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condições de sistema de plantio convencional
e em clima temperado, onde a possibilidade
de mais de um cultivo por ano agrícola é rara
devido a condições de clima desfavorável para
tal.
Apenas em algumas situações têm sido

observada a antecipação de aplicação de
macronutrientes, por exemplo, sobre uma
cultura de adubação verde ou pastagens e,
esta tomada decisão é guiada mais por

Os princípios da adubação de sistemas

O conceito de Adubação de Sistemas tem
como base a ciclagem biológica de nutrientes
entre as fases de um sistema de rotação
buscando a máxima eficiência de uso de
nutrientes, reduzindo entradas, evitando perdas
e mantendo a fertilidade do solo a longo prazo.
Esta abordagem contrasta com o típico

paradigma de fertilização especificamente para
uma cultura, a qual na maioria das vezes é feita
para a cultura de grãos. A Adubação de
Sistemas considera todas as culturas envolvidas
na rotação (pastagens e culturas agrícolas) no
esquema de transferência de fertilização entre
os cultivos como um componente chave (Figura
1). A transferência de nutrientes entre as
culturas pode se dar diretamente via formas
inorgânicas ou indiretamente via formas
orgânicas resultantes dos processos de
mineralização.
Tradicionalmente as recomendações de

adubação são feitas considerando as
necessidades e a eficiência de uso dos
fertilizantes apenas para a cultura que está
sendo implantada. O efeito residual destas
fertilizações, bem como as modificações que
estas podem causar no sistema solo-planta-
animal são raramente avaliadas como possível
motivo para redução de aplicação de insumos.
Tal atitude tem sua fundamentação na

interpretação de conceitos químicos tradicionais
de fertilidade de solo e nutrição de plantas, os
quais foram concebidos na sua maior parte em
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Figura 1. Ciclagem de nutrientes promovendo
a transferência de nutrientes entre os
diversos componentes do sistema (solo-
planta-animal) e entre as fases de rotação de
culturas (pastagens-lavouras).
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exportação do elemento. Normalmente esta
recomendação varia de 60 a 90 kg/ha de K2O.
Quando estas quantidades são comparadas aos
valores da Figura 2 observa-se que a referida
adubação de reposição não se equivale nem a
metade da quantidade de K exportada e nem a
¼ da quantidade de K de reserva do
compartimento solo e palhada.
Ao utilizar-se a filosofia de adubação de

sistemas estes compartimentos passam a ser
preponderantes para que as recomendações de
adubações e calagem tornem-se mais
econômicas, eficientes e que ofereçam menores
riscos ao meio-ambiente.
A maior eficiência de ciclagem de nutrientes

e o consequente melhor aproveitamente de
nutrientes nos sistemas de cultivo tropicais e
sub-tropicais do Brasil pode ser atribuída aos
sequintes fatores:

Sistema de Plantio Direto

A adoção do sistema de plantio direto, seja
este aliado ou não a atividades de integração
lavoura-pecuária, possibilitou com que surgisse
mais um compartimento de armazenamento
dos nutrientes para sua futura liberação. Nos
sistemas de plantio convencional, a atividade
de revolvimento do solo provoca a incorporacão
de oxigênio no perfil do solo, fazendo com que
os processos de decomposição da matéria
organica e mineralização de nutrientes seja
acelerado ocasionando a disponibilização dos
nutrientes na solução do solo antes que exista
uma quantidade adequada de raízes de plantas
que possam absorvê-los, deixando-os, desta
forma, sujeitos aos processos de perdas de
nutrientes, principalmente processos de
lixiviação.

fatores logísticos, tais como velocidade de
plantio, do que devido a fatores técnico-
científicos. Além disso, outra preocupação
normalmente mencionada quanto a
necessidade de aplicação dos três
macronutrientes é a exportação de nutrientes
feita via grãos.
De fato, a exportação de nutrientes,

ocorre em relativa grande quantidade via
colheita, o que poderia levar a exaustão da
fertilidade do solo. No entanto, existem
outros componentes do sistema que
“armazenam” nutrientes e que comumente
são desconsiderados. Assim sendo, nutrientes
também são encontrados no solo, nos restos
de palhada que ficam sobre o solo após a
colheita, imobilizados temporariamente pela
comunidade microbiológica e nos dejetos
animais, no caso de presença de pastejo ou
que receberam adubação orgânica.
Considerando que o potássio é o

macronutriente que apresenta características
de um ciclo mais mineral, a Figura 2
apresenta os valores de K e K2O contidos nos
compartimentos exportação via grãos,
palhada residual e solo. Desta figura observa-
se que a reserva de K encontrada no solo a
20 cm de profundidade (312 kg/ha de K) e
nos resíduos de palhada (102 kg/ha de K)
deixados sobre o solo em sistema de plantio
direto é de aproximadamente 1,5 vezes maior
que a quantidade exportada do nutriente via
colheita (157 kg/ha de K).
Ressalta-se que a grande maioria das

tabelas de recomendações de adubação
indicam doses de reposição de adubação
potássica, mesmo quando os teores do
nutriente no solo são superiores ao nível
considerado crítico, tendo em vista a

Figura 2. Valores de K e K2O contidos nos compartimentos palhada, solo e exportado em grãos
de milho.
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Presença de plantas vegetando sobre o

solo durante todo o ano

Diferentemente dos países de clima
temperado, a ausência de períodos do ano que
apresentem condições climáticas extremas
possibilita que os solos brasileiros sejam
mantidos 365 dias ao ano com boa cobertura,
ajustando-se as formas de lograr com cada
região do Brasil. No entanto, um novo conceito
que deve ser incorporado é o de que a cobertura
do solo, além de permanente, deve ser o maior
tempo possível de plantas vivas, fazendo
fotossíntese e incorporando carbono ao solo.
Aumentos dos teores de carbono no solo
(sequestro de C) além de contribuir para a
redução de gases de efeito estufa (CO2), faria
com que o solo ficasse menos suscetível à
compactação, aumentaria sua capacidade de
infiltrar e reter água, diminuindo erosão e
escorrimento superficial.
Essa presença constante de cobertura viva

(Figura 3) sobre o solo faz com que os
nutrientes sejam constantemente absorvidos
pelas plantas e que fiquem ligados a compostos
orgânicos, reduzindo desta forma as
possibilidade de perdas dos mesmos.
Por outro lado, em países de clima

temperado, nos quais ocorre a presença de neve
em determinado período do ano, o
congelamento do solo paralisa a atividade
microbiana, assim como o crescimento da
maioria das plantas, fazendo com que os
nutrientes não sejam assimilados pelos
organismos do solos, deixando-os livres em sua
forma mineral.
Somado a isto, no momento em que ocorre o

degelo da água do solo, a qual encontra-se
carregada de nutrientes, esta terá facilidade de
escoamento pelo perfil do solo devido ao
surgimento de fissuras provocadas pelo
aumento de volume da água congelada do solo,
fazendo com que grande parte dos nutrientes
seja lixiviado e fique longe do alcance das
raízes.

Profundidade de solo e presença de

capacidade de troca aniônica (CTA)

Uma grande parte dos cultivos agrícolas no
Brasil ocorre em Latossolos, com altos teores de
argila, cuja característica é sua pronfundidade
aliada a possibilidade da presença de
Capacidade de Troca Aniônica (CTA) nas
camadas de solo mais inferiores. Pode-se
esperar a ocorrência de particulas de solo
carregadas positivamente em maiores
profundidades dos Latossolos, uma vez que tal
característica predomina em condições de baixo
pH e teores reduzidos de matéria orgânica,

Figura 3. Sistema radicular de plantas de
aveia.

características comumente observadas nos
Latossolos. A CTA nestas camadas tem o papel
fundamental de diminuir a lixiviação de nitratos
e sulfatos e outros ânions, deixando-os ao
alcance para absorção das raízes.
Além das características mencionadas,

próprias de sistemas de cultivo tropicais e sub-
tropicais, a adoção do sistema de integração
lavoura-pecuária tem provocado mudanças de
fertilidade do solo, sendo que apenas a
interpretação tradicional dos parâmetros
químicos do solo, não tem dado conta da
explicação das propriedades emergentes destes
sistemas, as quais possibilitariam a redução de
aplicação de fertilizantes. Entre estas
potencialidades do sistema integração lavoura-
pecuária pode-se citar:

Plantas forrageiras com sistema radicular

agressivo

A inclusão de plantas forrageiras na
rotação de culturas promove a exploração de
camadas diferenciadas de profundidade de solo
uma vez que raízes de forrageiras são mais
agressivas e normalmente são mais adensadas
que o sistema radicular de culturas agrícolas
(Figura 3).

Exportação de nutrientes reduzida

A exportação de nutrientes via produtos
animais (carne, leite e outros) varia de 4 a 30
% dos nutrientes absorvidos sendo esta
quantidade bem menor do que a exportação
observada em culturas produtoras de grão.
Assim sendo, grande parte dos fertilizantes
aplicados na fase pastagem do sistema ILP,
retorna na forma de urina e fezes (Figura 4).
Desde que considerados os preceitos de
pressão de pastejo adequadas, estes nutrientes
retornarão ao solo e estarão disponíveis para
absorção do cultivo posterior à fase pastagem.
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Aumento da atividade biológica do solo

A presença dos animais e o consequente
aumento de presença de placas de fezes e
pontos de urina provoca aumento da
comunidade microbiológica a qual imobiliza
temporariamente os nutrientes em seu conteúdo
celular, principalmente o N, evitando que os
mesmos fiquem na sua forma mineral, livres no
solo e sujeitos aos processos de perdas.
Posteriormente, quando da morte da
comunidade microbiológica os nutrientes serão
disponibilizados via processos de mineralização
para os cultivos posteriores.
A presença da urina e fezes igualmente

aumenta a população da meso-fauna
especialmente os besouros coprófagos (rola-
bosta) e minhocas. Estes organismos têm papel
fundamental na construção de canais
preferencias no solo, os quais são ocupados
pelas raízes das plantas cultivadas. Estes
mesmos canais possibilitam a maior infiltração
de água e descida de nutrientes pouco móveis
em profundidade.

Considerações finais

A Adubação de Sistemas constitui-se em um
novo paradigma de adubação e calagem dos
sistemas agropecuários. Este novo sistema
considera o solo como um organismo vivo
único, sendo a interface de transferência de
nutrientes entre os cultivos agrícolas. Esta nova
abordagem deixa de considerar o ciclo dos
nutrientes e elementos tóxicos presentes no
solo apenas com abordagem de química
mineral, e passa a interpretar o seu
comportamento associado a biologia do solo.
Manejos de solo que busquem a construção de
um solo saudável, potencializarão a eficiência
de uso dos insumos aplicados reduzindo custos
de produção e poluição ambiental.

Figura 4. Porpoções dos nutrientes N, P, K no
corpo do animal, exportados na forma de leite
e excretado na forma de urina e fezes.


