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RESUMO 
 

Para todos os municípios Brasileiros foram coletados dados de área plantada, 

quantidade produzida, tipos de solos e uso do solo, para o Arroz, Feijão, Trigo, 

Milho e Soja. Com o auxílio de Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

mapas foram elaborados, e a partir do cruzamento entre eles, produtividades por 

tipo de solo em áreas antropizadas foram obtidas. A partir das faixas de 

produtividades esperadas relativas às faixas de dosagem de adubação por nível 

de disponibilidade de macronutrientes primários (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) 

no solo, recomendadas pela Embrapa (WebAgritec), considerou-se que cada 

município, sem nenhuma expansão de área, a partir de seu valor real de 

produtividade em 2011/12, aumentasse a mesma até o valor máximo esperado e 

correspondente à recomendação de dosagem de adubação relativa à faixa 

superior de produtividade. Considerou-se um período de dez anos para a subida 

de um patamar para outro de produtividade, o que permitiu um horizonte 

temporal das estimativas de 2011/12 até 2061/62. Projetaram-se os Consumos, 

Dosagens e Eficiências de Adubação, bem como os Balanços de       para os 

macronutrientes primários, necessários e resultantes destas novas condições. O 

horizonte e os volumes de produção agrícolas resultantes foram comparados 

com as projeções do MAPA 2021/22 e do Outlook Fiesp 2023. O potencial de 

volume de produção agrícola via fertilização destas cinco culturas e o impacto no 

balanço de       são então mensurados, culminando com a possibilidade de 

significativas antecipações deste volume em termos de número de safras e com 

o efeito benéfico no balanço de      , permitindo em virtude das áreas 

poupadas, postergação expressiva em termos de emissões de      . 

 

Palavras Chaves: Produtividades agrícolas, Adubação-Dosagem, 

Carbono, Solos-Fertilidade, Adubos e Fertilizantes 

  



ABSTRACT 
 

For all Brazilian municipalities, data of planted area, quantity produced, types of 

soil and soil use, for Rice, Beans, Wheat, Corn and Soybeans, was collected. 

With the aid of a Geographic Information System (GIS) maps were drawn, and by 

cross-checking them, crop yields per type of soil in anthropized areas were 

obtained. From the expected yield on the application rate of fertilizer per level of 

availability of primary major nutrients (Nitrogen, Phosphorus and Potassium) in 

the soil, recommended by Embrapa (WebAgritec), it was considered that each 

municipality, without area expansion as from its actual productivity value in 

2011/12, would increase to the maximum expected value related to the 

recommended application rate of fertilizers on the upper range of productivity. A 

period of ten years was considered for the rise of productivity level, which 

allowed a time horizon of the estimates from 2011/12 to 2061/62. The 

Fertilization Consumption, Application Rate and Efficiencies for the primary major 

nutrients, as well as the Balances of CO2eq, required for these new conditions, 

were projected. The horizon and the resulting volume of agricultural production 

were compared to the projections of MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento and Outlook Fiesp 2023, whose horizon projections are 2021/22 

and 20022/23 respectively. The potential volume of agricultural production via 

fertilization of these five cultures and the impact on the balance of CO2eq are then 

measured, thus culminating with the possibility of significant advances in this 

volume in terms of the number of harvests and the beneficial effect on the 

balance of CO2eq, allowing, due to the spared areas, significant postponement of 

emissions of CO2eq. 

Key words: Agricultural Productivity, Fertilization – Application Rate, Carbon, 

Soil – Fertility, Fertilizers. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Mundo necessitaria produzir, nos próximos 40 anos, uma quantidade de 

alimento similar ao que se produziram nos últimos 8.000 anos (CLAY, 2011). Com 

esta assertiva é possível identificar o quão importante é o cenário agrícola e o da 

segurança alimentar sustentável. É um desafio à humanidade no sentido de garantir 

alimentos para sua população e, por conseguinte, para a sobrevivência do homem 

no planeta. 

Quando se fala sobre o conceito de segurança alimentar há de se apontar que 

houve uma evolução (GOMES et all, 2013) e, por conseguinte uma definição mais 

holística onde se aceita como segurança alimentar quando todas as pessoas, em 

todos os momentos, têm acesso físico e econômico a alimentos seguros, nutritivos e 

suficientes que atendam suas necessidades dietéticas e preferências alimentares 

para uma vida ativa e saudável (FAO, 1996). Para isso há de se contemplar quatro 

dimensões apontadas por Gomes et all (2013), sendo elas, a disponibilidade física, 

acesso econômico dos alimentos, assim como a utilização deles além da 

estabilidade das três dimensões anteriores ao longo do tempo. 

Quatro elementos apresentam relações diretas quando se fala de 

demanda sobre alimentos, quais sejam: a dinâmica demográfica, transformação de 

renda, produção de biocombustíveis a partir de grãos, desvalorização do dólar e um 

que apresenta relação indireta, quer seja os estoques públicos internacionais 

(FIESP, 2013). 

O limite percebido para produzir alimento para uma população global 

crescente permanece uma fonte de preocupação e debate apesar da histórica 

capacidade do setor agrícola de atender tal demanda. Em nível global, a produção e 

consumo agrícola em 2050 são projetados ser 60% maiores do que em 2005/07 

(BRUINSMA e ALEXANDRATOS, 2012). Este crescimento resultará na necessidade 

de produzir um bilhão de toneladas de cereais e duzentos milhões de toneladas de 

carne a mais por ano em relação aos níveis de 2007, além do que esperam que o 

crescimento da produção venha principalmente de países emergentes como Brasil, 
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China, Indonésia, Tailândia, Rússia e Ucrânia. Porém a FAO (2012) e a OCDE 

(2013), advertem que mesmo com o aumento da produção agrícola dos últimos 

anos, facilitado pelo aumento do cultivo de terras, uso de fertilizantes e demais 

componentes do pacote tecnológico, não manterão o mesmo ritmo no futuro. 

Desta forma, o tema segurança alimentar é preocupação prioritária dos 

gestores da área agrícola (FAO, 2012). Sendo possível identificá-la na análise do 

discurso de Bojanic (2013). “Até 2061, o Brasil deve responder por 40% do 

crescimento na produção mundial de alimentos, quando nove bilhões de pessoas 

precisarão ser alimentadas. Aumento na produtividade é uma necessidade, assim 

como, encontrar novas fontes de alimentos, como a piscicultura e agricultura urbana 

[...]”. 

 Roberts et all (2013) identifica a mesma preocupação, que há cerca de 30 

anos, o Advisory Panel on Food Security, Agriculture, Forestry, and Enviroment 

(1987) questionado por Gro Harmlem Brundtland, então presidente da World 

Commission on Enviroment and Development (WCED), sobre como a humanidade 

poderia ser protegida da fome de forma ecologicamente sustentável. Em seu 

relatório ao WCDE eles afirmaram: “Nas próximas décadas, os sistemas mundiais de 

produção de alimentos se defrontarão com um grande desafio, talvez o maior entre 

os que poderão enfrentar novamente. O esforço necessário para aumentar a 

produção de alimentos em ritmo concomitante com o aumento de uma demanda sem 

precedentes, mantendo a integridade ecológica essencial dos sistemas alimentares, 

é colossal, tanto em magnitude como em complexidade. Dados os obstáculos a 

serem superados, muitos deles produzidos pelo homem, pode-se falhar com mais 

facilidade do que obter êxito”.  

É importante lembrar que a agricultura é uma emissora significativa de gases 

de efeito estufa, mas os solos agrícolas também são um importante sumidouro de 

carbono. No que diz respeito às mudanças climáticas, gestão inadequada de 

nitrogênio pode aumentar a concentração atmosférica de N2O, um gás de efeito 

estufa considerado 298 vezes mais potente do que o CO2. É importante gerenciar 

todas as fontes de nitrogênio agrícola de forma integrada, pois o nitrogênio do 

esterco e leguminosas fixadoras de nitrogênio, também contribuem para as emissões 
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de N2O. Redução de perdas de N2O não deveria resultar em aumento das perdas de 

outros compostos de Nitrogênio (por exemplo, NH3, NO-
3) para o meio ambiente 

(IFA, 2012). 

Então, a principal questão que afeta a agricultura está em saber como 

aumentar a produtividade de uma forma mais sustentável para fazer face ao 

aumento da procura dos produtos alimentares, nas rações para animais, nos 

combustíveis e nas fibras (OCED-FAO, 2012). A resposta é dada pela própria 

OECD-FAO, 2012: “[...] o aumento da produção tem de ter a sua origem num 

aumento de produtividade”.  

Um fator que tem ajudado a aumentar drasticamente as produtividades das 

culturas globais é o uso de fertilizantes (BANCO MUNDIAL, 2009; IFA, 2012; FAO, 

2013), atualmente responsável por aproximadamente 50% do suprimento de 

alimentos do mundo atual. Onde 1 Kg de fertilizantes equivale a uma produtividade 

(Kg/ha) até três vezes maior do que sem fertilizantes. (ERISMAN et all, 2008; IFDC, 

2012; FAO, 2013). 

Isherwood (2000), afirma que: “os fertilizantes promovem o aumento de 

produtividade agrícola, protegendo e preservando milhares de hectares de florestas, 

as matas nativas a fauna e flora. Assim, o uso adequado de fertilizantes se tornou 

ferramenta indispensável na luta mundial de combate à fome e subnutrição”. Os 

fertilizantes minerais contêm macronutrientes essenciais para o crescimento e 

desenvolvimento das plantas, dos quais três são aplicados em grande escala: 

nitrogênio, fósforo e potássio, sendo que o enxofre, cálcio e magnésio também são 

necessários em quantidades substanciais. 

Para cada um dos cinco níveis de adubação relativos a cada uma das cinco 

faixas de produtividades esperadas, recomendados pela Embrapa (WebAgritec), a 

projeção dos consumos de macronutrientes primários, das dosagens e eficiências de 

adubação, dos balanços de        e dos respectivos volumes de produção agrícola, 

por município brasileiro, até 2061/62, para as cinco culturas, sejam elas importadoras 

liquidas, como Arroz, Feijão e Trigo, ou exportadoras líquidas, como a Soja e o 

Milho, poderia ser de grande valor aos stakeholders* em seus processos de 

* uma pessoa ou um grupo, que legitimas ações de uma organização e que têm papel direto ou indireto na gestão e 
resultados desta mesma organização. (Wikipédia Business) 
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planejamento operacional, tático e estratégico e nas suas tomadas de decisões 

multidisciplinares. 

Até o momento, a maioria dos esforços no sentido de se projetar volumes de 

produção agrícola e consumo de macronutrientes, tem sido através de estimativas 

potenciais futuras em horizontes variáveis, através da utilização de modelos 

econométricos e/ou de maximização de lucros bem como determinísticos, mas sem 

a utilização de sistemas de informação georreferenciadas como base principal para 

geração dos resultados. 

1.1 Objetivo Geral 

 O presente estudo teve como objetivo geral estimar os potenciais de 

produção agrícola do Arroz, Feijão, Trigo, Milho e Soja, via fertilização, e seus 

impactos nos balanços de        considerando os ganhos de produtividade advindos 

das recomendações de adubação via macronutrientes primários (Nitrogênio, Fósforo 

e Potássio) previstos pelo WebAgritec**, o que permite, de forma contínua e factível, 

atingir incrementos nos níveis de produtividade de acordo com as faixas de 

dosagens de adubação e produtividades nele contidas. 

Considerou-se um período de tempo de dez anos para a concretização de 

cada incremento no nível de produtividade esperado. 

Objetivos Específicos 

1) projetar as produtividades esperadas até 2061/62, considerando-se as 

respectivas cinco faixas de dosagem adubação recomendadas e suas respectivas 

produtividades esperadas;  

2) projetar os volumes esperados de produção agrícola brasileira até 2061/62, 

considerando-se as respectivas cinco faixas de dosagem de adubação 

recomendadas e suas respectivas produtividades esperadas; 

**Criado pela Embrapa, o sistema conta com sete módulos, tais como: zoneamento, cultivar, adubação, monitoramento, 

previsão, diagnóstico e multimídia, contemplando atualmente as culturas de arroz, feijão, trigo, milho e soja. Ferramenta 
que busca auxiliar o profissional ligado ao setor agropecuário na tomada de decisão, reduzindo os riscos inerentes à 
produção agrícola. 
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3) tentar responder se o Brasil poderá, sem expansão de área, antecipar os 

volumes previstos de produção agrícola até 2021/2022 e 2023, tendo como 

referência, as projeções do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA 2021/22) e o “Outlook Fiesp 2023 – PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO 

BRASILEIRO”, respectivamente; 

4) projetar os consumos esperados de Nitrogênio ( ), Fósforo (    ), 

Potássio (   ) e Total de    , até 2061/62, para as cinco faixas de dosagem de 

adubação recomendadas; 

5) projetar as dosagens de adubação esperadas até 2061/62, considerando 

as cinco faixas de dosagens de adubação recomendadas e suas respectivas 

produtividades; 

6) projetar as respectivas eficiências de adubação esperadas até 2061/62, 

considerando as cinco faixas de dosagens de adubação recomendadas e suas 

respectivas produtividades; 

7) mensurar os balanços esperados de carbono sem e com áreas poupadas 

das cinco culturas até 2061/62. 
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 2. REVISÃO DE LITERATURA 

A agricultura, em conjunto com outros elementos tais como água, energia, 

saúde e biodiversidade, é de grande relevância na conquista do Desenvolvimento 

Sustentado. A indústria de fertilizantes, por sua vez, tem desempenhado, por mais 

de 150 anos, um papel fundamental no desenvolvimento da agricultura e no 

atendimento das necessidades nutricionais de uma população continuamente 

crescente (PUGGINA, 2000 apud ISHERWOOD, 2003). Em geral, são responsáveis 

por cerca de um terço da produção agrícola chegando até a cinquenta por cento em 

alguns países. 

Quando observado o nível de produtividade brasileira com outros países, 

vê-se que estamos bem colocados na produção de Soja, Algodão, Café, Cana-de-

Açúcar, Carnes, entre outros produtos. Os resultados de pesquisa em agricultura 

tropical apontam para um potencial aumento de produção e produtividade destes 

produtos. O que existe é um potencial importante de pesquisas nos produtos em que 

está abaixo da produção mundial, como Milho, Arroz e Feijão. Isso significa que 

existe um espaço para o crescimento na produtividade voltada para esses produtos 

(RODRIGUES, 2013 apud FAO, 2013). 

Durante os últimos 50 anos houve aumento na produção de alimentos global 

tendo alimentado bilhões de pessoas. Porém, estima-se ainda 925 milhões de 

pessoas permaneçam com fome, quase uma em cada sete pessoas (ERISMAN, et 

all, 2008). 

A necessidade de alimentos global fez com que a mensagem principal de 

atores do agronegócio brasileiro esteja focada em fazer da América do Sul um 

celeiro do Mundo.  

“A segurança alimentar continua sendo nossa 
prioridade. A América do Sul, especialmente, está 
se convertendo em um grande celeiro do Mundo. A 
produtividade também está crescendo na região” 
[...]. (SILVA, 2012). 
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Em termos globais, a OECD-FAO (2012), afirmam que o espaço disponível 

para o aumento das áreas de cultivo é limitado. Prevê-se que o total do solo arável 

aumente apenas 69 milhões de hectares (menos de 5%) até 2061. O acréscimo de 

produção terá de ser resultado do aumento da produtividade, tal como tem sucedido 

nos últimos 50 anos. O aumento da produtividade será crucial para assegurar a 

contenção dos preços dos gêneros alimentícios num contexto de aumento dos 

condicionalismos existentes ao nível dos recursos, e será um fator chave no 

fortalecimento da segurança alimentar global. 

Nas figuras 1, 2 e 3 abaixo, se pode ver o grande potencial do Brasil em 

termos de disponibilidade de terras, tanto em valores absolutos quanto proporcionais 

em termos de terras aráveis por população, o que o coloca, dentro do contexto do 

continente Sul Americano e Global, como um dos principais protagonistas da 

mobilização da produção agrícola via comércio para as demais regiões. 

Figura 1: Disponibilidade de Terra Potencial (milhões de hectares). Fonte: Fischer e 
Shah (2010), apud World Bank, 2010. Elaborado por ICONE 
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Figura 2: Áreas Agricultáveis e População 2009. Fonte: Lopes, 2012 

Figura 3: Áreas Agricultáveis e População 2009. Fonte: Lopes, 2012 

 Lopes afirma que o Brasil detêm 13,5% da área agricultável do Mundo 

(FAO, 2000 apud 2012). 
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2.1. Fertilizantes 

O início da Nutrição Mineral de Plantas no século XIX foi marcado pela busca 

dos materiais que constituem os vegetais. Ela se prolongou no século XX e 

provavelmente continuará a fazê-lo no século XXI. (MALAVOLTA, 1999). 

Adubo ou fertilizante é um produto mineral ou orgânico, natural ou sintético, 

fornecedor de um ou mais nutrientes vegetais (LOPES, GUIDOLIN e ALCARDE, 

1998). 

Outra definição, Fertilizantes minerais são materiais naturais ou 

manufaturados, que contêm nutrientes essenciais para o crescimento normal e o 

desenvolvimento das plantas. Nutrientes de plantas são alimentos para as espécies 

vegetais, algumas das quais são utilizadas diretamente por seres humanos como 

alimentos, outras para alimentar animais, suprir fibras naturais e produzir madeira. 

Três dos nutrientes têm que ser aplicados em grandes quantidades: nitrogênio, 

fósforo e potássio. O enxofre, cálcio e magnésio também são necessários em 

quantidades substanciais (ISHERWOOD, 2003).  

Isherwood (2003), explica que esses nutrientes são constituintes de muitos 

componentes das plantas, tais como proteínas, ácidos nucléicos e clorofila, e são 

essenciais para processos tais como transferências de energia, manutenção da 

pressão interna e ação enzimática.  

Os fertilizantes minerais compreendem elementos que ocorrem naturalmente 

e que são essenciais para a vida, dão a vida e não são biocidas. Sendo usados para: 

“Suplementar a disponibilidade natural do solo com 
a finalidade de satisfazer a demanda de culturas 
que apresentam um alto potencial de produtividade 
e de levar a produções economicamente viáveis”; 

“Compensar a perda de nutrientes decorrentes da 
remoção das culturas, por lixiviação ou perdas 
gasosas”; 
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“Melhorar as condições não favoráveis ou manter 
boas condições do solo para produção das 
culturas”. 

“A existência de uma relação estreita entre taxas 
de consumo de fertilizantes e produtividade 
agrícola tem sido, sem sombra de dúvida, 
estabelecida. Entre os vários insumos agrícolas, os 
fertilizantes, junto com, talvez, a água, são os que 
mais contribuem para o aumento da produção 
agrícola" (ISHERWOOD, 2003).  

Uma síntese das funções dos macronutrientes primários, segundo Malavolta 

apud Prochnow (2008): 

Nitrogênio: Aminoácidos, proteínas, enzimas, DNA e RNA (purinas e 

pirimidinas), clorofila, coenzimas, colina, ácido indolilacético. 

Fósforo: H2PO4 – regulação da atividade de enzimas. Liberação de energia 

do ATP e do fosfato de nucleotídeo de adenina – respiração, fixação de CO2, 

biossíntese, absorção iônica. Constituinte dos ácidos nucléicos. Fosfatos de uridina, 

citosina e guanidina – síntese de sacarose, fosfolipídeos e celulose. Fosfolipídeo de 

membrana celular. 

Potássio: Economia de água. Abertura e fechamento dos estômatos – 

fotossíntese. Ativação de enzimas – transporte de carboidratos fonte-dreno. 

Estes macros exercem as mesmas funções em todas as plantas superiores. 

Por esse motivo, sua falta ou excesso provoca a mesma manifestação visível – o 

sintoma. Inicialmente há uma lesão ou alteração no nível molecular, não se forma um 

composto, uma reação não se processa, então há alterações celulares, no tecido e 

aparece o sintoma visível. Tais acometimentos são detalhados por Römheld (2001) e 

Malavolta (2006) apud Prochnow (2008). 

Segundo a International Fertilizer Association (IFA), (IFA, 2012),  

[...] Fertilizante é um material sólido, líquido 
ou gasoso, contendo um ou mais nutrientes 
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fertilizante, mais ou menos prontamente 
disponível para plantas e agindo 
essencialmente sobre o componente químico 
da fertilidade do solo. 

Nutrientes Primários ou Macronutrientes 
Primários (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) 
são os três nutrientes requeridos pelas 
plantas em grandes ou moderadas 
quantidades e as quais é o objetivo principal 
do fertilizante fornecer. 

As estatísticas da IFA, para os 
Macronutrientes Primários Nitrogênio (N), 
Fósforo (P) e Potássio (K), são expressas em 
termos de              , respectivamente, 
ou seja: Fósforo (P) e Potássio (K) na forma 
de óxidos. 

Nutrientes Secundários ou Macronutrientes 
Secundários (Cálcio, Magnésio e Enxofre) 
são os nutrientes exceto o Nitrogênio, 
Fósforo e Potássio, que são requeridos pelas 
plantas em grandes ou moderadas 
quantidades. 

Nutrientes fertilizantes: na maioria dos 
países, N, P e K, mas algumas vezes 
incluindo outros nutrientes fornecidos em 
fertilizantes, por exemplo, Mg, S. 

Micronutrientes são nutrientes requeridos 
pelas plantas em quantidades muito 
pequenas (Boro, Cloro, Cobre, Ferro, 
Manganês, Molibdênio e Zinco). 

Alguns contextos são pertinentes e permitem que se perceba como 

instituições de pesquisa e pesquisadores identificam os problemas pertinentes à 

agricultura e utilização de fertilizantes, quais sejam: 

Dentro do contexto da contribuição dos fertilizantes para a produção de 

alimentos, Erisman, et all (2008); FAO, (2013); IFDC, (2012), sugerem que o uso de 

fertilizantes é atualmente responsável por aproximadamente 50% do suprimento de 
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alimentos do mundo atual. 1 Kg de fertilizantes equivale a uma produtividade (Kg/ha) 

até três vezes maior do que sem fertilizantes. 

Já na contribuição dos fertilizantes na impulsão da produtividade, o Banco 

Mundial (2009), IFA (2013), FAO (2013), afirmam que o uso de fertilizantes tem 

ajudado a dramaticamente aumentar as produtividades das culturas globais e de 

acordo com o Banco Mundial, seu baixo uso tem contribuído para o lento 

crescimento da produtividade agrícola da África. 

Quanto a como podemos alimentar a produção de alimentos no futuro, a FAO 

(2013), diz que até 2061, 77% do crescimento futuro na produção agrícola é 

esperada vir de aumentos de produtividade, com 14% a partir de aumentada 

intensidade de cultivo e 9% a partir de novas áreas sob cultivo. Fertilizante é insumo 

chave para aumentar a produtividade. 

No que tange ao papel da agricultura orgânica na agricultura, destaca-se seu 

importante papel na complementação das necessidades das culturas, visto que, 

conforme o IFDC (2012) nos explica, em muitos países, especialmente no mundo em 

desenvolvimento, a disponibilidade de fontes orgânicas de fertilizantes é insuficiente 

para atender as necessidades das culturas, além de entregarem muito menos 

nutrientes essenciais por unidade de massa do que fertilizantes minerais, de forma 

que se os 1,5 bilhões de hectares de terras agrícolas fossem cultivadas unicamente 

de forma orgânica, haveria somente alimento suficiente para 2,4 bilhões de pessoas, 

aproximadamente uma em três daquelas hoje no mundo. 

Quanto ao como os solos podem ajudar no sequestro de Carbono, a UNFCCC 

(2012), afirma que práticas agrícolas modernas, tais como o uso de fertilizantes tem 

ajudado a reduzir emissões de gases de efeito estufa em 34% por aumentar as 

quantidades produzidas por hectare. Solos saudáveis também podem sequestrar 

carbono, além de mitigar mudanças climáticas. 89% de sequestro de carbono do 

solo, 9% de emissões de metano reduzidas e 2% de redução de óxido nitroso. O 

principal desafio é o uso do Nitrogênio, forte emissor de oxido nitroso. 
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No que tange ao como pode a agricultura ajudar a tratar as mudanças 

climáticas, o Banco Mundial (2009) até 2061, produtividades agrícolas são 

esperadas diminuir em boa parte do mundo devido às mudanças climáticas. Dar 

acesso aos agricultores a insumos para produtividade crescente tais como 

fertilizantes, pode ajuda-los a adaptar a este desafio, sendo -6% (América Latina e 

Caribe), -18% (Sul da Ásia), -2,7% (Austrália e Nova Zelândia), -15% (Oriente Médio 

e África do Norte), -12% (Leste da Ásia e Pacífico), -15% (África Subsaariana), +7% 

(Europa e Ásia Central), +1% (Canadá e Estados Unidos), +2% (Europa Ocidental), 

e +7% (Europa e Ásia Central). 

Relativo à como pode a agricultura ajudar a proteger habitats e 

biodiversidade, a FAO (2013), diz que os fertilizantes ajudam a aumentar a 

produtividade em áreas existentes ao invés de trazer novas áreas sob cultivo. Isto 

ajuda a proteger habitats e florestas nativas enquanto atendendo necessidades de 

demanda global. Em 1960, 1 hectare de terra tinha que alimentar duas pessoas e em 

2025, 1 hectare de terra terá que alimentar cinco pessoas. 

No tocante a como pode a agricultura tornar-se mais eficiente de água, o 

International Water Management Institute (IWMI) (2013), aponta que estudos globais 

têm mostrado que áreas de produtividade mais elevada são mais eficientes de água, 

com os maiores potenciais de ganhos futuros vindos a partir de áreas de 

produtividade muito baixa. Fertilizantes ajudam a aprofundar a estrutura de raiz das 

culturas reduzindo a deficiência hídrica no ciclo da cultura. 

Quanto ao papel que a infraestrutura representa na agricultura sustentável, o 

NEPAD, (2012); Banco Mundial, (2009); African Development (2012), explicam que, 

o desenvolvimento de Infraestrutura é um investimento crítico, de longo prazo, para 

ligar os agricultores aos mercados de insumos e de produtos finais. A União Africana 

tem estabelecido uma meta de aumentar o uso de fertilizantes de uma média de oito 

quilogramas por hectare, atualmente, para um mínimo de 50 quilogramas por hectare 

até 2015. África Subsaariana representa 10% da população total, no entanto apenas 

0,8% do uso de fertilizantes total.  
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Pertinente a como as melhores práticas de uso eficiente dos fertilizantes 

ajudam, a FAO, (2013) e IFDC (2012), dizem que o uso mais preciso de fertilizantes 

pode ajudar a aumentar sua eficiência e a relação custo-eficácia. Isto significa usar a 

fonte correta do nutriente, na dose correta, na época correta e no local correto. 

Aumentos de eficiência de 10 a 30% podem ser conseguidos a partir do 

gerenciamento preciso do uso de fertilizantes 

Quanto ao como estão as inovações ajudando os agricultores, para a FAO 

(2013), com as aplicações mais precisas de fertilizantes podem ser conseguidas por 

melhorar a precisão e o tempo de aplicações através do uso de tecnologias e 

engenharia assistidas por computador, tais como sensoriamento remoto. 

Relativo ao papel que os fertilizantes representaram na revolução verde, a 

FAO (2013), diz que nos anos 60, a criação de variedades melhoradas de Arroz, 

Trigo e Milho, combinada com o uso expandido de fertilizantes, outros insumos 

químicos e irrigação, conduziram a aumentos dramáticos na produtividade na Ásia e 

América Latina. Desde então, variedades de alta produtividade têm sido 

desenvolvidas para outras relevantes culturas alimentares. Isto é conhecido como a 

“Revolução Verde”. É importante ressaltar, porém que a aplicação de fertilizantes, é 

o segundo maior emissor de gases de efeito estufa na agricultura brasileira. O 

primeiro emissor é a fermentação entérica do rebanho bovino e logo em seguida a 

aplicação de fertilizantes. Nesse quadro e considerando a evolução para agricultura 

sustentável, o balanço entre eficiência produtiva e balanço de carbono deve ser 

considerado em todos os aspectos. 

2.2 Visão geral do mercado internacional, quanto à produção, 

importação, exportação e consumo dos macronutrientes primários, Nitrogênio 

(N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e NPK (N+ P2O5+ K2O). 

A partir do exposto e tendo como base todos os países do mundo e uma série 

histórica de 23 anos (1989 a 2011), apresenta-se uma visão geral para os quatro 

principais mercados dos macronutrientes primários e do total de NPK, por atividade 

de Produção, Importação, Exportação e Consumo.  
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Os mercados por tipo de atividade são primeiramente classificados em ordem 

crescente de seus volumes totais transacionados no ano agrícola 2011/12 e a partir 

daí obtém-se as suas participações percentuais (shares) em relação ao volume 

transacionado global bem como suas respectivas taxas geométricas de crescimento 

anual (TGCA), as quais foram calculadas conforme a equação: 

     (( 
 
 )   )          ((  )   )      

A priori, todos os dados utilizados para determinação dos Percentuais (%) e 

Taxas Geométricas de Crescimento Anual (TGCA), Coeficiente Angular da Reta (b), 

Intercepto da Reta (a), foram obtidos através da IFA (2013) permitindo que o autor 

chegasse aos resultados apresentados na Tabela 1 e Tabela 2 a seguir:  
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Tabela 1: TGCA e Share para as atividades de Produção, Importação, Exportação e 

Consumo. 

Legenda: TGCA: Taxa Geométrica de Crescimento Anual, %a.a.: porcentagem ao ano; %: porcentagem; P1: posição que o 
país ocupa em relação à TGCA; P2: posição que o país ocupa em relação ao Share; *: fora das primeiras quatro posições; **: 
não se aplica. 

A seguir, na Tabela 2 se podem visualizar os coeficientes angulares ( ) e os 

interceptos (a) das retas (      ) necessários para o cálculo das Taxas 

Geométricas de Crescimento Anual expressa em %a.a. para cada atividade de 

Produção, Exportação, Importação e Consumo, obtidos a partir da visualização da 

equação da reta obtida após a aplicação do logaritmo neperiano em cada atividade 

em função do período de 2011/12 a 2061/62. 

 

 

 

 

TGCA (%a.a.) P1 Share (%) P2 TGCA (%a.a.) P1 Share (%) P2 TGCA (%a.a.) P1 Share (%) P2 TGCA (%a.a.) P1 Share (%) P2

China 4,82 1ª 32,28 1ª * * * * 31,38 1ª 12,60 2ª 3,05 3ª 31,33 1ª

Rússia 3,02 2ª 6,34 4ª * * * * 4,38 2ª 15,20 1ª * * * *

Índia 2,73 3ª 10,95 2ª 6,96 2ª 16,51 1ª * * * * 3,58 2ª 16,11 2ª

Estados Unidos -0,80 4ª 9,77 3ª 3,89 3ª 12,97 2ª * * * * 0,45 4ª 11,17 3ª

Brasil -0,10 * 0,72 23ª 13,41 1ª 8,40 3ª -4,10 * * 55ª 6,74 1ª 3,12 4ª

Canadá * * * * * * * * -0,52 4ª 5,11 4ª * * * *

França * * * * 0,96 4ª 4,60 4ª * * * * * * * *

Ucrânia * * * * * * * * 3,16 3ª 6,49 3ª * * * *

Mundo 1,90 ** ** ** 2,54 ** ** ** 2,88 ** ** ** 1,71 ** ** **

China 7,10 1ª 38,64 1ª * * * * 26,40 1ª 26,19 1ª 3,45 1ª 28,17 1ª

Rússia 4,53 2ª 6,88 4ª * * * * 4,36 2ª 15,97 3ª

Índia 3,80 3ª 9,98 3ª 5,87 3ª 27,89 1ª * * * * 4,82 2ª 19,71 2ª

Estados Unidos -1,53 4ª 13,97 2ª * * * * -2,81 4ª 18,03 2ª -0,25 4ª 9,88 3ª

Argentina * * * * 10,75 2ª 3,52 4ª * * * * * * * *

Bangladeche * * * * 5,58 4ª 3,64 3ª * * * * * * * *

Brasil 2,94 * 4,59 5ª 15,49 1ª 14,83 2ª 14,03 * 0,75 15ª 5,59 3ª 9,46 4ª

Marrocos * * * * * * * * 1,71 3ª 12,26 4ª * * * *

Mundo 1,23 ** ** ** 1,35 ** ** ** 1,33 ** ** ** 0,87 ** ** **

China 22,91 1ª 9,34 4ª 4,09 3ª 15,62 2ª 7,33 1ª * * 6,57 1ª 18,70 1ª

Rússia 4,86 2ª 17,91 2ª * * * * * * 20,84 2ª * * * *

Índia * * * * 5,57 2ª 8,68 4ª * * * * 5,78 3ª 9,34 4ª

Estados Unidos * * * * -0,42 4ª 16,17 1ª * * * * -0,82 4ª 15,64 3ª

Bielorrússia 2,17 3ª 14,69 3ª * * * * 5,17 2ª 15,63 3ª * * * *

Brasil 7,23 * 0,99 11ª 6,26 1ª 15,51 3ª 17,12 * 0,18 13ª 6,22 2ª 15,94 2ª

Canadá 1,08 4ª 29,81 1ª * * * * 1,08 4ª 33,46 1ª * * * *

Israel * * * * * * * * 3,93 3ª 9,57 4ª * * * *

Mundo 1,81 ** ** ** 1,92 ** ** ** 2,28 ** ** ** 1,05 ** ** **

China 5,68 1ª 29,40 1ª -3,49 4ª 6,37 4ª 30,68 1ª 10,40 3ª 3,43 3ª 28,61 1ª

Rússia 3,97 2ª 8,64 4ª * * * * 5,50 2ª 17,50 1ª * * * *

Índia 2,98 3ª 8,66 3ª 6,18 2ª 15,84 1ª * * * * 4,11 2ª 15,88 2ª

Estados Unidos -0,98 4ª 9,41 2ª 1,45 3ª 12,05 3ª * * * * 0,03 4ª 11,58 3ª

Bielorrússia * * * * * * * * 4,99 3ª 6,42 4ª * * * *

Brasil 2,39 * 1,65 9ª 8,95 1ª 12,31 2ª 5,20 0,25 40ª 6,13 1ª 6,60 4ª

Canadá * * * * * * * * 0,84 4ª 15,02 2ª * * * *

Mundo 1,73 ** ** ** 2,10 ** ** ** 2,37 ** ** ** 1,40 ** ** **

EXPORTAÇÃO CONSUMOPRODUÇÃO IMPORTAÇÃO
PAÍSNUTRIENTE
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Tabela 2: Coeficientes Angulares das Retas (b) e Interceptos das Retas (a) para as 
atividades de Produção, Importação, Exportação e Consumo, 1989 a 2011.

Legenda: b: coeficiente angular da reta, a: intercepto da reta,*: fora das primeiras quatro posições de share; **: 1992 a 2011, 
***: 1993 a 2011, ^: 1990 a 2011, ^^: 1991 a 2011. 

A Tabela 3 a seguir, mostra, com base em 2011, os volumes transacionados 

das quatro atividades no Brasil e no Mundo bem como a representatividade 

percentual de cada nutriente por atividade no Brasil em relação ao Brasil e ao 

Mundo. Pode-se visualizar também nos valores com o sinal, o quanto representa a 

soma dos quatro principais mercados (países) por atividade em nível global. 

 

 

 

 

b a b a b a b a

China 0,0471 9,4778 * * 0,2729*** 3,5705*** 0,03 9,7578

Rússia 0,0298** 8,1728** * * 0,0429** 7,7831** * *

Índia 0,0269 8,8588 0,0673 6,0905 * * 0,0352 8,8992

Estados Unidos -0,008 9,2901 0,0382 7,6109 * * 0,0045 9,2539

Brasil -0,001 6,621 0,1258 5,2255 -0,0419 4,326 0,0652 6,6286

Canadá * * * * -0,0052 7,5626 * *

França * * 0,0096 7,1522 * * * *

Ucrânia * * * * 0,0311** 7,0893** * *

Mundo 0,0188 11,166 0,0251 9,7729 0,0284 9,7487 0,017 11,157

China 0,0686 8,1173 * * 0,2343 2,8574 0,0339 8,6838

Rússia 0,0443** 7,2059** * * 0,0427** 7,0042** * *

Índia 0,0373 7,6193 0,057 6,1079 * * 0,0471 7,7951

Estados Unidos -0,0154 9,1031 * * -0,0285 8,711 -0,0025 8,3113

Argentina * * 0,1021 4,3006 * * * *

Bangladeche * * 0,0543 4,4887 * * * *

Brasil 0,029 6,9745 0,144 4,7961 0,1313 2,3656 0,0544 7,0836

Marrocos * * * * 0,017 6,7013 * *

Mundo 0,0122 10,306 0,0134 9,2316 0,0132 9,2281 0,0087 10,348

China 0,2063 3,4797 0,0401 7,5024 * * 0,0636 7,3522

Rússia 0,0475** 7,8424** * * 0,0707 7,4077 * *

Índia * * 0,0542 6,7905 * * 0,0562 6,7546

Estados Unidos * * -0,0042 8,4794 * * -0,0082 8,5011

Bielorrússia 0,0215^ 7,977^ * * 0,0504** 7,4199** * *

Brasil 0,0698 4,7254 0,0607 7,0018 0,158^^ 1,4868 0,0603 7,0982

Canadá 0,0107 8,9147 * * 0,0107 8,8535 * *

Israel * * * * 0,0385 6,9101 * *

Mundo 0,0179 9,9746 0,019 9,7875 0,0225 9,734 0,0104 9,9474

China 0,0552 9,6895 -0,0355 9,2171 0,2676 3,3284 0,0337 10,118

Rússia 0,0389** 8,9574** 0,0535** 8,5449** * *

Índia 0,0294 9,1131 0,06 7,5676 * * 0,0403 9,269

Estados Unidos -0,0098 9,9367 0,0144 8,8224 * * 0,0003 9,8727

Bielorrússia * * * * 0,0487** 7,5321** *

Brasil 0,0236 7,56 0,0857 7,2534 0,0507 4,3774 0,0595 8,0575

Canadá * * * * 0,0084 9,0943 * *

Mundo 0,0172 11,713 0,0208 10,724 0,0234 10,693 0,0139 11,713

EXPORTAÇÃO CONSUMOPRODUÇÃO IMPORTAÇÃO
PAÍSNUTRIENTE
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Tabela 3: Representatividade dos Macronutrientes no Brasil em relação ao Brasil e ao 
Mundo bem como a Somatória dos Quatro principais Mercados por Atividade, em 2011 . 

Legenda:     (
                     

               

)      ;      (
                     

                    

)             (
                     

                      

)      ;            

     ∑(                   ) ;                 ; *, **, *** e ¨, são expressos em (%). 

Verifica-se a partir dos números apresentados, que apesar do Brasil estar na 

quarta posição de maior mercado consumidor de fertilizantes NPK do mundo, o 

mesmo consome apenas 6,60% deste consumo global, tendo, por sua vez, a maior 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual entre estes quatro principais mercados 

consumidores. 

Além do exposto, se pode observar, dentre outros, que o Brasil tem a maior a 

TGCA de importação para o                 , estando como 3º maior importador 

para o         e como 2º maior importador para o           .  

O desafio de atender às necessidades de alimentação de uma população 

global crescente, mais urbana e mais rica, de forma sustentável, está então 

colocado. 

Assim, pela importância do Brasil no contexto da produção de alimentos 

global e pela importância dos fertilizantes na produtividade agrícola, o presente 

trabalho pretende estimar o potencial brasileiro de produção destes grãos, via 

fertilização, e seus impactos nos balanços de      , buscando tentar responder a 

pergunta quanto à possibilidade ou não de antecipação dos volumes de produção 

previstos para estes grãos, quantificando seu efeito relativo aos volumes de emissão 

de       que poderão ser postergados em virtude das áreas poupadas oriundas 

destes ganhos de produtividade. 

 

Volume (Mil t) Volume (Mil t) Volume (Mil t) Volume (Mil t)

Brasil 808,20 *25,43 ***24,01 2.834,40 *29,42 ***84,21 28,30 *14,45 ***0,84 3.366,00 *28,88 ***100,00

Mundo 112.199,60 **0,72 ¨59,34 33.744,80 **8,40 ¨42,48 33.511,40 **0,08 ¨39,4 107.881,30 **3,12 ¨61,73

Brasil 2.010,50 *63,27 ***52,09 2.285,80 *23,72 ***59,23 112,60 *57,48 ***2,92 3.859,50 *33,11 ***100,00

Mundo 43.819,90 **4,59 ¨69,46 15.411,90 **14,83 ¨49,88 15.106,20 **0,75 ¨72,45 40.816,40 **9,46 ¨67,22

Brasil 359,20 *11,30 ***8,11 4.514,50 *46,86 ***101,88 55,00 *28,08 ***1,24 4.431,00 *38,01 ***100,00

Mundo 36.293,80 **0,99 ¨71,75 29.115,60 **15,51 ¨55,97 30.088,20 **0,18 ¨79,49 27.803,90 **15,94 ¨59,62

Brasil 3.177,90 **1,65 ***27,26 9.634,70 **12,31 ***82,66 195,90 **0,25 ***1,68 11.656,50 **6,60 ***100,00

Mundo 192.313,30 # ¨56,12 78.272,30 # ¨46,57 78.705,80 # ¨49,35 176.502,10 # ¨62,67

 (%)

PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSUMO

 (%)  (%)  (%)
ORIGEMNUTRIENTES
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2.3. Metodologias de Cálculos 

Os volumes de produção e produtividades agrícolas, consumos, dosagens e 

eficiências de macronutrientes primários, bem como os balanços de emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) em termos de      , para as culturas do Arroz, Feijão, 

Trigo, Milho e Soja, no Brasil, foram projetados até 20161/62. 

Os volumes de produção agrícola projetados neste trabalho até 2021/22 e 

2022/23, foram observados com as projeções de (GASQUES, J.G et all, 2012) 

Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Assessoria de Gestão 

Estratégica (BRASIL PROJEÇÕES DO AGRONEGÓCIO 2011/2012 a 2021/2022) e 

com o Outllook Fiesp 2023 para o agronegócio brasileiro, respectivamente. 

A metodologia usada pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) abrange o período de 2011/12 a 2021/22 e usa modelos econométricos de 

séries temporais específicos, até então inéditos no Brasil para os fins propostos. 

Suavização Exponencial de Box & Jenkins (Arima) (1976) e Modelo de 

Espaço de Estados, são os modelos estatísticos utilizados pelo MAPA e como 

referência geral sugere-se Morettin e Toloi, (2004) apud Gasques, et all. (2012). 

A metodologia usada em 2013 pela Fiesp em seu Outlook Fiesp 2023, conta 

com a parceria da MB Agro, a qual se baseia em um modelo por ela desenvolvido ao 

longo dos últimos dez anos. (Outlook Fiesp 2023, 2013). 

Um balanço de oferta e demanda mundial que mantenha relação entre as 

principais economias produtoras e consumidoras de alimentos do mundo é 

estabelecido, consistindo na lógica do modelo. (Outlook Fiesp 2023, 2013) 

 “As áreas e produtividades esperadas são as variáveis de entrada no modelo 

de demanda de fertilizantes da agricultura brasileira”. (Outlook Fiesp 2023, 2013) 

Conforme OUTLOOK FIESP 2023, (FIESP, 2013, p.30), se considera para as 

projeções do Arroz, uma redução de área plantada de 5,7% e um crescimento de 
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17% na produtividade no comparativo entre as safras 2022/23 e 2012/13 bem como 

um volume de produção esperado de 13 Mi t. 

Conforme OUTLOOK FIESP 2023, (FIESP, 2013, p.50), se considera para as 

projeções do Feijão, um crescimento de área plantada de 1,6% e um crescimento de 

23,20% na produtividade no comparativo entre as safras 2022/23 e 2012/13 bem 

como um volume de produção esperado de 3,5 Mi t. 

Para OUTLOOK FIESP 2023, (FIESP, 2013, p.68), as projeções do Trigo 

apresentará um crescimento de área plantada de 22,9% e um crescimento de 24,0% 

na produtividade no comparativo entre as safras 2022/23 e 2012/13 bem como um 

volume de produção esperado de 6,7 Mi t. 

Conforme OUTLOOK FIESP 2023, (FIESP, 2013, p.56), se considera para as 

projeções do Milho, um crescimento de área plantada de 11,2% e um crescimento de 

2,5% na produtividade no comparativo entre as safras 2022/23 e 2012/13 bem como 

um volume de produção esperado de 92,7 Mi t. 

Para as projeções da Soja o OUTLOOK FIESP 2023, (FIESP, 2013, p.63) 

considera um crescimento de área plantada de mais de 23,7% e um crescimento de 

18,7% na produtividade no comparativo entre as safras 2022/23 e 2012/13 bem 

como um volume de produção esperado de 119,6 Mi t. 

Uma série de trabalhos, como Determinantes da Demanda de Fertilizantes no 

Brasil no período de 1970 a 2002 (Nicolella et all, 2005), Demanda de fertilizantes no 

Estado de São Paulo (Cibantos, 1972), Fertilizer demand functions for Five crops in 

the United States (Gunjal, Roberts & Heady, 1981), Nitrogen Fertilizer Demand by 

Danish Crop Farms (Hansen, 2001), Fertilizer Demand Functions for Specific 

Nutrients Applied to Three Major U.S. Crops (Roberts & Heady, 1982), Produtividade 

da agricultura brasileira e os efeitos de algumas políticas (Gasques, Bastos, Valdez 

& Bacchi, 2012), Relações estruturais da demanda de fertilizantes no estado de São 

Paulo (Pescarin, 1974), Fertilizer Demand in Greece (Mergos & Stoforos, 1997), The 

Demand for Fertilizer: An Economic Interpretation of a Technical Change (Griliches, 

1958), Fertilizer Demand Function for Five Crops in the United States (Gunjal, 
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Roberts & Heady, 1980) apresentam, na grande maioria, metodologia baseada em 

modelos econométricos. 
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3. METODOLOGIA 

Para se estimar o potencial de volume de produção agrícola das cinco 

culturas consideradas neste trabalho e o impacto nas emissões de      , bem como 

o consumo de macronutrientes primários necessários a concretização deste 

potencial de volume, considerou-se como premissa que cada município brasileiro 

antropizado, a partir de sua produtividade real calculada com base no ano agrícola 

de 2011/12, fosse obtendo incrementos contínuos de produtividade, tendo como 

base as expectativas de produtividade e suas respectivas dosagens de 

recomendação, ambas previstas e obtidas a partir das recomendações presentes no 

WebAgritec. Considerou-se um período de dez anos para que cada município 

concretize cada incremento de produtividade, e uma vez que se dispõe de cinco 

faixas (exceto a Soja, que são quatro) de expectativas de produtividades com cinco 

respectivas faixas de recomendação de dosagens de adubação de macronutrientes 

primários por nível (baixa, média e alta) de suas disponibilidades no solo, permitiu-se 

então um horizonte de estimativas até 2061/62. 

Conforme os Quadros 1 a 5 a seguir, em função da expectativa de 

produtividade de cada uma das cinco culturas, representada por cinco faixas (no 

caso da Soja, quatro) e da disponibilidade dos macronutrientes primários (Nitrogênio, 

Fósforo e Potássio) no solo (Baixa, Média ou Alta), têm-se as respectivas 

recomendações de dosagem de adubação também representadas por cinco faixas 

(no caso da Soja, quatro). 

Através da obtenção dos dados de área plantada (em hectares) e do volume 

produzido (em toneladas), disponibilizados pela Tabela 1612 do Sistema IBGE de 

Recuperação Automática (SIDRA), calculou-se indiretamente a produtividade real 

para cada município brasileiro antropizado tendo como base o ano agrícola 2011/12. 

Denominou-se de produtividade no nível 0 (inicial P_0) de tecnologia em 

termos de adubação, a produtividade real calculada com base em 2011/12, levando-

se em conta as faixas de produtividade previstas pelo WebAgritec nos Quadros 1 a 5 

e premissas definidas no Quadro 6. 
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Quadro 1: Doses de adubação nitrogenada (N), fosfatada (P2O5) e potássica (K2O) para 

Arroz, a serem aplicadas na semeadura e em cobertura, em função da expectativa de 
produtividade e da disponibilidade no solo. Fonte: Adaptado de WebAgritec (Módulo: 
calagem e adubação), Goedert (2011).  

Quadro 2: Doses de adubação nitrogenada (N), fosfatada (P2O5) e potássica (K2O) para 

Feijão, a serem aplicadas na semeadura e em cobertura, em função da expectativa de 
produtividade e da disponibilidade no solo. Fonte: Adaptado de WebAgritec (Módulo: 
calagem e adubação), Goedert (2011).  

Quadro 3: Doses de adubação nitrogenada (N), fosfatada (P2O5) e potássica (K2O) para 

Trigo, a serem aplicadas na semeadura e em cobertura, em função da expectativa de 
produtividade e da disponibilidade no solo. Fonte: Adaptado de WebAgritec (Módulo: 
calagem e adubação), Goedert (2011).  

Cobertura

N N

Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Até 2,0 20 60 40 20 40 20 0 0

2,1 a 4,0 20 70 50 30 50 30 10 20

4,1 a 6,0 20 80 60 40 60 40 20 40

6,1 a 8,0 20 90 70 50 70 50 30 60

> 8,0 20 100 80 60 80 60 40 80

ARROZ
Disponibilidade de P Disponibilidade de K

Adubação de Semeadura ou Plantio

Faixas de 

Produtividade (t/ha)

     (Kg/ha) (Kg/ha)     (Kg/ha)  (Kg/ha)

Cobertura

N N

Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Até 1,0 20 40 20 0 40 20 0 0

1,1 a 2,0 20 60 40 20 60 40 20 20

2,1 a 3,0 20 80 60 30 80 60 40 40

3,1 a 4,0 20 100 80 40 100 80 60 60

> 4,0 20 120 100 50 120 100 80 80

Disponibilidade de P Disponibilidade de K
FEIJÃO

Adubação de Semeadura ou Plantio

Faixas de 

Produtividade 

(t/ha)

     (Kg/ha) (Kg/ha)     (Kg/ha)  (Kg/ha)

Cobertura

N N

Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Até 2,0 20 60 40 20 40 20 0 0

2,1 a 3,0 20 80 60 30 50 30 10 20

3,1 a 4,0 20 100 80 40 60 40 20 40

4,1 a 5,0 20 120 100 50 70 50 30 60

> 5,0 20 140 120 60 80 60 40 80

TRIGO
Adubação de Semeadura ou Plantio

Disponibilidade de P Disponibilidade de K

Faixas de 

Produtividade 

(t/ha)

     (Kg/ha) (Kg/ha)     (Kg/ha)  (Kg/ha)
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Quadro 4: Doses de adubação nitrogenada (N), fosfatada (P2O5) e potássica (K2O) 

para Milho, a serem aplicadas na semeadura e em cobertura, em função da expectativa 
de produtividade e da disponibilidade no solo. Fonte: Adaptado de WebAgritec (Módulo: 
calagem e adubação), Goedert (2011).  
 
 

Quadro 5: Doses de adubação fosfatada e potássica para Soja, a serem aplicadas na 

semeadura, em função da expectativa de produtividade e da faixa de disponibilidade no 
solo. Fonte: Adaptado de WebAgritec (Módulo: calagem e adubação), Goedert (2011).  

A partir de     e para cada município, os cinco degraus (níveis) de subida de 

produtividade (                   ) são então definidos, considerando as 

premissas apresentadas no Quadro 6  a seguir: 

Cobertura

N N

Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Até 4,0 20 60 40 20 40 30 20 30

4,1 a 6,0 20 80 60 30 60 45 30 50

6,1 a 8,0 30 100 80 40 80 60 40 70

8,1 a 10,0 30 120 100 50 100 75 50 90

> 10,0 30 140 120 60 120 90 60 110

MILHO
Adubação de Semeadura ou Plantio

Disponibilidade de P Disponibilidade de K

Faixas de 

Produtividade (t/ha)

     (Kg/ha) (Kg/ha)     (Kg/ha)  (Kg/ha)

Cobertura

N N

Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Até 2,0 0 60 30 20 50 40 30 0

2,1 a 3,0 0 80 45 30 70 55 40 0

3,1 a 4,0 0 100 60 40 90 70 50 0

> 4,0 0 120 75 50 110 85 60 0

Faixas de 

Produtividade (t/ha)

SOJA
Adubação de Semeadura ou Plantio

Disponibilidade de P Disponibilidade de K

     (Kg/ha) (Kg/ha)     (Kg/ha)  (Kg/ha)
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Quadro 6: Premissas de Incremento de Produtividade por Nível de 1 a 5 de Adoção de 

Tecnologia em Adubação.  

Considerando as duas metodologias observadas, as quais têm em parte ou no 

todo a presença do componente probabilístico, a metodologia utilizada no presente 

trabalho foi totalmente determinística.  

Posteriormente, como continuidade do presente estudo, poder-se-ia 

considerar componentes probabilísticos. 

Uma vez com os dados de produtividade no software ArcGIS 9.3, faz-se para 

cada cultura, a adição de shape municipal do Brasil → Joins and relates → Join 

(ferramenta utilizada para adicionar os dados de produtividade). A classificação dos 

mapas está relacionada às faixas de produtividade citado acima. 

A partir dos dados de tipos de solos fornecidos pelo Zoneamento 

Agroecológico da Cana de açúcar (MANZATTO. et all, 2009), no software ArcGIS 

9.3, faz-se então, para cada cultura, um shape de solos → definition query 

(ferramenta que permite selecionar somente os tipos de solos desejado, no caso 

solos Tipo 2, 3 e 2 e 3). Cria-se um shape de solos 2, 3 e 2 e 3. Com os dos dados 

do meio antrópico, obtidos no Ministério do Meio Ambiente (PROBIO, 2008), todos 

os shapes foram então cruzados, resultando em um novo shape que representa 

produtividade com tipo de solo em áreas antropizadas. 

ARROZ

 (t/ha)

FEIJÃO

 (t/ha)

TRIGO

 (t/ha)

MILHO 

(t/ha)

SOJA 

(t/ha)

0

1

2

3

4

5

PREMISSAS DE INCREMENTOS DE PRODUTIVIDADE

NÍVEIS
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E como resultado, conforme o exemplo para o Milho mostrado na Tabela 4 a 

seguir, obtém-se também, para cada uma das cinco culturas, uma tabela de dados 

em Excel que trás para cada município brasileiro antropizado, sua respectiva 

unidade da federação, área plantada, quantidade produzida e área de solo do Tipo 2 

e/ou Tipo 3. 

Tabela 4: Exemplo para alguns munícipios, para a cultura do Milho. 

Município 

Unidade 
da 

Federação 
(UF) 

Área 
Plantada 

(ha) 

Quantidade 
Produzida 

(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

Área de 
Solo 

Tipo 2 (ha) 

Área de 
Solo 

Tipo 3 (ha) 

Renascença PR 4.650  49.400  10,62 0,00  29.259,38  

Bom Sucesso do Sul PR 2.780  28.750  10,34 0,00  12.995,05  

Verê PR 5.300  54.500  10,28 0,00  17.973,22  

Santa Bárbara do Sul RS 5.000  51.000  10,20 5.801,72  87.386,12  

Alto Alegre RS 700  7.140  10,20 3.431,44  6.396,85  

Ouro Verde SC 2.000  20.400  10,20 0,00  12.409,66  

Mariópolis PR 2.700  27.500  10,19 0,00  14.971,12  

Pato Branco PR 6.100  61.680  10,11 0,00  31.678,97  

Coronel Vivida PR 3.700  37.160  10,04 0,00  32.731,12  

Saldanha Marinho RS 1.500  15.000  10,00 114,24  20.066,25  

Chapada RS 6.500  65.000  10,00 0,00  59.673,26  

Colorado RS 3.500  35.000  10,00 0,00  25.750,84  

Victor Graeff RS 2.000  20.000  10,00 0,00  22.439,75  

Clevelândia PR 6.000  60.000  10,00 0,00  47.171,44  

Mauá da Serra PR 1.012  10.029  9,91 1.108,42  2.855,33  

Ibicoara BA 600  5.910  9,85 11.415,60  0,00  

Coxilha RS 4.000  39.360  9,84 0,00  39.804,04  

Carambeí PR 8.750  86.075  9,84 7.064,76  7.503,05  

Mangueirinha PR 4.700  46.200  9,83 0,00  64.356,93  

Catanduvas PR 5.500  53.820  9,79 0,00  26.795,39  

Formosa GO 4.500  43.800  9,73 29.100,08  187.698,09  

Vianópolis GO 3.200  31.000  9,69 10.464,70  63.651,55  

Silvânia GO 6.800  65.750  9,67 1.943,84  163.244,61  

Na Figura 4 a seguir, pode-se ver uma síntese da metodologia acima descrita. 
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Figura 4: Síntese da Metodologia (SIDRA e ArcGIS 9.3)  

Para cada uma das faixas de produtividade esperada há uma recomendação 

de dosagem do macronutriente primário correspondente à sua disponibilidade no 

solo, a qual é dividida em três classes denominadas de baixa, média e alta, 

referentes aos solos do Tipo 1, 2 e 3, respectivamente. 

Conforme a Instrução Normativa Nº 2 de 09/10/2008, da Secretaria de Política 

Agrícola do Ministério de Agricultura e Abastecimento (BRASIL, 2008), a mesma 

define os tipos de solo como:  

SOLOS TIPO 1: Solos de textura arenosa, com teor mínimo de 10% de argila 

e menor do que 15% ou com teor de argila igual ou maior do que 15%, nos quais a 

diferença entre o percentual de areia e o percentual de argila seja maior ou igual a 

50. Assim, adotando-se o percentual de argila = a, e a diferença entre os percentuais 

de areia e argila = Δ, temos para os solos Tipo 1: 10% ≤ a < 15% ou a ≥ 15% com Δ 

≥ 50. 

SOLOS TIPO 2: Solos de textura média, com teor mínimo de 15% de argila e 

menor do que 35%, nos quais diferença entre o percentual de areia e o percentual 

de argila seja menor do que 50. Assim, adotando-se o percentual de argila = a, e a 
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diferença entre os percentuais de areia e argila = Δ, temos para os solos Tipo 2: 15% 

≤ a < 35% com Δ < 50. 

SOLOS TIPO 3: solos de textura argilosa, com teor de argila maior ou igual a 

35%. Assim, adotando-se o percentual de argila = a, temos para os solos Tipo 3: a ≥ 

35%. 

Para efeito deste trabalho, consideram-se os solos do Tipo 2 e 3. 

3.1. Cálculo das Produtividades Esperadas 

Obtém-se a Produtividade em cada município (           ), através da razão 

entre a sua Quantidade Produzida (t) e a sua respectiva Área plantada (ha), 

conforme: 

            (
 

  
)  

                     ( )

              (  )
: 

A Produtividade no Nível 0, denominada de Inicial  (   ), significa o valor da 

produtividade real na safra 2011/12 de cada uma das cinco culturas em cada um dos 

municípios considerados neste trabalho. 

Produtividades Médias dos Municípios no Nível 0 (             
) 

Para efeito de avaliação descritiva, nas Tabelas 5 a 10 mais a frente, calcula-

se as produtividades médias no nível 0 (2011/12), através da média aritmética das 

produtividades neste nível para cada uma das cinco culturas, através da seguinte 

equação: 

              
  (

∑             

                
) 
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Produtividades Médias Esperadas em Nível Brasil (         ) 

            (
∑              

∑             

) (
 

  
)                        

                            ( )                        (  ) 

Para o cálculo dos Níveis (                 ) de Produtividades Esperadas, 

denominadas de                    , consideram-se as premissas definidas no 

Quadro 6 anteriormente apresentado, observando que a Produtividade Esperada no 

Nível   (   ) significa a produtividade no nível   de adoção de tecnologia de 

adubação, ou seja, representa a subida de um degrau nas faixas de produtividade 

em virtude de sua respectiva dosagem de adubação por disponibilidade de 

macronutriente primário no solo, e para obtê-la, considera-se como base a 

produtividade do nível imediatamente inferior (     ). 

As rotinas para o cálculo automático de                     definidas a 

partir dos dados contidos nos Quadro 1 a 5 e premissas contidas no Quadro 6, 

encontram-se disponíveis em planilha Excel e poderão ser obtidas mediante 

solicitação ao autor. 

3.2. Cálculo dos Consumos Esperados dos Macronutrientes Primários 

O consumo esperado no nível 0 dos macronutrientes primários, denominado 

de Inicial de                        , significa o consumo destes macronutrientes 

individualmente e da soma dos três, no ano agrícola 2011/12, para cada uma das 

cinco culturas em cada um dos municípios considerados neste trabalho, tendo como 

base sua Produtividade Inicial (   ) bem como sua faixa de dosagem por 

disponibilidade dos macronutrientes no solo.  

O consumo esperado no Nível   (             ) de                        , 

significa o consumo destes macronutrientes no nível ( ) de adoção de tecnologia, ou 

seja, representa o consumo referente a subida de   degraus nas faixas de 

produtividade, e para obtê-los, considera-se como base a produtividade   (   ) bem 
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como sua respectiva faixa de dosagem por disponibilidade dos macronutrientes no 

solo. 

Os cálculos dos consumos nos Níveis 0, 1, 2, 3, 4 e 5 de 

                        foram elaboradas a partir dos dados contidos nos Quadros 

1 a 5 anteriormente apresentados bem como consideradas as seguintes premissas: 

a) Para os municípios cujos solos apresentaram classificação apenas do Tipo 

2, considerou-se, para feito de cálculo do consumo de macronutrientes, as 

respectivas recomendações de dosagens de adubação especificamente para esta 

classificação e que pode ser visualizada nas colunas dos Quadros 1 a 5, referentes à 

disponibilidade média dos macronutrientes no solo. 

Neste caso, a totalidade da Área Plantada (AP) de cada município é do solo 

Tipo 2. 

b) Para os municípios cujos solos apresentaram classificação apenas do Tipo 

3, considerou-se, para feito de cálculo do consumo de macronutrientes, as 

respectivas recomendações de dosagens de adubação especificamente para esta 

classificação e que pode ser visualizada nas colunas dos Quadros 1 a 5, referentes à 

disponibilidade alta dos macronutrientes no solo. 

Neste caso, a totalidade da Área Plantada (AP) de cada município é do solo 

Tipo 3. 

c) Para os municípios cujos solos apresentaram tanto a classificação do Tipo 

2 quanto a do Tipo 3, considerou-se, para feito de cálculo do consumo de 

macronutrientes, as respectivas médias aritméticas das recomendações de 

dosagens de adubação, as quais podem ser obtidas através das Disponibilidades 

Média e Alta nas colunas dos Quadros 1 a 5, referentes à disponibilidade dos 

macronutrientes no solo. 
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As rotinas para o cálculo automático dos consumos nos Níveis 0, 1, 2, 3, 4 e 5 

de                         para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho e Soja, encontram-se 

disponíveis em planilha Excel e poderão ser obtidas mediante solicitação ao autor. 

3.3. Cálculo dos Volumes Esperados de Produção Agrícola 

O volume de produção esperado no nível 0, denominado de Inicial (   ), 

significa o volume de produção agrícola de cada uma das cinco culturas e da soma 

das cinco, tendo como base o ano agrícola de 2011/12, em cada um dos municípios 

considerados neste trabalho, tendo como base sua Produtividade Inicial (   ) bem 

como sua Área Plantada.  

Para o cálculo dos demais Níveis   (           ) de volume de produção 

esperado, considera-se as seguintes premissas a seguir: 

O volume de produção esperado no nível   (   ) significa o volume de 

produção agrícola de cada uma das cinco culturas e da soma das cinco, em cada um 

dos municípios considerados neste trabalho, tendo como base sua Produtividade no 

Nível   (   ) bem como sua Área Plantada.  

Uma vez calculadas as produtividades                          , calcula-

se então, os respectivos Volume de Produção Agrícola                           

para as cinco culturas, conforme as expressões abaixo: 

            
 ( )              

 (
 

  
)                         (  ) 

         
 ( )  ∑(               

) 

            
 ( )              

 (
 

  
)                         (  ) 

         
 ( )  ∑(               

) 
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 ( )              

 (
 

  
)                         (  ) 

         
 ( )  ∑(               

) 

            
 ( )              

 (
 

  
)                         (  ) 

         
 ( )  ∑(               

) 

            
 ( )              

 (
 

  
)                         (  ) 

         
 ( )  ∑(               

) 

            
 ( )              

 (
 

  
)                         (  ) 

         
 ( )  ∑(               

) 

3.4. Cálculo das Dosagens Esperadas dos Macronutrientes Primários 

Uma vez calculados os consumos dos macronutrientes primários 

individualmente e para a soma dos três, calcula-se então, suas respectivas 

Dosagens Esperadas (                   ) para as cinco culturas individualmente, 

e depois, a somatória das cinco, culminando com o total Brasil, conforme as 

expressões abaixo.  

                   (  )   ∑(                        )(  ) 

              (
       

  
)  

∑(              
)(       )

(                   )(  )
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(
          

  
)  

∑(                 
) (          )

(                   )(  )
 

                
(
         

  
)  

∑(                
) (         )

(                   )(  )
 

                
(
         

  
)  

∑(                
)(         )

(                   )(  )
 

A Dosagem Esperada no Nível 0 de                        , denominada de 

Inicial (  ), significa o valor da dosagem esperada destes macronutrientes 

individualmente e da soma dos três, e para obtê-la, considera-se como base os 

consumos dos macronutrientes primários no nível 0 e a área plantada, ambos no ano 

agrícola 2011/12. 

As Dosagens Esperadas nos Níveis 

  (           ) de                        , significam as dosagens esperadas 

destes macronutrientes individualmente e da soma dos três, no nível   de adoção de 

tecnologia, ou seja, representam as dosagens de adubação referentes às subidas de 

  degraus nas faixas de produtividade, e para obtê-las, consideram-se como base os 

consumos de macronutrientes primários no nível  , mantendo-se a mesma área 

plantada. 

3.5. Cálculo das Eficiências Esperadas dos Macronutrientes Primários 

Uma vez calculados os consumos dos macronutrientes primários 

individualmente e para a soma dos três bem como os respectivos volumes de 

produção agrícola, calcula-se então, suas respectivas Eficiências 

Esperadas (                 ) para as cinco culturas individualmente, e depois, a 

somatória das cinco, culminando com o total Brasil, conforme as expressões abaixo.  

                 (
       

          
)  

∑(              
)(       )

(                        )(          )
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(
          

          
)  

∑(                 
) (          )

(                        )(          )
 

                   
(
         

          
)  

∑(                
) (         )

(                        )(          )
 

                   
(
         

          
)  

∑(                
)(         )

(                        )(          )
 

Eficiência Esperada no Nível 0 de                        , denominada de 

Inicial (  ), significa o valor da eficiência esperada destes macronutrientes 

individualmente e da soma dos três, e para obtê-la, considera-se como base os 

consumos dos macronutrientes primários no nível 0 e os respectivos volumes de 

produção agrícola no Nível 0 (   ), ambos no ano agrícola 2011/12. 

Eficiências Esperadas nos Níveis   (           ) de                        , 

significa as eficiências esperadas destes macronutrientes individualmente e da soma 

dos três, no nível   de adoção de tecnologia, ou seja, representa as eficiências 

esperadas referentes às subidas de   degraus nas faixas de produtividade (   ), e 

para obtê-las, consideram-se como base os consumos de macronutrientes primários 

no nível   e seus respectivos volumes de produção agrícola no nível     

 3.6. Cálculo dos Balanços de Carbono  

O balanço de Carbono é apresentado na forma de Dióxido de Carbono 

Equivalente (     ). 

Segundo o glossário do quarto relatório de avaliação do Painel 

Intergovernamental sobre mudança do Clima (IPCC, 2007), a definição de 

equivalente de dióxido de carbono (     ), é a quantidade de emissões de     que 

causaria o mesmo forçamento radiativo que uma quantidade emitida de um gás de 

efeito estufa bem misturado ou uma mistura de gases de efeito estufa bem 

misturados, todos multiplicados por seus respectivos potenciais de aquecimento 
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global (segundo a métrica do GWP – Global Warming Potential) para levar em conta 

os diferentes tempos em que permanecem na atmosfera. 

A equivalência leva em conta o potencial de aquecimento global dos gases 

envolvidos e calcula o quanto de     seria emitido se todos os gases de efeito estufa 

fossem emitidos como esse gás.  

Equação para cálculo das emissões de               (       ) 

provenientes do uso de Fertilizante Nitrogenado. 

        (  )  (     )   (          )   (   )        

                                                                 (  ) 

                                                                         

                        (      )  

                                                                   (      )   

                                                                            

                 (                                                              

                          )  

        (     )   (          )   (   )  (     )   (   )   (   )  

Equação para transformação das emissões de óxido nitroso (   ) para 

emissões de                                (     ) provenientes do uso de 

Fertilizante Nitrogenado. 
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Considerando os   Níveis de adoção de tecnologia, onde                , 

apresenta-se abaixo a equação do Balanço de Dióxido de Carbono Equivalente 

(BDCE) ou Balanço de        para os respectivos cinco Níveis, observando que para 

                               

      (     )         

A equação acima não considera as absorções e emissões de       das áreas 

poupadas decorrentes dos ganhos de produtividade. 

Para as projeções dos Balanços de Carbono até 2061/62, consideram-se as 

absorções e emissões de       sem e com áreas poupadas em virtude dos ganhos 

de produtividade. As equações do balanço de       com áreas poupadas são 

demonstradas mais a frente; 

3.7. Projeções até 2061/62 

3.7.1. Volumes de Produção Agrícola até 2061/62 

Como premissa para construção do horizonte de tempo até 2061/62 para os 

Volumes de Produção, considera-se que cada nível de adoção de tecnologia leva 

dez anos para se concretizar, adotando-se, portanto, critério linear de que em cada 

ano, um décimo deste aumento de nível tecnológico seja concretizado. 

Representa-se este aumento de nível tecnológico, pela diferença entre os 

volumes de produção agrícola, respeitando cada degrau consecutivamente, 

conforme abaixo: 

          
(       ) 

  
(

 

   
)            

(       )

  
(

 

   
)  

          
(       )

  
(

 

   
)             

(       )

  
(

 

   
)  
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(       )

  
(

 

   
) 

A partir da diferença entre o Volume de Produção Agrícola no Nível 1 (   ) e 

o Volume de Produção Agrícola no Nível 0 (   ), dividida por dez, representando a 

primeira subida do degrau de tecnologia, determina-se conforme as expressões 

abaixo, o volume para os próximos dez anos, chegando a 2021/22, visto que a base 

de     é 2011/12: 

                    (
 

   
)     (

 

   
) 

                   (
 

   
)                      (

 

   
)  

(       )

  
 

Aplica-se o mesmo processo até 2021/22, conforme abaixo: 

                   (
 

   
)                      (

 

   
)  

(       )

  
(

 

   
) 

Neste momento, chega-se ao segundo degrau de tecnologia, conforme 

abaixo: 

                   (
 

   
)                     (

 

   
)  

(       )

  
(

 

   
) 

Aplica-se o mesmo processo até 2031/32, conforme abaixo: 

                   (
 

   
)                      (

 

   
)  

(       )

  
(

 

   
) 

Neste momento, chega-se ao terceiro degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

                   (
 

   
)                     (

 

   
)  

(       )

  
(

 

   
) 

Aplica-se o mesmo processo até 2041/42, conforme abaixo: 
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                   (
 

   
)                      (

 

   
)  

(       )

  
(

 

   
) 

Neste momento, chega-se ao quarto degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

                   (
 

   
)                     (

 

   
)  

(       )

  
(

 

   
) 

Aplica-se o mesmo processo até 2051/52, conforme abaixo: 

                   (
 

   
)                      (

 

   
)  

(       )

  
(

 

   
) 

Neste momento, chega-se ao quinto degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

                   (
 

   
)                     (

 

   
)  

(       )

  
(

 

   
) 

Aplica-se o mesmo processo até 2061/62, conforme abaixo: 

                   (
 

   
)                      (

 

   
)  

(       )

  
(

 

   
) 

3.7.2. Consumo esperado de Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio(K) e 

Total de NPK, até 2061/62 

Adota-se a mesma premissa de construção do horizonte de tempo até 2061, 

conforme descrita anteriormente para os volumes de produção agrícola. 

Representa-se este aumento de nível tecnológico, pela diferença entre os 

consumos dos macronutrientes primários (     
                  ), respeitando-se 

cada degrau consecutivamente. 

Para as equações abaixo, considera-se: 
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(                     ) 

  
(

 

   
)  

          
(                     ) 

  
(

 

   
) 

          
(                     ) 

  
(

 

   
) 

          
(                     ) 

  
(

 

   
) 

          
(                     ) 

  
(

 

   
) 

Os mesmos cálculos dos degraus 1 a 5 acima se aplicam para o total de NPK, 

conforme abaixo: 

           (                    
           ) 

A partir da diferença entre o Consumo do Macronutriente Primário no Nível 1 e 

o Consumo do Macronutriente Primário no Nível 0, dividida por dez, representando a 

primeira subida do degrau de tecnologia, determina-se conforme as expressões 

abaixo, o consumo dos macronutrientes primários para os próximos dez anos, 

chegando a 2021/22, visto que a base do consumo dos macronutrientes primários é 

2011/12: 

            (
 

   
)            (

 

   
) 

           (
 

   
)              (

 

   
)  

(                     )

  
(

 

   
) 

Aplica-se o mesmo processo até 2021/22, conforme abaixo: 

           (
 

   
)              (

 

   
)  

(                     )

  
(

 

   
) 



56 

Neste momento, chega-se ao segundo degrau de tecnologia, conforme 

abaixo: 

           (
 

   
)             (

 

   
)  

(                     )

  
(

 

   
) 

Aplica-se o processo até 2031/32, conforme abaixo: 

           (
 

   
)              (

 

   
)  

(                     )

  
(

 

   
) 

Neste momento, chega-se ao terceiro degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

           (
 

   
)             (

 

   
)  

(                     )

  
(

 

   
) 

Aplica-se o processo até 2041/42, conforme abaixo: 

           (
 

   
)              (

 

   
)  

(                     )

  
(

 

   
) 

Neste momento, chega-se ao quarto degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

           (
 

   
)             (

 

   
)  

(                     )

  
(

 

   
) 

Aplica-se o processo até 2051/52, conforme abaixo: 

           (
 

   
)              (

 

   
)  

(                     )

  
(

 

   
) 

Neste momento, chega-se ao quinto degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

           (
 

   
)             (

 

   
)  

(                     )

  
(

 

   
) 

Aplica-se o processo até 2061/62, conforme abaixo: 
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           (
 

   
)              (

 

   
)  

(                     )

  
(

 

   
) 

3.7.3. Dosagens Esperadas de Adubação até 2061/62 

Obtêm-se as dosagens esperadas no horizonte de tempo até 2061, através 

das seguintes expressões abaixo, onde DOSMP significa Dosagem de 

Macronutrientes Primários. 

                   
 (

  

  
)  

          (  )

                    (  )
 

             (
  

  
)   

          (  )

                    (  )
 

Aplica-se o processo até 2021/22, conforme abaixo: 

             (
  

  
)   

          (  )

                    (  )
 

Neste momento, chega-se ao segundo degrau de tecnologia, conforme 

abaixo: 

             (
  

  
)   

          (  )

                    (  )
 

Aplica-se o processo até 2031/32, conforme abaixo: 

             (
  

  
)   

          (  )

                    (  )
 

Neste momento, chega-se ao terceiro degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

             (
  

  
)   

          (  )

                    (  )
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Aplica-se o processo até 2041/42, conforme abaixo: 

             (
  

  
)   

          (  )

                    (  )
 

Neste momento, chega-se ao quarto degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

             (
  

  
)   

          (  )

                    (  )
 

Aplica-se o processo até 2051/52, conforme abaixo: 

             (
  

  
)   

          (  )

                    (  )
 

Neste momento, chega-se ao quinto degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

             (
  

  
)   

          (  )

                    (  )
 

Aplica-se o processo até 2061/62, conforme abaixo: 

             (
  

  
)   

          (  )

                    (  )
 

Os cálculos se aplicam para o total de NPK e para tanto, substitui-se neste 

caso, MP por NPK nas equações acima descritas. 

3.7.4. Eficiências Esperadas de Adubação até 2061/62 

Obtêm-se as eficiências esperadas no horizonte de tempo até 2061/62, 

através das seguintes expressões abaixo, onde EFMP significa Eficiência de 

Macronutrientes Primários. 
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Chama-se atenção ao fato de que quanto maior este número, menos eficiente 

a adubação e quanto menor este número, mais eficiente a adubação, ou seja, usam-

se menos quilogramas de macronutrientes por tonelada de grão produzido. 

                  
 (

                

          
)  

          (  )

               
 ( )

 

            (
                

          
)   

          (  )

                
( )

 

Aplica-se o mesmo processo até 2021/22, conforme abaixo: 

            (
                

          
)   

          (  )

                
( )

 

Neste momento, chega-se ao segundo degrau de tecnologia, conforme 

abaixo: 

            (
                

          
)   

          (  )

                
( )

 

Aplica-se o mesmo processo até 2031/32, conforme abaixo: 

            (
                

          
)   

          (  )

                
( )

 

Neste momento, chega-se ao terceiro degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

            (
                

          
)   

          (  )

                
( )

 

Aplica-se o mesmo processo até 2041/42, conforme abaixo: 

            (
                

          
)   

          (  )

                
( )
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Neste momento, chega-se ao quarto degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

            (
                

          
)   

          (  )

                
( )

 

Aplica-se o mesmo processo até 2051/52, conforme abaixo: 

            (
                

          
)   

          (  )

                
( )

 

Neste momento, chega-se ao quinto degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

            (
                

          
)   

          (  )

                
( )

 

Aplica-se o processo até 2061/62, conforme abaixo: 

            (
                

          
)   

          (  )

                
( )

 

Os cálculos se aplicam para o total de NPK e para tanto, substitui-se neste 

caso, MP por NPK nas equações acima descritas. 

3.7.5. Balanços Esperados de Carbono até 2061/62 

O Balanço de Carbono é apresentado na forma de Balanço de Dióxido 

de Carbono Equivalente (     ). 

Abaixo, as premissas para a construção do horizonte de tempo do Balanço de 

      até 2061/62: 

a) cada nível   de adoção de tecnologia previamente apresentado, 

corresponde a um nível de absorção, emissão e balanço de       e leva dez anos 

para se concretizar, adotando-se, portanto, critério linear de que em cada ano futuro, 

a partir da base do horizonte (2011/12), um décimo deste aumento de nível 
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tecnológico, representado pelo aumento da produtividade, corresponda a um décimo 

de absorção e emissão de      . 

b) consideram-se as absorções e as emissões de       das áreas poupadas 

oriundas dos ganhos de produtividade. 

c) áreas poupadas são as áreas que deixam de ser utilizadas em virtude dos 

ganhos de produtividade auferidos pelas dosagens dos macronutrientes primários, 

ou seja, se não tivesse este aporte de tecnologia, haveria a necessidade de entrar 

em novas áreas para obter-se o mesmo volume de produção.  

Para o cálculo das projeções, consideram-se as seguintes denominações 

abaixo: 

   , são as áreas plantadas nos Níveis   iguais a 0, 1, 2, 3,4 e 5, 

respectivamente. 

     , são as Emissões de       sem área poupada, nos Níveis   iguais a 0, 

1, 2, 3,4 e 5, respectivamente. 

     , são as Absorções de       sem área poupada, nos Níveis   iguais a 

0, 1, 2, 3,4 e 5, respectivamente. 

      , são as áreas poupadas nos Níveis, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. 

     , são as Absorções de       nas áreas poupadas nos Níveis   iguais a 

0, 1, 2, 3,4 e 5, respectivamente. 

     , são as Emissões de       nas áreas poupadas nos Níveis   iguais a 

0, 1, 2, 3,4 e 5, respectivamente, absorções, emissões e balanços de      , sem 

áreas poupadas. 

3.7.5.1 Cálculo das Absorções, Emissões e Balanços de      , Sem 

Áreas Poupadas (ASAP) 
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Cálculo das Absorções Sem Áreas Poupadas (ASAP) 

             ∑(                 )                             

           ∑(            )    

                                                                      

Cálculo das Emissões Sem Áreas Poupadas (ESAP) 

             ∑(                             )                              

          ∑(            )                 

e    é a quantidade de Nitrogênio utilizada, dada por:     (         

          )                

Cálculo dos Balanços de       Sem Áreas Poupadas (BCSAP) 

             (                       ) 

3.7.5.2. Cálculo das Absorções, Emissões e Balanços de      , Com 

Áreas Poupadas (APOUP) 

                                   

                                                                      

             (
         

         

)                    (
         

         

)        

             (
         

         

)                    (
         

         

)     
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             (
         

         

)     

Cálculo das Absorções Com Áreas Poupadas (ACAP) 

                            (   )                                          

Cálculo das Emissões Com Áreas Poupadas (ECAP) 

            (
           

  
)   (            

)                            

Cálculo dos Balanços de       Com Áreas Poupadas (BCCAP) 

             (                                               
)       

                    . 

Para o BCSAP, tem-se: 

          
(                         

)

  
(
        

   
)  

          
(                         

)

  
(
        

   
)  

          
(                         

)

  
(
        

   
) 

          
(                         

)

  
(
        

   
) 

          
(                         

)

  
(
        

   
) 

Para o BCCAP, tem-se: 
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(                         

)

  
(
        

   
)  

          
(                         

)

  
(
        

   
)  

          
(                         

)

  
(
        

   
) 

          
(                         

)

  
(
        

   
) 

          
(                         

)

  
(
        

   
) 

3.8. Projeções dos Balanços de       até 2061/62 

Os cálculos das projeções dos Balanços de       Com e Sem Áreas 

Poupadas em nível Brasil são apresentados a seguir.  

                   (
        

   
)              (

        

   
) 

                  (
        

   
)                     

(                         )

  
 

Aplica-se o mesmo processo até 2021/22, conforme abaixo: 

                  (
        

   
)                     

(                         )

  
 

Neste momento, chega-se ao segundo degrau de tecnologia, conforme 

abaixo: 

                  (
        

   
)                    

(                         
)
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Aplica-se o processo até 2031/32, conforme abaixo: 

                  (
        

   
)                     

(                         
)

  
 

Neste momento, chega-se ao terceiro degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

                  (
        

   
)                    

(                         
)

  
 

Aplica-se o processo até 2041/42, conforme abaixo: 

                  (
        

   
)                     

(                         
)

  
 

Neste momento, chega-se ao quarto degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

                  (
        

   
)                    

(                         
)

  
 

Aplica-se o processo até 2051/52, conforme abaixo: 

                  (
        

   
)                     

(                         
)

  
 

Neste momento, chega-se ao quinto degrau de tecnologia, conforme abaixo: 

                  (
        

   
)                     

(                         
)

  
 

Aplica-se o processo até 2061/62, conforme abaixo: 

                  (
        

   
)                     

(                         
)
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Para o Balanço de CO2 equivalente, Sem Área Poupada, se segue a mesma 

rotina de cálculo apresentada acima, substituindo-se                . 
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4. RESULTADOS 
 

A partir dos valores de dispersão das produtividades iniciais dos municípios 

em 2011/12, apresentados nas Tabelas 5, 6, 7, 8, 9 e 10 abaixo, traduzidos por suas 

medidas, tais como a amplitude, o desvio padrão e o coeficiente de variação, 

verifica-se o grande desafio brasileiro no sentido de reduzi-las de forma que o país 

possa potencializar sua produtividade e, por conseguinte sua competitividade. 

Na Tabela 5 a seguir, apresenta-se um resumo descritivo para a 

Produtividade Inicial (PR0) em Nível Brasil. 

Tabela 5: Resumo descritivo para a Produtividade Inicial (PR0) em Nível Brasil

  

Conforme mostra a Tabela 5, o Milho apresenta o maior coeficiente de 

variação, seguido pelo Arroz, Feijão, Trigo e Soja, com 73,34%, 70,46%, 66,13%, 

31,56% e 17,26%, respectivamente. 

A dispersão da produtividade inicial (PR0) apresentada pela Soja é de 

17,26%, relativamente menor quando comparada com o Arroz (70,46%), Feijão 

(66,13%), Trigo (31,56%) e Milho (73,34%). 



68 

Este menor nível de dispersão apresentado pela produtividade inicial da Soja 

em relação às demais quatro culturas, pode contribuir para que a mesma atinja seu 

patamar de estabilidade de produtividade esperada, dez anos antes das outras 

quatro culturas. 

Para o Arroz, com uma produtividade média por município de 2,487 t/ha, 

observa-se que 70% deles, portanto, 1.937 municípios do total de 2.766, apresentam 

produtividade menor do que 2,50 t/ha e 95% deles possuem produtividade menor 

que 6,65 t/ha. 

Para o Feijão, com uma produtividade média por município de 0,886 t/ha, 

observa-se que 60% dos municípios estudados, portanto, 2552 municípios do total 

de 4.253, apresentam produtividade menor do que 0,90 t/ha e 95% dos municípios 

possuem produtividade menor do que 2,05 t/ha. 

Para o Trigo, com uma produtividade média por município de 2,56 t/ha, 

observa-se que 50% dos municípios estudados, portanto, 437 municípios do total de 

873, apresentam produtividade menor do que 2,50 t/ha e 95% dos municípios 

possuem produtividade menor do que 3,67 t/ha. 

Para o Milho, com uma produtividade média por município de 3,17 t/ha, 

observa-se que 50% dos municípios estudados, portanto, 2.435 municípios do total 

de 4.869, apresentam produtividade menor do que 3,00 t/ha e 95% dos municípios 

possuem produtividade menor do que 7,50 t/ha. 

Para a Soja, com uma produtividade média por município de 2,91 t/ha, 

observa-se que 60% dos municípios estudados, portanto, 1.079 municípios do total 

de 1.799, apresentam produtividade menor do que 3,00 t/ha e 95% dos municípios 

possuem produtividade menor do que 3,59 t/ha. 

Nas Tabelas 6, 7, 8,9 e 10, a seguir, apresenta-se um resumo descritivo para 

as cinco culturas em Nível Estadual. As Tabelas foram preparadas, ordenando os 

Estados em ordem decrescente do nível de dispersão, através do coeficiente de 

variação (CV), onde:     
                              

                                  
    ( ) 
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Na Tabela 6 apresenta-se um resumo descritivo para a Produtividade Inicial 

(   ) em Nível Estadual e Brasil para a cultura do Arroz. 

Tabela 6: Resumo descritivo para a Produtividade Inicial (   ) em Nível Estadual e 

Brasil para a cultura do Arroz. 

  

Para o Arroz, PE (89,31%), RN (82,51%), CE (70,90%), SC (65,44%), BA 

(63,80%), RS (61,93%), PB (61,52%), PR (58,78%), MG (51,13%) e SP (50,97%) 

são os Estados em ordem decrescente, que apresentam coeficiente de variação da 

produtividade inicial maior que 50,00%. 

Na Tabela 7 a seguir, apresenta-se um resumo descritivo para a 

Produtividade Inicial (   )em Nível Estadual e Brasil para a cultura do Feijão. 
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Tabela 7: Resumo descritivo para a Produtividade Inicial (   ) em Nível Estadual e 

Brasil para a cultura do Feijão.

  

Para o Feijão, BA (77,63%), MS (55,40%), MG (54,92%), PB (53,83%), TO 

(50,78%), PE (50,32%), são os Estados, em ordem decrescente, que apresentam 

coeficiente de variação da produtividade inicial maior que 50,00%. 

Na Tabela 8 a seguir, apresenta-se um resumo descritivo para a 

Produtividade Inicial (   ) em Nível Estadual e Brasil para a cultura do Trigo. 

Tabela 8: Resumo descritivo para a Produtividade Inicial (PR0) em Nível Estadual e 
Brasil para a cultura do Trigo.
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Para o Trigo, MS (36,96%), SP (34,02%), GO (31,65%) são os Estados, em 

ordem decrescente, que apresentam coeficiente de variação da produtividade inicial 

maior que 30,00%. 

Na Tabela 9 a seguir, apresenta-se um resumo descritivo para a 

Produtividade Inicial (   ) em Nível Estadual e Brasil para a cultura do Milho. 

Tabela 9: Resumo descritivo para a Produtividade Inicial (   ) em Nível Estadual e 
Brasil para a cultura do Milho.

 

Para o Milho, BA (173,01%), PI (101,46%), MA (94,82%), AL (69,67%), PA 

(65,60%), SE (65,02%), MG (53,22%), são os Estados, em ordem decrescente, que 

apresentam coeficiente de variação da produtividade inicial maior que 50,00%. 

Na Tabela 10 a seguir, apresenta-se um resumo descritivo para a 

Produtividade Inicial (   ) em Nível Estadual e Brasil para a cultura da Soja. 
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Tabela 10: Resumo descritivo para a Produtividade Inicial (   ) em Nível Estadual e 

Brasil para a cultura da Soja.

  

Para a Soja, SP (21,59%), MS (19,37%), MG (19,15%), SC (18,25%), RS 

(17,13%), GO (14,97%), MA (12,91%), são os Estados, em ordem decrescente, que 

apresentam coeficiente de variação da produtividade inicial maior que 10,00%. 

Nas Figuras 5 a 9 e Tabelas 11 e 12, abaixo, se pode ver a distribuição de 

áreas plantadas, tipos de solo e produtividades nos níveis 0 e 1, para as culturas do 

Arroz, Feijão, Trigo, Milho e Soja, respectivamente. 
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Tabela 11:Tabela do Nº de Municípios, por Faixa de Área 

Plantada, para as cinco Culturas 

Legenda: ha = hectare 

 

0 a 1.000 2.351 85,00

1.000,1 a 5.000 317 11,46

5.000,1 a 10.000 56 2,02

10.000,1 a 20.000 22 0,80

20.000,1 a 50.000 15 0,54

50.000,1 a 60.000 1 0,04

> 60.000 4 0,14

Total 2.766 100,00

0 a 200 2.112 49,66

200,1 a 400 622 14,62

400,1 a 600 378 8,89

600,1 a 1.000 338 7,95

1.000,1 a 4.000 608 14,30

4.000,1 a 10.000 152 3,57

> 10.000 43 1,01

Total 4.253 100,00

2 a 500 352 40,32

500,1 a 2.000 234 26,80

2.000,1 a 5.000 175 20,05

5.000,1 a 10.000 69 7,90

10.000,1 a 20.000 33 3,78

> 20.000 10 1,15

Total 873 100,00

2 a 100 706 14,50

100,1 a 250 591 12,14

250,1 a 500 701 14,40

500,1 a 1.000 779 16,00

1.000,1 a 5.000 1.561 32,06

5.000,1 a 10.000 300 6,16

> 10.000 231 4,74

Total 4.869 100,00

1 a 250 311 17,29

250,1 a 500 158 8,78

500,1 a 1.000 165 9,17

1.000,1 a 10.000 652 36,24

10.000,1 a 25.000 291 16,18

25.000,1 a 50.000 120 6,67

> 50.000 102 5,67

Total 1.799 100,00

TRIGO

Faixas de Área 

Plantada  (AP) em ha

Nº de

Municipios

% sobre

Total

ARROZ

FEIJÃO

Faixas de Área 

Plantada  (AP) em ha

Nº de

Municipios

% sobre

Total

Faixas de Área 

Plantada (AP) em ha

Nº de

Municipios

% sobre

Total

MILHO

Faixas de Área 

Plantada  (AP) em ha

Nº de

Municipios

% sobre

Total

SOJA

Faixas de Área 

Plantada  (AP) em ha

Nº de

Municipios

% sobre

Total
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Tabela 12:Tabela do Nº de Municípios por Faixa de Produtividade para as 5 Culturas 

Legenda: t/ha = tonelada/hectare 

Nº de

Municipios

% sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

1.691 61,14 0 0,00 -100,00

686 24,80 1.691 61,14 146,50

186 6,72 686 24,80 268,82

165 5,97 186 6,72 12,73

38 1,37 203 7,34 434,21

Total 2.766 100 2.766 100 0,00

Nº de

Municipios

% sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

2.870 67,48 0 0,00 -100,00

1.161 27,30 2.870 67,48 147,20

215 5,06 1.161 27,30 440,00

7 0,16 222 5,22 3.071,43

Total 4.253 100 4.253 100 0,00

Nº de

Municipios

% sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

236 27,03 0 0,00 -100,00

476 54,52 236 27,03 -50,42

129 14,78 476 54,52 268,99

20 2,29 129 14,78 545,00

12 1,37 32 3,67 166,67

Total 873 100 873 100 0,00

Nº de

Municipios

% sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

3.232 66,38 0 0,00 -100,00

1.081 22,20 3.232 66,38 198,98

397 8,15 1.081 22,20 172,29

150 3,08 397 8,15 164,67

9 0,18 159 3,27 1.666,67

Total 4.869 100 4.869 100 0,00

Nº de

Municipios

% sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

107 5,95 0 0,00 -100,00

986 54,81 107 5,95 -89,15

701 38,97 986 54,81 40,66

5 0,28 706 39,24 14.020,00

Total 1.799 100 1.799 100 0,00

(Nível 1/Nível 0)

(%)

Nível 1Nível 0
Faixas de 

Produtividade  (PR) 

em t/ha

(Nível 1/Nível 0)

(%)

ARROZ

FEIJÃO

Faixas de 

Produtividade  (PR) 

em t/ha

Nível 1Nível 0

Nível 0 Nível 1
Faixas de 

Produtividade  (PR) 

em t/ha

(Nível 1/Nível 0)

(%)

Faixas de 

Produtividade  (PR) 

em t/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

TRIGO

MILHO

Faixas de 

Produtividade  (PR) 

em t/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

SOJA

           

           

           

           

      

           

1          

2          

      

           

           

3          

4          

      

           

4          

6          

8           

       

           

2          

3          
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Figura 5: Área Plantada, Tipos de Solos,          , do Arroz. Fonte***: 

Na Figura 5 acima, quanto à distribuição das áreas plantadas, se podem ver 

na Tabela11 acima, que os municípios com até 1.000 ha de área plantada 

representam 85% do total de área plantada. Da mesma forma, municípios com até 

5.000 ha representam 96,46% do total de área plantada. 

O Município de Dom Pedrito (RS), com área plantada maior que 50.000,1 ha e 

menor ou igual a 60.000 ha é o único dentro desta faixa (0,04%). 

***Todos os mapas, apresentados nas figuras, foram elaborados pelo autor a partir do cruzamento de dados contidos no 
SIDRA e WebAgritec. 
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Os municípios de Uruguaiana (RS), Itaqui (RS), Alegrete (RS) e Santa Vitória 

do Palmar (RS), são os únicos quatro (0,14%) dentro da faixa com área plantada 

maior que 60.000 ha. 

No que se refere aos tipos de solos, 1.643 municípios (59,40%) tem solos do 

Tipo 2 e 3, 655 (23,68%) são do Tipo 3 e 468 (16,92%) são do Tipo 2. 

A distribuição das produtividades no nível 0 para o Arroz pode ser visualizada 

em nível Brasil na Tabela 5 ou em nível Estadual na Tabela 6, através dos percentis 

nelas disponíveis. 

Na Figura 5, se pode ver, conforme Tabela 12 acima, que a preponderância 

no Nível 0, em termos de representatividade em relação ao total de municípios, se dá 

para municípios com produtividade até 2,0 t/ha (61,14%). A partir da subida para o 

Nível 1, ela muda para valores de produtividade maiores que 2,0 e menores ou 

iguais a 4,0t/ha na mesma proporção (61,14%). Nota-se que a faixa de produtividade 

maior que 8,0 t/ha teve o maior crescimento (434,21%) quando da passagem do 

Nível 0 para o Nível 1. 
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Figura 6: Área Plantada, Tipos de Solos,          , do Feijão.  
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Na Figura 6 acima, quanto à distribuição das áreas plantadas, se podem ver 

na Tabela 11, que os municípios com até 200 ha de área plantada representam 

49,66 % do total. Da mesma forma, municípios com até 400 ha representam 64,28% 

do total. 

No que se refere aos tipos de solos, 2.314 municípios (54,41%) tem solos do 

Tipo 2 e 3, 977 (22,97%) são do Tipo 3 e 962 (22,62%) são do Tipo 2. 

A distribuição das produtividades no nível 0 para o Feijão pode ser visualizada 

em nível Brasil na Tabela 5 ou em nível Estadual na Tabela 7, através dos percentis 

nelas disponíveis. 

Com base na Figura 6 e conforme Tabela 12, se pode ver no Nível 0, em 

termos de representatividade em relação ao total de municípios, que a 

preponderância se dá para municípios com produtividade até 1,0 t/ha (67,48%). A 

partir da subida para o Nível 1, ela muda para valores de produtividade maiores que 

1,0 e menores ou iguais a 2,0t/ha na mesma proporção (67,48%). Pode-se ver que a 

faixa de produtividade maior que 3,0 t/ha teve o maior crescimento (3.071,43%) 

quando da passagem do Nível 0 para o Nível 1. 

Os sete municípios com produtividade maior que 3,0 t/ha no Nível 0 são Buri 

(SP), Inhumas (GO), Paraúna (GO), Pereira Barreto (SP), Ribas do Rio Pardo (MS), 

Santa Clara D’Oeste (SP) e Valparaiso (SP). 
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Figura 7: Área Plantada, Tipos de Solos,          , do Trigo.  

Conforme Figura 7 acima, para a distribuição das áreas plantadas, se podem 

ver na Tabela 11, que os municípios com até 500 ha de área plantada representam 

40,32 % do total. Da mesma forma, municípios com até 2.000 ha representam 

67,12% do total. 

No que se refere aos tipos de solos, 441 municípios (50,52%) tem solos do 

Tipo 2 e 3, 424 (48,57%) são do Tipo 3 e 8 (0,91%) são do Tipo 2. 

Os oito municípios com solo do Tipo 2 são Itaara (RS), Piedade do Rio 

Grande (MG), Jaguari (RS), Minas do Leão (RS), Novo Cabrais (RS), Conselheiro 

Mairinck (PR), Jaboti (PR) e Vale Verde (RS). 
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A distribuição das produtividades no nível 0 para o Trigo pode ser visualizada 

em nível Brasil na Tabela 5 ou em nível Estadual na Tabela 8, através dos percentis 

nelas disponíveis. 

 Na Figura 7 e conforme Tabela 12, se pode ver no Nível 0, em termos de 

representatividade em relação ao total de municípios, que a preponderância se dá 

para municípios com produtividade maior que 2,0 t/ha e menor ou igual a 3,0 t/ha 

(54,52%). A partir da subida para o Nível 1, ela muda para valores de produtividade 

maiores que 3,0 e menores ou iguais a 4,0t/ha na mesma proporção (54,52%). Pode-

se ver que a faixa de produtividade maior que 4,0 t/ha e menor ou igual a 5,0 t/ha 

teve o maior crescimento (545%) quando da passagem do Nível 0 para o Nível 1. 

Os 12 municípios com produtividade maior que 5,0 t/ha no Nível 0, são: Nova 

Itaberaba (SC), Romaria (MG), Catalão (GO), Iraí de Minas (MG), Varjão de Minas 

(MG), Campo Alegre de Goiás, (GO), Luziânia (GO), Patos de Minas (MG), 

Patrocínio (MG), Presidente Olegário (MG) São Gonçalo do Abaeté (MG), Brasília 

(DF). 
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Figura 8: Área Plantada, Tipos de Solos,          , do Milho.  

Conforme Figura 8 acima, para a distribuição das áreas plantadas, se podem 

ver na Tabela 11, que os municípios com área plantada maior que 1.000 e menor ou 

igual a 5.000 ha têm a maior representatividade (32,06%) do total. Da mesma forma, 

municípios com até 500 ha representam 41,04% do total. 

No que se refere aos tipos de solos, 2.801 municípios (57,41%) têm solos do 

Tipo 2 e 3, 1.019 (20,89%) são do Tipo 3 e 1.049 (21,50%) são do Tipo 2. 

A distribuição das produtividades no nível 0 para o Milho pode ser visualizada 

em nível Brasil na Tabela 5 ou em nível Estadual na Tabela 9, através dos percentis 

nelas disponíveis. 

Na Figura 8 e conforme Tabela 12, se pode ver no Nível 0, que a 

preponderância se dá para municípios com produtividade até 4,0 t/ha (66,38%). A 
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partir da subida para o Nível 1, ela muda para valores de produtividade maiores que 

4,0 e menores ou iguais a 6,0t/ha na mesma proporção (66,38%). Observa-se que a 

faixa de produtividade maior que 10,0 t/ha teve o maior crescimento (1.666,67%) 

quando da passagem do Nível 0 para o Nível 1, ou seja: 150 novos municípios 

passam para este novo patamar de tecnologia, embora representando apenas 

3,27% do total dos municípios. 

Os nove municípios com produtividade maior que 10,0 t/ha no Nível 0, são: 

Alto Alegre  (RS), Ouro Verde (SC), Mariópolis (PR), Bom Sucesso do Sul (PR), 

Coronel Vivida (PR), Renascença (PR), Santa Bárbara do Sul  (RS), Verê (PR) e 

Pato Branco (PR). 

Figura 9: Área Plantada, Tipos de Solos,          , da Soja.  

Conforme Figura 9 acima, para a distribuição das áreas plantadas, se podem 

ver na Tabela 11, que os municípios com área plantada maior que 1.000 e menor ou 
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igual a 10.000 ha têm a maior representatividade (36,24%) do total. Da mesma 

forma, municípios com até 1.000 ha representam 35,24% do total. 

No que se refere aos tipos de solos, 1.138 municípios (63,26%) têm solos do 

Tipo 2 e 3, 512 (28,46%) são do Tipo 3 e 149 (8,28%) são do Tipo 2. 

A distribuição das produtividades no nível 0 para a Soja pode ser visualizada 

em nível Brasil na Tabela 5 ou em nível Estadual na Tabela 10, através dos percentis 

nelas disponíveis. 

Na Figura 9 e conforme Tabela 12, se pode ver no Nível 0, em termos de 

representatividade em relação ao total de municípios, que a preponderância se dá 

para municípios com produtividade maior que 2,0 e menor ou igual 3,0 t/ha (54,81%). 

A partir da subida para o Nível 1, ela muda para valores de produtividade maiores 

que 3,0 e menores ou iguais a 4,0t/ha na mesma proporção (54,81%). Nota-se que a 

faixa de produtividade maior que 4,0 t/ha teve o maior e expressivo crescimento 

(14.020,00%) quando da passagem do Nível 0 para o Nível 1, ou seja: 701 novos 

municípios passam para este novo patamar de tecnologia, representando 39,24% do 

total dos municípios. 

Os cinco municípios com produtividade maior que 4,0 t/ha no Nível 0, são: 

Arealva (SP), Dona Emma (SC), General Salgado (SP), Itapaci (GO), Nova Crixás 

(GO), com 4,20t/ha, 4,13 t/ha, 6,60 t/ha, 4,27 t/ha, e 6,51 t/ha, respectivamente. 

A distribuição de produtividades até o nível 5, por nome do município, pode 

ser conhecida mediante consulta ao autor. 

4.1 Produtividades Médias Esperadas em Nível Brasil até 2061/62 

Conforme a Tabela 13 e o Gráfico 1 abaixo se podem visualizar 

Produtividades Médias Esperadas para cada uma das cinco culturas e o Total. 
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Tabela 13: Produtividades Médias Esperadas por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, 
Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Culturas 
 

Nível 0 
(t/ha) 

2011/12 

Nível 1 
(t/ha) 

2021/22 

Nível 2 
(t/ha) 

2031/32 

Nível 3 
(t/ha)  

2041/42 

Nível 4 
(t/ha) 

2051/52 

Nível 5 
(t/ha) 

2061/62 

Arroz 5,11 7,67 8,64 9,46 10,00 10,00 

Feijão 0,90 2,49 3,49 4,36 5,00 5,00 

Trigo 2,62 4,00 4,98 5,73 6,00 6,00 

Milho 4,19 7,58 9,42 11,03 12,00 12,00 

Soja 3,11 4,61 4,97 5,00 5,00 5,00 

Total 3,33 5,44 6,35 6,98 7,35 7,35 
Legenda: t/ha = tonelada por hectare 

Nota-se no Gráfico 1 abaixo, que a Soja atinge seu potencial de produtividade 

média com uma casa depois da vírgula em 2031/32 (4,97 ~5,00 t/ha) ou em 2041/42 

(5,0 t/ha), ou seja, dez a vinte anos antes que as demais culturas (2051/52).  

Em 03/08/2011, no segundo Fórum Nacional de Máxima Produtividade 

organizado pela CESB – Comitê Estratégico Soja Brasil, os resultados do Desafio 

Nacional de Máxima Produtividade safra 2010/11 foram divulgados na sede da 

Embrapa em Brasília. 

Na oportunidade, os campeões nacionais produziram 6,00 t/ha, quando a 

média dos 16 primeiros colocados ficou acima de 5,4 t/ha. 

Segundo SILVA NETO (2011), várias pesquisas têm indicado que a 

produtividade média da Soja no ano de 2030 deverá estar acima de 5,40 t/ha. 

Os resultados do cenário proposto esperam 4,94 t/ha em 2030 e 5,0 t/ha a 

partir de 2040. 

Os resultados esperados pelo cenário proposto e as pesquisas estão 

próximos, pois a premissa de aumento de produtividade para o caso da Soja, no que 

se refere ao cenário proposto, se deu através do incremento de 1,00 t/ha em relação 

ao nível anterior.  
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No que se refere ao Milho, os EUA são o maior produtor mundial, com alta 

produtividade média, por volta de 9 mil a 10 mil kg/ha, em mais de 35 milhões de 

hectares (GLAT, 2010). 

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) elevou nesta 

sexta, dia 8/11/2013, sua estimativa para a produção doméstica de soja e milho, em 

seu primeiro relatório mensal de oferta e demanda desde setembro. 

Agricultores nos EUA devem produzir 13,98 bilhões de bushels (355,32 

milhões de toneladas) de milho este ano, com produtividade média de 160,4 bushels 

por acre (10,07 toneladas por hectare), disse a agência (RURALBR, 2013). 

Assim, se verifica pelo cenário proposto, que o Brasil atingirá a produtividade 

média de 10,07 t/ha ou 11,00 t/ha do Milho americano em 2035/2036 e 2041/42, 

respectivamente. 

Se considerarmos a produtividade média do Milho americano igual a 
11,00 t/ha, o Brasil atingirá esta produtividade, conforme cenário proposto, em 
2041/42. 

Gráfico 1: Produtividade Média Esperada em Nível Brasil, do Arroz, Feijão, Trigo, 

Milho, Soja e Total das cinco culturas, até 2061/62. 

http://agricultura.ruralbr.com.br/ultimas-noticias/tag/soja/
http://agricultura.ruralbr.com.br/ultimas-noticias/tag/milho/
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Conforme a Tabela 14 e o Gráfico 2 abaixo se podem visualizar as taxas 

geométricas de crescimento anual das produtividades médias esperadas em 2021/22 

(Nível 1), 2031/32 (Nível 2), 2041/42 (Nível 3), 2051/52 (Nível 4) e 2061/62 (Nível 5). 

Tabela 14: Taxa Geométrica de Crescimento Anual Por Nível de Tecnologia, 
Brasil, das Produtividades Médias do Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total 
das cinco culturas, até 2061/62. 

Culturas 
 

Nível 1 (%a.a) 
2011/12 a 
2021/22 

Nível 2 (%a.a) 
2022/23 a 
2031/32 

Nível 3 (%a.a) 
2032/33 a 
2041/42 

Nível 4 (%a.a) 
2042/43 a 
2051/52 

Nível 5 (%a.a) 
2052/53 a 
2061/62 

Arroz 4,13 1,20 0,90 0,55 0,00 

Feijão 10,46 3,37 2,24 1,36 0,0 

Trigo 4,31 2,20 1,40 0,45 0,0 

Milho 6,07 2,17 1,57 0,84 0,0 

Soja 4,00 0,75 0,05 0,0 0,0 

Total 4,99 1,54 0,94 0,52 0,0 
Legenda: %a.a =%a.a.= porcentagem ao ano. 

No Gráfico 2 abaixo, têm-se as taxas geométricas de crescimento anual 

acumuladas de 2011/12 até 2061/62 das produtividades esperadas, para o Arroz, 

Feijão, Trigo, Milho, Soja e conjunto das cinco culturas, iguais a 1,12% a.a., 

2,81%a.a., 1,5%a.a., 1,81%a.a., 0,61%a.a. e 1,29%a.a., respectivamente. 

Observa-se na Tabela 15 abaixo que o Feijão apresenta o maior potencial de 

crescimento de produtividade e a Soja o menor, em virtude de seu maior domínio 

tecnológico atual em relação às demais quatro outras culturas. 

Tabela 15: Variação Percentual da Produtividade Esperada (VPPE) entre os Níveis de 

Aplicação de Tecnologia até 2061/62. 

Cultura       
  ⁄ ( )       

  ⁄ ( )       
  ⁄ ( )       

  ⁄ ( )       
  ⁄

( ) 

Arroz 50,10 12,65 9,49 5,71 0,00 

Feijão 176,67 40,16 24,93 14,68 0,00 

Trigo 52,67 24,50 15,06 4,71 0,00 

Milho 80,91 24,27 17,09 8,79 0,00 

Soja 48,23 7,81 0,60 0,00 0,00 

Total 63,36 16,73 9,92 5,30 0,00 
Legenda: N0 a N5 correspondem aos níveis 0, 1, 2, 3, 4, e 5. 
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Gráfico 2. Taxa Geométrica de Crescimento Anual Acumulada, Brasil, das 

Produtividades do Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total das cinco culturas, de 2011/12 
a 2061/62.  

4.2 Volumes de Produção Agrícola Esperados até 2021/22 e 2022/23 

Vê-se no Gráfico 3 abaixo que quando comparados ao volume de produção 

agrícola projetado pela cenário proposto, o volume projetado pelo MAPA para 

2021/22 e pelo Outlook Fiesp 2023 para 2022/23, poderiam ser obtidos em 2015/16 

e 2011/12, respectivamente. 

Também no Gráfico 3 em virtude dos ganhos de produtividade sem nenhum 

aumento de área, verifica-se a possibilidade de antecipação da obtenção do volume 

de produção agrícola do Arroz em seis safras quando comparado às projeções do 

MAPA e em onze safras, quando comparado às projeções do Outlook Fiesp. 

 
Gráfico 3: Volume de Produção Esperado de Arroz até 2021/22 e 2022/23.  
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Para o Feijão, conforme o Gráfico 4 abaixo, o volume de produção agrícola 

projetado pelo MAPA para 2021/22 e pelo Outlook Fiesp 2023 para 2022/23, poderia 

ser obtido em 2013/14 e 2012/13, respectivamente. 

Também no Gráfico 4 vê-se uma possibilidade de antecipação do volume de 

produção agrícola do Feijão em oito safras em relação à projeção do MAPA e em 

dez safras em relação à projeção do Outlook Fiesp 2023. 

Conforme (OUTLOOK FIESP 2023, 2013, p.50), se considera para as 

projeções do Feijão, um crescimento de área plantada de 1,6% e um crescimento de 

23,20% na produtividade no comparativo entre as safras 2022/23 e 2012/13 bem 

como um volume de produção esperado de 3,5 Mi t. 

Nesse estudo com o cenário proposto, obtêm-se para a mesma base de 

tempo comparativa, um crescimento esperado de 107,97% na produtividade sem 

expansão de área, com um volume esperado previsto de 9,406 Mi t. 

Gráfico 4: Volume de Produção Esperado de Feijão até 2021/22 e 2022/23. 

No caso do Trigo, conforme o Gráfico 5 abaixo, o volume de produção 

agrícola projetado pelo MAPA para 2021/22 e pelo Outlook Fiesp 2023 para 2022/23, 

poderia ser obtido em 2016/17 e 2015/16, respectivamente. 
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Para o Trigo, também no Gráfico 5 verifica-se uma possibilidade de 

antecipação de volume de produção agrícola em cinco safras em relação à projeção 

do MAPA e em sete safras em relação à projeção do Outlook Fiesp 2023. 

Conforme OUTLOOK FIESP 2023 (FIESP 2013, p.68), se considera para as 

projeções do Trigo, um crescimento de área plantada de 22,9% e um crescimento de 

24,0% na produtividade no comparativo entre as safras 2022/23 e 2012/13 bem 

como um volume de produção esperado de 6,7 Mi t. 

Neste cenário proposto, obtêm-se para a mesma base de tempo comparativa, 

um crescimento esperado de 45,3% na produtividade sem expansão de área, com 

um volume esperado previsto de 8,907 Mi t. 

Gráfico 5: Volume de Produção Esperado de Trigo até 2021/22 e 2022/23. 

Para o Milho, conforme o Gráfico 6 abaixo, os volumes de produção agrícola 

projetados pelo MAPA para 2021/22 e pelo Outlook Fiesp 2023 para 2022/23, 

poderiam ser obtidos em 2015/16 e 2020/21, respectivamente. 

Também no Gráfico 6 se pode verificar então uma possibilidade de 

antecipação de volume de produção agrícola do Milho em seis safras em relação à 

projeção do MAPA e duas safras em relação à projeção do Outlook Fiesp 2023. 
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Conforme OUTLOOK FIESP 2023 (FIESP 2013, p.56), se considera para as 

projeções do Milho, um crescimento de área plantada de 11,2% e um crescimento de 

2,5% na produtividade no comparativo entre as safras 2022/23 e 2012/13 bem como 

um volume de produção esperado de 92,7 Mi t. 

Neste cenário proposto, obtêm-se para a mesma base de tempo, um 

crescimento esperado de 62,87% na produtividade sem expansão de área, com um 

volume esperado previsto de 101,722 Mi t. 

Gráfico 6: Volume de Produção Esperado de Milho até 2021/22 e 2022/23. 

Conforme os Gráficos 7 e 9 abaixo, os volumes de produção agrícola da Soja 

projetados pelo MAPA para 2021/22 e pelo Outlook Fiesp 2023 para 2022/23, 

poderiam ser obtidos em 2016/17 e quase atingidos em 2041/42, respectivamente, 

pois em 2022/23, o Outlook projeta 119,612 M i t e o cenário proposto projeta 

119,215 Mi t para 2041/42. 

Vale observar que a projeção do cenário proposto é elaborada a partir dos 

ganhos de produtividade sem aumento de área e no caso do Outlook Fiesp 2023, 

considera-se um aumento de área de 24% (safra 2022/23 sobre a safra 2012/13). 

Conforme os Gráficos 7 e 9 se observa para a Soja uma possibilidade de 

antecipação do volume de produção em cinco safras em relação à projeção do 



91 

MAPA e não haveria possibilidade de antecipação de seu volume de produção em 

relação à projeção do Outlook Fiesp 2023, visto que neste caso, conforme exposto, a 

projeção se deu considerando expansão de 24% em área (safra 2022/23 sobre a 

safra 2012/13) e no caso do cenário proposto, a projeção se deu sem expansão de 

área, o que parece ratificar a projeção do Outllook Fiesp 2023, no sentido de que 

para que se atinja o volume projetado por ela para 2022/23, haverá necessidade de 

expansão de áreas, pois caso contrário, espera-se este volume de produção 

somente em 2041/42, a partir de ganhos de produtividade sem expansão de áreas. 

Conforme OUTLOOK FIESP 2023 (FIESP, 2013, p.63), se considera para as 

projeções da Soja, um crescimento de área plantada de mais de 23,7% e um 

crescimento de 18,7% na produtividade no comparativo entre as safras 2022/23 e 

2012/13 bem como um volume de produção esperado de 119,6 Mi t. 

Neste cenário proposto, obtêm-se para a mesma base de tempo comparativa, 

um crescimento esperado de 40,75% na produtividade sem expansão de área, com 

um volume esperado previsto de 110,859 Mi t. 

 
Gráfico 7: Volume de Produção Esperado de Soja até 2021/22.  
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Gráfico 8: Volume de Produção Esperado Total (Arroz, Feijão, Trigo, Milho e Soja) até 
2021/22.  

Para o conjunto das cinco culturas, conforme o Gráfico 8 acima, o volume de 

produção agrícola projetado pelo MAPA para 2021/22 e pelo Outlook Fiesp 2023 

para 2022/23, poderia ser obtido em 2015/16 e 2020/21, respectivamente. 

Como exposto, e conforme o Gráfico 9, para o conjunto das cinco culturas, a 

partir dos ganhos de produtividade esperados sem aumento de áreas e das 

respectivas dosagens de adubação recomendadas, o volume de produção agrícola 

projetado pelo MAPA para 2021/22 (185.606 Mil t) e pelo Outlook Fiesp 2023 para 

2022/23 (235.526 Mil t), poderiam ser obtidos em 2015/16 (189.205 Mil t) e 2020/21 

(236.964 Mil t), respectivamente, com a possibilidade de antecipação da obtenção do 

volume de produção agrícola em seis safras quando observado as projeções do 

MAPA e em duas safras, quando observado as projeções do Outlook Fiesp. 

O volume de produção agrícola do conjunto das cinco culturas parte de 

150,997 Mi t em 2011/12, chegando a 333,033 Mi t em 2051/52, permanecendo 

constante até 2061/62. 

Verifica-se, portanto em relação à 2011/12, um aumento de produção de 

182,036 Mi t (120,56%). 

Pelo menos dois fatores poderiam ser citados no sentido de se tentar explicar 

o porquê de não se estar conseguindo a antecipação de produção apresentada uma 

vez que se tem tecnologia disponível para a antecipação da mesma. 
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O primeiro estaria relacionado ao acesso aos fatores modernos de produção 

que são citados categoricamente por Malavolta e Moraes (2009), quando 

pesquisaram Bourlaug e Dowswell (1993). 

 

“Para aqueles como nós que estão na linha de frente da 
produção (agrícola), lembremos que a paz mundial [no Brasil] 
não será conseguida com estômagos vazios e sobre a 
miséria humana. Negue-se aos pequenos produtores [e ao 

médio e ao grande] do mundo o acesso aos fatores modernos 
de produção, e as necessárias expansões nas áreas de solo 
ácido para ajudar a alimentar as futuras gerações, (até que 
possamos domar o monstro da população) [ou vencer a 
aritmética de coelhos, para lembrar M.H Simonsen] e a 
humanidade será condenada, não por veneno e desequilíbrio 
ambiental, como querem alguns [ambientalistas], mas pela 
fome e pelo caos social” (colchete e negrito adicionados) 

(BORLAUG e DOWSWELL, 1993). 

O segundo fator estaria relacionado ao Manejo da Nutrição de Plantas. 

O manejo adequado de nutrientes das plantas somente será possível se 

forem observados os critérios técnicos estabelecidos pela pesquisa científica. Tais 

critérios podem ser agrupados em princípios gerais universais, sendo que a definição 

das melhores práticas para cada região específica deve ser realizada segundo as 

condições e estudos locais (PROCHNOW, CASARIN & FRANCISCO, 2013). 

Portanto, a difusão dos princípios gerais do manejo de nutrientes 4C, definido 

como o uso da fonte certa de fertilizante, na dose certa, no local certo e na época 

certa, se torna essencial para a obtenção da antecipação da produção. 

Conforme (OUTLOOK FIESP 2023, 2013, p.30), o mesmo considera para as 

projeções do Arroz, uma redução de área plantada de 5,7% e um crescimento de 

17% na produtividade no comparativo entre as safras 2022/23 e 2012/13 bem como 

um volume de produção esperado de 12,956 Mi t em 2022/23. 

Neste cenário proposto, obtêm-se para a mesma base de tempo comparativa 

(2022/23 em relação a 2012/2013), um crescimento de 45,2% na produtividade sem 

expansão de área, com um volume esperado previsto de 19,721 Mi t em 2022/23.  
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Volumes Previstos de Produção Agrícola até 2061/62 

 Conforme a Tabela 16 e o Gráfico 9 abaixo se podem visualizar os volumes 

de produção esperados para cada uma das cinco culturas e o total. 

Tabela 16:Volume de Produção Esperado Por Nível de Tecnologia, Brasil, do Arroz, Feijão, 
Trigo, Milho, Soja e Total das cinco culturas, até 2061/62. 

Cultura 
Nível 0 (Mi t) 

2011/12 
Nível 1 (Mi t) 

2021/22 
Nível 2 (Mi t) 

2031/32 
Nível 3 (Mi t) 

2041/42 
Nível 4 (Mi t) 

2051/52 
Nível 5 (Mi t) 

2061/62 

Arroz 12,966 19,474 21,946 24,016 25,338 25,338 

Feijão 3,261 9,043 12,678 15,876 18,189 18,189 

Trigo 5,690 8,693 10,844 12,478 13,056 13,056 

Milho 54,847 99,308 123,453 144,527 157,185 157,185 

Soja 74,233 109,998 118,608 119,215 119,215 119,215 

Total 150,997 246,515 287,528 316,112 333,033 333,033 
Legenda: Mi t = Milhões de toneladas de nutriente. 

Gráfico 9: Volume de Produção Esperado de Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total 
das cinco culturas, até 2061/62.  

A partir da Tabela 16 acima, se pode obter e verificar que a relação de 

produção soja-milho é decrescente ao longo dos níveis, conforme os valores 

expressos em 
          

          
, iguais a 1,35, 1,11, 0,96, 0,82, 0,76 e 0,76. 

O mesmo ocorre com a relação de produção arroz-feijão, expressa em 

          

           
, com valores iguais a 3,98, 2,15, 1,73, 1,51, 1,39 e 1,39. 
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A relação de produção arroz-trigo, expressa por 
          

          
, por sua vez, é 

decrescente até 2041/42, conforme os valores 2,28, 2,24, 2,02, 1,92. A partir de 

2041/42, vai para 1,94 e fica constante até 2061/62. 

Observa-se na mesma Tabela 16 que o volume de produção da soja se 

estabiliza em 2041/42, dez anos antes das demais culturas (2051/52). 

Verifica-se no Gráfico 9 acima, que em 2028/29, o volume esperado de 

produção de Milho (116,209 Mi t) passa a ser maior do que o da Soja (116,025 Mi t) 

e a relação de produção soja-milho nesta oportunidade se espera ser igual a 0,998 

         

          
. 

Verifica-se também que em 2028/29, o volume esperado de produção de 

Milho (116,209 Mi t) passa a ser maior do que o da Soja (116,025 Mi t) e esta tem o 

seu volume de produção esperado, estabilizado em 2041/42, dez anos antes das 

demais culturas (2051/52). 

4.3 Consumo Esperado de                            , até 2061/62 

4.3.1) Consumo Esperado de Nitrogênio (N) 

Conforme a Tabela 17 e Gráfico 10 abaixo se podem visualizar os consumos 

de Nitrogênio ( ) esperados para cada uma das cinco culturas e o Total.  

Tabela 17:Consumo Esperado de N, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, 

Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Cultura 
Nível 0 (Mil t) 

2011/12 
Nível 1 (Mil t) 

2021/22 
Nível 2 (Mil t) 

2031/32 
Nível 3 (Mil t) 

2041/42 
Nível 4 (Mil t) 

2051/52 
Nível 5 (Mil t) 

2061/62 

Arroz 153,412 194,742 219,460 240,159 253,880 253,880 

Feijão 105,330 180,856 253,558 317,521 363,783 363,783 

Trigo 86,195 130,327 173,347 206,035 217,587 217,587 

Milho 875,904 1.191,761 1.496,500 1.707,240 1.833,825 1.833,825 

Soja 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Total 1.220,841 1.697,687 2.142,866 2.470,957 2.669,076 2.669,076 
Legenda: Mil t = Milhares de toneladas de nutriente. 
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Gráfico 10: Consumo de Nitrogênio (N) Esperado para Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja 
e Total das cinco culturas, até 2061/62.  

Conforme a Tabela 17 e o Gráfico 10, acima, a Soja, não apresenta Consumo 

Esperado de Nitrogênio, pois se considera a fixação biológica de Nitrogênio via 

inoculação das sementes. 

A Tabela 18 e o Gráfico 11 abaixo apresentam as Taxas Geométricas de 

Crescimento Anual dos Consumos Esperados de Nitrogênio por Nível de Tecnologia. 

Tabela 18: Taxa Geométrica de Crescimento Anual do Consumo Esperado de 

N, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e 
Total, até 2061/62. 

Culturas 

Nível 1 (%a.a) 
2011/12 a 
2021/22 

Nível 2 (%a.a) 
2022/23 a 
2031/32 

Nível 3 (%a.a) 
2032/33 a 
2041/42 

Nível 4 (%a.a) 
2042/43 a 
2051/52 

Nível 5 (%a.a) 
2052/53 a 
2061/62 

Arroz 2,41 1,20 0,90 0,55 0,00 

Feijão 5,52 3,37 2,24 1,36 0,00 

Trigo 4,21 2,84 1,72 0,54 0,00 

Milho 3,12 2,28 1,32 0,71 0,00 

Soja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 3,34 2,33 1,42 0,77 0,00 
Legenda: %a.a = %a.a. = porcentagem ao ano. 

 

No Gráfico 11 abaixo se têm as taxas geométricas de crescimento anual 

acumuladas de 2011/12 até 2061/62 dos consumos de Nitrogênio (N) esperados, 
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para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e conjunto das cinco culturas, iguais a 0,94% 

a.a., 2,39%a.a., 1,78%a.a., 1,45%a.a., 0,00%a.a. e 1,53%a.a., respectivamente. 

Observa-se (Gráfico 11), que o Feijão mostra o maior potencial de 

crescimento de consumo de Nitrogênio (N), seguido pelo Trigo, Milho e Arroz. A 

Soja, por sua vez, em virtude da fixação biológica de Nitrogênio por inoculação de 

sementes, apresenta taxa geométrica de crescimento anual acumulada igual a 0% 

a.a. 

Gráfico 11: Taxa Geométrica de Crescimento Anual Acumulada, Brasil, de Consumo de 

Nitrogênio (N) para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total das cinco culturas, 2011/12 a 
2061/62. 

 

4.3.2) Consumo Esperado de Fósforo (    ) 

Conforme a Tabela 19 e Gráfico 12 abaixo se podem visualizar os consumos 

de     esperados para cada uma das cinco culturas e o Total. 
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Tabela 19: Consumo Esperado de P2O5, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, 

Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. Consumo Esperado de P2O5, por Nível de 
Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Cultura 
 

Nível 0 (Mil t) 
2011/12 

Nível 1 (Mil t) 
2021/22 

Nível 2 (Mil t) 
2031/32 

Nível 3 (Mil t) 
2041/42 

Nível 4 (Mil t) 
2051/52 

Nível 5 (Mil t) 
2061/62 

Arroz 131,153 151,818 164,177 174,527 181,387 181,387 

Feijão 72,390 139,703 196,952 247,708 286,456 286,456 

Trigo 82,586 110,315 137,327 157,329 164,200 164,200 

Milho 518,142 715,810 892,589 1.048.616 1.146,198 1.146,198 

Soja 1.029,376 1.327,798 1.433,747 1.441,315 1.441,315 1.441,315 

Total 1.833,649 2.445,447 2.824,794 3.069,495 3.219,557 3.219,557 
Legenda: Mil t = Milhares de toneladas de nutriente. 

Observa-se que a Soja estabiliza seu consumo de Fósforo (    ) em 2041/42, 

dez anos antes que as demais quatro culturas (2051/52) e pela pequena diferença 

entre os consumos esperados nos níveis 3 e 2, poder-se-ia considerar uma 

estabilização a partir de 2031/32, ou seja, 20 anos antes das demais quatro culturas. 

 
Gráfico 12: Consumo de Fósforo (P2O5) Esperado para Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja 

e Total das cinco culturas, até 2061/62.  

A Tabela 20 abaixo apresenta as Taxas Geométricas de Crescimento Anual 

dos Consumos Esperados de      por Nível de Tecnologia. 
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Tabela 20:Taxa Geométrica de Crescimento Anual do Consumo Esperado de 

P2O5, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e 
Total, até 2061/62. 

Culturas 
Nível 1 (%a.a) 

2011/12 a 
2021/22 

Nível 2 (%a.a) 
2022/23 a 
2031/32 

Nível 3 (%a.a) 
2032/33 a 
2041/42 

Nível 4 (%a.a) 
2042/43 a 
2051/52 

Nível 5 (%a.a) 
2052/53 a 
2061/62 

Arroz 1,47 0,78 0,61 0,38 0,00 

Feijão 6,73 3,42 2,29 1,45 0,00 

Trigo 2,93 2,18 1,36 0,43 0,00 

Milho 3,27 2,20 1,61 0,89 0,00 

Soja 2,57 0,76 0,05 0,00 0,00 

Total 2,91 1,44 0,83 0,48 0,00 
Legenda: %a.a. = %a.a. = porcentagem ao ano. 

Observa-se que a Soja estabiliza seu crescimento de consumo de Fósforo 

(    ) em 2032/33 (0,05%a.a.), 20 anos antes das demais quatro culturas, visto a 

pequena diferença entre o crescimento de 0,05%a.a. de 2032/33 até 20141/42, e a 

partir de 20142/43, quando ela deixa de crescer, passando a 0,00%a.a. até 2061/62. 

Na Tabela 20 acima se observa que o Feijão mostra o maior potencial de 

crescimento de consumo de Fósforo (    ) e a Soja o menor. 

No Gráfico 13 abaixo se têm as taxas geométricas de crescimento anual 

acumuladas de 2011/12 até 2061/62 dos consumos de Fósforo (    ) 

esperados, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e conjunto das cinco culturas, 

iguais a 0,62% a.a., 2,54%a.a., 1,35%a.a., 1,57%a.a., 0,47%a.a. e 1,02%a.a., 

respectivamente. 

Também no Gráfico 13 abaixo, se pode ver que o Feijão, seguido pelo Milho, 

mostra os dois maiores potenciais de crescimento de consumo de Fósforo (    ) e a 

Soja o menor. 
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Gráfico 13: Taxa Geométrica de Crescimento Anual Acumulada, Brasil, de Consumo de 

Fósforo (P2O5) para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total das cinco culturas, 2011/12 
a 2061/62.  

4.3.3) Consumo Esperado de Potássio (   ) 

Conforme a Tabela 21 e Gráfico 17 abaixo se podem visualizar os consumos 

de     esperados para cada uma das cinco culturas e o Total. 

Tabela 21: Consumo Esperado de K2O, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, 

Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Cultura 
 

Nível 0 (Mil t) 
2011/12 

Nível 1 (Mil t) 
2021/22 

Nível 2 (Mil t) 
2031/32 

Nível 3 (Mil t) 
2041/42 

Nível 4 (Mil t) 
2051/52 

Nível 5 (Mil t) 
2061/62 

Arroz 80,377 101,042 113,401 123,751 130,611 130,611 

Feijão 74,399 149,925 222,627 286,591 332,852 332,852 

Trigo 32,554 54,621 76,130 92,474 98,250 98,250 

Milho 439,547 606,175 754,926 885,624 966,062 966,062 

Soja 1.267,805 1.566,227 1.672,176 1.679,744 1.679,44 1.679,44 

Total 1.894,685 2.477,992 2.839,623 3.068,186 3.207,520 3.207,520 
Legenda: Mil t = Milhares de toneladas de nutriente. 

Conforme a Tabela 21 acima e o Gráfico 14 abaixo, se observa que a Soja 

estabiliza seu consumo de Potássio (   ) em 2041/42, dez anos antes que as 

demais quatro culturas (2051/52) e pela pequena diferença entre os consumos 

esperados nos níveis 3 e 2, poder-se-ia considerar uma estabilização a partir de 

2031/32, ou seja, 20 anos antes das demais quatro culturas. 
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Gráfico 14: Consumo de Potássio (K2O) Esperado para Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja 

e Total das cinco culturas, até 2061/62.  

A Tabela 22 e o Gráfico 15 abaixo apresentam as Taxas Geométricas de 

Crescimento Anual dos Consumos Esperados de     por Nível de Tecnologia. 

Tabela 22: Taxa Geométrica de Crescimento Anual do Consumo Esperado de 
K2O, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e 
Total, até 2061/62. 

Culturas 
Nível 1 (%a.a) 

2011/12 a 
2021/22 

Nível 2 (%a.a) 
2022/23 a 
2031/32 

Nível 3 (%a.a) 
2032/33 a 
2041/42 

Nível 4 (%a.a) 
2042/43 a 
2051/52 

Nível 5 (%a.a) 
2052/53 a 
2061/62 

Arroz 2,32 1,16 0,87 0,54 0,00 

Feijão 7,18 3,94 2,52 1,49 0,00 

Trigo 5,27 3,30 1,94 0,61 0,00 

Milho 3,26 2,19 1,59 0,87 0,00 

Soja 2,13 0,65 0,05 0,00 0,00 

Total 2,72 1,36 0,77 0,44 0,00 
Legenda: %a.a = %a.a. = porcentagem ao ano. 

Observa-se na Tabela 22 acima, que a Soja estabiliza seu crescimento de 

consumo de Potássio (   ) em 2032/33 (0,05%a.a.), 20 anos antes das demais 

quatro culturas, visto a pequena diferença entre o crescimento de 0,05%a.a de 

2032/33 até 2041/42, e a partir de 2042/43, quando ela deixa de crescer, passando a 

0,00%a.a. até 2061/62. 

No Gráfico 15 abaixo, se têm as taxas geométricas de crescimento anual 

acumuladas de 2011/12 até 2061/62 dos consumos de Potássio (   ) esperados, 
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para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e conjunto das cinco culturas, iguais a 0,91% 

a.a., 2,79%a.a., 2,07%a.a., 1,56%a.a., 0,40%a.a. e 0,95%a.a., respectivamente. 

Também no Gráfico 15 abaixo, se vê que o Feijão e o Trigo mostram os dois 

maiores potenciais de crescimento de consumo de Potássio (   ) e a Soja o menor. 

Gráfico 15: Taxa Geométrica de Crescimento Anual Acumulada, Brasil, de Consumo 

de Potássio (K2O) para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total das cinco culturas, 
2011/12 a 2061/62.  

4.3.4) Consumo Esperado de NPK 

Conforme a Tabela 23 e Gráfico 16 abaixo se podem visualizar os consumos 

de     esperados para cada uma das cinco culturas e o Total. 

Tabela 23: Consumo Esperado de NPK, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, 

Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Cultura 
 

Nível 0 (Mil t) 
2011/12 

Nível 1 (Mil t) 
2021/22 

Nível 2 (Mil t) 
2031/32 

Nível 3 (Mil t) 
2041/42 

Nível 4 (Mil t) 
2051/52 

Nível 5 (Mil t) 
2061/62 

Arroz 364,942 447,603 497,038 538,438 565,878 565,878 

Feijão 252,119 470,485 673,138 851,820 983,091 983,091 

Trigo 201,336 295,264 386,805 455,839 480,038 480,038 

Milho 1.833,594 2.513,747 3.144,016 3.641,481 3.995,969 3.995,969 

Soja 2.297,182 2.894,026 3.105,924 3.121,059 3.946,086 3.946,086 

Total 4.949,176 6.621,127 7.806,923 8.608,638 9.096,154 9.096,154 
Legenda: Mil t = Milhares de toneladas de nutriente. 

Observa-se na Tabela 23 acima e no Gráfico 16 abaixo que a Soja estabiliza 

seu consumo de (   ) em 2041/42, dez anos antes que as demais quatro culturas 
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(2051/52) e pela pequena diferença entre os consumos esperados nos níveis 3 e 2, 

poder-se-ia considerar uma estabilização a partir de 2031/32, ou seja, 20 anos antes 

das demais quatro culturas. 

Observa-se no Gráfico 16 que a partir de 2030/31, o Milho passa a superar a 
Soja em termos de consumo esperado de NPK. 

 
Gráfico 16: Consumo de NPK Esperado para Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e 

Total das cinco culturas, até 2061/62.  

A Tabela 24 abaixo apresenta as Taxas Geométricas de Crescimento Anual 

dos Consumos Esperados de     por Nível de Tecnologia. 

Tabela 24: Taxa Geométrica de Crescimento Anual do Consumo Esperado de 
NPK, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e 
Total, até 2061/62. 

Culturas 

Nível 1 (%a.a) 
2011/12 a 
2021/22 

Nível 2 (%a.a) 
2022/23 a 
2031/32 

Nível 3 (%a.a) 
2032/33 a 
2041/42 

Nível 4 (%a.a) 
2042/43 a 
2051/52 

Nível 5 (%a.a) 
2052/53 a 
2061/62 

Arroz  2,06 1,05 0,80 0,50 0,00 

Feijão 6,37 3,56 2,35 1,43 0,00 

Trigo 3,89 2,70 1,64 0,52 0,00 

Milho 3,20 2,23 1,47 0,80 0,00 

Soja 2,34 0,70 0,05 0,00 0,00 

Total 2,94 1,64 0,97 0,55 0,00 
Legenda: %a.a. = porcentagem ao ano. 
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Observa-se na Tabela 24 acima que a Soja estabiliza seu crescimento de 

consumo de (   ) em 2032/33 (0,05%a.a.), 20 anos antes das demais quatro 

culturas, visto a pequena diferença entre o crescimento de 0,05%a.a. de 2032/33 até 

2041/42, e a partir de 2042/43, quando ela deixa de crescer, passando a 0,00%a.a. 

até 2061/62. 

No Gráfico 17 abaixo se pode ver as taxas geométricas de crescimento anual 

acumuladas de 2011/12 até 2061/62 dos consumos de (   ) esperados, para o 

Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e conjunto das cinco culturas, iguais a 0,83% a.a., 

2,56%a.a., 1,67%a.a., 1,51%a.a., 0,43%a.a. e 1,14%a.a., respectivamente. 

Observa-se no Gráfico 17 abaixo que o Feijão, seguido pelo Milho, Trigo e o 

Arroz, mostra os maiores potenciais de crescimento de consumo de (   ) e a Soja 

o menor. 

Gráfico 17: Taxa Geométrica de Crescimento Anual Acumulada, Brasil, de Consumo de 

NPK para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total das cinco culturas, 2011/12 a 
2061/62.  

No Gráfico 18 abaixo se vê o maior consumo de Nitrogênio (N), seguido do 

Fósforo (    ) e Potássio (   ), para a cultura do Arroz. 
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Gráfico 18: Consumo de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de Total de 

NPK, para a Cultura do Arroz, até 2061/62.  

No Gráfico 19 abaixo se vê o maior consumo de Nitrogênio (N), seguido do 

Fósforo (    ) e Potássio (   ), para a cultura do Feijão. 

Gráfico 19: Consumo de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de Total de 

NPK, para a Cultura do Feijão, até 2061/62.  

No Gráfico 20 abaixo se vê o maior consumo de Nitrogênio (N), seguido do 

Fósforo (    ) e Potássio (   ), para a cultura do Trigo. 
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Gráfico 20: Consumo de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de Total de NPK, 

para a Cultura do Trigo, até 2061/62. 

No Gráfico 21 abaixo se vê o maior consumo de Nitrogênio (N), seguido do 

Fósforo (    ) e Potássio (   ), para a cultura do Milho. 

 
Gráfico 21: Consumo de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de Total de 
NPK, para a Cultura do Milho, até 2061/62.  

No Gráfico 22 abaixo se vê o maior consumo de Potássio (   ), Fósforo 

(    ) e Nitrogênio ( ) para a cultura da Soja. 
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Gráfico 22: Consumo de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de Total de 

NPK, para a Cultura da Soja, até 2061/62. 

No Gráfico 23 abaixo se vê que o consumo de Potássio (   ) é pouco maior 

que o consumo de Fósforo (    ) até 2039/40, igualando-se em 2040/41 e a partir 

de 2041/52 até 2061/62 ocorre o inverso, com o consumo de Fósforo (    ), sendo 

pouco maior que o de Potássio (   ). 

Em terceiro lugar vem o consumo de Nitrogênio ( ), quando consideradas as 

cinco culturas conjuntamente. 

 
Gráfico 23: Consumo de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de NPK, da 

Somatória das cinco culturas, até 2061/62. 
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Para a produção de 333,033 Mi t do conjunto das cinco culturas em 2051/52 e 

2061/62, espera-se o consumo de 2.669,076 Mil t de Nitrogênio ( ), 3.219,557 Mil t 

de Fósforo (    ) e 3.207,520 Mil t de Potássio (   ), perfazendo 9.096,154 Mil t de 

NPK. 

Assim, em relação à 2011/12, vê-se um aumento de consumo de 1.448,235 

Mil t de   (118,63%), 1.385,908 Mil t de      (75,58%), 1.312,835 Mil t de     

(69,29%) e 4.146,978 Mil t de NPK (83,79%). 

4.4 Dosagens Esperadas de Adubação até 2061/62 

Conforme a Tabela 25 e Gráfico 24 abaixo se podem visualizar as Dosagens 

de   esperadas para cada uma das cinco culturas e o Total. 

Tabela 25: Dosagem Esperada de N, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, 

Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Cultura 
 

Nível 0 
(Kg/ha) 
2011/12 

Nível 1 
(Kg/ha) 
2021/22 

Nível 2 
(Kg/ha) 

 2031/32 

Nível 3 
(Kg/ha)  
2041/42 

Nível 4 
(Kg/ha) 
2051/52 

Nível 5 
(Kg/ha) 
2061/62 

Arroz 60,43 76,71 86,44 94,60 100,00 100,00 

Feijão 28,95 49,72 69,70 87,28 100,00 100,00 

Trigo 39,61 59,90 79,67 94,69 100,00 100,00 

Milho 66,87 90,98 114,25 130,34 140,00 140,00 

Soja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 26,95 37,48 47,31 54,55 58,93 58,93 
Legenda: Kg/ha = quilograma por hectare 

Observa-se que para a Soja a dosagem de Nitrogênio ( ) é zero em virtude 
da fixação biológica do Nitrogênio via sementes.  
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Gráfico 24: Dosagem de Nitrogênio (N) Esperada para Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e 

Total das cinco culturas, até 2061/62. 

As Taxas Geométricas de Crescimento Anual Por Nível de Tecnologia e 

Acumuladas, Brasil, das Dosagens de Nitrogênio ( ) para o Arroz, Feijão, Trigo, 

Milho, Soja e Total das cinco culturas, até 2061/62, são as mesmas apresentadas na 

Tabela 18 e Gráfico 11, respectivamente. 

Conforme a Tabela 26 e Gráfico 25 abaixo se podem visualizar as Dosagens 

de      esperadas para cada uma das cinco culturas e o Total. 

Tabela 26: Dosagem Esperada de P2O5, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, 
Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Cultura 
 

Nível 0 
(Kg/ha) 
2011/12 

Nível 1 
(Kg/ha) 
2021/22 

Nível 2 
(Kg/ha) 

 2031/32 

Nível 3 
(Kg/ha)  
2041/42 

Nível 4 
(Kg/ha) 
2051/52 

Nível 5 
(Kg/ha) 
2061/62 

Arroz 51,66 59,80 64,67 68,74 71,45 71,45 

Feijão 19,90 38,40 54,14 68,09 78,74 78,74 

Trigo 37,96 59,70 63,11 72,31 75,46 75,46 

Milho 39,56 54,65 68,14 80,05 87,50 87,50 

Soja 43,17 55,69 60,13 60,45 60,45 60,45 

Total 40,48 53,99 62,37 67,77 71,08 71,08 
Legenda: Kg/ha = quilograma por hectare 

No caso da Soja, conforme o Gráfico 25 abaixo, a dosagem esperada cresce 

até 2041/42, quando atinge 60,45 Kg/ha e então se estabiliza até 2061/62. Pela 

pequena diferença da dosagem esperada em 2041/42 (60,45 Kg/ha) e a em 2031/32 

(60,13 Kg/ha), poder-se-ia considerar que a Soja atinge seu potencial de dosagem 

esperada 20 anos antes das demais quatro culturas. 
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Observa-se também que a dosagem de      para o Milho superaria a da Soja 

a partir de 2023/24. 

 
Gráfico 25: Dosagem de Fósforo (P2O5) Esperado para Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja 

e Total das cinco culturas, até 2061/62. 

As Taxas Geométricas de Crescimento Anual Por Nível de Tecnologia e 

Acumuladas, Brasil, das Dosagens de Fósforo (    ) para o Arroz, Feijão, Trigo, 

Milho, Soja e Total das cinco culturas, até 2061/62, são as mesmas apresentadas na 

Tabela 20 e Gráficos 13, respectivamente. 

Conforme a Tabela 27 e Gráfico 26 abaixo, se podem visualizar as Dosagens 

de      esperadas para cada uma das cinco culturas e o Total. 

Tabela 27: Dosagem Esperada de K2O, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, 

Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Cultura 
 

Nível 0 
(Kg/ha) 
2011/12 

Nível 1 
(Kg/ha) 
2021/22 

Nível 2 
(Kg/ha) 

 2031/32 

Nível 3 
(Kg/ha)  
2041/42 

Nível 4 
(Kg/ha) 
2051/52 

Nível 5 
(Kg/ha) 
2061/62 

Arroz 31,66 39,80 44,67 48,74 51,45 51,45 

Feijão 20,45 41,21 61,20 78,78 91,50 91,50 

Trigo 14,96 25,10 34,99 42,50 45,15 45,15 

Milho 33,56 46,28 57,63 67,61 73,75 73,75 

Soja 53,17 65,69 70,13 70,45 70,45 70,45 

Total 41,83 54,71 62,68 67,74 70,82 70,82 
Legenda: Kg/ha = quilograma por hectare 
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No caso da Soja, conforme o Gráfico 26 abaixo, a dosagem esperada cresce 

até 2041/42, quando atinge 70,45 Kg/ha e então se estabiliza até 2061/62. Pela 

pequena diferença da dosagem esperada em 2041/42 (70,45 Kg/ha) e a em 2031/32 

(70,13 Kg/ha), poder-se-ia considerar que a Soja atinge seu potencial de dosagem 

esperada 20 anos antes das demais quatro culturas. 

Observa-se também que a dosagem de     para o Milho superaria a da Soja 

a partir de 2046/47. 

 
Gráfico 26: Dosagem de Potássio (K2O) Esperado para Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja 

e Total das cinco culturas, até 2061/62.  

As Taxas Geométricas de Crescimento Anual Por Nível de Tecnologia e 

Acumuladas, Brasil, das Dosagens de Potássio (   ) para o Arroz, Feijão, Trigo, 

Milho, Soja e Total das cinco culturas, até 2061/62, são as mesmas apresentadas na 

Tabela 22 e Gráfico 15, respectivamente. 

Conforme a Tabela 28 e Gráfico 27 abaixo se podem visualizar as Dosagens 

de     esperadas para cada uma das cinco culturas e o Total. 
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Tabela 28: Dosagem Esperada de NPK, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, 

Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Cultura 
 

Nível 0 
(Kg/ha) 
2011/12 

Nível 1 
(Kg/ha) 
2021/22 

Nível 2 
(Kg/ha) 

 2031/32 

Nível 3 
(Kg/ha)  
2041/42 

Nível 4 
(Kg/ha) 
2051/52 

Nível 5 
(Kg/ha) 
2061/62 

Arroz 143,75 176,31 195,78 212,08 222,89 222,89 

Feijão 69,30 129,33 185,09 234,16 270,24 270,24 

Trigo 92,53 135,70 177,77 209,50 220,62 220,62 

Milho 139,98 191,91 240,02 278,00 301,25 301,25 

Soja 96,35 121,38 130,27 130,90 130,90 130,90 

Total 109,27 146,18 172,36 190,06 200,82 200,82 
Legenda: Kg/ha = quilograma por hectare 

No caso da Soja, conforme o Gráfico 27, a dosagem esperada cresce até 

2041/42, quando atinge 130,90 Kg/ha e então se estabiliza até 2061/62.  

Pela pequena diferença da dosagem esperada em 2041/42 (130,90 Kg/ha) e a 

em 2031/32 (130,27 Kg/ha), poder-se-ia considerar que a Soja atinge seu potencial 

de dosagem esperada 20 anos antes das demais quatro culturas. 

Verifica-se o predomínio da dosagem de     para o Milho. 

 
Gráfico 27: Dosagem de NPK Esperada para Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total 

das cinco culturas, até 2061/62. 

As Taxas Geométricas de Crescimento Anuais Por Nível de Tecnologia e 

Acumuladas, Brasil, das Dosagens de     para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e 
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Total das cinco culturas, até 2061/62, são as mesmas apresentadas na Tabela 24 e 

Gráfico 17, respectivamente.  

No Gráfico 28 abaixo se vê a maior dosagem de Nitrogênio (N), seguida da do 

Fósforo (    ) e Potássio (   ), para a cultura do Arroz. 

Gráfico 28: Dosagem de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de NPK, para 
a Cultura do Arroz, até 2061/62.  

A seguir, as Tabela 29 a 32 se referem às distribuições dos números de 

municípios por faixas de dosagens de adubação e no caso da Tabela 32, se refere 

também aos mapas contidos nas Figuras 10 a 14 abaixo. 

 

 

 

 

 



114 

Tabela 29:Tabela do Nº de Municípios, por Faixa de Dosagem de N, para as 5 

Culturas.

Legenda: Kg/ha = Quilograma de fertilizantes em nutrientes / hectare; ∞ = infinito (divisão por zero) 

 

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

1.699 61,42 0 0,00 -100,00

679 24,55 1.691 61,14 149,04

388 14,03 1.075 38,86 177,06

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 2.766 100 2.766 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

0 0,00 0 0,00 0,00

2.870 67,48 2.870 67,48 0,00

1.383 32,52 1.383 32,52 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 4.253 100 4.253 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

247 28,29 0 0,00 -100,00

470 53,84 236 27,03 -49,79

156 17,87 637 72,97 308,33

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 873 100 873 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

0 0,00 0 0,00 0,00

3.261 66,97 0 0,00 -100,00

1.608 33,03 4.313 88,58 168,22

0 0,00 556 11,42 ∞

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 4.869 100 4.869 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 0 0 0 0 0,00

SOJA

Faixas de Dosagem 

(D) 

de N em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

MILHO

Faixas de Dosagem 

(D) 

de N em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

TRIGO

Faixas de Dosagem 

(D) 

de N em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

ARROZ

Faixas de Dosagem 

(D) 

de N em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

FEIJÃO

Faixas de Dosagem 

(D) 

de N em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

      

25      

50       

100       

     

      

25      

50       

100       

     

      

25      

50       

100       

     

      

25      

50       

100       

     

      

50       

100       

150       

     



115 

Tabela 30:Tabela do Nº de Municípios, por Faixa de Dosagem de P2O5, para as 5 Culturas.

Legenda: Kg/ha = Quilograma de fertilizantes em nutrientes / hectare; ∞ = infinito (divisão por zero) 

 

 

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

409 14,79 0 0,00 -100,00

2.159 78,05 2.358 85,25 9,22

198 7,16 408 14,75 106,06

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 2.766 100 2.766 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

3.412 80,23 477 11,22 -86,02

829 19,49 3.519 82,74 324,49

12 0,28 257 6,04 2.041,67

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 4.253 100 4.253 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

126 14,43 0 0,00 -100,00

641 73,42 534 61,17 -16,69

106 12,14 338 38,72 218,87

0 0,00 1 0,11 ∞

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 873 100 873 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

447 9,18 0 0,00 -100,00

3.996 82,07 2.828 58,08 -29,23

426 8,75 2.037 41,84 378,17

0 0,00 4 0,08 ∞

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 4.869 100 4.869 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

99 5,50 0 0,00 -100,00

1.677 93,22 1.266 70,37 -24,51

23 1,28 533 29,63 2.217,39

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 1.799 100 1.799 100 0,00

FEIJÃO

Faixas de Dosagem 

(D) 

de            em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

ARROZ

Faixas de Dosagem 

(D) 

de            em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

TRIGO

Faixas de Dosagem 

(D) 

de            em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

MILHO

Faixas de Dosagem 

(D) 

de            em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

SOJA

Faixas de Dosagem 

(D) 

de            em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

      

25      

50       

100       

     

      

25      

50       

100       

     

      

25      

50       

100       

     

      

25      

50       

100       

     

      

25      

50       

100       
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Tabela 31:Tabela do Nº de Municípios, por Faixa de Dosagem de K2O, para as 5 Culturas.

Legenda: Kg/ha = Quilograma de fertilizantes em nutrientes / hectare; ∞ = infinito (divisão por zero) 

 

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

2.359 85,29 1.501 54,27 -36,37

407 14,71 1.248 45,12 206,63

0 0,00 17 0,61 ∞

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 2.766 100 2.766 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

3.412 80,23 477 11,22 -86,02

829 19,49 3.776 88,78 355,49

12 0,28 0 0,00 -100,00 

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 4.253 100 4.253 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

764 87,51 484 55,44 -36,65

109 12,49 388 44,44 255,96

0 0,00 1 0,11 ∞

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 873 100 873 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

2.348 48,22 0 0,00 -100,00

2.418 49,66 4.365 89,65 80,52

103 2,12 504 10,35 389,32

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 4.869 100 4.869 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

0 0,00 0 0,00 0,00

1.294 71,93 304 16,90 -76,51

505 28,07 1.495 83,10 196,04

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 1.799 100 1.799 100 0,00

SOJA

Faixas de Dosagem 

(D) 

de            em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

TRIGO

Faixas de Dosagem 

(D) 

de            em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

MILHO

Faixas de Dosagem 

(D) 

de           em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

ARROZ

Faixas de Dosagem 

(D) 

de            em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

FEIJÃO

Faixas de Dosagem 

(D) 

de            em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

      

25      

50       

100       

     

      

25      

50       

100       

     

      

25      

50       

100       

     

      

25      

50       

100       

     

      

25      

50       

100       
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.  
Tabela 32:Tabela do Nº de Municípios, por Faixa de Dosagem de NPK, para as 5 Culturas. 

Legenda: Kg/ha = Quilograma de fertilizantes em nutrientes / hectare 

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

409 14,79 0 0,00 -100,00

1.908 68,98 1.317 47,61 -30,97

233 8,42 999 36,12 328,76

216 7,81 450 16,27 108,33

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 2.766 100 2.766 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

2.083 48,98 0 0,00 -100,00

1.906 44,82 1.982 46,60 3,99

90 2,12 1.356 31,88 1.406,67

174 4,09 915 21,51 425,86

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 4.253 100 4.253 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

126 14,43 0 0,00 -100,00

365 41,81 118 13,52 -67,67

350 40,09 591 67,70 68,86

32 3,67 164 18,79 412,50

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 873 100 873 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

0 0,00 0 0,00 0,00

447 9,18 0 0,00 -100,00

3.142 64,53 440 9,04 -86,00 

1.278 26,25 4.343 89,20 239,83

2 0,04 86 1,77 4.200,00

Total 4.869 100 4.869 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% 

sobre

Total

14 0,78 0 0,00 -100,00

1.399 77,77 315 17,51 -77,48

385 21,40 1.463 81,32 280,00

1 0,06 21 1,17 2000,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 1.799 100 1.799 100 0,00

SOJA

Faixas de Dosagem 

(D) 

de NPK em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

Faixas de Dosagem 

(D) 

de NPK em Kg/ha

ARROZ

Nível 0

FEIJÃO

Faixas de Dosagem 

(D) 

de NPK em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

TRIGO

Faixas de Dosagem 

(D) 

de NPK em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

MILHO

Faixas de Dosagem 

(D) 

de NPK em Kg/ha

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

      

50       

100       

150       

     

      

50       

100       

150       

     

      

50       

100       

150       

     

      

50       

100       

150       

     

      

50       

100       

150       

     



118 

Figura 10: Dosagens nos Níveis 0 e 1, para o Arroz  

A partir da Figura 10 acima e da Tabela 32, se pode ver no Nível 0 que 

68,98% dos municípios apresentam dosagem de NPK maior que 50 Kg/ha e menor 

ou igual a 100 Kg/ha. A mesma faixa de dosagem permanece no Nível 1 com o 

maior percentual de municípios em relação ao total (47,61%). Nota-se que a faixa 

com dosagem maior que 100 e menor ou igual a 150 Kg/ha teve o maior crescimento 

na passagem do Nível 0 para o Nível 1 (328,76%). 

No Gráfico 29 abaixo se vê a maior dosagem de Nitrogênio (N), seguida 
da do Fósforo (    ) e Potássio (   ), para a cultura do Feijão.
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Gráfico 29: Dosagem de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de NPK, para 
a Cultura do Feijão, até 2061/62. 

  

Figura 11: Dosagens nos Níveis 0 e 1, para o Feijão.  

A partir da Figura 11 acima e da Tabela 32, se pode ver no Nível 0 que 

48,98% dos municípios apresentam dosagem de NPK até 50 Kg/ha e da mesma 

forma, 93,80% até 100 Kg/ha. A preponderância no Nível 1 passa para a faixa com 
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valores maiores que 50 e menores ou iguais a 100 Kg/ha (46,6%). Na passagem do 

Nível 0 para o Nível 1, se vê que o maior crescimento se deu na faixa com valores 

maiores que 100 e menores ou iguais a 150 Kg/ha (1.406,67%). 

No Gráfico 30 abaixo se vê a maior dosagem de Nitrogênio (N), seguida da de 

Fósforo (    ) e Potássio (   ), para a cultura do Trigo 

Gráfico 30: Dosagem de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de NPK, para a 

Cultura do Trigo, até 2061/62.  

Figura 12: Dosagens nos Níveis 0 e 1, para o Trigo. 
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A partir da Figura 12 acima e da Tabela 32, se pode ver no Nível 0 que 

41,81% dos municípios apresentam dosagem de NPK maior que 50 Kg/ha e menor 

ou igual a 100 Kg/ha. A preponderância no Nível 1 passa para a faixa com valores 

maiores que 100 e menores ou iguais a 150 Kg/ha (67,70%). Em termos de 

crescimento na passagem de Nível, se vê que a faixa de dosagem maior que 150 e 

menor ou igual a 300 Kg/ha tem o maior percentual (412,50%). 

No Gráfico 31 abaixo se vê a maior dosagem de Nitrogênio (N), seguida da de 

Fósforo (    ) e Potássio (   ), para a cultura do Milho. 

 
Gráfico 31: Dosagem de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de NPK, para 

a Cultura do Milho, até 2061/62. 
 

Figura 13: Dosagens nos Níveis 0 e 1, para o Milho.  
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A partir da Figura 13 acima e da Tabela 32, se pode ver no Nível 0 que 

64,53% dos municípios apresentam dosagem de NPK maior que 100 Kg/ha e menor 

ou igual a 150 Kg/ha. A preponderância no Nível 1 passa para a faixa com valores 

maiores que 150 e menores ou iguais a 300 Kg/ha (89,20%). Em termos de 

crescimento na passagem de Nível, se vê que a faixa de dosagem maior que 300 

Kg/ha tem o maior percentual (4.200%). 

Os dois municípios com dosagem de adubação maior que 300 Kg/ha no Nível 

0 são Alto Alegre (RS) e Santa Barbara do Sul (RS). 

No Gráfico 32 abaixo se vê, para a cultura de Soja, a maior dosagem de 

Potássio (   )  seguida da do Fósforo (    ) bem como a inexistência da dosagem 

de Nitrogênio ( ) em virtude da fixação biológica deste macronutriente via 

sementes. 

Gráfico 32: Dosagem de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de NPK, 

para a Cultura da Soja, até 2061/62. 
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Figura 14: Dosagens nos Níveis 0 e 1, para a Soja.  

A partir da Figura 14 acima e da Tabela 32, se pode ver no Nível 0 que 

77,77% dos municípios apresentam dosagem de NPK maior que 50 Kg/ha e menor 

ou igual a 100 Kg/ha. A preponderância no Nível 1 passa para a faixa com valores 

maiores que 100 e menores ou iguais a 150 Kg/ha (81,32%). Em termos de 

crescimento na passagem de Nível, se vê que a faixa de dosagem maior que 150 e 

menor que 300 Kg/ha tem o maior percentual (2.000,00%). 

O município General Salgado (SP) apresenta o único valor de dosagem na 

faixa maior que 150 e menor ou igual a 300 Kg/ha. 

A distribuição das dosagens de adubação até o nível 5, por nome do 

município, pode ser conhecida mediante consulta ao autor. 

No Gráfico 33 abaixo se vê, para o conjunto das cinco culturas, a maior 

dosagem de Potássio (   )  seguida da do Fósforo (    ) até 2038/39, quando a 

partir de 2039/40, a condição se inverte com valores praticamente iguais até 

2061/62. O Nitrogênio ( ) vem atrás dos dois descritos acima. 
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Gráfico 33: Dosagem de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e NPK, para a 

Somatória das cinco culturas, até 2061/62. 

4.5 Eficiências Esperadas de Adubação até 2061/62  

Conforme a Tabela 33 e o Gráfico 34 abaixo se podem visualizar as 

Eficiências de   Esperadas para cada uma das cinco culturas e o Total. 

Tabela 33:Eficiências Esperadas de N, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, 
Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Cultura 
 

Nível 0 
(Kg/t) 

2011/12 

Nível 1 
(Kg/t) 

2021/22 

Nível 2 
(Kg/t) 

2031/32 

Nível 3 
(Kg/t)  

2041/42 

Nível 4 
(Kg/t) 

2051/52 

Nível 5 
(Kg/t) 

2061/62 

Arroz 11,83 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Feijão 32,30 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Trigo 15,15 14,99 15,99 16,51 16,67 16,67 

Milho 15,97 12,00 12,12 11,81 11,67 11,67 

Soja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 8,09 6,89 7,45 7,82 8,01 8,01 
Legenda: Kg/t = quilograma de nutriente por tonelada de grãos 

Observa-se que para a Soja a eficiência de Nitrogênio ( ) é zero em virtude 

da fixação biológica do Nitrogênio via sementes, visto que neste caso o consumo do 

macronutriente Nitrogênio ( ) se considera zero. 
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Gráfico 34: Eficiência de Nitrogênio (N) Esperada para Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e 

Total das cinco culturas, até 2061/62. 

A Tabela 34 abaixo apresenta as Taxas Geométricas de Crescimento Anual 

das Eficiências de   Esperadas, por Nível de Tecnologia. 

Tabela 34:Taxa Geométrica de Crescimento Anual da Eficiência de N 

Esperada, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, 
Soja e Total, até 2061/62 

Culturas 

Nível 1 (%a.a) 
2011/12 a 
2021/22 

Nível 2 (%a.a) 
2022/23 a 
2031/32 

Nível 3 (%a.a) 
2032/33 a 
2041/42 

Nível 4 (%a.a) 
2042/43 a 
2051/52 

Nível 5 (%a.a) 
2052/53 a 
2061/62 

Arroz -1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

Feijão -4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trigo -0,10 0,62 0,32 0,09 0,00 

Milho -2,77 0,10 -0,25 -0,12 0,00 

Soja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total -1,57 0,77 0,47 0,25 0,00 
Legenda: %a.a. = porcentagem ao ano. 

Para a Soja, em virtude da fixação biológica do Nitrogênio ( ) via sementes, o 

valor da eficiência é zero, visto que não se considera o consumo deste 

macronutriente neste caso. 

Observa-se na Tabela 34 acima, que o Feijão mostra o maior potencial de 

crescimento de eficiência de Nitrogênio ( ), seguido pelo Milho e Arroz.  
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O Trigo, embora apresente crescimento de -0,10% a.a. na eficiência no nível 

1, mostra leve queda da mesma no nível 2 (0,62%a.a.), mas volta a aumenta-la em 

relação ao Nível 2, nos níveis 3 (0,32%a.a.) e 4 (0,09%a.a.), até anular seu 

crescimento. 

No Gráfico 35 abaixo, têm-se as taxas de crescimento das eficiências de ( ) 

esperadas, para os cinco graõs e conjunto dos mesmos, iguais a -0,17% a.a., -

0,41%a.a., 0,26%a.a., -0,36%a.a., 0,00%a.a. e 0,24%a.a., respectivamente. 

Também no Gráfico 35 abaixo, se pode ver que o Feijão mostra o maior 

potencial de crescimento de eficiência de Nitrogênio ( ), seguido pelo Milho e Arroz. 

 

Gráfico 35: Taxa Geométrica de Crescimento Anual Acumulada, Brasil, da Eficiência de 

Nitrogênio (N) para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total das cinco culturas, 2011/12 
a 2061/62.  

Conforme a Tabela 35 e o Gráfico 36 abaixo se podem visualizar as 

Eficiências de      Esperadas para cada uma das cinco culturas e o Total. 

 

 

 



127 

Tabela 35: Eficiências Esperadas de P2O5, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, 

Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Cultura 
 

Nível 0 
(Kg/t) 

2011/12 

Nível 1 
(Kg/t) 

2021/22 

Nível 2 
(Kg/t) 

2031/32 

Nível 3 
(Kg/t)  

2041/42 

Nível 4 
(Kg/t) 

2051/52 

Nível 5 
(Kg/t) 

2061/62 

Arroz 10,12 7,80 7,48 7,27 7,14 7,14 

Feijão 22,20 15,45 15,54 15,60 15,75 15,75 

Trigo 14,51 12,69 12,66 12,61 12,58 12,58 

Milho 9,45 7,21 7,23 7,26 7,29 7,29 

Soja 13,87 12,07 12,09 12,09 12,09 12,09 

Total 12,14 9,92 9,82 9,71 9,67 9,67 
Legenda: Kg/t = quilograma de nutriente por tonelada de grãos 

 

Gráfico 36: Eficiência de Fósforo (P2O5) Esperado para Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja 

e Total das cinco culturas, até 2061/62. 
 

A Tabela 36 abaixo apresenta as Taxas Geométricas de Crescimento Anual 

das Eficiências de      Esperadas, por Nível de Tecnologia. 
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Tabela 36: Taxa Geométrica de Crescimento Anual da Eficiência de P2O5 

Esperada, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, 
Soja e Total, até 2061/62. 

Culturas 

Nível 1 (%a.a) 
2011/12 a 
2021/22 

Nível 2 (%a.a) 
2022/23 a 
2031/32 

Nível 3 (%a.a) 
2032/33 a 
2041/42 

Nível 4 (%a.a) 
2042/43 a 
2051/52 

Nível 5 (%a.a) 
2052/53 a 
2061/62 

Arroz -2,56 -0,41 -0,29 0,00 0,00 

Feijão -3,39 0,05 0,04 0,09 0,00 

Trigo -1,32 -0,02 -0,04 -0,03 0,00 

Milho -2,62 0,03 0,03 0,05 0,00 

Soja -1,37 0,01 0,00 0,00 0,00 

Total -1.98 -0,10 -0.12 -0,04 0.00 
Legenda: %a.a. = porcentagem ao ano. 

Observa-se na Tabela 36 acima, que o Feijão mostra o maior potencial de 

crescimento de eficiência de Fósforo (    ) no nível 1, seguido pelo Milho, Arroz, 

Soja e o Trigo.  

No Gráfico 37 abaixo, têm-se as taxas geométricas de crescimento anual 

acumuladas de 2011/12 até 2061/62 das eficiências de      esperadas, para o 

Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e conjunto das cinco culturas, iguais a -0,49% a.a., -

0,26%a.a., -0,16%a.a., -0,23%a.a., -0,13%a.a. e -0,27%a.a., respectivamente. 

Observa-se no Gráfico 37 abaixo, que o Arroz mostra o maior potencial de 

crescimento de eficiência de Fósforo (    ), seguido pelo Feijão, Milho, Trigo e Soja. 

Gráfico 37: Taxa Geométrica de Crescimento Anual Acumulada, Brasil, da Eficiência de 

Fósforo (P2O5) para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total das cinco culturas, 
2011/12 a 2061/62. 
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Conforme a Tabela 37 e o Gráfico 38 abaixo se podem visualizar as 

Eficiências de     Esperadas para cada uma das cinco culturas e o Total. 

Tabela 37: Eficiências Esperadas de K2O, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, 

Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Culturas 
 

Nível 0 
(Kg/t) 

2011/12 

Nível 1 
(Kg/t) 

2021/22 

Nível 2 
(Kg/t) 

2031/32 

Nível 3 
(Kg/t)  

2041/42 

Nível 4 
(Kg/t) 

2051/52 

Nível 5 
(Kg/t) 

2061/62 

Arroz 6,20 5,19 5,17 5,15 5,14 5,14 

Feijão 22,81 16,58 17,56 18,05 18,30 18,30 

Trigo 5,72 6,28 7,02 7,41 7,53 7,53 

Milho 8,01 6,10 6,12 6,13 6,15 6,15 

Soja 17,08 14,24 14,10 14,09 14,09 14,09 

Total 12,55 10,05 9,87 9,71 9,63 9,63 
Legenda: Kg/t = quilograma de nutriente por tonelada de grãos 

Observa-se no Gráfico 38 abaixo, que o Feijão apresenta crescimento na 

Eficiência até 2024/25, atingindo 16,95 (
      

       
) quando então começa a diminuir, 

atingindo o valor de 18,30 (
      

       
) em 2051/52, permanecendo constante até 

2061/62. 

O Trigo tem sua Eficiência diminuída até 2051/52, quando atinge 7,53 

(
      

       
), permanecendo então constante até 2061/62. 

Gráfico 38: Eficiência de Potássio (K2O) Esperado para Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e 
Total das cinco culturas, até 2061/62. 
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A Tabela 38 abaixo apresenta as Taxas Geométricas de Crescimento Anual 

das Eficiências de     Esperadas, por Nível de Tecnologia. 

Tabela 38: Taxa Geométrica de Crescimento Anual da Eficiência de K2O 

Esperada, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, 
Soja e Total, até 2061/62. 

Culturas 

Nível 1 (%a.a) 
2011/12 a 
2021/22 

Nível 2 (%a.a) 
2022/23 a 
2031/32 

Nível 3 (%a.a) 
2032/33 a 
2041/42 

Nível 4 (%a.a) 
2042/43 a 
2051/52 

Nível 5 (%a.a) 
2052/53 a 
2061/62 

Arroz -1,75 -0,04 -0,03 -0,02 0,00 

Feijão -2,98 0,55 0,27 0,13 0,00 

Trigo 0,92 1,08 0,53 0,15 0,00 

Milho -2,64 0,02 0,02 0,03 0,03 

Soja -1,79 -0,10 -0,01 0,00 0,00 

Total -2,17 -0,18 -0,17 -0.08 0,00 
Legenda: %a.a. = porcentagem ao ano. 

Observa-se na Tabela 38 acima, que o Feijão mostra o maior potencial de 

crescimento de eficiência de Potássio (   ) no nível 1, seguido pelo Milho, Soja e 

Arroz. O Trigo, por sua vez, mostra potencial de decrescimento.  

O Gráfico 39 abaixo apresenta as taxas de crescimento das eficiências de 

Potássio (   ) esperadas, para os cinco grãos e conjunto dos mesmos, iguais a -

0,21% a.a., -0,02%a.a., 0,55%a.a., -0,24%a.a., -0,21%a.a. e -0,33%a.a., 

respectivamente. 

O Gráfico 39 mostra que o Arroz, Soja e Milho, mostram o maior potencial de 

crescimento de eficiência de Potássio (   ), seguidos pelo Feijão e Trigo. 
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Gráfico 39: Taxa Geométrica de Crescimento Anual Acumulada, Brasil, da Eficiência de 
Potássio (K2O) para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total das cinco culturas, 2011/12 
a 2061/62. 

Conforme a Tabela 39 e o Gráfico 40 abaixo se podem visualizar as 

Eficiências de     Esperadas para cada uma das cinco culturas e o Total. 

Tabela 39:Eficiências Esperadas de NPK, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, 

Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Cultura 
 

Nível 0 
(Kg/t) 

2011/12 

Nível 1 
(Kg/t) 

2021/22 

Nível 2 
(Kg/t) 

2031/32 

Nível 3 
(Kg/t)  

2041/42 

Nível 4 
(Kg/t) 

2051/52 

Nível 5 
(Kg/t) 

2061/62 

Arroz 28,15 22,98 22,65 22,42 22,29 22,29 

Feijão 77,31 52,03 53,10 53,65 54,05 54,05 

Trigo 35,38 33,97 35,67 36,53 36,77 36,77 

Milho 33,43 25,31 25,47 25,20 25,10 25,10 

Soja 30,95 26,31 26,19 26,18 26,18 26,18 

Total 32,78 26,86 27,15 27,23 27,31 27,31 
Legenda: Kg/t = quilograma de nutrientes por tonelada de grãos 

Observa-se no Gráfico 40 abaixo, que o Feijão apresenta aumento da 

Eficiência até 2021/22, atingindo 52,03 (
      

       
), quando então começa a diminuir, 

atingindo o valor de 54,05 (
      

       
) em 2051/52, permanecendo constante até 

2061/62. 

O Trigo tem sua Eficiência aumentada até 2021/22, quando atinge 33,97 

(
      

       
), quando então começa a diminuir até 2051/52, atingindo 36,97 (

      

       
), 

permanecendo então constante até 2061/62. 
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 Para o Arroz, se verifica aumento da Eficiência até 2051/52, quando atinge 

22,29 (
      

       
), permanecendo constante até 2061/62. 

 Para o Milho, se verifica aumento da Eficiência até 2051/52, quando atinge 

25,10 (
      

       
), permanecendo constante até 2061/62. 

 Para a Soja, se verifica aumento da Eficiência até 2034/35, quando atinge 

26,18 (
      

       
), permanecendo constante até 2061/62. 

Gráfico 40: Eficiência de NPK Esperada para Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total das 
cinco culturas, até 2061/62. 

A Tabela 40 abaixo apresenta as Taxas Geométricas de Crescimento Anual 

das Eficiências de     Esperadas, por Nível de Tecnologia. 

Tabela 40:Taxa Geométrica de Crescimento Anual da Eficiência de NPK 

Esperada, por Nível de Tecnologia, Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, 
Soja e Total, até 2061/62. 

Culturas 

Nível 1 (%a.a) 
2011/12 a 
2021/22 

Nível 2 (%a.a) 
2022/23 a 
2031/32 

Nível 3 (%a.a) 
2032/33 a 
2041/42 

Nível 4 (%a.a) 
2042/43 a 
2051/52 

Nível 5 (%a.a) 
2052/53 a 
2061/62 

Arroz -1,99 -0,15 -0,10 -0,06 0,00 

Feijão -3,70 0,19 0,10 0,07 0,00 

Trigo -0,40 0,47 0,23 0,07 0,00 

Milho -2,70 0,06 -0,11 -0,04 0,00 

Soja -1,60 -0,05 0,00 0,00 0,00 

Total -1,95 0,11 0,03 0,03 0,00 
Legenda: %a.a. = porcentagem ao ano. 
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Na Tabela 40 acima se vê que o Feijão mostra o maior potencial de 

crescimento no nível 1, seguido pelo Milho, Arroz, Soja e o Trigo.  

No Gráfico 41 se têm as taxas de crescimento esperadas, para os cinco graõs 

e para o conjunto dos mesmos, iguais a -0,28% a.a., -0,24%a.a., 0,16%a.a., -

0,29%a.a., -0,17%a.a. e -0,15%a.a., respectivamente. 

Vê-se em ordem crescente, que o Milho, Arroz Feijão e Soja mostram o maior 

potencial de crescimento. O Trigo por sua vez, mostra potencial de decrescimento.  

Gráfico 41: Taxa Geométrica de Crescimento Anual Acumulada, Brasil, da Eficiência de 

(NPK) para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total das cinco culturas, até 2061/62. 

As Tabelas 41, 42, 43 e 44 abaixo mostram a distribuição do número de 

municípios por faixa de eficiência de adubação e se referem aos mapas contidos nas 

Figuras 15 a 28 a seguir. 
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Tabela 41: Eficiências de Adubação de N por número de municípios

Legenda: Kg/t = quilogramas de    por tonelada de grão 

 

 

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

1.098 39,70 2.766 100,00 151,91

1.644 59,44 0 0,00 -100,00

16 0,58 0 0,00 -100,00

8 0,29 0 0,00 -100,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 2.766 100 2.766 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

0 0,00 0 0,00 0,00

3.512 82,58 4.253 100,00 21,10

501 11,78 0 0,00 -100,00 

226 5,31 0 0,00 -100,00

14 0,33 0 0,00 0,00

Total 4.253 100 4.253 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

162 18,56 0 0,00 -100,00

710 81,33 873 100,00 22,96

0 0,00 0 0,00 0,00

1 0,11 0 0,00 -100,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 873 100 873 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

194 3,98 3.788 77,80 1.852,58

3.445 70,75 1.081 22,20 -68,62

742 15,24 0 0,00 -100,00 

466 9,57 0 0,00 -100,00

22 0,45 0 0,00 -100,00 

Total 4.869 100 4.869 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

1.799 100,00 1.799 100,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 1.799 100 1.799 100 0,00

SOJA

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de N em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

MILHO

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de N em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

TRIGO

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de N em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

ARROZ

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de N em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

FEIJÃO

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de N em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

       

12       

50        

100          

        

       

12       

50        

100          

        

       

12      

50        

100          

        

       

12       

50        

100          

        

       

12       

50        

100          
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Tabela 42: Eficiências de Adubação de P2O5 por número de municípios

Legenda: Kg/t = quilogramas de      por tonelada de grão 

 

 

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

549 19,85 2.392 86,48 335,70

2.117 76,54 374 13,52 -82,33

83 3,00 0 0,00 -100,00

17 0,61 0 0,00 -100,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 2.766 100 2.766 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

679 15,97 977 22,97 43,89

3.075 72,30 3.276 77,03 6,54

316 7,43 0 0,00 -100,00 

172 4,04 0 0,00 -100,00

11 0,26 0 0,00 -100,00

Total 4.253 100 4.253 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

96 11,00 424 48,57 341,67

774 88,66 449 51,43 -41,99

2 0,23 0 0,00 -100,00

1 0,11 0 0,00 -100,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 873 100 873 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

109 2,24 1.019 20,93 834,86

2.173 44,63 3.850 79,07 77,17

2.306 47,36 0 0,00 -100,00 

265 5,44 0 0,00 -100,00

16 0,33 0 0,00 -100,00 

Total 4.869 100 4.869 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

86 4,78 513 28,52 496,51

1.200 66,70 1.286 71,48 7,17

510 28,35 0 0,00 -100,00

3 0,17 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 1.799 100 1.799 100 0,00

FEIJÃO

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de            em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

ARROZ

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de            em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

TRIGO

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de            em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

MILHO

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de            em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

SOJA

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de            em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

       

10       

50        

100          

        

       

10       

50        

100          

        

       

10      

50        

100          

        

      

5       

10        

100          

        

       

10     15

15       

25        
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Tabela 43: Eficiências de Adubação de K2O por número de municípios.

Legenda: Kg/t = quilogramas de     por tonelada de grão 

 

 

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

856 30,95 2.298 83,08 168,46

1.439 52,02 468 16,92 -67,48

468 16,92 0 0,00 -100,00

3 0,11 0 0,00 -100,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 2.766 100 2.766 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

513 12,06 0 0,00 -100,00

166 3,90 477 11,22 187,35

3.391 79,73 3.776 88,78 11,35

172 4,04 0 0,00 -100,00

11 0,26 0 0,00 -100,00

Total 4.253 100 4.253 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

394 45,13 370 42,38 -6,09

465 53,26 503 57,62 8,17

14 1,60 0 0,00 -100,00

0 0,00 0 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 873 100 873 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

109 2,24 1.019 20,93 834,86

2.641 54,24 3.850 79,07 45,78

1.934 39,72 0 0,00 -100,00 

174 3,57 0 0,00 -100,00

11 0,23 0 0,00 -100,00 

Total 4.869 100 4.869 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

313 17,40 1.569 87,22 401,28

1.463 81,32 230 12,78 -84,28

21 1,17 0 0,00 -100,00

2 0,11 0 0,00 -100,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 1.799 100 1.799 100 0,00

FEIJÃO

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de            em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

ARROZ

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de            em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

TRIGO

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de            em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

MILHO

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de            em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

SOJA

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de            em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

      

5       

10        

100          

        

      

5        

10        

100          

        

      

5       

10        

100          

        

      

5       

10        

100          

        

       

15       

25       

50        

      

   

   

   

   

   



137 

Tabela 44: Eficiências de Adubação de NPK por número de municípios.

Legenda: Kg/t = quilogramas de      por tonelada de grão 

No Gráfico 42 abaixo se vê a maior eficiência de Potássio (   ), seguida da 

de Fósforo (    ) e Nitrogênio ( ), para a cultura do Arroz.  

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

461 16,67 2.331 84,27 405,64

1.815 65,62 435 15,73 -76,03

390 14,10 0 0,00 -100,00

100 3,62 0 0,00 -100,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 2.766 100 2.766 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

196 4,61 0 0,00 -100,00

889 20,90 2.482 58,36 179,19

2.158 50,74 1.771 41,64 -17,93 

978 23,00 0 0,00 -100,00

32 0,75 0 0,00 -100,00

Total 4.253 100 4.253 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

103 11,80 0 0,00 -100,00

752 86,14 873 100,00 16,09

15 1,72 0 0,00 -100,00

3 0,34 0 0,00 -100,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 873 100 873 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

373 7,66 1.019 20,93 173,19

2.575 52,89 3.850 79,07 49,51

609 12,51 0 0,00 -100,00 

1.260 25,88 0 0,00 -100,00

52 1,07 0 0,00 -100,00 

Total 4.869 100 4.869 100 0,00

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

 Municipios

% sobre

Total

171 9,51 514 28,57 200,58

1.623 90,22 1.285 71,43 -20,83

3 0,17 0 0,00 -100,00

2 0,11 0 0,00 -100,00

0 0,00 0 0,00 0,00

Total 1.799 100 1.799 100 0,00

SOJA

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de NPK em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

MILHO

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de NPK em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

TRIGO

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de NPK em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

ARROZ

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de NPK em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

FEIJÃO

Faixas de Eficiência 

(EF) 

de NPK em Kg/t

Nível 0 Nível 1

(Nível 1/Nível 0)

(%)

       

25       

50        

100          

        

       

25       

50        

100          

        

       

2        

50        

100          

        

       

25       

50        

100          

        

       

25       

50        

100          
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Gráfico 42: Eficiência de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de NPK, para a 
Cultura do Arroz, até 2061/62. 

  Figura 15: Eficiência de N e K2O, nos Níveis 0 e 1, para o Arroz.  

Para o Arroz, a partir da Figura 15 e Tabelas 41 e 43 acima, vê-se que a 

preponderância do número de municípios relativa à eficiência de   no Nível Inicial se 

dá para valores maiores que 12 e menores ou iguais a 25 Kg/t (59,44%).  
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Observa-se que com apenas um nível de subida de dosagem de adubação, 

todos os 2.766 municípios passam a integrar a faixa de maior eficiência de   

compreendida por valores maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 12 Kg/t. 

Em termos de eficiência de     no Nível Inicial, vê-se que a preponderância 

do número de municípios relativa ao Nível Inicial se dá para valores maiores que 5 e 

menores ou iguais a 10 Kg/t (52,02%).  

Com apenas um nível de subida de dosagem de adubação, 83,08% dos 

municípios passam a integrar a faixa de maior eficiência de     compreendida por 

valores maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 5 Kg/t. 

Figura 16: Eficiência de P2O5, nos Níveis 0 e 1, para o Arroz.  

Conforme Figura 16 e Tabela 42 acima, em termos de      no Nível Inicial, a 

preponderância do número de municípios relativa ao Nível Inicial se dá para valores 

maiores que 10 e menores ou iguais a 50 Kg/t (76,54%).  
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A partir da subida de um nível de dosagem de adubação, 86,48% dos 

municípios passam a integrar a faixa de maior eficiência de      compreendida por 

valores maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 10 Kg/t. 

Figura 17: Eficiência de NPK, nos Níveis 0 e 1, para o Arroz.  

Conforme Figura 17 e Tabela 44 acima, a eficiência de     no Nível Inicial 

apresenta preponderância do número de municípios relativa ao Nível Inicial para 

valores maiores que 25 e menores ou iguais a 50 Kg/t (65,62%).  

A subida de um nível na dosagem de adubação faz com que 84,27% dos 

municípios passem a integrar a faixa de maior eficiência de     compreendida por 

valores maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 25 Kg/t. 

No Gráfico 43 abaixo se vê a ligeira maior eficiência de Fósforo (    ), 

seguida da de Potássio (   ) e Nitrogênio ( ), para a cultura do Feijão. 
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Gráfico 43: Eficiência de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de NPK, para 

a Cultura do Feijão, até 2061/62. 

   Figura 18: Eficiência de N e K2O, nos Níveis 0 e 1, para o Feijão.  



142 

Para o Feijão, a partir da Figura 18 e Tabelas 41 e 43, vê-se que a 

preponderância do número de municípios relativa à eficiência de   no Nível Inicial se 

dá para valores maiores que 12 e menores ou iguais a 50 Kg/t (82,58%).  

Um nível de subida de dosagem de adubação leva todos os 4.253 municípios 

a integrarem a segunda faixa de maior eficiência de   compreendida por valores 

maiores ou iguais a 12 e menores ou igual a 50 Kg/t. 

Quanto à eficiência de     no Nível Inicial, vê-se que a preponderância do 

número de municípios relativa ao Nível 0 se dá para valores maiores que 10 e 

menores ou iguais a 100 Kg/t (79,73%).  

A subida de um nível na dosagem de adubação faz com que os 512 

municípios dentro da faixa de maior eficiência no Nível Inicial deixem a mesma.  

Isto pode ser explicado em virtude de que 100% dos 512 municípios têm o 

solo do Tipo 3 e produtividades no Nível 0 menores do que 1,1 t/ha, ou seja, nestes 

casos, a dosagem recomendada de     pela WebAgritec (Quadro 2) é igual a zero.  

Na passagem para o próximo nível de produtividade, todos estes municípios 

passam a ter produtividades maiores que 1,1 t/ha e, portanto, dosagens de     

diferentes de zero, fazendo com que a eficiência no Nível Inicial seja puxada para 

baixo em relação ao Nível Inicial.  

Em outro sentido, vê-se aumento da eficiência para as outras faixas. 
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Figura 19: Eficiência de P2O5, nos Níveis 0 e 1, para o Feijão. 

A partir da Figura 19 e Tabelas 42, vê-se que a preponderância do número de 

municípios relativa à eficiência de      no Nível Inicial se dá para valores maiores 

que 10 e menores ou iguais a 50 Kg/t (72,30%).  

Um nível de subida de dosagem de adubação leva todos os municípios que 

integravam as três últimas faixas de produtividade a terem aumento de eficiência 

bem como a aumento de 43,89% no número de municípios inseridos dentro da faixa 

de maior eficiência. 



144 

Figura 20: Eficiência de NPK, nos Níveis 0 e 1, para o Feijão.  

Conforme Figura 20 e Tabela 44, a eficiência de     no Nível Inicial 

apresenta preponderância do número de municípios relativa ao Nível Inicial para 

valores maiores que 50 e menores ou iguais a 100 Kg/t (50,74%).  

A subida de um nível na dosagem de adubação faz com que todos os 196 

municípios da faixa de maior eficiência no Nível Inicial deixem a mesma. Isto pode 

ser explicado pelo fato de que 100% dos 196 municípios têm solo do Tipo 3 e 

produtividades menores ou iguais a 1,1 t/ha. Nesta condição, conforme o Quadro 2, 

as recomendações de dosagens de   de cobertura,      e     são iguais a zero, 

recomendando somente dosagem de   de plantio, o que faz com que a eficiência no 

Nível 1 venha para baixo quando comparada ao Nível Inicial, pois no Nível 1, todos 

estes municípios passam para produtividades maiores que 1,1 t/ha, necessitando 

destes nutrientes cuja recomendação no Nível Inicial era zero. 
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Todos os municípios presentes nas duas últimas faixas de menor eficiência 

passam para faixas de maior eficiência. A segunda faixa de maior eficiência tem 

aumento de 179,19% no número de municípios. 

No Gráfico 44 abaixo se vê a maior eficiência de Potássio (   ), seguida da 

de Fósforo (    ) e Nitrogênio ( ), para a cultura do Trigo.

Gráfico 44: Eficiência de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de NPK, para a 

Cultura do Trigo, até 2061/62. 
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    Figura 21: Eficiência de N e K2O, nos Níveis 0 e 1, para o Trigo.  

Para o Trigo, a partir da Figura 21 e Tabelas 41 e 43, vê-se que a 

preponderância do número de municípios relativa à eficiência de   no Nível Inicial se 

dá para valores maiores que 12 e menores ou iguais a 25 Kg/t (81,33%).  

Na subida de um nível de dosagem de adubação, todos os 162 municípios 

deixam a faixa de maior eficiência de   no Nível Inicial e isto pode ser explicado pelo 

fato de que 100% deles têm produtividade no Nível Inicial menor do que 2,1 t/ha, o 

que faz, conforme recomendação de dosagem prevista no Quadro 3, que os valores 

de dosagem de adubação de cobertura sejam iguais a zero, tendo, portanto, 

somente adubação de plantio. 

 Assim, quando no Nível 1 de produtividade, todos eles passam a ter 

produtividades maiores que 2,1 t/ha, prevendo, portanto, não só a adubação de 
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plantio, mas também a de cobertura o que por sua vez, leva para estes casos, a 

eficiência do Nível 1 para baixo quando comparado ao Nível Inicial.  

Para a eficiência de     no Nível Inicial, vê-se que a preponderância do 

número de municípios relativa ao Nível 0 se dá para valores maiores que 5 e 

menores ou iguais a 10 Kg/t (53,26%). Todos os municípios da terceira maior faixa 

de eficiência tem seus valores de eficiência aumentando, deixando, portanto a 

referida faixa em direção a de maiores eficiências. 

Vê-se que 6,09% dos municípios deixaram a faixa de maior eficiência no Nível 

Inicial quando da passagem para o Nível 1, o que pode ser explicado pelo fato de 

que 126 (14,43%) do total de 873 municípios têm produtividades menores do que 2,1 

t/ha e solo do Tipo 3, condição esta que não prevê dosagem de    . Na subida para 

o Nível 1, portanto, as produtividades passam a serem maiores que 2,1 t/ha e a 

dosagem de     passa a ser diferente de zero, jogando a eficiência no Nível 1 para 

baixo nestes casos. 

 
 Figura 22: Eficiência de P2O5, nos Níveis 0 e 1, para o Trigo.   
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Conforme Figura 22 e Tabela 42 acima, vê-se o maior número de municípios 

(88,66%) na faixa de eficiência com valores maiores 10 e menores ou iguais a 50 

Kg/t. Na subida para o Nível 1, observa-se um aumento de 341,67 % no número de 

municípios dentro da faixa de maior eficiência. 

   

Figura 23: Eficiência de NPK, nos Níveis 0 e 1, para o Trigo.  

Conforme Figura 23 e Tabela 44 acima, a eficiência de     no Nível Inicial 

em termos de número de municípios, prevalece na faixa com valores maiores que 25 

e menores ou iguais a 50 Kg/t (86,14%).  

A subida de um nível na dosagem de adubação faz com que todos os 103 

municípios da faixa de maior eficiência no Nível Inicial deixem a mesma. Isto pode 

ser explicado pelo fato de que 100% dos 103 municípios têm solo do Tipo 3 e 

produtividades menores ou iguais a 2,1 t/ha.  

Nestas condições, conforme o Quadro 3, as recomendações de dosagens de 

  de cobertura e     são iguais a zero, recomendando somente dosagem de   de 

plantio, o que faz com que a eficiência no Nível 1 venha para baixo quando 
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comparada ao Nível Inicial, pois no nível 1, todos estes municípios passam para 

produtividades maiores que 2,1 t/ha, necessitando destes nutrientes cuja 

recomendação no Nível 0 era zero. 

Todos os municípios presentes na terceira e quarta faixas de menor eficiência 

passam para faixas de maior eficiência.  

No Gráfico 45 abaixo se vê a maior eficiência de Potássio (   ), seguida da 

de Fósforo (    ) e Nitrogênio ( ), para a cultura do Milho. 

Gráfico 45: Eficiência de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de NPK, para a 

Cultura do Milho, até 2061/62. 
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   Figura 24: Eficiência de N e K2O, nos Níveis 0 e 1, para o Milho.  

O Milho, a partir da Figura 24 e Tabelas 41 e 43, apresenta maior ocorrência 

de municípios com eficiências de   no Nível Inicial com valores maiores que 12 e 

menores ou iguais a 50 Kg/t (70,75%).  

Na subida de um nível de dosagem de adubação, se pode ver um expressivo 

aumento de 1.852,58% no número de municípios inseridos na faixa de maior 

eficiência. Todos os municípios das três últimas faixas de menor eficiência migram 

para faixas de maior eficiência.  
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Para a eficiência de     no Nível 0, vê-se que a preponderância do número 

de municípios relativa ao Nível Inicial se dá para valores maiores que 5 e menores 

ou iguais a 10 Kg/t (54,24%). Todos os municípios das demais três faixas de 

eficiência têm seus valores de eficiência aumentando, deixando, portanto a referida 

faixa em direção a de maiores eficiências. 

Vê-se um expressivo aumento (834,86%) no número de municípios que 

passam a integrar a faixa de maior eficiência, ficando a segunda faixa de eficiência 

com a maior fatia (79,07%) dos municípios. 

 
Figura 25: Eficiência de P2O5, nos Níveis 0 e 1, para o Milho.  

Conforme Figura 25 e Tabela 42 acima, vê-se o maior número de municípios 

(47,36%) na faixa de eficiência com valores maiores do que 10 e menores ou iguais 

a 100 Kg/t. Na subida para o Nível 1, observa-se que todos os municípios das três 

últimas faixas migram para faixas de maior eficiência, mostrando expressivo 

aumento de 77,17% e 834,86% no número de municípios dentro da segunda e 

primeira faixa de maiores eficiências, respectivamente. 
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Figura 26: Eficiência de NPK, nos Níveis 0 e 1, para o Milho.  

Conforme Figura 26 e Tabela 44 acima, a eficiência de     no Nível Inicial 

em termos de número de municípios, prevalece na faixa com valores maiores que 25 

e menores ou iguais a 50 Kg/t (52,89%).  

Na subida para o Nível 1, observa-se que todos os municípios das três últimas 

faixas migram para faixas de maior eficiência, mostrando expressivo aumento de 

49,51% e 173,19% no número de municípios dentro da segunda e primeira faixa de 

maiores eficiências, respectivamente. 

No Gráfico 46 abaixo se vê a maior eficiência de Nitrogênio ( ), seguida pelo 

Fósforo (    ) e de Potássio (   ) para a cultura da Soja. 
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Gráfico 46: Eficiência de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e de NPK, para 

a Cultura da Soja, até 2061/62. 

    Figura 27: Eficiência de P2O5 e K2O, nos Níveis 0 e 1, para a Soja.  
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Conforme Figura 27 e Tabelas 42 e 43 acima, vê-se, para o Nível Inicial, o 

maior número de municípios (66,70%) na faixa de eficiência de      com valores 

maiores do que 10 e menores ou iguais a 15 Kg/t.  

Na subida para o Nível 1, observa-se que todos os municípios da terceira e 

quarta faixas migram para faixas de maior eficiência, observando-se expressivo 

aumento de 496,51% no número de municípios dentro da primeira faixa de maiores 

eficiências. 

Quanto à eficiência de     no Nível Inicial, vê-se que 81,32% dos municípios 

estão na faixa de eficiência cujos valores são maiores que 15 e menores ou iguais a 

25 Kg/t. Na subida de um nível de fertilização, observa-se que todos os da terceira e 

quarta faixas vão para faixas de maiores eficiências.  

Vê-se também um expressivo aumento (401,28%) no número deles que passam a 

integrar a faixa de maior eficiência, de forma que possam a representar 87,22% do 

todo. 
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Figura 28: Eficiência de NPK, nos Níveis 0 e 1, para a Soja.  

No Gráfico 47 abaixo se vê que o valor da Eficiência do Potássio (   ) até 

2039/40 é ligeiramente superior a do Fósforo (    ), sendo que de 2040/41 até 

2041/2042 permanecem iguais e a partir de 2042/2043, se inverte, com a Eficiência 

do Fósforo (    ) ficando ligeiramente superior a de Potássio (   ). 
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Gráfico 47: Eficiência de Nitrogênio (N), Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) e NPK, para a 
Somatória das cinco culturas, até 2061/62. 

A distribuição de eficiências de adubação até o nível 5, por nome do 

município, pode ser conhecida mediante consulta ao autor. 

O aumento de 50,20% (Nível 1 sobre o Nível 0) na produtividade do Arroz 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, a um aumento de 

26,94%, 15,76% e 25,71% na dosagem de Nitrogênio ( ), consumos de Fósforo 

(    ) e Potássio (   ), respectivamente, bem como a um aumento na eficiência de 

Nitrogênio ( ), Fósforo (    ) e Potássio (   ), iguais a -15,47% (isto é, se 

consome 15,47% menos ( ) por tonelada de grão produzido), -22,92% e -16,29%, 

respectivamente. 

O aumento de 12,69% (Nível 2 sobre o Nível 1) na produtividade do Arroz 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, do consumo e 

dosagem de Nitrogênio ( ) e a manutenção do nível de eficiência de Nitrogênio ( ). 

 Este aumento de 12,69% na produtividade do Arroz corresponde a um 

aumento de 8,14% e 12,24% na dosagem e consumo do Fósforo (    ) e Potássio 

(   ), respectivamente, com aumento de -4,10% e -0,39% em suas respectivas 

eficiências. 
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O aumento de 9,43% (Nível 3 sobre o Nível 2) na produtividade do Arroz 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, do consumo e 

dosagem de Nitrogênio ( ) e a manutenção do nível de eficiência. 

Este aumento de 9,43% na produtividade do Arroz corresponde a um aumento 

de 6,29% e 9,11% na dosagem e consumo do Fósforo (    ) e Potássio (   ), 

respectivamente, com aumento de -2,81% e -0,39% em suas respectivas eficiências. 

O aumento de 5,71% (Nível 4 sobre o Nível 3) na produtividade do Arroz 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, do consumo e 

dosagem de Nitrogênio ( ) e a manutenção do nível de eficiência. 

Este aumento de 5,71% na produtividade do Arroz corresponde a um aumento 

de 3,93% e 5,54% na dosagem e consumo do Fósforo (    ) e Potássio (   ), 

respectivamente, com aumento de -1,79% e -0,19% em suas respectivas eficiências. 

O aumento de 177,28% (Nível 1 sobre o Nível 0) na produtividade do Feijão 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, a um aumento de 

71,70%, 92,99% e 101,51% na dosagem de Nitrogênio ( ) e consumos de Fósforo 

(    ) e Potássio (   ), respectivamente, bem como a um aumento na eficiência de 

Nitrogênio ( ), Fósforo (    ) e Potássio (   ), iguais a -38,08%, -30,41% e -

27,31%, respectivamente. 

O aumento de 40,20% (Nível 2 sobre o Nível 1) na produtividade do Feijão 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, do consumo e 

dosagem de Nitrogênio ( ) e a manutenção do nível de eficiência. 

Este aumento de 40,20% na produtividade do Feijão corresponde a um 

aumento de 40,98% e 48,49% na dosagem e consumo do Fósforo (    ) e Potássio 

(   ), respectivamente e, portanto uma redução de 0,58% e 5,91% em suas 

respectivas eficiências, pois a variação percentual de consumo, no caso do    , 

ligeiramente maior e para o     , maior que a variação percentual do volume de 

produção na mesma base.  
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O aumento de 25,23% (Nível 3 sobre o Nível 2) na produtividade do Feijão 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, do consumo e 

dosagem de Nitrogênio ( ) e a manutenção do nível de eficiência. 

Este aumento de 25,23 % na produtividade do Feijão corresponde a um 

aumento de 25,77% e 28,73% na dosagem e consumo do Fósforo (    ) e Potássio 

(   ), respectivamente, com diminuição de 0,39% e 2,96% em suas respectivas 

eficiências, visto que a variação percentual do consumo de ambos é ligeiramente 

maior que a variação percentual do volume de produção na mesma base. 

O aumento de 14,57% (Nível 4 sobre o Nível 3) na produtividade do Feijão 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, do consumo e 

dosagem de Nitrogênio ( ) e a manutenção do nível de eficiência. 

Este aumento de 14,57% na produtividade do Feijão corresponde a um 

aumento de 15,64% e 16,14% na dosagem e consumo do Fósforo (    ) e Potássio 

(   ), respectivamente, com redução de 0,96% e 1,22% em suas respectivas 

eficiências, pois a variação percentual do consumo de ambos é ligeiramente maior 

que a variação percentual do volume de produção na mesma base. 

O detalhamento das causas das variações percentuais dos consumos dos 

macronutrientes serem menores do que as variações percentuais dos volumes de 

produção (aumento da eficiência) e vice-versa (redução da eficiência), pode ser 

conseguido através da avaliação da distribuição de produtividades, dosagens e tipos 

de solos. 

O aumento de 52,77% (Nível 1 sobre o Nível 0) na produtividade do Trigo 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, a um aumento de 

51,20%, 33,56% e 67,78%, na dosagem de Nitrogênio ( ) e consumos de Fósforo 

(    ) e Potássio (   ), respectivamente, bem como a um aumento na eficiência de 

Nitrogênio ( ) e Fósforo (    ) iguais a -1,06% e -12,54%, respectivamente, e uma 

diminuição na eficiência do Potássio (   ), igual a 9,79%. Esta diminuição pode ser 

explicada pelo fato de que 126 municípios (14,26%) terem produtividades menores 
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do que 2,1 t/ha no nível inicial bem como seus solos serem do Tipo 3, não prevendo, 

portanto, dosagem de     para estes casos.  

Quando da passagem para o nível 1 de fertilização, suas produtividades 

passam a ser maiores ou iguais a 2,1 t/ha, demandando, portanto dosagem de 

(   ), arranque este que leva a queda de eficiência na passagem de nível. 

O aumento de 24,74% (Nível 2 sobre o Nível 1) na produtividade do Trigo 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, a um aumento de 

33,01 % no consumo e dosagem de Nitrogênio ( ) e a uma diminuição na eficiência 

de 6,67%.  

Conforme as faixas de produtividade disponíveis no Quadro 3, no nível 1, 236 

municípios (27,03%) se enquadram na 2ª faixa, 476 (54,52%) na 3ª faixa, 129 

(14,78%) na 4ª faixa e 32 (3,67%), na 5ª faixa. Na passagem para o nível 2, zero 

municípios (0,00%) se enquadram na 2ª faixa, 236 (27,03%) na 3ª faixa, 476 

(54,52%) na 4ª faixa e 161 (18,44%) na 5ª.  

Portanto, mesmo com a redução em 100% e em 50,42% no número de 

municípios relativo à 2ª e 3ª faixas, as quais têm dosagens de   iguais a 20 e 40 

Kg/ha respectivamente, a diminuição da eficiência se deu pelo aumento de 268,99% 

e 403,13% no número de municípios na 4ª e 5ª faixas, com dosagens de adubação 

de 60 e 80 Kg/ha, respectivamente. Este arranque de produtividade se refere à 

passagem de valores maiores ou iguais a 2,1 e menores que 3,1 t/ha, para valores 

maiores ou iguais a 3,1 e menores que 4,1 t/ha. 

Este aumento de 24,74% na produtividade do Trigo corresponde a um 

aumento de 24,49% e 39,38% na dosagem e consumo do Fósforo (    ) e Potássio 

(   ), respectivamente, com aumento de -0,24% na eficiência do Fósforo (    ) e 

redução na eficiência do Potássio (   ) igual a 11,78%. 

O aumento de 15,07% (Nível 3 sobre o Nível 2) na produtividade do Trigo 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, a um aumento de 
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18,86% no consumo e dosagem de Nitrogênio ( ) e a uma redução na eficiência de 

3,25%. 

Este aumento de 15,07% na produtividade do Trigo corresponde a um 

aumento de 14,56% e 21,47% na dosagem e consumo do Fósforo (    ) e Potássio 

(   ), respectivamente, com aumento de -0,39% na eficiência do Fósforo (    ) e 

redução na eficiência do Potássio (   ) igual a 5,56%. 

O aumento de 4,63% (Nível 4 sobre o Nível 3) na produtividade do Trigo 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, a um aumento de 

5,61% no consumo e dosagem de Nitrogênio ( ) e a uma redução na eficiência de 

0,97%. 

Este aumento de 4,63% na produtividade do Trigo corresponde a um aumento 

de 4,37% e 6,25% na dosagem e consumo do Fósforo (    ) e Potássio (   ), 

respectivamente, com aumento de -0,24% na eficiência do Fósforo (    ) e redução 

na eficiência do Potássio (   ) igual a 1,62%. 

O aumento de 81,06% (Nível 1 sobre o Nível 0) na produtividade do Milho 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, a um aumento de 

36,06%, 38,14% e 37,90%, na dosagem de Nitrogênio ( ) e consumos de Fósforo 

(    ) e Potássio (   ), respectivamente, bem como a um aumento na eficiência de 

Nitrogênio ( ), Fósforo (    ) e Potássio (   ), iguais a -24,86%, -23,7% e -

23,85%, respectivamente. 

O aumento de 24,31% (Nível 2 sobre o Nível 1) na produtividade do Milho 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, a um aumento de 

25,57% no consumo e dosagem de Nitrogênio ( ) e a uma redução na eficiência de 

1,00%. 

Este aumento de 24,31% na produtividade do Milho corresponde a um 

aumento de 24,701% e 24,54% nas dosagens e consumos do Fósforo (    ) e 

Potássio (   ), respectivamente, com aumento de 0,28% na eficiência do Fósforo 

(    ) e aumento na eficiência do Potássio (   ) igual a 0,33%. 
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O aumento de 17,07% (Nível 3 sobre o Nível 2) na produtividade do Milho 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, a um aumento de 

14,08% no consumo e dosagem de Nitrogênio ( ) e a um aumento na eficiência de -

2,56%. 

Este aumento de 17,07% na produtividade do Milho corresponde a um 

aumento de 17,48% e 17,31% na dosagem e consumo do Fósforo (    ) e Potássio 

(   ), respectivamente, com redução de 0,41% e 0,16% na redução da eficiência do 

Fósforo (    ) e do Potássio (   ), respectivamente. 

O aumento de 8,76% (Nível 4 sobre o Nível 3) na produtividade do Milho 

corresponde a um aumento proporcional do volume de produção e a um aumento de 

7,41% do consumo e dosagem de Nitrogênio ( ) bem como a um aumento na 

eficiência de -1,19%. 

Este aumento de 8,76% na produtividade do Milho corresponde a um aumento 

de 9,31% e 9,08% nas dosagens e consumos do Fósforo (    ) e Potássio (   ), 

respectivamente, com redução de 0,41% na eficiência do Fósforo (    ) e redução 

na eficiência do Potássio (   ) igual a 0,33%. 

Os aumentos de 48,18% (Nível 1 sobre o Nível 0), 7,83% (Nível 2 sobre o 

Nível 1), 0,51% (Nível 3 sobre o Nível 2), 0,00% (Nível 4 sobre o Nível 3) e 0,00% 

(Nível 5 sobre o Nível 4) na produtividade da Soja, correspondem a um aumento 

proporcional do volume de produção, manutenção do nível de eficiência de  , isto é, 

eficiência com valor igual a zero, ou seja, nenhum quilograma de   por tonelada de 

grãos de Soja. Neste caso, em virtude da fixação biológica do   via sementes, não 

se considera dosagem deste macronutriente e, portanto, consumo do mesmo para 

esta cultura. 

O aumento de 48,18% na produtividade da Soja corresponde a um aumento 

de 29,00% e 23,55% nos consumos e dosagens de Fósforo (    ) e Potássio (   ), 

respectivamente, bem como a um aumento na eficiência de Fósforo (    ) e 

Potássio (   ), iguais a -12,98 e -16,63%, respectivamente. 
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O aumento de 7,83% na produtividade da Soja corresponde a um aumento de 

7,97% e 6,76% nos consumos e dosagens de Fósforo (    ) e Potássio (   ), 

respectivamente, bem como a uma redução na eficiência de Fósforo (    ) igual a 

0,17% e um aumento na eficiência do Potássio (   ), igual a -0,98%. 

O aumento de 0,51% na produtividade da Soja corresponde a um aumento de 

0,53% e 0,46% nos consumos e dosagens de Fósforo (    ) e Potássio (   ), 

respectivamente, bem como a nenhuma redução ou aumento na eficiência de 

Fósforo (    ) e a um aumento na eficiência do Potássio (   ), igual a -0,07%. 

O aumento de 63,26% (Nível 1 sobre o Nível 0) na produtividade do conjunto 

das cinco culturas corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, 

a um aumento de 35,44% no consumo e dosagem de Nitrogênio ( ) e a um 

aumento na eficiência de -14,83%. 

Este aumento de 63,26% na produtividade do conjunto das cinco culturas 

corresponde a um aumento de 31,85% e 30,14% nos consumos e dosagens de 

Fósforo (    ) e Potássio (   ), respectivamente, bem como a um aumento na 

eficiência de Fósforo (    ) e Potássio (   ), igual a -18,29% e -19,92%, 

respectivamente. 

O aumento de 16,64% (Nível 2 sobre o Nível 1) na produtividade do conjunto 

das cinco culturas corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, 

a um aumento de 24,32% no consumo e dosagem de Nitrogênio ( ) e a uma 

redução na eficiência de 8,13%. 

Este aumento de 16,64% na produtividade do conjunto das cinco culturas 

corresponde a um aumento de 14,57% e 14,02% nos consumos e dosagens de 

Fósforo (    ) e Potássio (   ), respectivamente, bem como a um aumento na 

eficiência de Fósforo (    ) e Potássio (   ), igual a -1,01% e -1,79%, 

respectivamente.  

O aumento de 9,94% (Nível 3 sobre o Nível 2) na produtividade do conjunto 

das cinco culturas corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, 
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a um aumento de 14,37% no consumo e dosagem de Nitrogênio ( ) e a uma 

redução na eficiência de 4,97%.  

Este aumento de 9,94% na produtividade do conjunto das cinco culturas 

corresponde a um aumento de 8,11% e 7,69% nos consumos e dosagens de 

Fósforo (    ) e Potássio (   ), respectivamente, bem como a um aumento na 

eficiência de Fósforo (    ) e Potássio (   ), igual a -1,12% e -1,62%, 

respectivamente.  

O aumento de 5,35% (Nível 4 sobre o Nível 3) na produtividade do conjunto 

das cinco culturas corresponde a um aumento proporcional do volume de produção, 

a um aumento de 7,94% no consumo e dosagem de Nitrogênio ( ) e a uma redução 

na eficiência de 2,43%. 

Este aumento de 5,35% na produtividade do conjunto das cinco culturas 

corresponde a um aumento de 4,78% e 4,49% nos consumos e dosagens de 

Fósforo (    ) e Potássio (   ), respectivamente, bem como a um aumento na 

eficiência de Fósforo (    ) e Potássio (   ), igual a -0,41% e -0,82%, 

respectivamente.  

4.6) Balanços de Carbono Esperados até 2061/62 

As Tabelas 45,46 e 47 abaixo se referem aos mapas contidos nas Figuras 29 

a 43 abaixo, apresentando as duas primeiras, a distribuição dos volumes (      ) de 

absorções, emissões e balanços de      , sem áreas poupadas, por número de 

municípios, nos níveis 0 e 1, respectivamente. 

A terceira apresenta a distribuição dos volumes de emissões de       por 

unidade de área (         ), por número de municípios, nos níveis 0 e 1. 
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Tabela 45: Absorções, Emissões e Balanços de       no Nível 0 por número de 

municípios. 

Legenda: AB = Absorção; E = Emissão; BC = Balanço de Carbono porcentagem ao ano; t = tonelada; ha = hectare; 
     = dióxido de carbono equivalente. 

 

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

2.351 85,00 2.717 98,23 2 0,07

162 5,86 22 0,80 1 0,04

211 7,63 16 0,58 3 0,11

22 0,80 8 0,29 3 0,11

20 0,72 3 0,11 12 0,43

2.745 99,24

Total 2.766 100 Total 2.766 100 Total 2.766 100

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

2.112 49,66 4.077 95,86 1 0,02

622 14,62 161 3,79 0 0,00

579 13,61 11 0,26 2 0,05

240 5,64 3 0,07 3 0,07

700 16,46 1 0,02 19 0,45

4.228 99,41

Total 4.253 100 Total 4.253 100 Total 4.253 100

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

467 53,49 3 0,34 0 0,00

119 13,63 521 59,68 42 4,81

244 27,95 208 23,83 63 7,22

33 3,78 119 13,63 67 7,67

10 1,15 22 2,52 119 13,63

582 66,67

Total 873 100 Total 873 100 Total 873 100

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

2.777 57,03 3.035 62,33 1 0,02

779 16,00 1.025 21,05 124 2,55

1.082 22,22 500 10,27 176 3,61

131 2,69 144 2,96 281 5,77

100 2,05 165 3,39 732 15,03

3.555 73,01

Total 4.869 100 Total 4.869 100 Total 4.869 100

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

634 35,24 0 0,00 634 35,24

148 8,23 0 0,00 148 8,23

504 28,02 0 0,00 504 28,02

230 12,78 0 0,00 230 12,78

283 15,73 0 0,00 283 15,73

Total 1.799 100 Total 0 0 Total 1.799 100

Nível 0

Balanço

Nível 0

Nível 0

Emissão

Nível 0

Balanço

Balanço

Nível 0

Balanço

Nível 0

Balanço
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Emissão
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Emissão
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Emissão
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Tabela 46: Absorções, Emissões e Balanços de       no Nível 1 por número de 

municípios. 

 
Legenda: AB = Absorção; E = Emissão; BC = Balanço de Carbono porcentagem ao ano; t = tonelada; ha = hectare; 
     = dióxido de carbono equivalente 

 

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

2.351 85,00 2.707 97,87 3 0,11

162 5,86 28 1,01 1 0,04

211 7,63 18 0,65 2 0,07

22 0,80 9 0,33 5 0,18

20 0,72 4 0,14 16 0,58

2.739 99,02

Total 2.766 100 Total 2.766 100 Total 2.766 100

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

2.112 49,66 3.897 91,63 1 0,02

622 14,62 326 7,67 3 0,07

579 13,61 22 0,52 4 0,09

240 5,64 7 0,16 7 0,16

700 16,46 1 0,02 51 1,20

4.187 98,45

Total 4.253 100 Total 4.253 100 Total 4.253 100

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

467 53,49 0 0,00 1 0,11

119 13,63 451 51,66 86 9,85

244 27,95 208 23,83 101 11,57

33 3,78 165 18,90 71 8,13

10 1,15 49 5,61 137 15,69

477 54,64

Total 873 100 Total 873 100 Total 873 100

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

2.777 57,03 2.701 55,47 4 0,08

779 16,00 1.103 22,65 184 3,78

1.082 22,22 656 13,47 226 4,64

131 2,69 182 3,74 403 8,28

100 2,05 227 4,66 855 17,56

3.197 65,66

Total 4.869 100 Total 4.869 100 Total 4.869 100

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

Nº de

Municipios

% 

sobre

Total

634 35,24 0 0,00 634 35,24

148 8,23 0 0,00 148 8,23

504 28,02 0 0,00 504 28,02

230 12,78 0 0,00 230 12,78

283 15,73 0 0,00 283 15,73

Total 1.799 100 Total 0 0 Total 1.799 100
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Tabela 47: Emissões de       Sem Área Poupada nos Níveis 0 e 1, por número de 

municípios. 

Legenda: t = tonelada; ha = hectare;      = dióxido de carbono equivalente 

 

Culturas

 
Frequência

(Nº de Municípios)

% Sobre 

Total

% 

Acumulada
 

Frequência

(Nº de Municípios)

% Sobre 

Total

% 

Acumulada

1,67 1.699 61,4 61,4 3,35 1.691 61,1 61,1

3,35 679 24,5 86,0 5,02 686 24,8 85,9

5,02 188 6,8 92,8 6,7 186 6,7 92,7

6,7 162 5,9 98,6 8,37 203 7,3 100,0

8,37 38 1,4 100,0 Total 2.766 100,0

Total 2.766 100,0

 
Frequência

(Nº de Municípios)

% Sobre 

Total

% 

Acumulada
 

Frequência

(Nº de Municípios)

% Sobre 

Total

% 

Acumulada

1,67 2.977 70,0 70,0 3,35 2.870 67,5 67,5

3,35 1.073 25,2 95,2 5,02 1.161 27,3 94,8

5,02 197 4,6 99,9 6,7 215 5,1 99,8

6,7 6 0,1 100,0 8,37 7 0,2 100,0

Total 4.253 100,0 Total 4.253 100,0

 
Frequência

(Nº de Municípios)

% Sobre 

Total

% 

Acumulada
 

Frequência

(Nº de Municípios)

% Sobre 

Total

% 

Acumulada

1,67 247 28,3 28,3 3,35 236 27,0 27,0

3,35 470 53,8 82,1 5,02 476 54,5 81,6

5,02 124 14,2 96,3 6,7 129 14,8 96,3

6,7 20 2,3 98,6 8,37 32 3,7 100,0

8,37 12 1,4 100,0 Total 873 100,0

Total 873 100,0

 
Frequência

(Nº de Municípios)

% Sobre 

Total

% 

Acumulada
 

Frequência

(Nº de Municípios)

% Sobre 

Total

% 

Acumulada

4,19 3.261 67,0 67,0 5,86 3.232 66,4 66,4

5,86 1.065 21,9 88,8 8,37 1.081 22,2 88,6

8,37 389 8,0 96,8 10,04 397 8,2 96,7

10,04 145 3,0 99,8 11,72 159 3,3 100,0

11,72 9 0,2 100,0 Total 4.869 100,0

Total 4.869 100,0

 
Frequência

(Nº de Municípios)

% Sobre 

Total

% 

Acumulada
 

Frequência

(Nº de Municípios)

% Sobre 

Total

% 

Acumulada

0,00 1.799 100,0 100,0 0,00 1.799 100,0 100,0

Total 1.799 100,0 Total 1.799
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Os mapas contidos nas figuras de 29 a 43 se referem às absorções, emissões 

e balanços de       sem as áreas poupadas. Os mapas de abosorção, emissão e 

balanços de      , com áreas poupadas, podem ser conhecidos através de consulta 

ao autor. 

Conforme Figura 29 abaixo e Tabelas 11, 45 e 46, a absorção de       sem 

área poupada, como apresentado, é diretamente proporcional à área plantada bem 

como, por não se considerar expansão de área, as mesmas são iguais nos níveis 0, 

1, 2, 3,4 e 5, portanto, se pode ver que a grande a maioria dos municípios (85%) têm 

níveis de absorção de até 500 t     , e se referem a áreas plantadas que vão até 

1.000 ha.  

Figura 29: Absorção de       no Nível 1, para o Arroz  

Na Figura 30 e Tabelas 45 e 46 se pode ver para o nível 0, uma expressiva 

maioria dos municípios (98,23%) com faixas de emissão com valores maiores que 1 

e menores ou iguais a 50.000 t      e na passagem para o nível, permanece a 

mesma condição, mas com uma pequena redução do número de municípios neste 
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faixa (97,87%). As demais quatro faixas no nível 1, ao contrário, tem um leve 

aumento no percentual do número de municípios em relação ao nível 0. 

Na Tabela 47 se pode ver que a maioria dos municípios (61,4%) tem, no nível 

0, emissões iguais a 1,67 t 
     

  
 e 86,0% deles com até 3,35 t

     

  
. Na passagem de 

nível se pode que ver que a maioria (61,1%) passa a ter 3,35 t 
     

  
 e no acumulado, 

até 5,02 t
     

  
, representando 85,09% do todo. 

Na Figura 31 e Tabelas 45 e 46, se pode ver que a expressiva maioria 

(99,24%) dos municípios, no nível inicial de fertilização tem balanço de 

      negativo com valores maiores que -110.000 t     .  

Na passagem de nível permanece praticamente a mesma condição, com uma 

pequena redução do número de municípios, ou seja, 99,02%. Exceto a 2ª faixa que 

permanece igual, as demais têm pequeno aumento do percentual de municípios. 

Figura 30: Emissão de       nos Níveis 0 e 1, para o Arroz.  
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Figura 31: Balanço de       nos Níveis 0 e 1, para o Arroz.  

Conforme o Gráfico 48 abaixo, os balanços de carbono sem e com áreas 

poupadas são negativos de 2011/12 até 2061/62, sendo o último menos intenso pelo 

efeito da área poupada via aumento da produtividade a partir das recomendações de 

dosagens de adubação, possibilitando assim, postergar a expansão de área e 

consequentemente a emissão de        cujo valor chega a 8,182 Mi t em 2021/22. 
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Gráfico 48: Absorções, Emissões e Balanços de Carbono Esperados para o Arroz até 

2061/62, Sem e Com Área Poupada. 

Na Figura 32 abaixo e Tabelas 11, 45 e 46, se pode ver que a maioria dos 

municípios (49,66%) se encontra em faixa de absorção de até 100 t       64,28% e 

77,90% deles, estão em faixas de até 200 t      e 400 t       o que equivale a 

áreas de até 200, 400 e 800 há, respectivamente. 

Na Figura 33 e Tabelas 45 e 46, se observa a expressiva concentração de 

municípios, tanto no nível 0 quanto no 1, com valores de emissões maiores que 1,67 

e menores ou iguais a 10.000 t     , iguais a 95,86% e 91,63%, respectivamente. 

Na Tabela 47 se pode ver que a maioria dos municípios (70%) tem, no nível 0, 

emissões iguais a 1,67 t
      

  
 e 95,2% deles com até 3,35 t

     

  
. Na passagem de 

nível se pode que ver que a maioria (67,5%) passa a ter 3,35 t 
     

  
 e no acumulado, 

com até 5,02 t 
     

  
, representando 94,8% do todo. 

Na Figura 34, se observa a expressiva concentração de municípios, tanto no 

nível 0 quanto no 1, com valores de balanços maiores que -30.000 t     , iguais a 

99,41% e 98,45%, respectivamente. 



171 

      

Figura 32: Absorção de       no Nível 1, para o Feijão. 

Figura 33: Emissão de       nos Níveis 0 e 1, para o Feijão. 
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Figura 34: Balanço de       nos Níveis 0 e 1, para o Feijão.  

No Gráfico 51 abaixo, o balanço de carbono sem área poupada para o Feijão 

é negativo de 2011/12 até 2061/62 e pelo mesmo efeito já exposto, o mesmo com 

área poupada, embora seja também negativo até 2013/14, fica positivo em 2014/15, 

se mantendo nesta condição até 2027/28, postergando em 14 safras a condição de 

balanço negativo, quando então volta a ser negativo e menos intenso até 2061/62. 

 Esta condição propicia uma possibilidade de se postergar a expansão de 

área e consequentemente a emissão de        cujo valor chega a 26,836 Mi t de 

      em 2021/22. 
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Gráfico 49: Absorções, Emissões e Balanços de Carbono Esperados para o Feijão até 

2061/62, Sem e Com Área Poupada  

Conforme Figura 35 abaixo e Tabelas 11, 45 e 46 se pode ver que a maioria 

dos municípios (53,49%) se encontra em faixa de absorção de até 500 t      e que 

67,12% deles estão em faixas de até 1.000 t     , o que equivale a municípios com 

áreas de até 1.000 ha e até 2.000 ha, respectivamente. 

27,95% dos municípios têm absorções maiores que 1.000 t      e menores 

ou iguais a 5.000 t      o que equivale a áreas maiores que 2.000 ha e menores ou 

iguais a 10.000 ha, respectivamente. 

Na Figura 36, Tabelas 45 e 46, se pode ver que a maior concentração de 

municípios (59,68%) se dá para valores de emissões maiores que 6,5 e menores ou 

iguais a 5.000 t     . Na passagem de nível esta faixa de valores permanece a mais 

concentrada, porém se reduzindo para 51,66%. As duas últimas faixas no nível 1 

apresentam aumento na concentração, passando de 13,63% para 18,59% e 2,52% 

para 5,61%, respectivamente. 

Na Tabela 47 se pode ver que a maioria dos municípios (53,8%) tem, no nível 

0, emissões iguais a 3,35 t 
     

  
 e no acumulado, 82,10% deles até este valor. Na 

passagem de nível se pode que ver que a maioria (54,5%) passa a ter 5,02 t 
     

  
 e 

no acumulado, com até 6,7t
      

  
, representando 96,3% do todo.
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Figura 35: Absorção de       no Nível 1, para o Trigo.  

  Figura 36: Emissão de       nos Níveis 0 e 1, para o Trigo. 

Conforme Figura 37 abaixo e Tabelas 45 e 46, se pode ver para os níveis 0 e 

1, a maior concentração para valores maiores que – 5.000 t     , com o nível 0 

caindo de 66,67% para 54,64% no nível 1. 
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  Figura 37: Balanço de       nos Níveis 0 e 1, para o Trigo.  

Conforme o Gráfico 50 abaixo, os balanços de carbono sem e com áreas 

poupadas são negativos de 2011/12 até 2061/62, com o último menos intenso, 

porém, pelo mesmo efeito já exposto, se verifica a possibilidade de se postergar a 

expansão de área e consequentemente a emissão de        cujo valor chega a 

5,756 Mi t em 2021/22. 

Gráfico 50: Absorções, Emissões e Balanços de Carbono Esperados para o Trigo até 

2061/62, Sem e Com Área Poupada. 

Conforme Figura 38 abaixo e Tabelas 11,45 e 46, se pode ver que a maioria 

dos municípios (57,03%) se encontra em faixa de absorção de até 500 t      e que 
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73,03% deles estão em faixas de até 1.000 t     , o que equivale a municípios com 

áreas de até 1.000 ha e até 2.000 ha, respectivamente. 

Conforme Figura 39 abaixo e Tabelas 45 e 46, a maior concentração de 

municípios para os níveis 0 e 1 se encontra em valores de emissões maiores que 8 e 

menores ou iguais a 6.500 t     , com 62,33% e 55,47%, respectivamente.  

As demais faixas tem pequeno aumento na passagem de nível. 

Na Tabela 47 se pode ver que a maioria dos municípios (67%) tem, no nível 0, 

emissões iguais a 4,19 t 
     

  
 e no acumulado, 88,80% deles até 5,86 t 

     

  
  Na 

passagem de nível se pode que ver que a maioria (66,4%) passa a ter 5,86 t 
     

  
 e 

no acumulado, com até 8,37 t 
     

  
, representando 88,6% do todo. 

Já na Figura 40 e Tabelas 45 e 46, se pode ver que tanto para o nível 0 

quanto para o nível1, a maior concentração de municípios, 73,01% e 65,66%, 

respectivamente, se encontra em faixa de balanço com valores maiores que -10.000 

t     .

Figura 38: Absorção de       no Nível 1, para o Milho.  



177 

  Figura 39: Emissão de       nos Níveis 0 e 1, para o Milho. 

  Figura 40: Balanço de       nos Níveis 0 e 1, para o Milho. 



178 

Conforme o Gráfico 51 abaixo, os balanços de carbono sem e com áreas 

poupadas são negativos de 2011/12 até 2061/62, com o último menos intenso, 

porém, pelo mesmo efeito já exposto, se verifica uma possibilidade de se postergar a 

expansão de área e consequentemente a emissão de        cujo valor chega a 

80,860 Mi t em 2021/22. 

Gráfico 51: Absorções, Emissões e Balanços de Carbono Esperados para o Milho até 

2061/62, Sem e Com Área Poupada. 

Conforme Figura 41 abaixo e Tabelas 11, 45 e 46 se pode ver que a maioria 

dos municípios (35,4%) se encontra em faixa de absorção de até 500 t      e que 

71,48% deles estão em faixas de até 5.000 t     , o que equivale a municípios com 

áreas de até 1.000 ha e até 10.000 ha, respectivamente. 

Conforme Gráfico 52 e Figuras 41, 42 e 43 abaixo, o balanço de carbono sem 

área poupada para a Soja, é positivo e constante de 2011/12 até 2061/62, porém o 

balanço com área poupada continua a ser positivo no mesmo período, porém mais 

intenso a partir de 2012/13 até 2051/52. Neste caso, em virtude da fixação biológica 

do nitrogênio via sementes, não se considerou emissão e, portanto, o balanço é a 

própria absorção de      . 

No caso da Soja, a diferença entre os balanços resulta na quantidade de 

absorção de       pelas áreas poupadas, que chega a 5,744 Mi t de       em 
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2021/22 relativo (linha laranja sobreposta pela azul), pois, como já exposto, para a 

Soja se considerou emissão igual a zero em virtude da fixação biológica via 

sementes. 

Portanto, na Tabela 47 se podem observar os valores de t
     

  
       

Figura 41: Absorção de       no Nível 1, para a Soja.  
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Figura 42: Emissão de       nos Níveis 0 e 1, para a Soja 

Figura 43: Balanço de       nos Níveis 0 e 1, para a Soja.  
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Gráfico 52: Balanços de Carbono Esperados para a Soja até 2061/62, Sem Área 

Poupada, Com Área Poupada e Diferença. 

Conforme Tabela 48 e Gráfico 53 abaixo se podem visualizar os Balanços de 

Carbono Esperados Sem Áreas Poupadas para as cinco culturas e o Total. 

Tabela 48: Balanços de Carbono Esperados Sem Áreas Poupadas, por Nível de Tecnologia, 

Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Culturas  
 

Nível 0 
(           

) 

2011/12 

Nível 1 
(           

) 

2021/22 

Nível 2 
(           

) 

2031/32 

Nível 3 
(           

)  

2041/42 

Nível 4 
(           

) 

2051/52 

Nível 5 
(           

) 

2061/62 

Arroz -11.751 -15.031 -17.099 -18.832 -19.980 -19.980 

Feijão 2.798 -13.319 -19.404 -24.758 -28.630 -28.630 

Trigo -6.127 -9.820 -13.421 -16.157 -17.124 -17.124 

Milho -66.764 -93.201 -118.708 -136.347 -146.942 -146.942 

Soja 11.921 11.921 11.921 11.921 11.921 11.921 

Total -69.742 -119.449 -156.711 -184.172 -200.755 -200.755 
Legenda: (           

) = milhares de toneladas de     equivalente. 
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Gráfico 53: Balanço de Carbono Esperado Sem Área Poupada, para o Arroz, Feijão, 
Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Conforme a Tabela 49 e o Gráfico 54 abaixo se podem visualizar os Balanços 

de Carbono Esperados Com Áreas Poupadas para cada uma das cinco culturas e o 

Total. 

Tabela 49: Balanços de Carbono Esperados Com Áreas Poupadas, por Nível de Tecnologia, 

Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Culturas 
 

Nível 0 
(           

) 

2011/12 

Nível 1 
(           

) 

2021/22 

Nível 2 
(           

) 

2031/32 

Nível 3 
(           

)  

2041/42 

Nível 4 
(           

) 

2051/52 

Nível 5 
(           

) 

2061/62 

Arroz -11.571 -6.211 -14.607 -16.816 -18.694 -19.980 

Feijão 2.798 16.742 -10.141 -17.595 -23.929 -28.630 

Trigo -6.127 -3.490 -9.562 -13.394 -16.231 -17.124 

Milho -66.764 -7.032 -86.662 -110.835 -132.924 -146.942 

Soja 11.921 17.665 12.855 11.982 11.921 11.921 

Total -69.742 17.674 -108.117 -146.158 -179.856 -200.755 
Legenda: (           

) = milhares de toneladas de     equivalente. 
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Gráfico 54: Balanço de Carbono Esperado Com Área Poupada, para o Arroz, Feijão, Trigo, 

Milho, Soja e Total das cinco culturas, até 2061/62.  

No Gráfico 55 abaixo, exceto o período de 2020/21 a 2022/23 (postergação 

em três safras da condição de balanço negativo em virtude do efeito área poupada), 

os balanços de carbono sem e com áreas poupadas são negativos de 2011/12 até 

2061/62, com o último menos intenso, porém, pelo mesmo efeito já exposto, se 

verifica uma possibilidade de se postergar a expansão de área em 30.977.233 ha 

(Gráfico 56) e consequentemente a emissão de        cujo valor chega a 121,635 Mi 

t em 2021/22. 

Gráfico 55: Absorções, Emissões e Balanços de Carbono Esperados para o Conjunto das 

cinco culturas até 2061/62, Sem e Com Área Poupada. 
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Conforme o Gráfico 56 abaixo se verifica que a partir de 2025/26 a área 

poupada pelo Milho passa a ser maior que área poupada pela Soja.  

Em 2035/36 a área poupada pelo Feijão passa a ser maior que área poupada 

pela Soja e em 2025/26, a área poupada de Milho passa a ser maior do que a da 

Soja. 

Gráfico 56: Área Poupada para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total das cinco 

culturas, até 2061/62. 

4.6.1) Intensidade de Emissão de       

A Intensidade de Emissão de      , expressa em 

(
           

            
), é considerada pela Associação Brasileira da Indústria Química 

(ABIQUIM), um dos seus Indicadores de Atuação Responsável em relação ao Meio 

Ambiente e é anualmente divulgado dentro de seus Indicadores do Programa 

Atuação Responsável e desta forma, o presente trabalho buscou estimar os valores 

esperados até 2061/62. 

4.6.1.1) Intensidade de Emissão de       Sem Área Poupada 

Abaixo se apresenta a equação para o cálculo da Intensidade de Emissão de 

      Sem Área Poupada (IEDC SAP): 
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(
        

       
)   

            (        
)

         (       )
        

                                     

                                                                     

Conforme a Tabela 50 e o Gráfico 57 abaixo, se podem visualizar as 

Intensidades de Emissão de       Sem Área Poupada para cada uma das cinco 

culturas e o Total.  

Também na Tabela 50 se pode observar a redução em 153 (
        

       
), 1.029 

(
        

       
), 13 (

        

       
), 333 (

        

       
) e 101 (

        

       
), para o Arroz, Feijão, Trigo, 

Milho e Total das cinco culturas, respectivamente, no que se refere à passagem do 

Nível 0 para o Nível 1 de adoção tecnologia. 

Para a Soja, em virtude da fixação biológica de Nitrogênio, a Intensidade de 

Emissão de       é considerada zero (
        

       
). 

Feijão, Milho, Arroz e Trigo apresentam em ordem decrescente, os potenciais 

de redução de Intensidade de Emissão de      . 

Quanto a um nível em relação ao imediatamente anterior, se vê para o Arroz e 

o Feijão, quedas de Intensidade de Emissão de       Sem Área Poupada de 

15,45% e 38,07%, respectivamente em 2021/22, quando então permanecem 

constantes até 2061/62. 

O Trigo, por sua vez, tem queda de 1,03% em 2021/22, e a partir daí tem a 

mesma aumentada em 6,61% em 2031/32, diminuindo para 3,29% e 0,94% em 

2041/42 e 2051/52, quando então se estabiliza até 2061/62. 
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O Milho tem queda de 24,91% em 2021/22, depois um leve aumento de 

1,10% em 2031/32 e depois decresce novamente em 2,56% e 1,21% em 2041/42 e 

2051/52, quando então permanece constante até 2061/62. 

O total das cinco culturas apresenta uma redução de 14,92%, chegando a 

576 (
        

       
) em 2021/22, e a partir daí tem a mesma aumentada em 8,33% em 

2031/32, 4,81% em 2051/52 em 2051/52, quando permanece constante até 2061/62, 

atingindo 671 (
        

       
). 

Tabela 50: Intensidades de Emissão de        Sem Área Poupada, por Nível de Tecnologia, 

Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Culturas 
 

Nível 0 

(
        

       
)  

 2011/12 

Nível 1 

(
        

       
)  

2021/22 

Nível 2 

(
        

       
)  

2031/32 

Nível 3 

(
        

       
)  

2041/42 

Nível 4 

(
        

       
)  

2051/52 

Nível 5 

(
        

       
)  

2061/62 

Arroz 990 837 837 837 837 837 

Feijão 2.703 1.674 1.674 1.674 1.674 1.674 

Trigo 1.268 1.255 1.338 1.382 1.395 1.395 

Milho 1.337 1.004 1.015 989 977 977 

Soja 0 0 0 0 0 0 

Total 677 576 624 654 671 671 

 

 
Gráfico 57: Intensidade de Emissão de       Sem Área Poupada, para o Arroz, Feijão, 

Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 
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4.6.1.2) Intensidade de Emissão de       Com Área Poupada  

Abaixo se apresenta a equação para o cálculo da Intensidade de Emissão de 

      Com Área Poupada (IEDC CAP): 

              
(
        

       
)   

           (        
)

         (       )
        

           (         )                  são as Emissões Sem e Com áreas 

Poupadas 

                                                                     

Conforme a Tabela 51 e o Gráfico 58 abaixo se podem visualizar as 

Intensidades de Emissão de       Com Área Poupada para cada uma das cinco 

culturas e o Total.  

A partir da Tabela 51 se pode calcular e observar a redução em 573 (
        

       
), 

3.997 (
        

       
), 675 (

        

       
), 1.147 (

        

       
) e 594 (

        

       
), para o Arroz, Feijão, 

Trigo, Milho e Total das cinco culturas, respectivamente, no que se refere à 

passagem do Nível 0 para o Nível 1 de tecnologia. 

Para a Soja, em virtude da fixação biológica de Nitrogênio através da 

inoculação de sementes, a Intensidade de Emissão de       é considerada 

zero (
        

       
). 

Feijão, Milho, Trigo e Arroz apresentam em ordem decrescente, os potenciais 

de redução de Intensidade de Emissão de      . 

O Arroz tem queda de Intensidade de Emissão de       Com Área Poupada 

de 57,88% em 2021/22, aumento de 75,30%, 3,69%, 4,09% e 6,08% em 2031/32, 

2041/42, 2051/52 e 2061/62, respectivamente, quando atinge 837 (
        

       
). 
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O Feijão tem redução de 147,87% e 177,36% na intensidade em 2021/22 e 

2031/32, respectivamente, e no período entre 2016/17 a 2025/26, se observa que a 

emissão de       com área poupada (ECAP) é maior que a emissão de       sem 

área poupada (ESAP), pelo fato que neste período, os valores de área poupada são 

representativos. 

Assim, a expressão            (         )                     

Logo,                    (
        

       
) 

O Trigo, por sua vez, tem queda de 53,25% na Intensidade de Emissão de 

      Com Área Poupada em 2021/22, atingindo 593 (
        

       
) e a partir daí tem a 

mesma aumentada até 2061/62, quando atinge 1.395 (
        

       
).  

O Milho tem queda de 85,77% na Intensidade de       Com Área Poupada 

chegando a 977 (
        

       
) em 2021/22, e a partir daí tem a mesma aumentada até 

2061/62, atingindo 108,50 (
        

       
). 

O total das cinco culturas apresentou uma redução de 87,74% na Intensidade 

de Emissão de       Com Área Poupada chegando a 83 (
        

       
) em 2021/22, e a 

partir daí tem a mesma aumentada até 2061/62, atingindo 671 (
        

       
). 

Tabela 51: Intensidades de Emissão de       Com Área Poupada, por Nível de Tecnologia, 

Brasil, para o Arroz, Feijão, Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 

Cultura 
 

Nível 0 

(
        

       
)  

 2011/12 

Nível 1 

(
        

       
)  

2021/22 

Nível 2 

(
        

       
)  

2031/32 

Nível 3 

(
        

       
)  

2041/42 

Nível 4 

(
        

       
)  

2051/52 

Nível 5 

(
        

       
)  

2061/62 

Arroz 990 417 731 758 789 837 

Feijão 2.703 -1.294 1.001 1.252 1.430 1.674 

Trigo 1.268 593 1.007 1.174 1.330 1.395 

Milho 1.337 190 768 820 891 977 

Soja 0 0 0 0 0 0 

Total 677 83 468 542 611 671 
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Conforme o Gráfico 58 abaixo, em virtude de seu volume de área poupada 

esperada entre 2016/17 e 2025/26, o Feijão apresenta Intensidade de Emissão de 

      negativa neste período, quando a partir de 2026/27 permanece positivo até 

2061/62. 

Gráfico 58: Intensidade de Emissão de       Com Área Poupada, para o Arroz, Feijão, 

Trigo, Milho, Soja e Total, até 2061/62. 
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 5. CONCLUSÕES 

O objetivo do presente trabalho foi estimar o potencial da produção 

brasileira de Arroz, Feijão, Trigo, Milho e Soja, via fertilização, e seus impactos nas 

emissões de        Foram utilizados dados de área plantada, quantidade produzida, 

tipos de solos e uso do solo, de todos os municípios brasileiros coletados com o 

auxílio de Sistema de Informações Geográficas. Mapas foram elaborados, e do 

cruzamento entre eles a produtividades por tipo de solo em áreas antropizadas foram 

obtidas. 

A partir das recomendações de dosagens de adubação por nível de 

disponibilidade dos macronutrientes primários no solo e por faixa de produtividade 

esperada, previstas pela Embrapa (WebAgritec), considerou-se que cada município, 

sem nenhuma expansão de área, e com seu valor real de produtividade obtido em 

2011/12, aumentasse a sua produtividade até o valor máximo esperado e 

correspondente à recomendação de dosagem de adubação da faixa superior de 

produtividade.  

Considerou-se para cada município um período de dez anos para a subida 

de um patamar para outro de produtividade, permitindo então, para os 

macronutrientes primários, um horizonte de projeções para seus consumos, 

dosagens, eficiências e balanços de      , até 2061/62. 

Os volumes de produção agrícola resultantes destas novas condições 

foram então comparados com as projeções do MAPA 2021/22 e do Outlook Fiesp 

2023, mostrando a possibilidade de antecipação de até oito e onze safras, 

respectivamente, com efeito benéfico na intensidade de emissão e balanço de      , 

permitindo em virtude das áreas poupadas, postergação de volume expressivo em 

termos de emissão de       relativo às mesmas. 

Para 2050/51, o cenário proposto espera 331,341 Mi t de grãos (conjunto das 

cinco culturas), o que representa 55,22% dos 600,000 Mi t de grãos esperados pela 

FAO. 
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Conclui-se, portanto, que há um grande potencial a ser explorado no sentido 

de se buscar diminuir os altos níveis de dispersão das produtividades observadas, de 

forma a aumentar significativamente os já consideráveis volumes de produção 

agrícola brasileira, contribuindo para o aumento da competitividade e, por 

conseguinte da sobrevivência do agronegócio e do Brasil. 

O conservadorismo das projeções observadas em relação às do cenário 

proposto parece traduzir esta realidade no sentido de direta ou indiretamente parecer 

refletir níveis de produtividade aquém do que se poderiam obter a partir da 

concretização do uso de tecnologia disponível, neste caso, os níveis de dosagem de 

adubação recomendados para cada nível de produtividade esperada. 

O acesso ao insumo e as boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes 

são fundamentais para se buscar atingir os valores esperados do presente trabalho. 

A possibilidade de gerar informações novas para a área através da 

possibilidade de dinamicamente, em nível municipal, mensurar as produtividades 

esperadas das culturas, os consumos, dosagens e eficiências de adubação dos 

macronutrientes, os balanços e intensidade de emissão de      , simulando 

cenários dos mais variados, representa uma poderosa ferramenta para os agentes 

públicos e privados na elaboração de seus planejamentos operacionais, táticos e 

estratégicos e nas formulações de suas políticas bem como em suas rotinas de 

tomada de decisões envolvendo todos os elos da cadeia do agronegócio. 

Como sugestões de pesquisas futuras, poder-se-ia avaliar a possibilidade de 

se complementar o presente trabalho através da inclusão das demais culturas como 

Cana-de-açúcar, Café, Algodão, Reflorestamento, Pastagens, Batata, Laranja, 

Banana, Sorgo, Tomate e demais culturas. 

A introdução de modelos probabilísticos também poderia ser considerada para 

efeito das estruturações de cenários e demonstrações de resultados através de 

intervalos de confiança estatísticos. 
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Adotou-se o município como a referência para os cálculos no presente 

trabalho e uma avaliação por unidade de produção agrícola, levando-se em conta a 

mesma metodologia adotada, inserindo-se na mesma o componente de análise de 

viabilidade econômico-financeira, no sentido de se obter a fotografia das 

produtividades e, por conseguinte, dos volumes de produção agrícola esperados de 

forma econômico-financeira viável, também poderia ser um desafio a ser superado. 

Pela vital importância dos fertilizantes na produtividade agropecuária e a 

mesma por sua vez nos resultados do agronegócio e, por conseguinte na 

competitividade e sobrevivência do país, a condição atual demonstrada de forte 

dependência brasileira da importação deste insumo, aliado à sua expressiva taxa 

geométrica de crescimento anual de consumo, coloca o tema fertilizantes como uma 

questão de segurança nacional e, portanto, politicas públicas que eliminem os 

gargalos hoje existentes e incentivem a produção nacional se tornam essenciais. 

Assim, o equilíbrio entre o crescimento da agricultura sustentável e o 

atendimento das demandas por alimentos é fator preponderante para garantir o 

desenvolvimento da humanidade. 

Em todos os casos o balanço de carbono sem área poupada foi negativo, ou 

seja, maior emissão do que sequestro. Para minimizar este efeito e caminharmos no 

sentido da sustentabilidade e reduzir os balanços esperados, é preciso fomentar 

sistemas de produção mais equilibrados e positivos em termos de sequestro de 

carbono.  

A associacao do aumento da adubação com sistemas integrados 

preconizados pela agricultura de baixa emissão de carbono, como a integração 

lavoura, pecuária e floresta, sistemas agroflorestais, plantio direto de qualidade,  

parecem ser um excelente caminho para reduzir a dicotomia entre a oferta de grãos 

e a emissão de gases de efeitos estufa na agricultura. 

Conclui-se, portanto, que é preciso fomentar o aumento da produtividade na 

produção de alimentos e, ao mesmo tempo, no que se refere ao pilar ambiental da 

sustentabilidade, acompanhar e reduzir os balanços esperados de carbono. 
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