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O solo: alicerce do potencial produtivo 

Fonte: Adaptado de Franchini et al. (2016)

O solo: alicerce do potencial produtivo 

CESB: áreas com mais de 85 sc/ha de soja no Paraná



O solo: alicerce do potencial produtivo 

Fonte: Adaptado de Franchini et al. (2016)

O solo: alicerce do potencial produtivo 

Ambientes de Produção de soja no Paraná
(Dados de 14 safras: produtividade, temperatura e precipitação)

“Propício a investimentos (cultivares, fertilização, defesa fitossanitária e maquinário)

para altas produtividades, aproveitando a melhor oferta ambiental”  
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Culturas anuais
(Sousa et al., 2010)

Soja Piauí
(Petter et al., 2012)

Só fertilizantes não fecham a absorção de nutrientes pelos 

cultivos: não se aproveita 100% da adubação numa safra

Elaboração: Álvaro Resende
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O solo: alicerce do potencial produtivo 

> Estocagem

> Ciclagem

↓ ↓ ↓

< Perda

↓ ↓ ↓

> Eficiência



Fotos: Álvaro Resende

Potencial  de  desenvolvimento 

radicular do milho em solo sem 

restrições físicas e químicas,

aos 10 DAS (estádio V1).

Condições de campo

O solo: alicerce do potencial produtivo 



Importância da fertilidade no perfil

Elaboração: Álvaro Resende

Safrinha
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Safrinha

Importância da fertilidade no perfil



O solo: alicerce do potencial produtivo 

Fonte: Adaptado de CESB

Como é o solo nas áreas top de produtividade?
(Campeão Sul – 2015 a 2018)

Importância da fertilidade no perfil



Elaboração: Álvaro Resende

Construção da fertilidade no perfil =

aprofundamento radicular =

acesso aos nutrientes e água =

incorporação de carbono = 

qualidade física = 

atividade biológica!

Importância da fertilidade no perfil
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Elaboração: Álvaro Resende

Importância da fertilidade no perfil

Construção da fertilidade no perfil =

aprofundamento radicular =

acesso aos nutrientes e água =

incorporação de carbono = 

qualidade física = 

atividade biológica!
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Produção devida ao

nutriente disponível

no solo

Fertilidade construída
Elaboração:  Álvaro Resende

Sistemas intensivos requerem fertilidade construída

Construindo ambientes de alto potencial



Elaboração:  Álvaro Resende

Sistemas intensivos requerem fertilidade construída

Construindo ambientes de alto potencial



Valores de referência para o estabelecimento de ambientes de 

produção intensiva de grãos no Paraná (0-20 cm) 

* P e K extrator Mehlich 1. S extrator Ca(H2PO4)2. B extraído água quente. Cu, Mn e Zn extrator Mehlich 1.

Fonte: Adaptado de SBCS/NEPAR (2017)

Construindo ambientes de alto potencial



Valores de referência para o estabelecimento de ambientes de 

produção intensiva de grãos no Centro-Sul do Paraná (0-20 cm) 

Construindo ambientes de alto potencial

* P e K extrator Mehlich 1. S extrator Ca(H2PO4)2. B extraído água quente. Cu, Mn e Zn extrator Mehlich 1.

Fonte: Adaptado de Fontoura et al. (2015) e CQFS – RS/SC (2004)



Valores de referência para o estabelecimento de ambientes de 

produção intensiva de grãos no RS e SC (0-20 cm) 

Construindo ambientes de alto potencial

* P e K extrator Mehlich 1. S extrator Ca(H2PO4)2. B extraído água quente. Cu, Mn e Zn extrator Mehlich 1.

Fonte: Adaptado de CQFS – RS/SC (2004)



Monitoramento permanente do sistema para diagnóstico 

seguro e tomada de decisão eficaz

Fonte: Resende et al. (2016)

Construindo ambientes de alto potencial



Monitoramento permanente do sistema para diagnóstico 

seguro e tomada de decisão eficaz

Elaboração: Álvaro Resende

Construindo ambientes de alto potencial
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Construindo ambientes de alto potencial



Elaboração: Álvaro Resende

Construindo ambientes de alto potencial

Valores de pH do solo e disponibilidade de nutrientes



Construindo ambientes de alto potencial

Papel do cálcio no crescimento radicular

Fonte: Sousa (2013) Fonte: http://wikiciencias.casadasciencias.org

Absorção de cálcio é mais intensa em raízes jovens. Para 

crescer, a raiz precisa “encontrar o cálcio pelo caminho”.



Construindo ambientes de alto potencial

Cortesia: Prof. Afredo Scheid Lopes

Movimento de nutrientes no perfil conforme o par iônico

CaCl2 Ca(NO3) 2 Ca(SO4)2 CaCO3 CaHPO4



Fonte: Sousa (2013) Fonte: Sousa & Ritchey (1986)

Papel do Ca na distribuição do sistema radicular no perfil de 

solo de Cerrado

CaCO3 vs Ca(SO4)2

Construindo ambientes de alto potencial



Aplicação superficial de calcário: 

reação e mobilidade no solo são lentas

Fonte: Caires (2013)

Correção 

proporcional à 

dose e ao tempo 

após a aplicação

Construindo ambientes de alto potencial



Como potencializar a correção da acidez em profundidade?

Efeitos corretivos de calcário e gesso 

Fonte: Caires et al. (2001)

Calcário superficial 

e gesso se 

complementam

Construindo ambientes de alto potencial



Construindo ambientes de alto potencial

Foto: Embrapa Cerrados

Efeitos do gesso 



Construindo ambientes de alto potencial

Fonte: Sousa e Lobato (2004)

Critérios tradicionais para a gessagem



Construindo ambientes de alto potencial

Fonte: Caires e Guimarães (2018); Tiecher et al. (2018)

Novos critérios para a gessagem: SPD no Sul do Brasil

m% > 10

Ca2+ < 3,0 cmolc.dm-3

NG (t/ha) = [0,6 x t – Ca em cmolc dm-3)] x 6,4

* Subsuperfície

Com acidez:   - gramíneas sempre respondem

- soja, somente sob déficit hídrico

Com baixa acidez: doses  > 6 t/ha ↓ produtividade



Construindo ambientes de alto potencial

Dinâmica do fósforo em solos tropicais

Elaboração: Álvaro Resende



Elaboração:  Álvaro Resende

Papel do fósforo no crescimento radicular

Construindo ambientes de alto potencial



Fonte: Embrapa Milho e Sorgo (não publicado)

Arranque inicial: adubação no sulco (MAP)

Construindo ambientes de alto potencial



Produtividade de soja (kg/ha) em resposta à disponibilidade de P 

de 0-10 cm e 10-20 cm, em Rio Verde – GO (2º ano)

Fonte: Oliveira Junior & Castro (2013), citados por Francisco & Câmara (2013)
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Elevada disponibilidade 

de P na superfície nem 

sempre garante alta 

produtividade: 

 Diagnóstico da 

“camada arável”

Construindo ambientes de alto potencial



Elaboração: Álvaro Resende

Solos funcionam como uma conta bancária e variam quanto ao 

tamanho da “poupança” existente por trás do saldo disponível

Como ganhar estabilidade de produção?

Manutenção de ambientes produtivos



Perdas de matéria orgânica do solo (MOS) e da capacidade de troca 

de cátions (CTC), após 5 anos de preparo convencional e 

monocultivo de soja no Oeste da Bahia

Fonte: adaptado de Silva et al. (1994)

Manutenção de ambientes produtivos



Intensificação vegetativa – efeitos de fisiologia, arquitetura de raiz 

e microbiota associada: 
Criação de um estoque de “nutrientes circulantes”

47 DAP Crescimento rápido

Fonte: Raven et al. (2001)

Micorriza x P

Braquiária e 

milheto: sistema 

radicular robusto.

Eficiente

aproveitamento e

mobilização de

nutrientes no 

perfil. 

K P

Elaboração: Álvaro Resende

Maior controle dos fluxos de nutrientes pelo componente vegetal                    

e atividade biológica

Manutenção de ambientes produtivos



Manutenção de ambientes produtivos

Boas práticas bem definidas e disseminadas sobre calagem, 

gessagem e adubações corretivas para construção da 

fertilidade de solos deficientes

* Adubações de manutenção: dificuldade de se estabelecer um 

manejo padrão para diferentes sistemas. 

 Condicionantes locais devem ser considerados. 

 Requer maior acompanhamento técnico.



Doses de N, P2O5 e K2O na adubação do milho safrinha em 

regiões do Mato Grosso (% de propriedades, n = 121) 

Fonte: Circuito Aprosoja/Embrapa - Resende et al. (2016)

Manutenção de ambientes produtivos
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Manutenção de ambientes produtivos

Em solo com fertilidade construída, a adubação é determinada 

conhecendo-se as taxas de extração e exportação de nutrientes

Extração

Exportação

Extração - Exportação
Ciclagem

Elaboração: Álvaro Resende

 A adubação de manutenção deve pelo

menos repor o exportado na colheita

 Solos com alta fertilidade sustentam a

produtividade por um ou mais cultivo

sem adubação (ver conveniência)



Manutenção de ambientes produtivos

Exportação de nutrientes em grãos de soja

Fonte: Adaptado de Embrapa (n.p.)

Atualização dos valores de referência pela Embrapa Soja.

54                    11                    22                 2,8                2,5                   2,8 

N                  P2O5 K2O                Ca                 Mg                   S



Manutenção de ambientes produtivos

Exportação de nutrientes em grãos de milho

Fonte: Adaptado de Duarte et al. (2017)

Atualização dos valores de referência: média de 197 amostras, 41 genótipos, safra 

ou segunda safra, diferentes regiões.



Milho safrinha: adubação do sistema com lastro na soja

≠ 60%

devido à

chuva?

Difícil 

previsibilidade

Exportação (kg/ha): N     P2O5 K2O

Safrinha típica (80 sc/ha): 68  16       16

Safrinha “boa” (130 sc/ha): 111  27    27

Elaboração:  Álvaro Resende

Lucas do Rio Verde – MT 

Adubação de safra/safrinha??

Adubação de sistema??

Manutenção de ambientes produtivos



Manutenção de ambientes produtivos

Demanda de nutrientes pelo milho conforme 

a “intensidade” de produção

Fonte: Resende et al. (2016 a,b);  Simão et al. (2017)



Elaboração: Álvaro Resende

Manutenção de ambientes produtivos

Gerenciamento baseado em informação integrada:

. Disponibilidade dos nutrientes no solo

. Quantidades extraídas e exportadas pelas culturas

. Créditos de ciclagem no sistema (N)

. Expectativa de produtividade a cada safra

. Eficiência de aproveitamento dos fertilizantes



Elaboração: Álvaro Resende

Manutenção de ambientes produtivos

Rentabilidade/estabilidade: foco na adubação de restituição



Elaboração: Álvaro Resende

Manutenção de ambientes produtivos

Balanço de nutrientes no sistema:



Considerações finais

Cultivos de alta intensidade pressupõem solo de fertilidade

construída.

Ca e P no perfil são fundamentais para o aprofundamento

radicular, tornando as plantas capazes de tolerar mais os

veranicos e outros estresses.

 Meta: aumentar matéria orgânica e garantir disponibilidade de

todos os nutrientes no perfil do solo sempre acima de limites

mínimos, definidos para cada ambiente, o que dará maior

estabilidade ao sistema.

Safras “cheias” implicam na redução dos estoques de

nutrientes, por isso o histórico de produtividade e o balanço de

nutrientes são sempre importantes no manejo futuro.

 Diagnósticos mais frequentes, integrando o histórico de

fertilidade do solo e produtividades obtidas permitem aprimorar

o manejo para maior eficiência da adubação .



http://www.ipni.net/publication/ia-brasil.nsf

http://www.ipni.net/publication/ia-brasil.nsf/0/8588B6C6DF2DB5FD832580AD00403F02/$FILE/Page1-19-156.pdf

Considerações finais



Obrigado!

alvaro.resende@embrapa.br


