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RESUMO
Eficiência agronômica de fontes alternativas de fósforo e modelo de predição do uso de
fosfatos naturais
Os fertilizantes fosfatados (FF) mais utilizados na agricultura são solúveis em água, e
requerem enxofre elementar e concentrados apatíticos de elevada qualidade para produção,
conduzindo à subutilização dos depósitos de fosfato (perdas elevadas de P no beneficiamento).
Conseqüentemente, é necessário estudar as fontes alternativas de P. Neste trabalho foram
estudadas quanto à: (i) revisão de literatura que tenta mostrar a situação atual no Brasil e no
mundo; (ii) produção alternativa de fonte de P que integra matéria orgânica e RF (Humifert); e
(iii) utilização de software para predizer a eficiência agronômica (EA) de RF, relativamente às
fontes de P solúveis em água. Na revisão da literatura foram enfatizados: tratamento térmico,
acidulação parcial, compactação ou mistura com FF solúveis em água, tratamentos com resíduos
orgânicos e/ou microrganismos. Outros aspectos apontaram: (i) condições gerais para utilizar
fontes de P de elevada solubilidade em água e alternativas; (ii) manejo de solos prevendo
solubilização de formas de P nativo e aumento na EA de fontes de P através de cultivos
precedentes ou microrganismos; (iii) calcinação de RFs do tipo Ca-Al-P (crandallita); e (iv)
necessidade de pesquisas com fontes alternativas de P em condições de casa-de-vegetação e
campo. Quanto ao processo Humifert, um reator foi construído para trabalhar em escala de
bancada. Os objetivos foram gerar informações sobre produção dos fertilizantes “Humifert” e
testar a EA dos mesmos. Diversos testes foram conduzidos quanto às condições de operação do
equipamento, como tempo de reação e solubilidade dos materiais produzidos. Dois experimentos
agronômicos foram conduzidos em casa-de-vegetação, relacionando os resultados dos produtos
obtidos no equipamento com fonte padrão de P. Esse processo conduz a desempenho agronômico
superior da RF quando comparada a mesma sem submissão às reações. Embora algumas
vantagens em aumento de produção devido ao Humifert, a solubilidade e os resultados
agronômicos indicam necessidade de mais pesquisas para adequar as reações, para obter fontes
de P de melhor qualidade. O software para predizer a eficiência das RFs denomina-se “Phosphate
Rock Decision Support System” (PRDSS) e foi desenvolvido com colaboração entre “IFDC” e
“IAEA”. O objetivo final é predizer a EA de RF específica relativamente a fontes de P de elevada
solubilidade em água, considerando solo, características da RF, manejo do solo e clima na
localidade. O experimento foi conduzido em Rondonópolis, em um LV com pH em água de 5,2,
teor muito baixo de P e capacidade média de adsorção de P. As fontes de P utilizadas foram
superfosfato simples, RF de Araxá e de Gafsa, aplicadas a lanço e incorporadas em 15 cm de
solo, nas doses 60, 120 e 240 kg ha-1 de P2O5 total. Um controle foi adicionado para cada fonte de
P. Os resultados de EAR para soja no campo foram de 100%, 51% e 97% para o SSP, RF Araxá e
Gafsa, respectivamente. Os valores de EAR preditos pelo PRDSS foram de 33% e 100% para a
RF Araxá e Gafsa, respectivamente, sendo consideradas boas estimativas da EAR real em
condições brasileiras, inicialmente comprovando a aplicabilidade deste software para uso futuro.
Palavras-chave: Fontes alternativas de fósforo; Eficiência agronômica relativa; Processo
Humifert; Predição do uso de fosfatos naturais
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