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D

iante dos avanços na demanda mundial por alimentos, dos impactos ambientais e das necessidades
energéticas crescentes, surgem discussões sobre as
novas tendências sustentáveis de produção agrícola. São propostas
desafiadoras, visto que preconizam a produção de alimentos em
harmonia com o homem e o ambiente.
Sabe-se que a atividade agrícola é essencialmente dependente das condições edafoclimáticas e sócioeconômicas e, pela sua
própria natureza, perturba o ambiente. Porém, frente à imperativa
necessidade de produzir alimentos e combustíveis, visando garantir a segurança alimentar e a produção de energia limpa, a ciência
aplicada à agricultura, por meio de técnicas agrícolas modernas,
tem conseguido não somente aumentar a produtividade das culturas,
como também reduzir os danos ao ambiente.
O desafio de aumentar a produção de alimentos de forma
economicamente viável, mantendo a integridade ecológica dos
sistemas, dos quais depende a agricultura, é a base fundamental da
agricultura sustentável. Futuros aumentos na produção de alimentos
terão que ocorrer concomitante com a expansão limitada de terra,
e isto só poderá ser realizado por meio da intensificação da produção sustentável de culturas (FAO, 2011). Entende-se isto como o
aumento da produção total agrícola em uma mesma unidade de área
ou, ainda, a manutenção da produção com uso racional de insumos.

2. O MANEJO DE
FERTILIZANTES 4C
Os fertilizantes são responsáveis por 50% da produção
mundial de alimentos, em média
(ROBERTS, 2009). Com o reconhecimento público de que os
fertilizantes são parte da solução
para a segurança alimentar mundial, compete ao setor agrícola
garantir que as práticas de adubação sejam realizadas de forma
responsável e eficiente.
Aplicar a fonte certa,
na dose certa, na época certa e

no lugar certo (4C) é o fundamento das Boas Práticas para Uso
Eficiente de Fertilizantes (BPUFs), necessárias para o manejo
sustentável da nutrição das plantas e para o aumento da produtividade das culturas. As BPUFs destinam-se ao propósito de adequar
a oferta de nutrientes às necessidades da cultura e minimizar as
suas perdas no campo. A abordagem é simples: aplicar o nutriente
certo na quantidade necessária, em tempo e local adequados para
atender à demanda da cultura (ROBERTS, 2007).
Bruulsema et al. (2008) apresentam o quadro global que
descreve a prática dos 4Cs e como ele é aplicável no manejo dos
fertilizantes em todo o mundo (Figura 1). Para otimizar a nutrição
das plantas, foi desenvolvida uma estrutura geral para direcionamento do manejo adequado dos nutrientes. No seu núcleo tem-se
os 4Cs – aplicação da fonte certa, na dose certa, no local certo e na
época certa. Estes encontram-se centralizados no sistema de cultivo
porque se integram a outros fatores agronômicos relacionados ao
manejo da cultura, sendo que o conjunto de práticas agronômicas,
por sua vez, contribui decisivamente para os resultados em termos
econômicos, sociais e ambientais.
Na camada externa da Figura 1 é possível visualizar alguns
exemplos de indicadores de desempenho. O equilíbrio na composição desses indicadores pode refletir a influência das BPMFs na
realização das metas de desenvolvimento sustentável. Pode-se
verificar claramente que a sustentabilidade do sistema envolve
mais do que sim plesmente a
produtividade e o uso eficiente
dos nutrientes.
As BPUFs são utilizadas,
principalmente, para assegurar
o ótimo crescimento da planta,
o que contribui para a rentabilidade da agricultura e a minimização dos efeitos adversos
ao ambiente. Algumas BPUFs
podem ser aplicadas a uma vasta
gama de situações e sistemas de
cultivo no país, em uma região
ou em todo o mundo, enquanto

Figura 1. Diagrama geral para o manejo adequado de nutrientes.
Fonte: Bruulsema et al. (2008).

Abreviações: C = carbono; Cl — = cloreto; EUF = eficiência de uso dos fertilizantes; BPUF = Boas Práticas para Uso Eficiente de Fertilizantes;
H = hidrogênio; K2O = potássio; NBPT = [N-(n-butil) tiofosfórico triamida]; NH3 = amônia; O = oxigênio; P2O5 = fósforo.
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outras são projetadas para circunstâncias específicas, como, por
exemplo, a redução do aporte de nutrientes em solos férteis, protegendo as águas subterrâneas, ou a construção da fertilidade em solos
pobres ou muito deficientes. Dessa forma, não existe um conjunto
de boas práticas de manejo que seja aplicável a todas as situações.
Determinar quais práticas são corretas para uma dada fazenda
depende do tipo de solo, das condições climáticas, da cultura, das
condições de manejo e de outros fatores específicos do local.
De forma geral, os princípios científicos universais relevantes para cada um dos 4Cs e as práticas associadas à sua aplicação
estão listados a seguir (BRUULSEMA et al., 2012).

2.1. Fonte certa
Consiste em combinar as fontes de fertilizantes com a
necessidade da cultura e as propriedades do solo. Deve-se estar
atento para as interações dos elementos e o equilíbrio entre
nitrogênio, fósforo, potássio e outros nutrientes, de acordo
com a análise do solo e as exigências das culturas. A adubação
equilibrada é uma das chaves para aumentar a eficiência de
utilização do nutriente.
Todas as plantas necessitam de pelo menos 17 elementos
essenciais para completar o seu ciclo de vida. Estes incluem
14 nutrientes minerais – macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S) e
micronutrientes (Cl, Fe, B, Mn, zn, Cu, Mo e Ni) –, além de três
elementos não-minerais: carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio
(O). Os macronutrientes são exigidos em quantidades relativamente
elevadas pelas plantas, enquanto os micronutrientes são utilizados
em quantidades menores.
A seleção da fonte certa de fertilizante começa com a verificação de quais nutrientes são realmente necessários para cumprir as
metas de produção. Nutrientes que estão limitando a produção podem
ser determinados por meio de: análise de solo e de planta, análise
de tecidos, parcelas com omissão de nutrientes, sensores de cor da
folha ou sintomas visuais de deficiência. Todos esses testes devem ser
realizados antes da tomada de decisão para aplicação de fertilizantes.
As fontes de fertilizantes podem ser de vários tipos: misturas
(fertilizantes granulados), compostos fertilizantes, fertilizantes fluidos, suspensões, materiais polímeros e formas orgânicas (compostos
orgânicos e esterco). A utilização de fontes que apresentam liberação
lenta ou controlada dos nutrientes pode garantir a manutenção do
sincronismo entre a liberação de nutrientes ao longo do tempo e as
necessidades nutricionais da planta, favorecendo seu crescimento
e desenvolvimento, além de reduzir gastos com mão de obra e
energia. Também é útil na redução das perdas de nutrientes por
erosão e contaminação dos recursos hídricos.
Fatores como disponibilidade do produto, reações dos
nutrientes no solo, disponibilidade de equipamento para aplicação
e retorno econômico precisam ser considerados. Essas decisões
complexas devem ser continuamente reavaliadas a fim de se fazer
a seleção da fonte certa de fertilizante.
Os princípios científicos fundamentais que definem a fonte
certa para um conjunto específico de condições são as seguintes:
• Considerar a dose, a época e o local da aplicação.
• Fornecer os nutrientes em formas disponíveis para as
plantas.
• Adequar a fonte às propriedades físicas e químicas do
solo. Por exemplo, evitar a aplicação de nitrato em solos
inundados, a aplicação superficial de ureia em solos de
pH elevado, etc.

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 142 – JUNHO/2013

• Reconhecer o sinergismo entre os elementos nutrientes e
as fontes. Por exemplo, a interação fósforo-zinco, nitrogênio-fósforo, etc.
• Conhecer a compatibilidade da mistura. Determinadas
combinações de fontes atraem umidade quando misturadas, o que limita a uniformidade da aplicação do material
misturado; o tamanho dos grânulos deve ser semelhante
para evitar a segregação de produtos, etc.
• Reconhecer os benefícios e as interações dos elementos
associados. Por exemplo, o cloreto (Cl–) que acompanha
o K, no cloreto de potássio, é benéfico para o milho, mas
pode ser prejudicial à qualidade do fumo e de algumas
frutas. Algumas fontes de fertilizantes fosfatados podem
conter Ca e S disponíveis para as plantas e pequenas
quantidades de Mg e micronutrientes.
• Controlar os efeitos dos elementos não-nutritivos. Por
exemplo, alguns depósitos naturais de rocha fosfática
contém elementos-traços não-nutritivos. O nível de adição desses elementos deve ser mantido dentro de limites
aceitáveis.

2.2. Dose certa
Consiste em ajustar a quantidade de fertilizante a ser
aplicada com a necessidade da cultura. O excesso de fertilizante resulta em lixiviação e outros prejuízos ao ambiente, e
a deficiência do fertilizante resulta em menor rendimento e
qualidade das culturas, além de menor quantidade de resíduos
para proteger e melhorar o solo.
Avaliar o fornecimento de nutrientes disponíveis no solo
é o primeiro passo para determinar a dose certa de fertilizante a
ser aplicada. A análise do solo apresenta um índice relativo dos
nutrientes presentes. Em alguns casos, a análise da planta oferece
informação adicional para determinação da dose de fertilizante a ser
fornecida de acordo com as exigências da cultura. Se as deficiências
são notadas a tempo, é possível, às vezes, fazer a correção durante
a fase de crescimento e reduzir a perda de rendimento.
O balanço de nutrientes é um dos indicadores de desempenho no sistema 4C, sendo altamente relevante na avaliação do
componente “dose”. Nesse contexto, o balanço de nutrientes se
refere à diferença entre a remoção de nutrientes pela colheita e
a entrada de nutrientes no sistema. Saldos negativos, nos quais
a remoção excede o uso, levam à diminuição da fertilidade do
solo e, eventualmente, à redução da produtividade, uma vez que
o suprimento de nutrientes cai abaixo dos níveis críticos. Saldos
positivos geralmente estão associados ao aumento da fertilidade
do solo e podem eventualmente representar elevado risco de perda
de nutrientes para o ambiente.
Todos os 17 elementos essenciais devem estar presentes em
quantidades suficientes para satisfazer as exigências da cultura em
crescimento. A dose certa está condicionada à fonte, à epoca e ao
local de aplicação. A fonte de nutrientes precisa liberar a quantidade
certa de formas disponíveis no momento certo e no lugar certo para
atender às necessidades das plantas em crescimento.
Metas realistas de produção, análise de solo, ensaios com
omissão de nutrientes, balanço de nutrientes, análise de tecidos,
análise de plantas, aplicadores regulados de forma adequada,
aplicação de fertilizantes em taxa variável, acompanhamento das
áreas de produção, histórico da área e planejamento do manejo de
nutrientes são BPUFs que ajudam a determinar a melhor dose de
fertilizante a ser aplicada.
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Os princípios fundamentais científicos que definem a dose
certa para um conjunto específico de condições são os seguintes:
• Considerar a fonte, a época e o local da aplicação.
• Avaliar a demanda de nutrientes da planta. O rendimento
está diretamente relacionado à quantidade de nutrientes
absorvidos pela cultura até a maturidade.
• Utilizar métodos adequados para avaliar a disponibilidade de nutrientes no solo, como: análise de solo, análise
de metas de produção, balanço da remoção pela cultura,
análise de tecido, manejo específico de nutrientes, tecnologia de aplicação de doses variáveis, inspeção da
cultura, etc.
• Avaliar todas as fontes de nutrientes disponíveis. Na maior
parte das fazendas, a avaliação inclui a quantidade e a
disponibilidade de nutrientes em fertilizantes, estercos,
compostos, biossólidos, resíduos de colheitas, além da
deposição atmosférica e da água de irrigação.
• Prever a eficiência de uso do fertilizante (aumento de
produção por unidade de fertilizante aplicado). Alguma
perda de fertilizante é inevitável no sistema de cultivo por
meio de fatores específicos do local, incluindo tipo de solo,
clima, microrganismos e sistema de cultivo.
• Considerar o impacto dos nutrientes nos recursos do solo.
Se as saídas de nutrientes de um sistema de cultivo forem
superiores às entradas, haverá diminuição da fertilidade do
solo a longo prazo. A análise de solo ajuda a determinar
quando as doses de nutrientes aplicadas excedem, se igualam ou estão menores do que as quantidades removidas
na colheita da cultura.
• Considerar a dose de máxima eficiência econômica da adubação. Para efetuar o cálculo dessa dose é necessário obter,
para cada safra e cultura, a função do lucro, incluindo os
custos variáveis e fixos nas funções de produção.

2.3. Época certa
Consiste em disponibilizar os nutrientes para as culturas
nos períodos de necessidade. Os nutrientes são utilizados de
forma mais eficiente quando sua disponibilidade é sincronizada
com a demanda da cultura.
A dinâmica da absorção de nutrientes pela cultura varia de
acordo com o nutriente e com as condições ambientais. Dessa forma,
a taxa de absorção de nutrientes pelas plantas varia durante todo o
período de crescimento. Aplicações programadas e orientadas pelas
fases fenológicas das plantas podem ser benéficas à produtividade
e/ou qualidade do produto em alguns sistemas de produção e para
alguns nutrientes, principalmente nitrogênio.
Aplicações temporizadas, uso de fertilizantes de disponibilidade controlada e uso de inibidores da urease e da nitrificação
são boas práticas de manejo de fertilizantes que ajudam a reduzir
os impactos ambientais da perda de nutrientes do solo.
O monitoramento do conteúdo de nutrientes por meio da
análise de plantas provavelmente é a melhor forma de determinar
se a planta está recebendo um fornecimento adequado de nutrientes.
Os princípios fundamentais científicos que definem a época
certa para um conjunto específico de condições são as seguintes:
• Considerar a fonte, a dose e o local de aplicação.
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• Analisar a marcha de absorção de nutrientes pelas plantas.
Os nutrientes devem ser aplicados concomitantemente
com a demanda sazonal de nutrientes da cultura, a qual
depende da data de plantio, das características de crescimento das plantas, da sensibilidade às deficiências nas
fases particulares de crescimento, etc.
• Analisar a dinâmica de fornecimento de nutrientes do solo.
Solos ácidos, por exemplo, bastante comuns em regiões
tropicais, têm alta capacidade de fixação de fósforo. O
adubo fosfatado aplicado nesses solos pode ser facilmente
convertido em formas pouco solúveis e indisponíveis de
P. Assim, nesses ambientes, é comum a aplicação anual
de fertilizantes fosfatados localizados em faixas no solo
para aumentar a produção das culturas. A mineralização
da matéria orgânica do solo fornece grande quantidade
de alguns nutrientes, porém, se a absorção pela cultura
precede a liberação pela matéria orgânica, as deficiências
podem limitar a produtividade.
• Analisar a dinâmica de perda de nutrientes do solo. Por
exemplo, em regiões tropicais, as perdas por lixiviação
tendem a ser mais frequentes no verão.
• Avaliar a logística das operações no campo. Por exemplo,
várias aplicações de nutrientes podem ser combinadas
com aplicações de defensivos. As aplicações de nutrientes
não devem atrasar as operações que dependem do tempo,
como o plantio.

2.4. Local certo
Consiste em colocar e manter os nutrientes onde as culturas podem absorvê-los. O método de aplicação é decisivo no
uso eficiente do fertilizante.
Cultura, sistema de cultivo e propriedades do solo determinam o método mais adequado de aplicação, mas a incorporação do
fertilizante normalmente é a melhor opção para manter os nutrientes
no local e aumentar sua eficiência. Manejo conservacionista, curvas
de nível, culturas de cobertura e manejo da irrigação são outras
boas práticas que ajudarão a manter os nutrientes bem localizados
e acessíveis às culturas em desenvolvimento.
Os princípios fundamentais científicos que definem o local
certo para a aplicação específica de nutrientes são os seguintes:
• Considerar a fonte, a dose e a época de aplicação.
• Considerar o local de crescimento das raízes das plantas.
Os nutrientes precisam ser colocados próximo às raízes
em crescimento, onde possam ser absorvidos quando
necessário.
• Considerar as reações químicas do solo. Concentrar os
nutrientes que podem sofrer fixação, como o fósforo, em
faixas ou em volumes menores de solo pode melhorar a
disponibilidade do elemento.
• Atender os objetivos do sistema de plantio direto. As técnicas de aplicação subsuperficial, que matém a camada de
palha sobre o solo, podem ajudar a preservar os nutrientes
e a água.
• Manejar a variabilidade espacial. Avaliar as diferenças de
solo dentro e entre os campos em relação a produtividade
das culturas, capacidade de fornecimento de nutrientes do
solo e vulnerabilidade à perda de nutrientes.
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4. RESULTADOS DE CAMPO RELACIONADOS AO
MANEJO 4C
O desempenho do sistema de produção é influenciado não
só pelo manejo dos 4Cs, mas também pela forma como eles interagem com outras práticas de manejo, tais como preparo do solo,
drenagem, seleção de cultivares, proteção de plantas, controle de
plantas daninhas, etc.
Muitos aspectos do desempenho são influenciados tanto
pela cultura e manejo do solo como pelo manejo dos nutrientes
aplicados. Por exemplo, o uso eficiente do fósforo aplicado no solo
resulta da interação de vários fatores, como: tipo de solo, fonte de
fósforo, dose e modo de aplicação do fertilizante fosfato, sistema
de preparo do solo e sequência de cultivos (sistemas integrados).

4.1. Com a fonte certa, no local certo, controla-se as
perdas de amônia do solo e a produtividade do milho
A perda de N por volatilização da amônia (NH3) para a
atmosfera é um dos principais fatores responsáveis pela baixa
eficiência de alguns fertilizantes nitrogenados aplicados ao solo. A
quantidade de N volatilizado depende da fonte, do local de aplicação
e das condições climáticas da região.
As perdas de nitrogênio podem ser reduzidas quando os
fertilizantes contendo ureia são incorporados ao solo. Nota-se na
Figura 2 que o nitrato de amônio e o sulfato de amônio apresentaram
perdas inferiores a 15% quando o N foi aplicado na superfície. Por
outro lado, perdas acima de 30% foram observadas quando o N foi
aplicado na forma de ureia. Independentemente da fonte utilizada, a
volatilização de amônia foi superior quando os fertilizantes foram
aplicados na superfície.

Tabela 1. Incremento líquido1 na produtividade de milho em função de
diferentes doses e modos de aplicação da adubação fosfatada
na cultura do milho.
Modo de aplicação
P2O5
(kg ha-1)

Lanço

Sulco simples

Sulco duplo

Média

- - - - - - - - - - - - - - - - - (t ha-1) - - - - - - - - - - - - - - - - - 45,0

0,73

1,05

0,81

0,86

67,5

0,80

1,92

2,14

1,62

90,0

0,84

2,66

3,42

2,31

112,5

0,88

3,36

4,23

2,82

135,0

1,17

3,64

5,00

3,27

Média

0,88 c2

2,53 b

3,11 a

Obtido pela diferença entre a produtividade total do tratamento em
estudo (t ha-1) e o custo total de produção, exceto o custo do fósforo,
calculado em t ha-1.
2
Médias diferentes indicam diferenças significativas pelo teste de Tukey
(P < 0,05).
1

Fonte: Prado e Fernandes (2001).

4.2. A aplicação da dose certa, no local certo e na época
certa aumenta a produtividade do algodoeiro
Altas doses de potássio aplicadas próximo das sementes
causam problemas na emergência das plantas.
Souza et al. (2007) estudaram o crescimento radicular, o
desenvolvimento inicial e a nutrição do algodoeiro (Gossypium
hirsutum) em relação ao local de aplicação do fertilizante. O
estudo foi realizado em vasos com paredes de vidro. O fertilizante
foi colocado 5,0 cm abaixo da semente e 0; 2,5; 5,0 e 10,0 cm
ao lado das sementes. A aplicação do fertilizante proporcionou
crescimento inicial mais vigoroso do sistema radicular mesmo
em solo previamente corrigido e adubado, o que é importante no
estabelecimento da cultura. Houve maior crescimento inicial do
sistema radicular e da parte aérea do algodoeiro quando o fertilizante foi aplicado 5,0 cm ou 10,0 cm ao lado e 5,0 cm abaixo
da semente (Figura 3).

Figura 2. Perdas acumuladas de N-NH3 provenientes da aplicação superficial e incorporada de diferentes fontes nitrogenadas em milho
cultivado no sistema convencional.
Fonte: Lara-Cabezas et al. (1997).

Trabalho de pesquisa desenvolvido na região do Cerrado
mostrou a superioridade do fornecimento de fósforo no sulco de
semeadura, em relação à aplicação a lanço, em termos de incremento na produção de milho. Os maiores valores de incremento
líquido na produção de grãos de milho foram obtidos com a distribuição de fósforo em sulco duplo, o que pode ser observado
na Tabela 1.
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Figura 3. Comprimento radicular do algodoeiro de acordo com a localização do fertilizante em relação às sementes.
Fonte: Souza et al. (2007).
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Em solos deficientes em potássio, a aplicação parcelada
do fertilizante oferece vantagens. Isso ocorre porque, à medida
que aumenta a disponibilidade do elemento no solo, aumenta a
proporção de raízes finas e também a proporção do nutriente que
entra em contato com as raízes por fluxo de massa, facilitando o
contato íon-raiz e proporcionando maior absorção do elemento.
Nota-se na Figura 4 que as melhores respostas na produtividade
do algodoeiro foram obtidas quando se aplicou um terço ou
metade da dose do fertilizante por ocasião da semeadura e o
restante por ocasião da cobertura, juntamente com o nitrogênio.
É importante ressaltar que essa cobertura com potássio deve
ser efetuada antes do aparecimento da primeira flor, quando
aumenta a velocidade de absorção do nutriente. Se essa aplicação for atrasada, corre-se o risco da planta não aproveitar todo
o fertilizante aplicado.

Figura 5. Necessidade de insumos com o uso do sistema tradicional de
amostragem de solo e do sistema de agricultura de precisão (grid
de 4 ha) na Fazenda Tamanduá (S/A Eldorado Agro Industrial),
com 671 ha, em Uberlândia, MG.
Fonte: Luz et al. (2010).

5. TECNOLOGIAS PARA AUMENTO DA EFICIÊNCIA DE
USO DE NUTRIENTES

5.1. Fertilizantes de liberação controlada e inibidores da
nitrificação e da urease

Figura 4. Resposta do algodoeiro à aplicação parcelada de potássio, na
semeadura e em cobertura, em solos com diferentes deficiências
do nutriente.
Fonte: Adaptada de Silva et al. (1984).

4.3. Dose certa e em local certo com a aplicação de
fertilizante em taxa variável na cultura de milho
A tecnologia de aplicação de fertilizantes e corretivos em
taxa variável é fator essencial para o bom êxito do manejo químico
do solo visando a otimização no fornecimento dos nutrientes às
plantas.
Em estudo de caso realizado pela S/A Agro Industrial
Eldorado, em Uberlândia, MG, para o cultivo de milho, houve
evidentes benefícios no uso da agricultura de precisão visando
a aplicação de insumos em taxa variável (LUz et al., 2010). O
sistema de agricultura de precisão adotado na propriedade em
questão gerou economia de 411 t de calcário, 3 t de fósforo (P2O5)
e 3 t de potássio (K2O), enquanto o consumo de gesso foi 119 t
maior quando comparado ao sistema tradicional de amostragem
de solo e recomendação de insumos (Figura 5). Esses dados
demonstram que a agricultura de precisão pode gerar economia
de insumos em alguns casos e, em outros, aumentar sua necessidade. Entretanto, deve-se ter em mente que a principal vantagem
da agricultura de precisão é a possibilidade de se recomendar
a quantidade adequada de insumos para cada local do terreno,
considerando a variabilidade espacial dos atributos químicos do
solo na propriedade.
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No Brasil, há uma tendência de aumento da adoção do uso
de fertilizantes de liberação controlada e de inibidores da nitrificação e da urease. Esses insumos permitem melhor sincronia entre
a disponibilização de nutrientes pelo fertilizante e a demanda das
plantas durante seu crescimento.
A eficiência de uso do nitrogênio pode ser aumentada com a
utilização de fertilizantes nitrogenados aditivados com inibidores,
que visam manter o nitrogênio em formas menos sujeitas a perdas.
Na média de vários ensaios de campo com a cultura do milho, a
adição de NBPT à ureia reduziu as perdas de NH3 por volatilização
e causou aumentos significativos na produtividade (Tabela 2).
Tabela 2. Produtividade de milho em função das fontes de N e da adição
de inibidor de urease (NBPT) à ureia. Os resultados são média
de três doses de nitrogênio (40 kg ha-1, 80 kg ha-1 e 120 kg ha-1)
e sete locais.

1

Fonte de nitrogênio

Produtividade1 (kg ha-1)

Ureia

7.054 a

Ureia + NBPT

7.405 b

Nitrato de amônio

7.526 b

Letras diferentes indicam diferenças significativas pelo teste de Tukey
(P ≤ 0,05).

Fonte: Cantarella et al. (2009).

5.2. Plantio direto e rotação/sucessão de culturas
Quando se deseja integrar o desenvolvimento de novas tecnologias com a viabilidade econômica e a minimização do impacto
ambiental, o plantio direto se consolida como manejo adequado.
O sucesso do plantio direto está alicerçado na rotação de culturas,
devido aos inúmeros benefícios que proporciona na qualidade do
solo e na produtividade dos cultivos comerciais. O aumento da
matéria orgânica e a melhoria da fertilidade do solo destacam-se
como os principais componentes para a manutenção e a longevidade
desse sistema de manejo.
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Por proporcionar maior retenção e menores variações do
teor de água no solo, o sistema plantio direto evita a ocorrência de
curtos períodos de deficiência hídrica, melhorando a eficiência do
uso da água e dos nutrientes. Resultados obtidos em experimento
com a cultura de feijoeiro irrigado (Figura 6) mostram que a produtividade e a eficiência de uso dos nutrientes foram superiores
no sistema plantio direto recém-implantado em relação ao preparo
convencional (CRUSCIOL e SORATTO, 2010).

Figura 7. Produtividade da cultura de milho e eficiência de uso dos fertilizantes (EUF = kg de grãos/kg de fertilizante) em função da
forma de utilização da área no período de entressafra. Foram
utilizados 300 kg ha-1 do formulado 08-28-16 e 200 kg ha-1 de
ureia na adubação do milho. Médias seguidas pela mesma letra
na coluna não diferem estatisticamente entre si no nível de 5%
de probabilidade pelo teste t (DMS).
Fonte: Adaptada de Castro (2009), citado por Crusciol e Soratto (2010).

Figura 6. Produtividade da cultura de feijoeiro de inverno e eficiência
de uso dos fertilizantes (EUF) em função do manejo do solo
e das doses de nitrogênio em cobertura. Na semeadura foram
utilizados 240 kg ha-1 do formulado 08-28-16; na adubação de
cobertura foi utilizada ureia. Médias seguidas pela mesma letra
em cada dose de adubação não diferem estatisticamente entre si
no nível de 5% de probabilidade pelo teste t (DMS).

Fonte: Adaptada de Soratto, Carvalho e Arf (2004), citados por Crusciol e Soratto
(2010).

Estudo do efeito de diferentes sistemas de produção de
grãos visando o uso da área no período de entressafra, na cultura do
milho em rotação com soja, mostrou que o cultivo da área com uma
cultura de safrinha (aveia branca), com uma planta de cobertura/
adubo verde (milheto) ou com uma gramínea forrageira (Brachiaria
ruziziensis) aumentou a produtividade e a eficiência do uso dos
fertilizantes do milho em 24% em comparação com o tratamento
em que a área permaneceu em pousio na entressafra (Figura 7).
Vale destacar que as culturas utilizadas na entressafra (outono/
inverno) não receberam adubação. Estes resultados confirmam o
pressuposto que a inclusão de diferentes espécies no sistema de
rotação contribui para o aumento da eficiência e sustentabilidade
dos sistemas produtivos (CASTRO, 2009).

5.3. Uso de cultivares melhoradas
O uso de cultivares melhoradas para eficiência de utilização
e de resposta à aplicação de nutrientes constitui estratégia importante para o uso eficiente de nutrientes na agricultura. No enfoque
agroecológico da produção agrícola, a identificação de populações
de plantas que possuem capacidade de absorver e utilizar o nutriente
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de forma eficiente é extremamente importante, pois possibilita a
redução dos custos de produção, a utilização de menor quantidade
de nutrientes e a conservação do agroecossistema.
Fageria e Baligar (1993) desenvolveram uma metodologia
específica para verificar o índice de estresse mineral aplicável ao
melhoramento para a seleção de plantas eficientes quanto ao uso dos
nutrientes e responsivas à sua aplicação. A eficiência agronômica
na absorção de N de algumas cultivares de arroz de sequeiro em
Latossolo do Brasil Central é apresentada na Tabela 3.
Tabela 3. Eficiência agronômica de cultivares de arroz de sequeiro em
solo de cerrado.
Produção de grãos (kg ha-1)
15 kg ha-1 N

50 kg ha-1 N

Eficiência de N
(kg grãos/kg N)

IAC 114

2.319

2.800

14

CNA 790124

3.208

4.075

25

CNA 800160

2.929

3.142

6

IAC 136

2.198

2.278

2

IAC 165

1.232

1.578

10

IR 20

1.040

1.330

8

896

1.687

23

1.405

1.483

2

959

1.073

3

Cultivar/
Linhagem

CN 770538
IR 144
IRAT 134

Fonte: Fageria et al. (1997).
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6. PRÁTICAS DE MANEJO PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA
DE USO DE NUTRIENTES
Para aumentar a eficiência de uso dos nutrientes fornecidos
pelo solo ou adicionados por meio de fertilizantes/corretivos é
necessário adotar práticas de manejo considerando o tipo de solo,
a cultura, o clima e o sistema de rotação.
A adubação precisa satisfazer a exigência da planta para a
formação da colheita, complementando a contribuição do solo. Para
manter a fertilidade química, a adubação deve, pelo menos, compensar as quantidades de macro e micronutrientes exportadas como
produto colhido e mais aquelas irremediavelmente perdidas do solo

(erosão, lixiviação e volatilização). Na Tabela 4 são apresentadas
diversas medidas destinadas a aumentar a eficiência de uso dos
nutrientes (MALAVOLTA, 1996).

7. CONCLUSÕES
Os sistemas de produção devem ser viáveis sob os pontos
de vista econômico, ambiental e social. Nesse contexto, a aplicação
de fertilizantes de forma correta é vital na agricultura moderna. O
manejo de nutrientes 4C não apenas aumenta a produtividade e a
eficiência de uso dos fertilizantes, como também a sustentabilidade
do sistema.

Tabela 4. Práticas destinadas a aumentar a eficiência da adubação e evitar excessos antieconômicos e poluentes do ar, da água e do solo.
Adubos
NPK
N

P

K

NPK

Efeito ou consequência

Medida
(1) Análise de solo - superfície e subsuperfície

(1) Determinação da dose adequada

(2) Análise foliar

(2) Ajuste e acompanhamento do estado nutricional

(1) Calagem e gessagem

(1) Mais raízes, maior aproveitamento

(2) Fracionamento, incluindo fertirrigação

(2) Menores perdas por lixiviação e volatilização, maior aproveitamento

(3) Inibidores da urease e da nitrificação

(3) Diminuição de perdas por volatilização e lixiviação, maior aproveitamento

(4) Produtos de liberação lenta

(4) Melhor aproveitamento do fertilizante (preço?)

(5) Adubação verde e ciclagem de resíduos

(5) Evita desperdício, economiza adubo mineral e melhora as propriedades físicas
do solo

(1) Calagem

(1) Menor fixação de nutrientes, menores doses de adubo

(2) Gessagem

(2) Raízes mais profundas, maior aproveitamento do fertilizante

(3) Localização

(3) Maior contato com as raízes e menor com os sesquióxidos

(4) Micorrizas

(4) Maior aproveitamento do fertilizante (maior superfície de contato)

(1) Calagem

(1) Mais sítios de troca em solos com carga dependente de pH, menor lixiviação

(2) Gessagem

(2) Raízes mais profundas, maior aproveitamento do fertilizante

(3) Localização

(3) Menor concentração salina

(4) Fracionamento

(4) Plantio e coberturas

(1) Controle da erosão

(1) Evita perdas de solo e de adubo

(2) Espécies e variedades eficientes e responsivas

(2) Absorção em concentrações baixas, resposta a doses, conversão do adubo em
produto agrícola

Fonte: Malavolta (1996).
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