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O sistema FertFacil

O sistema FertFacil pode ser acessado pelo
computador ou pelo celular em
www.fertfacil.com clicando em “Acesso
Gratuito”. Depois basta se cadastrar
indicando seu e-mail e senha (Figura 1).

Manejo da fertilidade do solo

Um bom manejo da fertilidade do solo
começa sempre com uma análise de solo
confiável. Somente a partir da interpretação do
estado atual da fertilidade do solo podemos
evitar perdas de produtividade devido à falta de
algum nutriente, ou gastos desnecessários
devido à aplicação de corretivos e fertilizantes
acima da real demanda da cultura.
Para tanto é necessário (i) fazer a divisão das

áreas em glebas homogêneas, levando em
consideração o tipo de solo, relevo e histórico de
cultivo, (ii) coletar várias subamostras (20-30)
para compor uma amostra representativa de
cada área e (iii) fazer a análise de solo em um
laboratório idôneo.
Finalmente de posse dos resultados da

análise de solo, é preciso interpretá-la e calcular
a necessidade de adubação e calagem. Os
critérios para interpretar e definir as dosagens
de fertilizantes e corretivos variam de acordo
com cada país, estado e/ou região. Isso porque
nas áreas agricultáveis existe uma grande
variação de tipos de solo, culturas, sistemas de
manejo e condições edafoclimáticas que
determinam a fertilidade adequada do solo para
obter os máximos rendimentos.
Para interpretar as análises de solo e calcular

a recomendação de fertilizantes e corretivos, os
técnicos e produtores rurais podem contar agora
com uma ferramenta on-line e gratuita. O
sistema FertFacil foi desenvolvido para estimar a
necessidade de adubação e calagem para os
principais cultivos do RS, SC, MS e Paraguai de
forma rápida, fácil e confiável.

FertFacil: sistema rápido, fácil, confiável e gratuito para adubação e 

calagem dos principais cultivos do RS, SC, MS e Paraguai
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Figura 1. Tela de apresentação do sistema
FertFacil e tela de registro simplificado com e-
mail e senha.

Usuários do Paraguai podem utilizar a
versão em Espanhol do sistema FertFacil
clicando no ícone superior a direita da página
da tela inicial (Figura 1).
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Após seu registro o usuário pode cadastrar
quantas amostras de solo quiser. As amostras
ficam salvas no sistema e podem ser editadas
posteriormente. O acesso à essas informações é
exclusivamente do usuário.
O primeiro passo para cadastrar uma análise

de solo é indicar qual o sistema que será
utilizado de acordo com a sua região (Figura
2). Depois basta preencher as informações
requeridas no site com aquelas obtidas no seu
laudo de análise de solo (Figura 2). Alguns
parâmetros, como a saturação por bases e a
saturação por alumínio, não precisam ser
indicadas no cadastro, pois o sistema calcula
esses parâmetros automaticamente a partir das
outras informações adicionadas.

Figura 2. Tela com algumas informações gerais
e necessárias para o cadastro das análises de
solo no sistema FertFacil.

Após o cadastro, basta seguir as instruções
para obter a recomendação de adubação e
calagem em no máximo 8 etapas. As
informações necessárias são (i) categoria de
cultura (grãos, forragens, hortaliças, tubérculos
e raízes), (ii) sistema de cultivo utilizado, (iii)
cultura desejada, (iv) cultura antecedente, (v)
sequencia de cultivo desde a realização da
análise de solo (primeiro, segundo ou terceiro
ano após análise), (vi) PRNT (poder relativo de
neutralização total) do calcário disponível e,
finalmente, (vii) a expectativa de produtividade
em toneladas por hectare.
Para os estados do RS e SC, o sistema

FertFacil utiliza as recomendações do Manual de

Adubação e Calagem da Comissão de Química
e Fertilidade do Solo do Núcleo Regional Sul
da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
(CQFS-RS/SC, 2004) para calcular a
necessidade de adubação e calagem para as
culturas.
Para a recomendação de adubação e

calagem da soja e milho no estado do Mato
Grosso do Sul, o sistema utiliza as
recomendações da Fundação MS (Broch and
Ranno, 2012; Roscoe and Gitt, 2014). Já para
o Paraguai, o sistema baseia-se nas
recomendações de Cubilla et al. (2012). Em
breve o sistema também terá a recomendação
de adubação e calagem para soja e milho para
o Cerrado.
Ao final da recomendação é gerado um

relatório completo com um fertigrama de
interpretação da análise de solo e a
recomendação de adubação e calagem
(Figura 3). A Esse relatório pode ser
convertido em um arquivo PDF.
No exemplo das Figuras 3 e 4 é

apresentado um relatório com a
recomendação de adubação e calagem para a
cultura do milho em sistema plantio direto.

Figura 3. Relatório final com fertigrama de
interpretação da análise de solo e
recomendação de calagem.

Quando é necessário fazer a correção da
acidez do solo, é gerada uma recomendação
de calagem para uma ampla faixa de PRNT de
calcário (100 a 65%), bem como o modo de
aplicação do corretivo (Figura 3). A dose pode
ser ainda calculada para o PRNT exato do
calcário disponível, basta o usuário indicar a
informação nas etapas precedentes da
recomendação no sistema.
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No relatório final é apresentado a
necessidade de N, P2O5 e K2O para atender a
demanda da cultura (Figura 4). O sistema
também busca fórmulas NPK adequadas para as
necessidades de nutrients a serem aplicados na
adubação de base na semeadura. São mais de
200 fórmulas diferentes cadastradas no sistema
para dar o maior número de opções de
formulados possíveis que podem ser
encontradas no mercado.
No relatório final consta ainda a adubação

nitrogenada de cobertura para as culturas não-
leguminosas de acordo com a fórmula utilizada
na adubação de base. A dose de fertilizante de
cobertura é calculada para seis diferentes fontes
de nitrogênio comumente utilizadas para esse
propósito.

Figura 4. Relatório final necessidade de
adubação, possíveis fórmulas para adubação de
base, e adubação nitrogenada de cobertura.

Proposta FertFacil para otimizar 
a dose de nitrogênio no milho

O nitrogênio (N) é um dos macronutrientes
essenciais mais requeridos pelas plantas em
quantidade, e um dos elementos que mais
frequentemente limita a produtividade dos
sistemas agrícolas.
Para as gramíneas, como o milho, a maior

parte do N absorvido é fornecido via
fertilizantes. Por isso, para aumentar a
produtividade e diminuir os custos, é
fundamental que a dose de N aplicada para o
milho seja bem dimensionada e otimizada.
No exemplo da Figura 5 é demonstrado a

necessidade de adubação nitrogenada total para
o milho cultivado após um consórcio de
leguminosas e gramíneas ou pousio.

Figura 5. Representação gráfica da necessidade
de adubação nitrogenada total de acordo com
as recomendações da CQFS-RS/SC (2004)
(linha vermelha) e a proposta FertFacil (linha
azul) para otimizar o ajuste da dose de
nitrogênio utilizando regressões lineares em
função do teor de matéria orgânica do solo
(MO).

De acordo com a CQFS-RS/SC (2004), a
necessidade de N para o teor de MO entre 0–
2,5% é de 80 kg/há; para o teor de MO entre
2,5–5,0% é de 60 kg/há; já para teores de MO
maiores que 5,0%, a necessidade de N é <40
kg/ha. A quantidade de N recomendada nesses
casos é uma dose calculada para o centro de
cada classe de teor de MO. Assim, dentro de
uma mesma classe, para teores de MO
diferentes do centro de classe, pode haver
subestimação ou superestimação da dose de N
recomendada.
Por isso, baseado nas recomendações da

CQFS-RS/SC (2004), o sistema FertFacil propõe
o uso de regressões lineares para calcular a
dose de N necessária para o milho em função
do teor de MO, evitando assim, aplicações
desnecessárias (zonas do gráfico em verde,
onde há superestimação da necessidade de N),
ou perdas de produtividade devido à aplicação
de quantidades de N abaixo da necessidade da
cultura (zonas do gráfico em amarelo, onde há
subestimação da necessidade de N).
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