar.br

6.  MANEJO AMBIENTAL AGRÍCOLA: PARA 
AGRICULTURA TROPICAL AGRONÔMICA E 
SOCIEDADE

Autor:  Odo Primavesi; 2013.
Conteúdo:  Uma visão do todo; os componentes estruturais do 

ambiente; aspectos especiais da estrutura ambiental; 
funções ambientais ou serviços ecossistêmicos, 
sustentabilidade, leis; aspectos de manejo das 
estruturas e das funções ambientais; sistemas de 
produção sustentável.

Preço: R$ 168,00
Número de páginas: 840
Pedidos: Livroceres

Telefone/fax: (19) 3433-2277
Website: www.livroceres.com.br

3.  FRUTICULTURA EM AMBIENTE PROTEGIDO

Editores: Chavarria, G.; Santos, H. P. dos; 2012.
Conteúdo:  Esta obra reúne resultados recentes de pesquisa sobre 

o cultivo protegido de bananeira, figueira, macieira, 
mamoeiro, morangueiro, pessegueiro e videira, que, 
com certeza, servirão de referência para instruir e 
implementar essa tecnologia de produção.

Preço: R$ 20,00
Número de páginas: 280
Pedidos: Livraria Embrapa

Website: vendasliv.sct.embrapa.br
Email: vendas@sct.embrapa.br

2.  TRIGO NO BRASIL: BASES PARA PRODUÇÃO 
COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL

Editores: Pires, J. L. F.; Vargas, L.; Cunha, G. R. da; 2012.
Conteúdo:  Bases para produção competitiva e sustentável de 

trigo no Brasil; regiões para trigo no Brasil: ensaios 
de VCU, zoneamento agrícola e época de semeadura; 
aspectos econômicos do complexo agroindustrial do 
trigo; integração de práticas de manejo no sistema de 
produção de trigo; ecofsiologia de trigo: bases para 
elevado rendimento de grãos; fertilidade do solo e 
a cultura do trigo no Brasil; sistema plantio direto: 
evolução e implementação; aspectos fitopatológicos, 
técnicos e econômicos na elevação do rendimento 
de grãos de trigo em plantio direto no Brasil; trigo 
de duplo propósito; manejo e controle de plantas 
daninhas em trigo; pragas da lavoura de trigo; 
doenças de trigo no Brasil; tecnologia de colheita 
de trigo; produção de sementes de trigo; qualidade 
tecnológica de trigo; gestão da qualidade do trigo 
na pós-colheita; melhoramento de trigo no Brasil; 
biotecnologia aplicada à cultura do trigo.

Preço: R$ 80,00
Número de páginas: 488
Pedidos: Livraria Embrapa

Website: vendasliv.sct.embrapa.br
Email: vendas@sct.embrapa.br
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• Agrium Inc.
• Arab Potash Company
• Belarusian Potash Company
• CF Industries Holding, Inc. 
• Compass Minerals Specialty Fertilizers
• Incitec Pivot
• International Raw Materials Ltda.
• Intrepid Potash, Inc.

• K+S KALI GmbH
• The Mosaic Company
• OCP S.A.
• PotashCorp
• Simplot
• Sinofert Holdings Limited
• SQM
• Uralkali

MEMBROS DO IPNI

MEMBROS AFILIADOS AO IPNI
• 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)

INTERNATIONAL PLANT NUTRITION INSTITUTE
Rua Alfredo Guedes, 1949 - Edifício Rácz Center - sala 701 - Fone/Fax: (19) 3433-3254

Endereço Postal: Caixa Postal 400 - CEP 13400-970 - 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

Ponto de Vista

Eros Francisco

O ALICERCE BEM FEITO!

Desde o início do meu curso de graduação, em 1994, 
ouço comentários de visitantes estrangeiros maravi-
lhados acerca da agricultura brasileira. Lembro-me 

de ouvir de professor da época o caso de um pesquisador americano 
que, ao visitar campos de milho no interior de São Paulo, teria 
dito: Se fizermos silêncio, é possível ouvir as plantas crescerem! 
Logicamente, ele se referia ao rápido crescimento que as plantas 
de milho apresentavam sob condições tropicais. Com o tempo, 
foram-se acumulando as estórias sobre o espanto dos estrangeiros 
em relação ao incrível potencial de produção de alimentos no 
Cerrado, tanto em relação aos fatores básicos, como solo e clima, 
quanto aos humanos, como o espírito empreendedor e a coragem 
desbravadora dos agricultores. Já como Engenheiro Agrônomo, 
pude vivenciar, em diversas oportunidades, ao acompanhar pesqui-
sadores e produtores estrangeiros em visita a regiões agrícolas do 
Brasil, os comentários positivos e impressionados sobre a pujança 
e a força de crescimento da agricultura nacional.

Porém, o objetivo deste ponto de vista não é promover 
regozijo, mas fazer uma reflexão sobre os tempos atuais. Houve, 
sim, a oportunidade de desbravar o Cerrado e transformá-lo em 
região produtora de alimentos, criando novas cidades, melhorando 
a qualidade de vida, respeitando o ambiente, gerando riqueza para 
o país e atingindo patamares de produtividade não imaginados para 
a região. Contudo, com as ferramentas atuais de genética, insumos 
e maquinários, por que está tão difícil galgar patamares produtivos 
ainda mais elevados? O que impede de se produzir ainda mais ali-
mento por área, uma vez que existem condições edafoclimáticas 
favoráveis?

Há poucos meses, durante uma viagem a duas regiões agrí-
colas do Mato Grosso, notei que existe entre os agricultores uma certa 

acomodação em relação ao patamar de produtividade conquistado 
em suas lavouras, sem que haja um questionamento sobre o potencial 
máximo do sistema de produção. Acostumam-se com 60 sacas por 
hectare de soja e se dão por satisfeitos! E quando conhecem os resul-
tados dos concursos de produtividade logo surgem as indagações: O 
que usou? ou Quanto aplicou?, ao invés de indagarem: Qual o manejo 
do meu sistema de produção que me levará a alcançar tais números?

Recentemente, assisti a duas palestras sobre como aumentar 
a produtividade das lavouras de grãos. Uma apontava para o uso de 
tecnologias modernas como solução definitiva, enquanto outra exem-
plificava como a simples adoção de conceitos agronômicos, através 
do manejo, propiciava grandes colheitas. Uma não exclui a outra, ao 
contrário, se complementam. Sabe-se, porém, que só há crescimento 
consistente quando o manejo agronômico básico funciona como o 
alicerce e as tecnologias modernas como o ajuste fino. Um sistema 
de produção dependente exclusivamente das tecnologias modernas 
está suscetível ao fracasso.

É necessário realinhar as decisões de manejo aos aspectos 
básicos já consolidados do conhecimento agronômico: construção 
de perfil do solo (correção química, física e biológica), adoção da 
rotação de culturas, plantio das cultivares mais bem adaptadas, 
uso de sementes de alta qualidade, adoção do manejo integrado de 
pragas e vários outros. A partir desse alicerce bem feito é que se 
dará continuidade ao crescimento, e o uso de tecnologias modernas 
poderá agregar incrementos à produtividade.

Com isso, definitivamente a agricultura brasileira continuará 
a ser exemplo de sucesso mundo afora, mostrando sempre a efi-
ciência e o comprometimento daqueles profissionais agrônomos, 
técnicos, consultores e produtores dedicados à honrosa atividade 
de produzir alimentos.


