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Lembro que não faz muito tempo em que ser reconhecido como um 
“país de economia agrícola” fazia o Brasil corar. Esse resquício de 
desdém pós-Revolução Industrial deixou em países menos indus-
trializados, como o Brasil da minha infância e juventude, marcas 

profundas na alma de seu povo, que ainda hoje afloram aqui e ali.

É fácil entender. Assumir uma vocação agrícola, para quem não entende nada 
de agricultura, é admitir manter-se no mesmo estágio evolutivo de milhares 
de anos atrás, quando o homem primitivo aprendeu a reproduzir plantas para 
a sua alimentação, e a criar o gado, fixando-se pela primeira vez à terra, dan-
do início a tudo que somos atualmente. Hoje já se sabe - dizem até intelec-
tuais renomados - que “em um grão de soja tem tanta tecnologia embarcada 
quanto em um avião”.

Se é assim, porque nos orgulhamos tanto da Embraer e não tanto como deve-
ríamos da Embrapa? A resposta está no profundo desconhecimento do nosso 
povo em relação ao campo, e sua importância para fazer do Brasil não mais 
uma promessa de país do futuro, mas uma realidade atual e estratégica, em 
cujas mãos está o destino da espécie humana.

Este ano, só em soja, a Fundação Bahia lançará seis novas cultivares, como 
parte do seu programa de melhoramento genético, em parceria com Embrapa 
e a Embrapa Cerrados. Em cada sementinha da BRS313, ou da 314 e 315, 
há até 12 anos de trabalho, de estudo, de tentativas e erros inúmeros, até se 
chegar ao resultado ideal. Há a razão de viver de cientistas gabaritados, deze-
nas de melhoristas, que se debruçaram sobre muitos problemas em busca de 
soluções específicas: mais precocidade? Resistência a seca? Às pragas e do-
enças da lavoura? São questões cruciais para a sustentabilidade da atividade 
agrícola, que ficam ocultas sob a aparência simples de um grão de soja, que 
não tem asas ou turbinas, mas que também é, sem dúvida, alta tecnologia.
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Já testadas e aprova-
das, e com teto pro-
dutivo superior ao das 

melhores cultivares comer-
ciais, seis novas tecnologias 
em soja estão saindo direto 
dos canteiros experimentais 
da Fundação Bahia e Embra-
pa Cerrados para o mercado 
na safra 2011/12. São quatro 
variedades convencionais, 
e dois eventos transgênicos 
(RR), com alta adaptabili-
dade e estabilidade genética 
reafirmada em todas as áreas 
onde foram testadas, além de 
“arquitetura” e porte adequa-
dos para garantir mais faci-
lidade no manejo e controle 
de pragas e doenças. Três 
dessas novas tecnologias, 
desenvolvidas para as condi-
ções de clima e solo do Oeste 
da Bahia, serão apresentadas 
ao grande público durante a 
Passarela da Soja, o tradicio-
nal dia de campo que a Fun-
dação Bahia promove há 13 
anos, e que este ano aconte-
cerá no dia 12 de março, na 
Fazenda Maria Gabriela, em 
Roda Velha, distrito de São 
Desidério (BA).

As três cultivares que se-
rão mostradas na Passarela 
da Soja já possuem nome. 

Fundação Bahia lança seis novas cultivares 
de soja para o cerrado da Bahia em 2011

São a BRS 313, a BRS 314 
e a BRS 315. As outras três 
estão em fase de registro, e 
as denominações ainda são 
confidenciais. De acordo 
com o pesquisador da Em-
brapa Cerrados, Sebastião 
Pedro da Silva Neto, estas 
novas cultivares minimi-
zam o uso de agroquímicos, 
garantindo mais sustenta-
bilidade, tanto econômica, 
quanto ambiental ao agro-
negócio. “A introdução de 
novas cultivares é muito 
importante para quebrar a 
resistência e a especializa-
ção que os patógenos vão 
adquirindo com o tempo, e 
que comprometem o poten-
cial produtivo das lavouras 
e a sustentabilidade do sis-
tema”, diz Silva Neto.

Um programa de me-
lhoramento de soja, como 
o realizado pelo consórcio 
Fundação Bahia, Embrapa 
e Embrapa Cerrados requer 
investimentos altos, dedi-
cação e paciência, pois, até 
chegar ao mercado, uma va-
riedade leva de 10 a 12 anos. 
“Este trabalho em conjunto 
entre as instituições de pes-
quisa e desenvolvimento é 
fundamental para garantir o 

acesso do produtor às novas 
tecnologias. Os produtores 
do Oeste, através da sua ins-
tituição privada de P&D, a 
Fundação Bahia, garantem 
que um investimento que 
individualmente seria quase 
impossível, torne-se realida-
de, através da organização e 
da união do setor”, diz o ges-
tor Comercial da Fundação 
Bahia, Luciano de Andrade.

De acordo com Luciano-
de Andrade, outras sete cul-
tivares desenvolvidas pela 
Fundação Bahia, Embrapa e 
Embrapa Cerrados estão em 
fase de conclusão para lan-
çamento. Ele adianta que as 
novas tecnologias trarão di-
ferenciais como superpreco-
cidade, resistência a nema-
tóides, resistência ao mofo 
branco, à seca, além de fer-
rugem asiática, percevejos e 
a herbicidas específicos. 

O presidente da Fundação 
Bahia, Amauri Stracci, não 
esconde o orgulho do traba-
lho da instituição. “Estamos 
na elite do desenvolvimento 
tecnológico do nosso país. 
Este trabalho tem de conti-
nuar evoluindo para o bem 
do agronegócio da Bahia”, 
afirma Stracci.

BRS 313 BRS 314 BRS 315 RR





O solo pode ser definido como um 
corpo natural, com sua represen-
tação realizada através do perfil, é 

composto por uma combinação variável de 
minerais intemperizados e em processo de 
intemperização, e de matéria orgânica de-
composta e em processo de decomposição, 
esta combinação contendo quantidades su-
ficientes de ar, água, nutrientes e estrutura, 
serve de sustento para o crescimento dos 
vegetais.

Segundo Mendonça (2006) o solo é um 
sistema dinâmico constituído por compo-
nentes sólidos, líquidos e gasosos de na-
tureza mineral e orgânica. É estruturado 
em camadas denominadas de horizontes 
diagnósticos, que por sua vez estão sujei-
tos a constantes transformações entrópicas, 
através de processos de adição, remoção, 
translocação de natureza química, física e 
biológica.

Característica admirável dos seres vi-
vos, notadamente das plantas, diz respeito 
à capacidade de conversão de elementos 
químicos absorvidos do meio ambiente em 
componentes celulares.

Muitos elementos químicos são essen-
ciais à produção vegetal, pois, a ausência de 
qualquer um deles pode interferir no cresci-
mento da planta, prejudicando assim a pro-
dução vegetal. Assim sendo, são conside-
rados nutrientes de plantas. No geral todos 
os nutrientes essenciais ao crescimento das 
plantas estão presentes no solo ou podem 
ser adicionados no mesmo possibilitando 
assim a absorção destes pelas plantas.

Segundo James e Wells (1990) as carac-
terísticas químicas do solo variam quanto 
à distância em três escalas, sendo: macro-
variações - quando a distância entre dois 
pontos de amostragem é superior a 2,00 m; 
mesovariações – quando as variações entre 

pontos de amostragem são separados de 
0,05 a 2,00 m e; microvariações – quando 
a variação da distância entre os pontos de 
amostragem são menores que 5 cm.

Santos et al. (2009) menciona que as 
macrovariações são um produto da ação 
dos processos pedogenéticos que atuaram 
sobre diferentes materiais de origem, ge-
rando assim solos diferentes quanto à cor, 
topografia, textura, vegetação, morfologia, 
mineralogia, qualidade e quantidade de ma-
téria orgânica e disponibilidade de água e 
de nutrientes.

Oliveira et al. (2002) sugerem que as 
meso e microvariações ocorrem natural-
mente, por acréscimos localizados e alea-
tórios de restos vegetais e animais, porém 
podem ser intensificadas em decorrência da 
adoção de práticas de manejo, como a dis-
tância entre as linhas de cultivo e as doses 
de fertilizantes.

Quando são realizadas as recomen-
dações de calagem e adubação para as 
culturas estas são realizadas com base na 
interpretação de resultados obtidos em la-
boratórios de análise de solo, pois, parte-se 
do princípio que o resultado de uma análise 
laboratorial representa a fertilidade média 
da área, quando sua amostragem for correta 
(GUARÇONI, et al., 2006, 2007).

O planejamento da agricultura é uma 
prática cada vez mais comum entre os mé-
dios e grandes produtores rurais. A adoção 
deste sistema tem por finalidade, maximizar 
o rendimento das culturas e conseqüente-
mente os lucros, além de minimizar os custos 
de produção, visto que esta técnica é baseada 
na identificação e eliminação das possíveis 
causas de redução da produtividade (Liu et 
al., 2006). Assim sendo, a análise laborato-
rial da fertilidade do solo torna-se de extrema 
importância para se obter sucesso no plantio, 
visto a complexidade dos fatores de intera-
ção do solo, na disponibilidade e na quanti-
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“Fertilidade do Solo - Importância de 
sua Avaliação”

dade de nutrientes disponíveis.
Diante da necessidade de análises de so-

los confiáveis para uma correta recomenda-
ção de adubação, a Kuhlmann Laboratórios 
instala-se no Oeste Baiano para fornecer 
um serviço de qualidade para os produtores 
e parceiros, tanto locais quanto de todo o 
Brasil. Para garantir a qualidade dos laudos 
das análises laboratoriais, a empresa conta 
com uma equipe bastante qualificada, onde 
esta é supervisionada pelo Doutor em Ciên-
cia do Solo, Dr. Rodrigo Martins Ribeiro, 
formado pela Universidade Federal de Vi-
çosa e Mestrado e Doutorado pela Universi-
dade Federal de Lavras. O laboratório conta 
com equipamentos modernos e totalmente 
novos, sendo algumas análises realizadas 
no aparelho de Absorção Atômica (Espec-
trometria de Absorção Atômica – EAA), 
devido ao grau de precisão que as análises 
requerem.

A Kuhlmann já vem atuando no Oeste 
Baiano na análise de fibra de algodão e tam-
bém de Nematóides, com o sucesso das par-
cerias e também pela satisfação dos clientes 
nestas áreas, a empresa quer também obter 
o mesmo sucesso no mais novo seguimento 
da análise laboratorial de solos.

Através da coordenação comercial a 
Kuhlmann Laboratórios vem concretizando 
parcerias por todo o Brasil e divulgando os 
serviços e produtos a serem prestados pela 
empresa, para que no ano de 2011 possa-
mos alcançar “Know-how” e assim garantir 
a satisfação dos clientes também no setor de 
análises de solos e foliar.

* Doutor em Ciência do Solo, Supervisor 
Laboratório de Solos, Fertilizantes e Foliares

Contato: solos@kuhlmann.com.br
Coordenação comercial: Cezar Augusto 

Libório de Lima
Contato: (41) 9236-4209 – e-mail: comer-

cial.lab@kuhlmann.com.br

* Dr. Rodrigo Martins Ribero
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O manejo dos nematóides deve ser 
encarado como uma prática perma-
nente na fazenda, em vez do que é 

usualmente praticado. Isto é, ignoram-se os 
nematóides, até enquanto os danos sejam tidos 
como toleráveis. Quando o impacto das per-
das é sentido, então se procura uma solução. 
Essa postura é incompatível com os conceitos 
da Agricultura Sustentável e, as fazendas que 
não mudarem o seu enfoque, certamente esta-
rão numa espiral que poderá tornar boa parte 
de suas áreas inviáveis para o cultivo da soja, 
pelo menos por certo período. 

Mais de 100 espécies de nematóides, de cerca 
de 50 gêneros, já foram assinaladas em cultivos 
de soja em todo o mundo. Entretanto, apenas al-
gumas delas são consideradas pragas-chave da 
cultura e essas podem variar de região para região. 
Nas principais regiões produtoras do Brasil, Me-
loidogyne javanica e M. Incognita (nematóides de 
galha), Heterodera glycines (o nematóide de cisto 
da soja), Rotylenchulus reniformis (o nematóide 
reniforme) e Pratylenchus brachyurus (um dos 
nematóides das lesões radiculares) são as espé-
cie de importância econômica para a cultura. Em 
casos pontuais, como a região geoeconômica de 
Araguaina-TO, e em algumas outras poucas áreas 
no País, os nematoides Tubixaba spp. são pragas 
devastadoras de praticamente todas as culturas, 
particularmente da soja. À exceção do nematóide 
de cisto da soja esses nematoides são autóctones 
nas regiões onde ocorrem, apesar de estarem fre-
quentemente sendo dispersos dentro das fazendas 
e, até mesmo a distâncias maiores, principalmente 
por meio de máquinas e veículos. Por conseguin-
te, são bem adaptadas às condições edafoclimáti-
cas das áreas onde ocorrem. Nos últimos anos, P. 
brachyurus vem se tornando a praga dominante, 
principalmente por se tratar de um nematóide de 
hábito migrador, enquanto os nematóides de ga-
lha, o nematóide de cisto e o nematóide reniforme 
são sedentários.

O enfoque sobre o manejo de nematóide 
em culturas anuais extensivas deve levar em 
consideração todo o sistema de produção. Se 
a cultura em sucessão também for suscetível a 
uma ou mais das espécies-chave presentes na 
área, certamente, a próxima safra sofrerá ex-
pressiva queda de produtividade. Isso porque a 
população do nematoide continuaria crescendo 
na cultura em sucessão, de modo que, na safra 
de verão seguinte, a população inicial no solo 
estaria numa densidade tal que compromete-
ria o crescimento da cultura. Essa prática tem 
feito com que os nematoides se tornem o prin-
cipal fator restritivo ao aumento e manutenção 
da produtividade da soja em muitas fazendas. 
Esse é o caso das cultivares comuns de milho, 
em sucessão à soja nas áreas infestadas por 
Pratylenchus brachyurus ou pelos nematoides 
de galha (Meloidogyne spp.). Por outro lado, 
se a cultura em sucessão não for hospedeira fa-
vorável do nematóide presente a população da 

O Manejo de Nematóides em Soja na Agricultura Sustentável

* Jaime Maia dos Santos praga será consideravelmente reduzida. 
A utilização de um genótipo de milheto 

ou de milho resistente ou de espécies de cro-
talária, na safrinha, reduz a população do ne-
matoide para a safra subsequente. Aliada ao 
tratamento de sementes, por ocasião do plan-
tio da safra de verão seguinte pode propiciar o 
manejo da população dos nematoides, mesmo 
em áreas com elevada pressão da praga.

 Apenas o tratamento de sementes visando 
o manejo de P. brachyurus, também para áreas 
onde ainda não se observa sintomas da infec-
ção pode ser uma estratégia relevante. Com 
efeito, estudos recentes realizados na APROS-
MAT, em Rondonópolis-MT demonstraram 
que esse nematoide está presente em 96% das 
áreas de plantio de soja, mesmo sem a expres-
são de sintomas. O tratamento de sementes 
com produtos que exibam um espectro mais 
amplo de ação, portanto, protege a cultura na 
fase mais vulnerável de seu desenvolvimento, 
permitindo que o produtor, acertadamente, se 
antecipe à ocorrência de danos causados pelo 
nematoide e, ainda, proteja sua cultura contra 
outras doenças e pragas iniciais.

A ausência de revolvimento e exposição 
do solo à ação do sol, com a introdução do 
plantio direto a partir do final da década de 
1960, a suscetibilidade da soja e das culturas 
incluídas nos sistemas de produção, as condi-
ções edafoclimáticas favoráveis e o hábito mi-
grador do nematóide foram os principais con-
dicionantes para que P. brachyurus se tornasse 
uma das principais pragas da soja, em quase 
todas as regiões produtoras do País. Perdas su-
periores a 50% e até perda total em talhões de 
algumas fazendas já foram observadas.

Conquanto os danos causados pelo ne-
matóide de cisto tenham sido alarmantes, nos 
primeiros anos após os registros da ocorrência 
da praga no Brasil, atualmente é aceito que 
os nematóides de galha (Meloidogyne spp.) e 
Pratylenchus brachyurus podem causar perdas 
à cultura ainda maiores. Isso porque, embo-
ra a distribuição geográfica do nematóide de 
cisto esteja em constante expansão no País, os 
nematóides de galha (Meloidogyne spp.) e P. 
brachyurus já estão presentes na maioria das 
áreas onde a soja é cultivada, comprometendo 
o desenvolvimento e a produtividade da cultu-
ra. Pratylenchus brachyurus é um endoparasito 
migrador. Se a cultura estiver em fase de cresci-
mento, poucos indivíduos serão encontrados no 
solo. As raízes das plantas atacadas se tornam 
necróticas e escurecidas, com fácil desprendi-
mento do córtex e, comumente, a haste se tor-
na arroxeada. Embora também ocorra clorose 
nas plantas infectadas por esse nematóide, essa 
é sempre menos intensa que a observada nas 
reboleiras formadas por H. glycines, ou mesmo 
por M. javanica. A acentuada redução no cres-
cimento das plantas é muito mais característica 
das infecções por P. brachyurus que a clorose.

Embora H. glycines infecte, também, 
algumas outras espécies de plantas, esse ne-

matoide, nos agroecossistemas brasileiros é 
uma praga específica da soja. Esse fato torna o 
manejo da praga tecnicamente mais fácil com 
rotação de culturas, mormente se considerar-
mos que os sistemas de produção de soja, no 
Brasil, usualmente, já envolvem a rotação de 
culturas, quer com milho quer com algodão ou 
outras não hospedeiras.

O cultivo de milho suscetível nas áreas infes-
tadas, na safrinha, propicia o contínuo aumento 
da população de P. brachyurus, de modo que, na 
safra de verão subsequente, as perdas na soja 
poderão ser ainda maiores. Ao contrário, se o hí-
brido de milho for resistente haverá redução da 
população do nematoide beneficiando a cultura 
de soja que viria em seguida. Essa informação 
deve nortear as decisões da equipe responsável 
pelo planejamento geral da fazenda.

O solo é um componente vivo do ecos-
sistema e os nematóides são uma fração da 
biota do solo. A ocorrência de danos causados 
por essas pragas denuncia que práticas inade-
quadas vêm sendo adotadas na fazenda. Para 
corrigi-las, é imperioso que medidas visando 
à interrupção do ciclo de vida dessas pragas 
sejam implementadas. O manejo dos nematoi-
des, portanto, requer uma contínua vigilância 
e conhecimento do papel que essas pragas es-
tão tendo no desempenho das culturas.

A prática mais comum de manejo dos ne-
matóides no mundo é a rotação/sucessão de 
culturas, sendo a cultura subseqüente uma não 
hospedeira do nematóide presente na área. A 
carência de culturas não hospedeiras e que 
sejam rentáveis para os produtores é uma das 
principais limitações para o uso dessa prática. 
A utilização de cultivares resistentes, se dispo-
nível, é outra prática muito eficaz. Em nosso 
País, no entanto, não tem sido utilizada com o 
critério requerido. De fato, quando é lançada 
uma nova cultivar resistente a certas raças do 
nematóide de cisto, por exemplo, a comuni-
dade de produtores, doravante, só planta esse 
material. Isso tem feito com que a pressão 
de seleção a torne ineficaz, em relativamente 
pouco tempo e, além disso, uma nova raça do 
nematóide é selecionada na área.

A utilização de materiais de milheto, nota-
damente os da serie ADR que interrompem o 
ciclo de vida dos nematóides e ainda traz ou-
tros benefícios, tais como o fornecimento de 
palhada, a descompactação natural do solo, a 
ciclagem de nutrientes, não hospedam outros 
patógenos como o agente causal do “mofo 
branco” (Sclerotinia sclerotiorum) é outra prá-
tica que tem contribuído, em muito para a con-
solidação do plantio direto no cerrados. Mais 
recentemente, híbridos de milho resistentes 
aos nematóides de galha e a P. brachyurus fo-
ram incorporados ao mercado e estão dando 
expressiva contribuição ao manejo dos nema-
toides e à agricultura sustentável.

* Professor Asistente Doutor, Nematologista. 
UNESP/FCAV, Departamento de Fitossanidade, 

Câmpus de Jaboticabal. jmsantos@fcav.unesp.br
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A Fertilidade do Solo tem 
sido abordada como a sua 
capacidade de fornecer nu-

trientes em quantidades adequadas 
às plantas, seguindo um modelo 
mineralista, construído a partir dos 
conceitos de Liebig (1842). A inter-
pretação das análises de solo é feita 
comparando os resultados com va-
lores estabelecidos por muitos anos 
de pesquisa e 
calibração. 
A partir des-
tes valores, é 
feita a reco-
mendação de 
fertilizantes 
e corretivos 
para aumen-
tar ou manter 
a fertilidade 
dos solos e, 
consequente-
mente, potencializar a produtivida-
de das culturas.

Porém  “FERTILIDADE” sig-
nifica oferecer condições para pro-
duzir abundantemente. Portanto, a 
fertilidade do solo é resultado de 
uma combinação de fatores físi-
cos, químicos e biológicos que, em 
conjunto são capazes de propiciar 
melhores condições para obtenção 
de altos rendimentos.

Sob o aspecto BIOLÓGICO, 
o solo é um complexo vivo com 
milhões de microrganismos man-
tendo o ambiente em equilíbrio 
com os patógenos e exercendo 
importantes funções como efetuar 
a ciclagem dos materiais orgâni-
cos e garantir a maior parte dos 
nutrientes, a fixação biológica de 
nitrogênio, aumento da absorção 
de fósforo e ainda reações de oxi-
redução que aumentam a disponi-
bilidade de nutrientes e diminuem 
a toxidez de outros. A manutenção 
de boas condições biológicas dos 
solos deve ser obtida com a rota-
ção de culturas, plantio direto e uso 
correto de defensivos, mantendo a 
diversidade, o equilíbrio e a quali-
dade. A atividade biológica tem a 

Fertilidade do solo para garantir boa produtividade
José Francisco da Cunha

cunha@agroprecisa.com.br
Eng. Agr., Tec-fértil Com. Rep e Serviços

maior participação para garantir a 
absorção de nutrientes e o cresci-
mento das plantas.

No aspecto FÍSICO, duas ca-
racterísticas são muito importantes: 
a capacidade de armazenar água e a 
compactação que diminui o areja-
mento e a permeabilidade do solo 
e impede o crescimento das raízes 
sendo mais uma agravante para a 
disponibilidade de água. O solo 
deve apresentar condições favorá-
veis para o crescimento radicular 
em profundidade, sem alumínio tó-

xico e com 
suprimento 
de cálcio 
para estimu-
lar o cresci-
mento das 
raízes prin-
cipalmente 
quando se 
tratam de 
solos areno-
sos.

A soja 
consome cerca de 6 mm de água 
por dia e em um solo arenoso, com 
20 a 30% de argila, o armazena-
mento de água é de cerca de 11 
mm a cada 10 cm de profundidade. 
Assim, é fácil perceber que para 
suportar um veranico de 10 dias, é 
preciso que o sistema radicular se 
desenvolva bem até 60 cm de pro-
fundidade. Se for um veranico de 
14 dias, o sistema radicular deve 
atingir pelo menos 100 cm. Se isso 
não ocorre, a produtividade ficará 
comprometida.

É necessária a adoção de práti-
cas de manejo que levem ao apro-
fundamento do sistema radicular 
das culturas. A correção do solo 
em profundidade é obtida pela in-
corporação mais profunda de cal-
cário e pelo uso do enxofre prin-
cipalmente através de superfosfato 
simples, sulfato de amônio, gesso 

e enxofre elementar adequado para 
a oxidação no solo e que, na forma 
de sulfato, carregará o cálcio para 
as camadas mais abaixo e manterá 
o alumínio insolúvel, sem prejudi-
car o crescimento das raízes.

Aproveitando que estamos fa-
lando de calagem, deve ser lem-
brado que o cálculo da dosagem 
de calcário baseia-se na quantida-
de necessária para a correção de 
20 cm de profundidade e é uma 
aproximação adotando um cálculo 
teórico baseado em curvas de ca-
libração. Ao se alterar a profundi-
dade de incorporação do calcário, 
as dosagens calculadas devem ser 
corrigidas para proporcionar o 
efeito desejado. Os dados a seguir 
demonstram o efeito de dosagens 
de calcário incorporado em duas 
profundidades e percebe-se tanto 
a importância da dose quanto o 
efeito muito melhor quando a in-
corporação é mais profunda, mes-
mo em dosagens insuficientes para 
alcançar os maiores resultados que 
tanto podem ter sido pelo seu efeito 
corretivo como pelo ambiente mais 
propício em maior profundidade.

Van Raij (2010) relaciona da-
dos de 11 experimentos em que a 
obtenção de produtividade máxima 
era obtida em 9 deles com doses 
de calcário muito superior a dose 
calculada e para o gesso em todos. 
Conclui que ainda faltam infor-
mações que permitam quantificar 
melhor as doses de calcário e gesso 
em diferentes condições de solo.

Como ressalva, lembramos 
que no plantio direto consolidado, 
admite-se a redução da dose calcu-
lada e aplicação superficial.

Os indicadores QUÍMICOS 
são revelados pela análise de solo 
e a seguir, ressaltamos algumas 
propriedades importantes destes 
resultados.

pH: tem sido uma medida ig-
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norada pela maioria porque não é 
utilizada para cálculos de correção. 
Entretanto, é a medida mais corre-
ta e justa da análise e indicará de 
maneira rápida se este oferece boas 
condições para o desenvolvimento 
das plantas. Considera-se que o seu 
valor ideal é entre 5,5 a 6,3 em água 
ou aproximadamente 4,9 a 5,7 quan-
do em CaCl2. Nestas condições, a 
maioria dos nutrientes encontra-se 
com a máxima disponibilidade e 
não haverá alumínio nocivo. Olhem 
mais para o pH do solo! 

MO - Matéria Orgânica: res-
ponsável pela maior parte da quali-
dade dos solos dos trópicos, princi-
palmente por ser responsável pela 
maior parte da CTC, da agregação 
de partículas e da ciclagem e pro-
teção dos nutrientes. Pesquisas re-
alizadas no Brasil mostraram que 5 
anos de monocultura com preparo 
de solo ocasionam a perda de 35 
a 69% do carbono do solo, daí a 
importância que vem ganhando 
o plantio direto e outras práticas 
que visam conservar ou aumentar 
o teor de matéria orgânica como 
combater a erosão e a rotação de 
culturas. 

CTC – Capacidade de Troca 
Catiônica: é como um reservató-
rio onde podemos estocar os cá-
tions trocáveis K+, Ca2+ e Mg2+ 
e outros que participam em quan-
tidades muito menores como os 
micronutrientes. Novamente vem a 
importância da MO, que nos solos 
tropicais responde por 70 a 90 da 
CTC. CTC baixa como é comum 
no oeste da Bahia tornam impor-
tante a forma de manejar a adu-
bação, principalmente de potássio 
para reduzir as suas perdas. 

Nitrogênio: os estados do Sul 
consideram os teores de MO para 
ajustar a quantidade de nitrogênio 
nas adubações mas com teores 
mais baixos de MO como ocorre 
em geral no cerrado isso não tem 
sido considerado e então, a aduba-

ção com nitrogênio é baseada na 
exigência da cultura e no potencial 
de produção.

Fósforo: é o vilão e é o mocinho 
da fertilidade do solo. É vilão por-
que os solos são pobres e por isso 
exige maiores dosagens para garan-
tir o seu suprimento. É o mocinho 
porque não sofre perdas significati-
vas e após alguns anos de adubação, 
apresenta evolução positiva nos 
seus teores e ao atingir níveis ade-
quados, as doses de manutenção são 
reduzidas e a adubação pode ser fei-
ta a lanço reduzindo ainda mais os 
custos de adubação e operação. 

Potássio: nos solos de baixa 
CTC e com pouca argila como no 
oeste da Bahia é sempre o vilão. 
Está sujeito a perdas por lixiviação, 
exige dosagens mais altas e não se 
acumula na camada superficial e 
corrigida. Daí cresce em importân-
cia o manejo adequado da aduba-
ção: dosagens baixas na linha para 
reduzir as perdas e a salinidade e 
aplicações à lanço. Mais importan-
te ainda é a rotação de culturas para 
aproveitar o efeito residual dos res-
tos culturais, principalmente de mi-
lho e algodão e o cultivo de plantas 
de cobertura como a brachiaria que 
podem recuperar o potássio exis-
tente nas camadas mais profundas 
do solo. Mais uma vez a impor-
tância de um bom sistema agrícola 
para a ciclagem dos nutrientes.

Enxofre: em geral é baixo na 
camada superficial que tem o pH 
corrigido. Para o seu diagnóstico 
é necessária a analise nas camadas 
de 20 a 40 ou 60 cm para avaliar o 
seu estoque. Esta análise também é 
importante para determinar a neces-
sidade de aplicação de maiores dosa-
gens para correção do subsolo com S 
e Ca. Como as necessidades são pe-
quenas, em geral a aplicação de 20 a 
30 kg/ha para a soja e de 50 a 60 kg/
ha para o algodão e milho são práti-
cas que garantem o seu suprimento.

Magnésio: deve ter uma aten-

ção especial nestes solos de baixa 
CTC de forma a garantir um con-
teúdo mínimo de pelo menos 0,50 
cmolc/dm3.

Micronutrientes: em solos dos 
cerrados não cultivados há severa 
deficiência de micronutrientes e o 
conhecimento e a técnica já domi-
nou as melhores alternativas para 
superar estas barreiras. Assim, 
para o Molibdênio, as aplicações 
na semente ou foliares são eficien-
tes e consagradas. Para o Zinco e 
Cobre, aplicações corretivas ou 
anuais consecutivas garantem o 
seu fornecimento e aumentam os 
valores no solo. Quando atingem 
valores adequados podem até ser 
dispensados do uso ou exigem ape-
nas a manutenção no solo ou até 
mesmo somente foliar. Já o Boro é 
mais complicado, não se acumula 
no solo porém, mesmo com dosa-
gens baixas para a soja e milho ou 
maiores para o algodão, os resul-
tados tem sido satisfatórios. Ainda 
necessitamos de maior desenvolvi-
mento técnico para obter o máxi-
mo de retorno com o uso de Boro. 
O Manganês também é um caso a 
parte: sua disponibilidade é muito 
mais controlada pelas condições de 
pH do solo e da atividade biológi-
ca que somente da dose e produto 
aplicado no solo e diversos traba-
lhos indicam uma menor capaci-
dade das variedades transgênicas 
de soja em assimilar o Mn. Atual-
mente, mais importante tem sido a 
adubação foliar com Mn, que tem 
garantido bons resultados.   

Dentro destas considerações, 
devemos reafirmar que o monitora-
mento constante e a observação do 
desempenho das lavouras, a com-
paração entre campos, o histórico 
das áreas, devem ser as ferramentas 
mais importantes para auxiliar a to-
mar decisões e não somente a pro-
cura por soluções imediatas basea-
das em apenas uma análise de solo.

O melhor desempenho das cul-
turas somente poderá ser alcançado 
com a correção do solo e do subso-
lo e adubação corretamente balan-
ceada, em um ambiente equilibra-
do e saudável que forneça também 
boas condições físicas e biológicas. 
Neste aspecto, são da maior impor-
tância o plantio direto e a rotação 
de culturas.
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Revoluções aconteceram 
no campo nos últimos 
anos, grandes avanços 

em tecnologia, enormes avanços 
no que diz respeito a genética 
das plantas(resistência a doen-
ças, transgênicos, produtividades 
maiores, etc.). Mas em minha 
modesta opinião a grande revolu-
ção em nossa agricultura tropical 
da região dos cerrados é a intro-
dução e o avanço do sistema de 
Plantio Direto, dados nos mos-
tram que em 2003 na região dos 
cerrados já representava 40,78% 
(Duarte et al.), acreditando-se 
que já tenha ultrapassado os 65% 
da área plantada em 2008/2009. 
Junte – se a este eficiente sistema 
de plantio e exploração conscien-
te do nosso cerrado, a inovação 
que vem se firmando com bases e 
dados cada dia mais consistentes 
e promissores de nossa pesquisa 
e por experiências dos agricul-
tores, numa troca constante de 
experiências e difusão de idéias 
e novas formas de condução do 
sistema que visa a forma mais 
eficiente possível da Integração 
Lavoura Pecuária. Segundo a 
Embrapa(Gado de Corte, Cer-
rados, Milho e Sorgo, e Arroz e 
Feijão), a definição do Sistema 
de Integração Lavoura – Pecuá-
ria seria o seguinte:”Integração 
Lavoura Pecuária são sistemas 
produtivos de grãos, fibras, car-
ne, leite, lã e outros, realizados na 
mesma área, em plantio simultâ-
neo, seqüencial ou rotacionado, 
onde se objetiva maximizar a 
utilização dos ciclos biológicos 
das plantas, animais, e seus 
respectivos resíduos, aproveitar 
efeitos residuais de corretivos e 
fertilizantes, minimizar e otimi-
zar a utilização de agroquímicos, 
aumentar a eficiência no uso de 
máquinas, equipamentos e mão 
de obra, gerar emprego e renda, 
melhorar as condições sociais no 
meio ambiente rural, diminuir 

Integração Lavoura Pecuária: o futuro é agora!
impactos ao meio ambiente, vi-
sando a sustentabilidade.”

Sobre a Integração Lavoura 
Pecuária nos comenta Manuel 
Macedo (Embrapa CNPGC), no 
que tange a qualidade do solo, 
envolvendo as características 
químicas, físicas e biológicas do 
solo, é postulada como uma das 
maiores virtudes dos Sistemas 
Integrados Lavoura Pecuária 
tendo em vista o seu grande im-
pacto econômico e ambiental. A 
hipótese principal favorável aos 
sistemas integrados e em rotação 
de lavoura – pecuária seria o 
efeito positivo das lavouras em 
elevar a fertilidade, amortizando 
os custos pela venda dos grãos, 
subprodutos, e a melhoria das 
propriedades físicas pela ação 
das raízes das forrageiras, que 
melhorariam a estrutura, eleva-
riam os estoques de carbono, 
e a capacidade de infiltração e 
retenção de água no solo. Com 
a melhoria dessas qualidades 
haveria, também, um incremen-
to na densidade e na riqueza da 
fauna do solo e outros atributos 
microbiológicos.

Uma  prática que vem sendo 
utilizada com sucesso e tra-
zendo enormes benefícios aos 
seus implementadores é o uso 
de Brachiarias em associação 
com cultivos anuais sejam eles 
milho, soja, ou algodão, uns a 
usam em plantio simultâneo ao 
milho, outros a usam em sobre-
semeadura em soja ou algodão, 
mas sempre com o objetivo de 
se ter alimento para o gado no 
inverno e/ou palhada para o 
próximo plantio de verão. Dentre 
as Brachiarias podemos citar as 
mais usadas como sendo as cul-
tivares, Marandú (Brachiarão), 
Basilisk (Decumbens), MG 4, e 
a mais aceita por sua facilidade 
de dessecação e por não formar 
toucheiras que venham a prejudi-
car o plantio que é a Brachiaria 
ruzizsiensis, cultivar ruziziensis. 
Citaremos de forma resumida 
alguns grandes benefícios da pa-

lhada de Brachiaria para culturas 
plantadas em seguência:
- Aumento da biomassa de co-
bertura
- Aumento da biomassa radicular
- Aumento do teor de MO
- Aumento em agregados maiores 
que 2 mm
- Estabilidades de agregados
- Melhoria da macroporosidade
- Diminuição da massa especifica
- Melhora na retenção de água
- Aumento da Permeabilidade do 
solo
- Aumento na recuperação do 
Fósforo
- Menores doses de Nitrogênio
- Maior reciclagem de nutrientes
- Menor perda de solo
- Maior atividade biológica
- Menores índices de Rizoctonia
- Menores índices de Fusarium
- Baixa incidência de Mofo Branco
- Menor incidência de Nematoídes
- Supressão de ervas daninhas
- Menor uso de herbicidas
- Diminuição do banco de se-
mentes
- Melhor enraizamento das cultu-
ras anuais

Por fim citando Fernando P. 
Cardoso, teremos que superar 
alguns entraves para que o pasto-
reio de inverno venha a se tornar 
uma rotina de grande escala, 
principalmente na fase de en-
gorda, quando os bois acabados 
seguem para os abatedouros sem 
retornar aos criatórios originais, 
assim poupando frete. Há que 
organizar o comércio quer base-
ado na aquisição de animais pelo 
próprio produtor, ou quando este 
oferece a forragem para ser con-
sumida por bois de terceiros.

São dificuldades superáveis 
para tirar vantagem de nosso 
clima favorável que oferece luz, 
umidade e calor no fim do verão 
e início de outono, possibilitan-
do, assim, o estabelecimento de 
campos forrageiros de inverno 
para uma nova pecuária.

* Engenheiro Agrônomo – 
Sementes Paso Ita.

* Célio Viana Ribeiro
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O manejo integrado de 
doenças é fundamental 
para garantir a produti-

vidade e a qualidade dos grãos, 
e a adoção de novas tecnologias 
aliado à realização do manejo de 
forma racional e economicamente 
viável são fatores determinantes 
para o sucesso da safra. Dentro 
desse contexto, a aplicação de 
fungicidas é uma das principais 
etapas, e o uso correto de soluções 
inovadoras pode ser decisivo para 
a obtenção de um bom resultado.

“O manejo integrado baseia-
se em alguns pilares, entre eles se 
faz importante o uso de sementes 
sadias e de boa qualidade, a ro-
tação de culturas, a utilização de 
cultivares com resistência genéti-
ca, a época de plantio, o sistema 
de cultivo, adubação equilibrada 
e, também é fundamental fazer 
o controle com fungicidas”, ex-
plica Maxwell Andrade Borges, 
agrônomo de desenvolvimento de 
mercado da Bayer CropScience 
na região de Luis Eduardo Maga-
lhães/BA.

Dentre os grupos químicos 
disponíveis no mercado de fungi-
cidas, um dos que apresenta mais 
vantagens aos produtores é o gru-
po das estrobirulinas. Atualmen-
te, cerca de 50% dos fungicidas 
disponíveis no mercado contam 
com essas substâncias em sua 
composição. Conhecidas devido 
à atuação específica que têm, as 
estrobirulinas agem diretamente 
na produção de energia do fungo, 
proporcionam prolongado efeito 
residual, e têm ação de profundi-
dade, ou seja, conseguem penetrar 
na parte inferior das folhas, alcan-
çando os fungos que se instalam 
em locais de difícil alcance.

O princípio ativo desse grupo 
químico controla principalmente 
os fungos que causam doenças na 
parte aérea da planta, como as fer-
rugens, além dos fungos de solo, 
que causam podridão da raiz e da 
planta. Ao ser associado ao triazol, 
outro princípio ativo importante, 

o efeito é ainda mais satisfatório, 
pois o produto que oferece essa 
combinação pode proporcionar 
melhor controle das doenças.

Os produtos disponíveis no 
mercado com esta mistura de es-
trobilurinas e triazóis estão cada 
vez mais modernos, como é o 
caso dos fungicidas com formu-
lação à base de microcristais, que 
têm entre seus benefícios uma 
melhor distribuição na superfície 
da planta, maior velocidade de 
penetração (o que diminui o ris-
co de lavagem pela chuva), maior 
chegada aos extratos inferiores das 
plantas, e menor dose de aplicação 
oferecida.  Além disso, a formula-
ção com microcristais diminui as 
chances de resistência, pois, age 
mais rápido devido à combinação 
de dois princípios ativos, evitando 
que o fungo volte a comprometer 
a produtividade da lavoura. O pro-
duto com esta formulação pode re-
presentar um melhor retorno eco-
nômico para o manejo de doenças 
na cultura da soja e ser determinan-
te para a sanidade das lavouras.

“O uso de fungicidas de quali-
dade e aplicados de maneira ade-
quada é fundamental para auxiliar 
os produtores a obterem mais 
produtividade e evitar a presença 
de doenças que prejudicam a cul-
tura, como a ferrugem asiática ou 
o oídio”, afirma Maxwell.O oídio 
pode trazer perdas significativas 
aos produtores de soja, devido a 
uma série de fatores que poten-
cializa o seu aparecimento, como 
ambiente mais seco e temperatu-
ras mais amenas, a grande área 
plantada com variedades suscetí-
veis ao fungo causador da doença 
e a permanência de plantas conta-
minadas com o inóculo do fungo 
na propriedade, remanescentes da 
safra anterior.

Já o cenário climático de La 
Niña da safra 2010/2011 apresenta 
alto risco ao surgimento e a seve-
ridade de ferrugem asiática, já que 
no nordeste o volume de chuvas é 
maior em anos de La Niña. Ape-

sar do cenário favorável ao apare-
cimento da ferrugem, é possível 
evitar perdas. Fazer a semeadura 
antecipada é benéfico, pois quan-
to mais tardia a plantação, maior 
a intensidade da doença. Depois, 
ao realizar o manejo integrado 
de doenças, é possível controlar 
o aparecimento e o desenvolvi-
mento da ferrugem. Atualmente, 
os maiores problemas no contro-
le da ferrugem estão no momento 
de fazer a primeira aplicação, os 
intervalos entre as aplicações e o 
monitoramento. Os cuidados com 
estes três pontos permite que o so-
jicultor saiba com precisão quais 
são os níveis de infestação e, com 
isso, aplique o produto no mo-
mento correto.

Cabe ao sojicultor estar atento 
e utilizar as tecnologias disponí-
veis para melhorar a lucrativi-
dade e o potencial produtivo de 
sua lavoura. E uma importante 
inovação para auxiliar o produtor 
neste manejo é o fungicida Sphe-
re Max, desenvolvido pela Bayer 
CropScience. O produto possui 
formulação de microcristais, que 
ajuda a controlar o complexo de 
doenças que pode prejudicar de 
forma significativa a lavoura, e 
também associa a estrobilurina e o 
triazol, o que permite que atue em 
dois pontos específicos do fungo, 
aumentando sua eficácia. Outros 
benefícios são a diminuição das 
perdas de aplicação, pois não é 
facilmente lavado pelas chuvas, 
além de ajudar a evitar a resis-
tência, pois utiliza dois princípios 
ativos diferentes.

“A Bayer CropScience está 
preparada para auxiliar o produtor 
em qualquer fase da cultura, des-
de o tratamento de sementes até 
o controle de pragas e doenças, 
sempre oferecendo apoio especia-
lizado e soluções diferenciadas. 
Sphere Max é um exemplo disso, 
e contribui para que o sojicultor 
obtenha o máximo potencial pro-
dutivo de sua lavoura”, finaliza 
Maxwell.

Aplicação de fungicidas contribui para que
sojicultores obtenham resultados superiores
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A cultura da soja no oeste da 
Bahia tem surpreendido 
técnicos e produtores da 

região pelas produtividades alcan-
çadas, já que tetos de produtivi-
dade vêm sendo batidos ao longo 
dos últimos três anos. Isso é fruto 
da evolução de fatores como altos 
níveis de fertilidade, rigor nas prá-
ticas operacionais e potencial gené-
tico das novas cultivares lançadas. 
Há registro nesta última safra de 
talhões que atingiram a marca dos 
90 sacos/ha, produtividade que, não 
faz muitos anos, não seria imagina-
da como possível. 

Se há algo que pode ser consi-
derado ponto de preocupação neste 
cenário, é a devida reposição dos 
nutrientes exportados por estas co-
lheitas. Ao mesmo tempo, fatores 
fitossanitários vêm consumindo 
considerável fatia dos custos agrí-
colas com defesa vegetal. Diante 
disso, aproveitar o máximo do po-
tencial produtivo da soja torna-se 
uma necessidade. Portanto ainda 
que tenhamos bons níveis de fertili-
dade no solo, haverá resposta a um 
suprimento adequado de nutrientes, 
não só para a soja do ano/safra, mas 
para o sistema de produção que en-
volve a sucessão de culturas e as 
plantas de cobertura, que desempe-
nham papel importante na ciclagem 
de nutrientes no sistema. 

Outra questão de destaque que 
ocorre na evolução da fertilidade 
e melhoria contínua dos atributos 
químicos de solo é a construção do 
perfil profundo, da correção e adu-
bação em subsuperfície, em desta-
que para os teores de cálcio e en-
xofre em profundidade. A aplicação 

de Superfosfato Simples e 
outros fertilizantes fosfata-
dos, como fonte de fósforo, 
cálcio e enxofre e o devido 
suprimento de calcário em 
profundidade, têm permitido 
o melhor desenvolvimento 
e aprofundamento radicular, 
aumentando a área de absor-
ção de nutrientes e conviven-
do melhor com os períodos 
de estiagem. 

Pesquisas realizadas no 
CPAC, Embrapa Cerrados, 
evidenciaram  que a movi-
mentação de cálcio no perfil 
do solo é altamente depen-
dente da fonte de cálcio ou 
do íon acompanhante. No 
tratamento que recebeu o 
cálcio na forma de carbona-
to, o teor de cálcio somente 
aumentou significativamente 
na camada superior do solo, 
enquanto que no tratamento 
com cloreto de cálcio e sul-
fato, forma contida no Super-
fosfato Simples, houve um aumento 
significativo de cálcio, atingindo 
maiores profundidades (Figura 5) 
e portanto maior volume de solo. 
Avaliações de campo em áreas com 
histórico conhecido vêm mostrando 
na prática esse efeito do maior apro-
fundamento radicular associado ao 
suprimento de Superfosfato Simples 
e dos resultados obtidos com altas 
produtividades e menor impacto dos 
veranicos (Figura 6).

Outro importante fator associa-
do à fertilidade que contribui para 
estas altas produtividades é o au-
mento gradativo dos níveis de mi-
cronutrientes no solo. A reposição 
anual e específica de cada microe-
lemento é o ajuste fino necessário 
para expressar o alto potencial pro-
dutivo das cultivares.  

Na questão operacional da dis-
tribuição dos fertilizantes, a Galva-
ni tem contribuído com este cenário 
de altas produtividades, disponibi-
lizando ao mercado produtos com 
rigorosos controles de qualidade, 
que permitem fluidez tanto na apli-
cação a lanço quanto na aplicação 
no sulco, simultânea ao plantio. Os 
produtos da linha Phosgrão, com to-
dos os elementos no mesmo grânu-
lo, e Phosmix G, desenvolvido para 

suprir as especificidades de cada 
cultura, permitem a precisão da 
dosagem necessária ao bom desen-
volvimento da planta; assim como 
o adequado suprimento de micro-
nutrientes, melhor uniformemente 
distribuídos quando incorporados 
ao grânulo de Super Simples, além 
dos ganhos de solubilidade. As for-
mulações fareladas para aplicação 
a lanço, da linha Phosmix F, repre-
sentam uma alternativa de menor 
custo, indicado para as áreas com 
altos níveis de fertilidade onde se 
pode praticar a adubação a lanço.

Novos desafios virão e o cam-
po nos dá a resposta, todo ano, com 
metas de produtividade cada vez 
mais animadoras. Sinal de que o 
manejo da fertilidade de solo com 
adequado suprimento, reposição 
dos nutrientes e rigor operacional 
fazem a diferença dos produtores 
de soja. 90 sacos/ha certamente não 
será a última grande produtividade. 
Números ainda mais surpreenden-
tes virão e será necessário  estar a 
altura dessa agricultura cada vez 
mais forte e tecnificada, a Agricul-
tura dos Cerrados.

* Engenheiro Agrônomo
Coordenador Técnico e 

Comercial - Galvani

Novo cenário de altas produtividades
* Ariel Candiotti

Figura 5

Figura 6. Efeito de aprofundamento radicular de 
soja em áreas com aplicação de Supersimples
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Diante da importância que re-
presenta o agronegócio para o 

país, em especial a cultura da soja, a 
produção agrícola de boa qualidade 
e com alta produtividade requer a 
adequação dos fatores de produção 
para se ter um sistema produtivo 
otimizado. Para isso, é preciso aliar 
tecnologias apropriadas e um pro-
grama de fertilização que permita 
à cultura desenvolver seu potencial 
produtivo. Dentro do programa de 
fertilização se inclui o manejo da 
adubação fosfatada.

A disponibilidade de fósforo é 
influenciada por vários atributos 
do solo que afetam a resposta das 
culturas à sua aplicação (Motomyia 
et al, 2004) por isso é importante 
compreender a dinâmica do P no 
solo para se planejar de forma ade-
quada o programa de adubação.

O P é um elemento essencial, 
pois na sua ausência a planta não 
consegue completar seu ciclo vital 
e sua função não pode ser substituí-
da por nenhum outro elemento quí-
mico. Uma das principais funções 
do P no metabolismo vegetal envol-
ve os processos de transferência de 
energia constituindo as moléculas 
de ATP. Além disso, o P é um dos 
elementos constituintes dos ácidos 
nucléicos (RNA e DNA).

A escolha da fonte e modo de 
aplicação ainda representam alguns 
dos principais questionamentos 
quanto ao fornecimento de P para a 
cultura da soja. Sabe-se que os fos-
fatos mais solúveis proporcionam 
maior resposta no ano da aplicação, 
enquanto os fosfatos com baixa 
solubilidade têm menor eficiência 
inicial, mas, ao longo de cultivos 
sucessivos especialmente em áre-
as de plantio direto e/ou cultivo 
mínimo, as diferenças de eficiên-
cia entre fontes tendem a diminuir 
(Lana et al, 2007; Motomyia et al, 
2004; Ono et al, 2009; Resende et 
al, 2006).

A utilização de P na soja, cul-
tivada em solos de cerrado, aponta 
resposta até 120 kg/ha de P2O5. 
Estima-se que cerca de 20 kg/ha se 
acumula em sua biomassa ao longo 
do ciclo. (Lana et al, 2007).

Adubação fosfatada na cultura da soja
Leonardo Campos Faria1

Gilson Amaral Guardieiro2
De acordo com resultados de 

pesquisas recentes (Lana et al, 
2007; Motomyia et al, 2004; Ono 
et al, 2009; Resende et al, 2006b) 
uma alternativa para o manejo da 
adubação fosfatada seria a utiliza-
ção conjunta de fontes de média 
e alta solubilidade no processo de 
construção da fertilidade dos solos 
de cerrado. Um bom exemplo seria 
o uso de Fosfato Natural Reativo 
e Superfosfato Triplo. Neste caso, 
como alternativa viável, seria uma 
aplicação pré - plantio, à lanço em 
área total, do Fosfato Natural Rea-
tivo e a utilização do Superfosfato 
Triplo na linha de semeadura. 

A Fertilizantes Heringer S/A 
possui dentro do seu portifólio o 
Fosfato Natural Reativo Bayóvar e 
o Superfosfato Triplo enriquecido 
com 10 % de S para atender a essa 
demanda.

O FNR Bayóvar é um fosfato 
de origem sedimentar e orgânico, 
formado pela deposição e posterior 
decomposição de restos de animais 
marinhos, sendo proveniente da 
região de Bayóvar, no Peru. Segue 
abaixo a descrição das principais 
características do FNR Bayóvar:

• Possui 29 % P2O5 Total com 
14 % P2O5 solúvel em ácido cítri-
co e 32 % de Ca e vários outros ele-
mentos em baixas concentrações;

• Elevada superfície específica, 
macio e poroso, conferindo maior 
contato com a solução do solo e 
permitindo a liberação do fósforo 
às plantas com maior intensidade. 
Esse efeito caracteriza a alta reati-
vidade do produto;

• Fornece Fósforo e Cálcio em 
grandes quantidades às culturas;

• Liberação gradual e progressi-
va do fósforo - efeito residual;

• Não empedra;
• Produto farelado, fácil manu-

seio e uniformidade na aplicação;
• Alta densidade, diminui a per-

da por deriva;
• Não há incompatibilidade com 

outros produtos;
• Pode ser utilizado em diversas 

formulações;
O Superfosfato Triplo enrique-

cido com 10 % S já é uma fonte 
com 40 % de P2O5 altamente so-
lúvel indicada para ser utilizada 

na linha de plantio da soja. Uma 
primeira vantagem se refere a alta 
concentração de P apresentada per-
mitindo a aplicação de menores 
quantidades no plantio facilitando 
o manejo de adubação e outra van-
tagem esta no custo reduzido por % 
de P2O5 quando comparada a fon-
tes de P menos concentradas. 

O manejo da adubação fosfatada 
é um processo relativamente sim-
ples, no entanto merece a atenção 
de técnicos e produtores para que 
seja feito da forma mais adequada 
possível para que não haja deficiên-
cia e/ou excesso para que a cultura 
da soja possa crescer, desenvolver 
e expressar todo seu potencial pro-
dutivo.
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Após o início de ano 
de 2010 com os pre-
ços dos fertilizantes 

bem defasados chegamos ao 
final de 2010 com perspec-
tivas bem diferentes. Com 
um começo de 2011 de pre-
ços das comodities bastante 
aquecidos existe uma ten-
dência de negócios pouco 
mais lucrativos para toda a 
cadeia do agronegócio neste 
novo ano. Apesar dos fertili-
zantes Gefoscal ser de visão 
diferenciada na cadeia dos 
adubos fosfatados, sua per-
formance comercial sofreu 
também das mesmas dificul-
dades comercias que os ferti-
lizantes convencionais. 

Apesar destas dificuldades 
enfrentadas nos dois últimos 
anos, esta nova perspectiva 
de adubação de lavouras do 
Oeste da Bahia vem ganhan-
do espaço junto aos produ-
tores da região. Entendendo 
das necessidades nutricio-
nais das lavouras da região 
bem como da dinâmica dos 
nutrientes deste fertilizante 
nos solos aqui cultivados, 
percebe-se claramente a sin-
tonia deste fertilizante junto 

Fertilizantes Gefoscal no ano de 2010 e 
suas perspectivas empresarias para 2011

ao solo e as plantas culti-
vadas com este fertilizante. 
Com a consolidação de uma 
performance eficiente de re-
sultados a campo, a empresa 
Gefoscal, então, empenhou-
se bastante para investir no 
aumento de sua planta in-
dustrial. E, o fato principal 
foi acoplar ao seu misturador 
um aglutinador de minérios 
de forma a transformar o fer-
tilizante pó em um farelado 
grosso. Esta idéia inovadora 
é hoje a grande alavanca des-
te negócio pois sendo este 
fertilizante um farelado dire-
ciona, com isto, as operações 
de aplicação para uma forma 
mais facilitada tornando-a 
assim mais rápida, eficaz e 
precisa nos trabalhos a cam-
po do dia a dia.

Estamos entrando o ano 
de 2011 com este fertilizante 
tendo sido aplicado em áre-
as de todo o Oeste da Bahia. 
Foram negociado fertilizan-
tes para áreas grandes, mé-
dias e pequenas espalhadas 
por diversas fazendas e que 
estarão a prova de avaliações 
e conclusões sobre a me-
lhor forma de conduzir este 

fertilizante nas lavouras da 
região. Com esta visão trans-
parente, a empresa Gefoscal 
procurou investir em profis-
sionais capacitados. Refor-
mulou sua equipe de vendas 
dando ênfase a contratação 
de engenheiros agrônomos 
que são imprescindíveis no 
desenvolvimento de trabalho 
qualificado com o maior em-
basamento técnico possível.

Sabemos do caminho que 
temos a seguir e dos desa-
fios que iremos nos deparar 
ao longo desta jornada. So-
mos uma pequena empresa 
de fertilizante se comparada 
as grandes multinacionais e 
aos outros grupos que domi-
nam este mercado. Porem, 
temos um fertilizantes sem 
igual de uma riqueza inigua-
lável nascido aqui na nossa 
região então iremos com-
petir principalmente pelos 
preços mais baixos que cer-
tamente irão atrair cada vez 
mais negócios junto a nós. 
Desejamos boa safra a todos 
e, parabenizamos e agrade-
cemos a confiança daqueles 
que utilizaram os fertilizan-
te Gefoscal.



Março/2011 - Ano 03 - Nº 03 Página 23

Desenvolver um ferti-
lizante alternativo e 
natural que ofereça 

possibilidades diferenciadas 
frente aos adubos químicos dis-
poníveis no mercado é o grande 
desafio da empresa Gefoscal. 
Este fertilizante é uma nova 
alternativa e tem por carac-
terística ser de alta eficiência 
em sua absorção pelas plantas. 
Umas das diferenças entre este 
fertilizante e os adubos quími-
cos solúveis são possibilidades 
deste fertilizante oferecerem 
ao solo e conseqüentemente a 
planta vários nutrientes que são 
todos essenciais ao desenvolvi-
mento das plantas. Ao todo são 
11 nutrientes P, Ca, Mg, S, Si, 
Cu, B, Zn, Mn, Fe e Mo, todos 
estes nutrientes são de impor-
tância ao crescimento e desen-
volvimento das plantas. Dentre 
todos os nutrientes o foco prin-
cipal deste fertilizante são o P, 
o S e o Si. Estes três nutrientes 
parecem direcionar a forças dos 
resultados a campo dos fertili-
zantes Gefoscal. Uma interação 
no solo que em muito favorece 
a maior disponibilidade de fós-
foro no solo é entre o Silício e 
o Fósforo. Isto ocorre pelo fato 
do Si substituir o fósforo na fi-
xação pelas argilas e com isso 
favorecer esta maior disponibi-
lidade de P as raízes das plantas. 
Também, as vantagens do Silí-
cio dentro da planta de modo a 
exercer uma proteção ao ataque 

Gefoscal fertilizante fosfatado enriquecido 
com mais 10 outros nutrientes

de moléstias diversas têm sido 
constantemente observadas. 
Quanto ao Enxofre, este nutrien-
te é alvo de atenção dos técnicos 
da região por favorecer tanto a 
parte nutricional da planta bem 
como no desenvolvimento ra-
dicular em ambientes de maior 
profundidade no solo.

A Gefoscal tem demonstra-
do bastante responsabilidade 
quanto a indicação deste fertili-
zante em áreas recém abertas ou 
que ainda não apresentam uma 
fertilidade média bem definida. 
Como sua forma de aplicação é 
a lanço, existe a necessidades, 
em alguns casos, e culturas, de 
adubação de fósforo solúvel na 
linha. A adubação de fósforo na 
linha de plantio é fundamental 
em determinadas fases de cul-
tivo do solo. Independente do 
tipo de fosfato utilizado a adu-
bação a lanço é uma forma de 
manejo que deve ser planeja-
da e executada quando o solo 
já estiver em condições plenas 
de fertilidade. A adubação fos-
fatada a lanço é hoje prioriza-
da frente aos produtores pelas 
inúmeras vantagens oferecidas, 
principalmente durante o plan-
tio. Sendo assim, o fertilizan-
te Gefoscal atende a demanda 
de aplicação de fósforo a lan-
ço exigida pelos produtores. 
Quando comparado ao fósforo 
solúvel o fosfato Gefoscal de 
fato apresenta uma dinâmica de 
menor fixação as argilas quan-

do aplicado a lanço e tem então 
maior capacidade de aumentar 
o peso de grãos e capulhos das 
lavouras por esta baixa fixação 
`as argilas do solo.

Todas estas colocações de 
pouco ou nada têm valor fren-
te ao grande laboratório de 
pesquisa existente que são as 
fazendas que cultivaram suas 
lavouras com este fertilizante. 
Saber das possibilidades ofe-
recidas por este fertilizante é 
importante mas quem irá dizer 
seu real valor são as plantas 
pois “como podemos enganar 
uma planta”. Então, não exis-
tem milagres nem produtos 
milagrosos a fertilidade do 
solo é um conjunto que en-
volve a calagem, a gessagem, 
fosfatagem, a potassagem, o 
nitrogênio e também os micro-
nutrientes. Mas não podemos 
nos esquecer da fase biológica 
no solo que envolve a matéria 
orgânica, os microorganismos 
e a palhada. Também junto ao 
plantio direto que representam 
a vida e a sustentação de todo 
o investimento realizado ao 
solo por meio dos corretivos 
e fertilizantes. O fertilizante 
fosfatado Gefoscal é um elo 
importante nesta corrente, pois 
sendo trabalhado com bastante 
rigor técnico agronômico po-
derá vir a ser um grande aliado 
aos produtores e as lavouras 
diversas cultivadas no Oeste 
da Bahia e outras regiões.
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Essa pergunta, nada fácil 
de ser respondida, é fei-
ta por vários produtores 

antes do início de cada safra. 
Questões como clima, economia, 
fertilidade, plantas daninhas, pra-
gas e doenças atuam sempre para 
limitar a produtividade das lavou-
ras brasileiras. Mesmos assim, 
ano após ano o agricultor, sempre 
com muita perseverança e dedi-
cação, vêm tornando o país uma 
referência mundial em produção 

de alimentos, como soja, algodão, 
milho, café, entre outras.

A cultura da soja representa 
hoje a maior área cultivada em 
todo o país e é responsável pela 
geração de recursos e divisas aos 
mais diversos segmentos da eco-
nomia. Porém, assim como qual-
quer cultivo agrícola, sofre a in-
terferência de diversos problemas 
fitossanitários que podem reduzir 
ou até mesmo inviabilizar sua 
produtividade, acarretando perdas 
e prejuízos aos agricultores.

O tratamento químico de se-
mentes é uma grande ferramenta 
para evitar que vários problemas 
fitossanitários possam ser trans-
mitidos via semente. Dentre as 
principais moléstias se destacam 
as doenças. Somente na cultura 
da soja são 10 as principais do-
enças que podem ser transmi-
tidas ou associadas à semente. 
Dentre os principais problemas 

Como evitar problemas?
que as doenças podem causar es-
tão redução do stand da cultura, 
a distribuição aleatória de plan-
tas, introdução de patógenos na 
lavoura, ocorrência precoce de 
doenças e, consequentemente, o 
aumento de inóculo na área.

Algumas doenças podem ficar 
anos na área de produção agríco-
la, como é o caso do Sclerotinia 
sclerotiorun, fungo causador do 
Mofo Branco, doença que ataca 
as culturas de soja, algodão, fei-
jão e mais de 300 outras espécies 
de plantas por todo o mundo. Os 

sintomas característicos dessa 
doença são lesões encharcadas 
que podem ocorrer nas hastes, ra-
mos e vagens. Produzem estrutu-
ras de resistência, os escleródios, 
capazes de sobreviver no solo 
por mais de 10 anos. O Fungo 
ainda pode ser disseminado por 
implementos agrícolas e, princi-
palmente, via semente.

A IHARA, empresa de de-
fensivos agrícolas há mais de 
45 anos no mercado brasileiro, 
sempre focada nos desafios da 
agricultura e ao lado do produtor, 
inova mais uma vez lançando o 
primeiro e único fungicida para 
tratamento de sementes compro-
vadamente eficaz contra Mofo 
Branco e demais doenças da soja 
transmitidas via sementes.

O CERTEZA é um fungici-
da que combina ação sistêmica 
e de contato. Graças a essa ca-
racterística é capaz de controlar 
várias doenças que atacam e são 
transmitidas via semente de soja, 
como Sclerotinia sclerotiorum, 
Fusarium, Phomopsis, Cercospo-
ra, Colletorichum, Rizoctonia e 
Aspergillus spp. Proporciona pro-
teção no momento do tratamento 
até o desenvolvimento inicial da 
planta, impedindo que novos sur-
tos desses fungos aumentem na 
propriedade. Além desses benefí-
cios, o CERTEZA é desenvolvido 
com uma inovadora tecnologia 
em formulação, que propicia uma 
excelente cobertura, distribuição 
e aderência na semente.

Alguns problemas ainda não 
poderão ser previstos e evitados 
antes que ocorram, mas para ter 
CERTEZA de uma lavoura pro-
tegida e produtiva, conte com a 
IHARA e seus produtos.

* Engenheiro agrônomo e con-
sultor técnico de culturas da IHARA.

* José Adolpho Bonadio Furtado

Planta de soja atacada por Mofo branco (à esquerda.) e apotécio de sclerotinia sclerotiorum (mofo branco) em área 
produtora de soja (à direita).
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Nas últimas safras de soja, 
o aumento da incidência 
de lagartas em vários 

estados exigiu modificações no 
manejo e mudanças nas doses de 
defensivos utilizados até então 
para seu controle. Desde então, 
o complexo de lagartas da soja 
e falsa-medideira ganha a aten-
ção da equipe de profissionais da 
FMC Agricultural Products, em 
busca de soluções tecnológicas 
eficazes e apropriadas aos fatores 
de infestação mais atuais.

As lagartas falsas-medidei-
ras, de uma maneira geral são 
mais difíceis de ser manejadas 
que as lagartas-da-soja. Além 
disso, enquanto a lagarta-da-
soja ataca a parte superior da 
planta de soja e é facilmente 
constatada pelo agricultor, a 
falsa-medideira ocorre no terço 
médio da planta e só é notada 
quando já causou seu dano – 
por habitar o baixeiro da plan-
ta, essa espécie se expõe menos 
aos inseticidas aplicados. Na 
soja transgênica há ainda que 
levar em consideração que essa 
cultura ocorre especificamente 
com a quase ausência de inva-
soras, os inimigos naturais das 
lagartas falsas-medideiras tor-
naram-se escassos e até ausen-P
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tes nas lavouras, o que tem fa-
vorecido a ocorrência de surtos 
destas lagartas.

 O Talstar 100 EC, age por 
contato e ingestão, e proporciona 
excelentes resultados para o con-
trole das lagartas e percevejos, ao 
mesmo tempo em que promove 
supressão em ácaros. Tem baixa 
solubilidade, o que confere uma 
persistência maior nas folhas da 
soja (maior possibilidade do in-
seto ter contato/exposição ao 
produto). Trata-se de um produto 
moderno, seguro que traz extra 
proteção com economia. 

O produto é uma nova opção 
no controle de lagartas e perce-
vejos, cujo principal benefício é 
sua ação prolongada em relação 
aos demais inseticidas.

O Dipel® é um inseticida bio-
lógico de ocorrência natural que 
controla eficazmente lagartas fal-
sas medideiras. A solução destrói 
as lagartas de importância eco-
nômica, mas não os insetos be-
néficos, predadores naturais das 
mesmas. Além disso, tem ação 
residual, o que permite uma efe-
tiva proteção à lavoura.

Controle biológico seletivo 
com baixa toxicidade, atuando 
no sistema digestivo. Ideal para 
manejo de resistência de pragas.

*Por Gustavo Canato

* Gerente de Produtos Inseticidas da FMC Agricultural Products
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A soja é uma planta sensível ao 
fotoperiodismo, sendo que os 
atrasos na operação de semea-

dura resultam na redução do período de 
vegetação, fazendo com que o final do 
período juvenil aproxime-se do dia em 
que as plantas se encontram aptas para 
a fase reprodutiva, sendo que terão me-
nos tempo para realizar o enchimento 
de grãos, causando quedas na produti-
vidade. E esse fenômeno é aplicado à 
totalidade das cultivares de soja. Exis-
tem relatos de perdas médias de até 24 
kg/ha de grãos por dia de atraso nas 
operações de plantio para as cultivares 
FT Cometa e BRS 133, no Estado do 
Paraná. Em função disso, as recomen-
dações oficiais para a cultura da soja, 
nas diversas regiões produtoras do Bra-
sil, levam em consideração a influência 
do fotoperiodismo.

A mecanização pode atingir 25% 
do custo total na grande maioria das 
áreas.  A sensibilidade da cultura às 
épocas de realização das operações 
afeta o planejamento de sistemas me-
canizados, à medida que restringe o 
seu período de execução e eleva a ne-
cessidade de máquinas.

Surge então o conceito da pontu-
alidade, pouco conhecido no Brasil, 
e definido como a capacidade de se 
efetuarem as operações na época em 
que a qualidade e/ou quantidade de um 
produto são otimizadas. Utilizar má-
quinas de pequeno porte ou em núme-
ro abaixo do recomendado acarreta em 
limitar a capacidade de execução das 
operações, podendo gerar prejuízos na 
produtividade da soja. E o contrário, 
máquinas superestimadas ou em quan-
tidades excessivas, acarreta em um 
maior custo final, graças a subutiliza-
ção dos equipamentos. 

Os elevados volumes de fertilizan-
tes normalmente utilizados na semea-

Figura 1 – Influência do fertilizante nos tempos totais na operação de semeadura
da soja (Matos, 2007 – Dissertação de Mestrado – ESALQ/USP)

dura da soja possuem uma relação in-
versa com a pontualidade, implicando 
em maior número de reabastecimentos 
da semeadora-adubadora, o que influi 
diretamente na redução da eficiência 
da operação, podendo gerar atrasos 
na implantação da cultura e redução 
da produtividade, caracterizando o 
custo indireto da mecanização. Isso é 
cenário comum na região do cerrado, 
responsável por 30% da produção de 
soja do País. 

Pesquisadores propõem a utiliza-
ção de técnicas que melhorem a efici-
ência da operação de semeadura, como 
a redução das doses de fertilizantes na 
semeadura, ou até a antecipação total 
da adubação e realização do plantio 
sem fertilizantes. Com isso, a pontua-
lidade é de mais fácil obtenção, sendo 
fator determinante para a diminuir o 
custo operacional e aumentar a renda 
líquida.    

Por exemplo, numa propriedade 
de 1.500 ha, comparando um sistema 
convencional de plantio de soja, com 
aplicação de uma dose média de 450 
kg/ha de fertilizante no sulco de seme-
adura, contra um plantio somente com 
sementes, com antecipação total da 
adubação: os tempos de abastecimento 
e de deslocamento do maquinário se 
apresentam mais dispendiosos no sis-

tema convencional, 
sendo a diferença 
basicamente decor-
rente dos tempos 
de abastecimento 
de fertilizantes (Fi-
gura 1). Com isso, 
o tempo útil de 
trabalho diário va-
riou de 59,7% para 
o sistema conven-
cional, chegando a 
72,3% no sistema 
sem fertilizantes, 
um aumento de 
21,3% na eficiência 

Figura 2 –  Dosagem do fertilizante afetando números e tempos totais de
abastecimentos (A) e custo operacional e número de conjuntos re-
queridos (B) na operação de semeadura da soja (Matos, 2007 – Dis-
sertação de Mestrado – ESALQ/USP)

Pontualidade nas Operações do Plantio de Soja

* Fabio Vale

do plantio.
Se a retirada total do fertilizante 

traz um ganho de rendimento e um 
ajuste da pontualidade, existe também 
uma influência marcante das doses 
do fertilizante no número e tempo de 
abastecimentos, no número de conjun-
tos trator-semeadora necessários para 
se alcançar a pontualidade, e também 
no custo operacional da semeadura da 
soja, quando se pensa no mesmo tipo 
de maquinário e tamanho de área cita-
dos no exemplo anterior (Figura 2). O 
tempo total de abastecimento apresen-
tou uma diminuição de 50% quando 
se reduziu a quantidade de fertilizan-
tes de 400 para 200 kg/ha. E o custo 
operacional apresentou um redução de 
até 38% em função dessa mesma dimi-
nuição nas doses, sendo grande parte 
decorrente de economias de combustí-
vel. Para um plantio de 1500 ha dentro 
da pontualidade mostrou ser possivel 
a diminuição de um conjunto trator-
semeadora a cada redução de 200 kg/
ha na dosagem do fertilizante.

Pode-se concluir como muito im-
portantes para os produtores de soja 
uma adequação entre as capacidades 
de mecanização e o período de plantio, 
buscando um balanço entre a pontua-
lidade e os retornos financeiros ade-
quados. O fertilizante é um insumo 
que apresenta uma grande influência 
na relação entre esses fatores. O uso 
de formulações mais concentradas e 
a adequação das dosagens do fertili-
zante pode se tornar um diferencial no 
processo, porém sempre lembrando de 
se considerar a dosagem e balanço de 
nutrientes (não esquecer das necessi-
dades de enxofre, magnésio e micro-
nutrientes), as condições de solo e cli-
ma, e as características do maquinário 
presente na propriedade.

Agrônomo Sênior, Doutor em 
Solos e Nutrição de Plantas, Mosaic 

Fertilizantes do Brasil Ltda
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Na década de 80 costu-
mávamos associar a 
agricultura brasileira a 

um processo produtivo de baixa 
tecnologia. De certa forma não 
estávamos equivocados, pois uti-
lizávamos equipamentos obsole-
tos e a genética não era utilizada 
em larga escala na agricultura. 
Quando comparamos as produ-
tividades obtidas na década de 
80 com as obtidas em 2010 per-
cebemos uma diferença muito 
significativa. Questionamo-nos 
quais fatores promoveram este 
ganho produtivo tão signifi-
cativo? Com certeza podemos 
pontuar algumas evoluções que 
contribuíram significativamente 
com a mudança deste cenário:

a) Genética: Com certeza a 
genética teve um papel funda-
mental desenvolvendo novas 
variedades, híbridos e a inser-
ção da transgenia em nosso dia 
a dia.

b) Máquinas e implementos 
agrícolas: Hoje utilizamos trato-
res, colheitadeiras e implemen-
tos que possuem alta tecnologia 
e que colaboram para um plantio 
e uma colheita mais eficiente.

c) Sistemas de plantio: Com a 
evolução das máquinas também 
houve a evolução dos sistemas 
de plantio. A adoção do cultivo 
mínimo e plantio direto promo-
vem a produção agrícola mais 
eficiente e com menor impacto 
ambiental.

A evolução na agricultura

d) Defensivos: Os defensi-
vos, com moléculas mais efi-
cientes e seletivas reduzem as 
perdas e o impacto ambiental.

e) Fertilizantes: Um dos fa-
tores que mais influenciou o au-
mento da produtividade no Bra-
sil, nos últimos trinta anos, foi o 
aumento no uso de fertilizantes. 
É inegável a importância desse 
insumo para manter as atuais 
produtividades de grãos obtidas 
pelo agricultor brasileiro (Beni-
tes, 2009).

Nestes 30 anos aumenta-
mos a quantidade do uso dos 
fertilizantes, mas as pesquisas 
sobre a eficiência das aduba-
ções demonstram que o baixo 
aproveitamento dos nutrientes 
é um dos grandes problemas da 
adubação. Quando realizamos 
a adubação de um solo ácido, 
aproveitamos em média 39% da 
adubação NPK fornecida (Vide 
quadro 01).

Segundo Benites (2009), ain-
da utilizamos recomendações 

de adubação que 
preconizam que 
cerca de 40 a 
70% do fósforo 
e 20 a 30% do 
potássio, aplica-
dos anualmente 
ao solo, não são 
absorvidos pelas 
plantas, devido a 
diferentes meca-
nismos.

Quase tudo 
evoluiu, as má-

quinas, sementes, defensivos, 
formas de aplicação dos insu-
mos, mas os principais ferti-
lizantes que utilizamos hoje 
foram desenvolvidos entre os 
séculos XVIII e XX. O mais 
novo entre eles são os Fosfato 
Amoniados (MAP e DAP) que 
possuem 95 anos de mercado. 
(Vide quadro 2)

Pelos fatos expostos acima, 
acreditamos que a agricultura 
moderna necessita de fertili-
zantes mais adaptados as suas 
necessidades, que possam ser 
aplicados em condições climáti-
cas desfavoráveis, com menores 
perdas por volatilização, fixação 
e lixiviação, que possuam um 
melhor aproveitamento dos nu-
trientes. Desta forma atendendo 
as necessidades dos produtores e 
das plantas.

Bibliografia Consultada
Benites, V. M. Eficiência dos 
fertilizantes em sistema de plan-
tio direto. EMBRAPA SOLOS, 
Rio de Janeiro, RJ,2009. 6p. 
EMBRAPA – EMPRESA 
BRASILEIRA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA. Projeto     
“Racionalização do uso de insu-
mos”. Sub-projeto “Pesquisa em 
racionalização de fertilizantes e 
corretivos na agricultura”. Bra-
sília, DF, 1980. 78 p.
Prochnow, L. I. et. all. Tecnolo-
gia no setor de fertilizantes: Vi-
são Agronômica Forum  brasi-
leiro de fertilizantes. Piracicaba, 
SP, 2006. 36p.





O CESB é uma enti-
dade sem fins lucra-
tivos de interesse 

social (OSCIP) criado em 
2007, com o propósito de de-
senvolvimento de estratégias 
para  a cultura da soja.Bus-
cando identificar os entraves 
para o aumento da produti-
vidade o CEBS elaborou um 
diagnóstico considerando as 
regiões de alta e de baixa pro-
dutividades; com base neste 
definiu pilares que sustentam 
os seus objetivos que são: 
Pesquisa e desenvolvimen-
to, transferência tecnológica, 
Educação, Governança Cor-
porativa, Normas e Regula-
mentação e Organizacional e 
Marketing.

A definição da missão do 
CESB demonstra em síntese 
seus objetivos que é de “De-
senvolver estratégias para 
mobilizar os agentes da ca-
deia produtiva e incrementar 
a produtividade com susten-
tabilidade econômica, social 
e ambiental da cultura da 
soja no Brasil”.

  Os objetivos eleitos são:
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● Elevar os patamares 
de produtividade da soja no 
Brasil dos atuais 2.941 kg/ha  
(CONAB safra 08/09) para 
4.000 kg/ha, no cerrado até 
2015 e no Sul até 2020;

● Criar um ambiente para 
que o uso da tecnologia seja 
mais difundida e, utilizada 
pelos sojicultores e

● Ter a plataforma tec-
nológica CESB como re-
ferência e símbolo de alta 
produtividade, rentabilidade 
e sustentabilidade para o so-
jicultor. 

 Estrategicamente o CESB 
elegeu como primeira ação a 
transferência de tecnologia, 
utilizando para isto o De-
safio Nacional de Máxima 
Produtividade que tem como 
objetivos:

- Estabelecer novos pata-
mares de produtividade

- Transformar como fer-
ramenta de transferência  de 
tecnologia e

- Criar um ambiente de 
aprendizado e inovações tec-
nológicas

Neste caso o produtor 

aplica todo seu conhecimen-
to e de seu técnico orientador,  
para em uma área de até 5 há, 
buscar a máxima produtivi-
dade.No Desafio Nacional 
de Máxima Produtividade da 
Soja 2009-2010, o produtor 
Leandro Ricci de Mamborê 
no estado do Paraná obteve a 
produtividade de 108,35 scs/
ha. Ficando a média nacional 
em plantio não irrigado em 
4.000kg/ha e em área irriga-
da 4.540kg/ha.

Neste ano de 2011 o desa-
fio Nacional de Máxima Pro-
dutividade 2010-2011 atingiu 
1.185 áreas inscritas, como o 
clima está sendo favorável 
acreditamos que o recorde 
poderá ser quebrado.

O CESB promoverá o II 
Fórum Nacional de Máxi-
ma Produtividade da Soja 
em Brasília no mês de junho 
e Workshops Regionais de 
Máxima Produtividade em 
todas regiões nos meses de 
julho e agosto. 

Para mais informações 
sobre o CESB acesse o site: 
www.cesbrasil.org.br
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