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Agenda

 Fertilizantes: nutrientes para plantas e humanidade

 Agenda internacional: questões ambientais

 Sustentabilidade: enviar a mensagem certa

 Porque a percepção do público importa

 A Iniciativa Nutrientes para a Vida (NPV)
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Fertilizantes (ou adubo)

 Substância sólida, líquida ou gasosa que contém pelo menos um 

nutriente de plantas

Nutrientes de plantas

Ar e Água: C, O, H

Minerais – macro: N, P, K, Ca, Mg, S

Minerais – micro: B, Cl, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn
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A natureza dos fertilizantes

7°Cong Bras Fertilizantes

 Fontes de nutrientes

 Sem sucedâneos

 Componentes naturais e essenciais das plantas

 5% da matéria seca dos vegetais são nutrientes minerais

 São fatores de aumento de produção

 Maioria dos outros insumos agrícolas visa proteger a produção pendente

 São provenientes do ar ou de depósitos minerais da natureza
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Nutrientes para os seres humanos

Grandes 

quantidades

Elementos traço*

Ca, K, P, Mg, Cl Mn, Fe, Mo, Cu, Zn

B*, Ni*, 

Na** Co, Si, As, Se, I, V, 

Cr**

Compostos 

orgânicos 

básicos

Minerais

C, O, H, N

* Essencialidade de alguns elementos ainda a ser comprovada

** Não são essenciais para as plantas
7°Cong Bras Fertilizantes
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A discussão internacional sobre impactos do excesso 

de nutrientes 

7°Cong Bras Fertilizantes



 

 

IAC 
INSTITUTO AGRONÔMICO 

N, P e ambiente

7

Eutrofização e hipoxia:

Golfo do México

Inglaterra

China

Fertilizantes nitrogenados e 

fosfatados

Sujeitos a perdas por lixiviação, 

erosão, volatilização etc.

Excesso no ambiente = potencial 

poluidor
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Fertilizantes e gases de efeito estufa

 N: alto consumo de energia na fabricação (53 

MJ/kg N; 1,400 m3/t NH3) e alto impacto ambiental

devido à emissão de N2O no campo

 3.2 + 5.1 = 8.3 kg CO2eq/kg N

 Agricultura: 80% do N2O (antropogênica)

 Fertilizantes: 18% dos GEE da agricultura e 

2,5% dos GEE (antropogênica) totais.
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Emissões e gasto de energia com fertilizantes: Valores 

usados na Europa

Fertilizante
UR (46) NA (34) SA (21) ST (48) KCl (60)

-------------- kg CO2 Eq/kg de produto ------------

Fábrica 0,91 1,18 0,58 0,26 0,25

N2O uso no campo 2,37 1,26 0,98 0 0

N2O via NH3 0,28 0,01 0,02 0 0

N2O via lixiviação NO3 0,48 0,35 0,22 0 0

CO2 Calagem 0,36 0,27 0,50 0,01 0

TOTAL (Prod+Uso)/kg

nutriente

11,19* 9,14 10,95 0,56 0,43

Energia (MJ/kg nutriente) 51,0 41,9 38,4 2,7 5,0

Fertilizer Europe 2011

* Ureia inclui 0,73 kg CO2 eq pela hidrólise no solo
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2% da energia do mundo para fixar N2 em NH3

Desde 1960: uso de fertilizantes nitrogenados: x9 (fosfatados x3)

5 ameaças do excesso de nutrientes no ambiente

Qualidade da água: potabilidade, eutrofização, hipóxia

Qualidade do ar: NH3, NOx, particulado

Gases de efeito estufa: N2O, O3

Ecossistema e biodiversidade: eutrofização, efeito sobre distribuição 

de espécies

Qualidade do solo: excesso de nutrientes, acidificação

Propõe: Aumentar a eficiência de uso de nutrientes em 

toda a cadeia (fábrica, agricultura, cadeia de alimentos) 

em 20% até 2020

Economia de 20 Mt de N reativo

Ganhos de US 170 bilhões/ano benefícios para saúde, 

clima e biodiversidade ????



 

 

IAC 
INSTITUTO AGRONÔMICO 

Além dos limites de alguns dos 9 sistemas 

planetários

Rockstrom et al.  Nature, 

2009 

O ciclo do N foi um dos 

sistemas que extrapolou 

os limites de operação 

segura.

Autor propõe que  o 

fluxo de novo N reativo 

seja de 25% do valor 

atual: 35 Mt/ano

Atualmente: 120 Mt/ano 

(fertilizante e FBN)
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Limites do planeta para alguns 

nutrientes ???

N & P: Limites propostos

N: 73 Tg/yr

P: 6,2 Tg/yr

Uso atual de fertilizantes

N: 110 Tg/yr

P: 14.2 Tg/yr
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Gasto de Energia para produzir NH3: Esforço da indústria 

para reduzir pegada C

➢ ENERGIA: 38 a 51 GJ/t NH3

Hoje: 30% menos energia que há 40 anos

BMP na indústria: 32 GJ/t NH3

Filtros & Catalizadores: redução N2O de 25 a 40%

Sirviö (2009): IFA Fertil, Climate Change & 

Enhancing agric. productivity7°Cong Bras Fertilizantes
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BPM: boas práticas de manejo de fertilizantes

7°Cong Bras Fertilizantes

Gestão 4-C dos nutrientes

Fertilizante certo

Dose certa

Local certo

Época certa

Ação intensa do IPNI e outras 

organizações do setor

Aproveitamento médio de nutrientes ???

N: 60%

P: 30%

K: 70%
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Fertilizantes de eficiência aumentada

Seminário SAPT (Cantarella2016)

Ureia (ou outra 

fonte)

Polímero 
(resina 
sintética –
permeabilidade 
controlada)

Água 
penetra

Ureia 
liberada

Liberação é controlada pela composição ou 

espessura do recobrimento:

Ex. 80% liberado em 30 dias, 90 dias etc

Inibidores de Urease
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Inibidores de nitrificação reduzem emissões de N2O de 

fertilizantes

Redução significativa da emissão de 

N2O em estudos de campo

FAPESPWEEK Mont Nov2016



Haber-Bosch: uma história de sucesso

Desafio de alimentar o mundo

Preservar o solo e áreas naturais

Fonte natural de nutrientes para plantas e homens

Mais e melhores alimentos

Sustentabilidade: enviar a mensagem certa

7°Cong Bras Fertilizantes
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“Qual é a mais importante invenção do século XX? 

Aviões, energia nuclear, voos espaciais, televisão, 

computadores serão as respostas mais comuns. Mas, 

nenhum desses bate a síntese de amônia a partir de 

seus elementos” (N2 e H2. Prof. Smil faz referência 

ao processo Haber-Bosch)

“Sem amônia não haveria fertilizantes inorgânicos e o 

mundo estaria faminto. De todas as maravilhas do 

século, o processo Haber-Bosch fez a diferença para 

nossa sobrevivência Sem este, quase 40% da população 

do mundo não estaria aqui – e nossa dependência 

apenas aumentará à medida que a população global 

cresce de 6 para 10 bilhões de pessoas.”
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Fixação do N2

Prof. Fritz Haber

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Haber_process

Primeiro reator de NH3: 

Ludwigshafen, Alemanha

Prêmio Nobel em 1918 Prêmio Nobel em 1931
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População Humana e Uso de N

Fonte: Erisman et al., 2008

P
o
p

u
la

çã
o
 m

u
n
d

ia
l 
(m

il
h
õ

e
s)

População mundial

População mundial

(Sem N Haber Bosch)

% População mundial

Devido N Haber Bosch

Entrada média de

fertilizantes

Produção de

carne

%
 P

o
p

u
la

çã
o
 m

u
n
d

ia
l

E
n

tra
d
a
 m

é
d

ia
 d

e
 fe

rtiliz
a
n
te

s (k
g
 N

 h
a

-1
y

r
-1)

P
ro

d
u

çã
o
 d

e
 ca

rn
e
 (k

g
 p

e
rso

n
-1

y
r

-1)

Prochnow (IPNI Brasil, 

2017)



 

 

IAC 
INSTITUTO AGRONÔMICO 

Produção mundial de cerais e consumo de fertilizantes: 

1961-2011

Bruulsema et al, 2013
7°Cong Bras Fertilizantes
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Área cultivada (Mha): soja 30; milho 15, cana 8,5; Eucalipto e Pinus  6,5; Pasto 200 

Evolução da produção de grãos e área 

cultivada no Brasil

grãos
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Terras poupadas no Brasil: Produção vegetal (base seca) de 16 

culturas e área poupada, 1970/71 a 2012/13

Fonte: Lopes, A.S.; ANDA/IBGE/CONAB  
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Terra poupada

Terra cultivada

Produção Produtividade

(milhões t)                            (t/ha)

1970/71 – 52                        1,4 

2012/13 – 299 (5,7X)            4,5 (3,2X)

104 

milhões 

de ha
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Solo: o grande reservatório de C

Solo (até 2 metros: 3,3 vezes o C da atmosfera e 4 vezes o C-

biota)

560; 9%

1700; 26%

700; 11%

3500; 54%

Estoque de C (Gt)
Vegetação

Solo

Subsolo

Rochas sed + 
comb. Fósseis'

Mitigação dos efeitos dos GEE: estocar C no solo

Atmosfera: 750 Gt C

G (giga) = 109 (bilhão)7°Cong Bras Fertilizantes
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Aumento no teor de matéria orgânica no solo devido 

ao uso de fertilizantes (comparado a controle sem adubo)

104 estudos 

de longo 

prazo (6 a 

158 anos) 

(Ladha et al, 

2011)

64 estudos de 

longo prazo 

arroz (5-130 

anos 

(Geiseller and

Scow, 2014)

20 estudos de 

longo prazo 

Europa: 16-

108 anos) 

(Körschens et 

al., 2013)
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Fertilizantes e controle de erosão e preservação do 

potencial produtivo do solo:

Plantas, vivas ou seus resíduos, são essenciais para o controle de erosão

Adubação adequada incrementa a produção vegetal, melhora a cobertura do solo e é 

ferramenta importante para o controle da erosão.

7°Cong Bras Fertilizantes

Os fertilizantes são importantes para 

repor os nutrientes extraídos pelas 

culturas. Sem isso os solos se tornam 

depauperados e improdutivos

1 t de grãos de milho exporta 15 kg N

1 t de soja exporta 20 kg K2O
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Exemplo de como fertilizante pode aumentar a 

produtividade e a qualidade do alimento

7°Cong Bras Fertilizantes

Suprimento adequado de 

adubo aumenta a produção 

de trigo e o teor de proteína

Boschini et al. 2011 (R. Bras

Eng. Agr e Ambiental
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Exemplo de caso: deficiência de Zn em humanos

 Trabalho pioneiro de Ismail Çakmak demonstrando que trigo 

cultivado em solos pobres em Zn na Turquia levava à falta de Zn 

na população

 2 bilhões de pessoas sofrem com falta de Zn

 Dose mínima < 15 mg Zn/dia

 Pesquisa: Projeto Harvest Zinc

 Solução

 Biofortificação

 A mais prática, fácil e barata: adubar as plantas com Zn

7°Cong Bras Fertilizantes
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Dr. Çakmak recebeu vários prêmios por sua iniciativa...

Por sua iniciativa em corrigir o 

problema de desnutrição de Zn com 

práticas agronômicas, em especial 

adubação com Zn.

 IFA 2005: Prêmio Internacional IFA em Nutrição de 

Plantas (Norman Borlaug Award)

 Alexander von Humboldt Foundation Research

Award

 World Academy of Sciences Award

 IPNI Science Award

7°Cong Bras Fertilizantes



Desinformação leva a tomada errada de decisões (pelo consumidor)

Preconceito com toda a cadeia (indústria e setor agropecuário)

Porque a imagem conta

Porque fertilizantes são produtos cujo uso é fácil de justificar!

Porque a percepção do público importa?

7°Cong Bras Fertilizantes



 

 

IAC 
INSTITUTO AGRONÔMICO 

Rotulação de pegada de C de suco de laranja
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Fertilizantes & pegada

de C em citros
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Uso da 

Terra

Conservação 

do Solo

Qualidade 

da Água

Uso de 

Energia

Emissão de Gases 

de Efeito Estufa
Água para 

Irrigação

Carbono 

do Solo

Índice do Agricultor

Média Estadual

Field Print Calculator

7°Cong Bras Fertilizantes

Iniciativa de vários setores nos EUA 

para prover indicadores de 

sustentabilidade da cadeia de 

produção de culturas agrícolas 

(commodities) 

https://fieldtomarket.org/

Prochnow (IPNI Brasil, 2017)
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Índice de Sustentabilidade de Alimentos 

rebaixa país com equívocos

Autor: Marcos Sawaya Jank

Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/col

unas/marcos-

jank/2017/04/1879501

A EIU (Economist Intelligence Unit), 
divisão de dados da revista "The 
Economist", lançou recentemente o 
Índice de Sustentabilidade de 
Alimentos. Surpreendentemente o 
Brasil foi classificado numa das 
piores posições: 20º lugar. Fomos 
puxados para baixo por indicadores 
conceitualmente equivocados ou de 
mensuração altamente questionável.

Fertilizantes foi um dos itens.

7°Cong Bras Fertilizantes Prochnow, IPNI Brasil (2017)

https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=FoodSecurity2016



O que as pessoas acham dos fertilizantes?

Entrevista na Avenida Paulista

Publico típico de grande centro urbano, a maioria com nível 
universitário

No Brasil, 85% das pessoas vivem nas 

cidades

7°Cong Bras Fertilizantes



PERGUNTAMOS NAS RUAS:

Você sabe o que são fertilizantes?

Sabe a função deles na agricultura?

Vídeo 2 – com respostas



Por que Nutrientes 

Para a Vida?



História

• Constatação de que o público leigo desconhece os benefícios dos

fertilizantes.

• Aproximação com a NFL – Nutrients for Life Foundation.

• Formação da NPV - Grupo de Trabalho formado por cientistas e pesquisadores

de instituições como o International Plant Nutrition Institute (IPNI), Instituto

Agronômico de Campinas (IAC) e Universidade Federal de Lavras (UFLA),

representantes de associações, sindicatos e indústria de fertilizantes.



Esclarecer e informar a sociedade brasileira, com base em

estudos científicos, sobre a importância e os benefícios dos

fertilizantes na produção e qualidade dos alimentos, bem como

sobre sua utilização adequada.

Missão



Valores

• Ética. Nossa conduta é fundamentada em princípios científicos.

• Educação. Nosso foco é educacional e esclarecedor.

• Comunicação. Utilizamos linguagem clara e simples acerca do

tema “fertilizantes” e suas variáveis.

• Responsabilidade. Temos compromisso e cuidado em relação

às informações veiculadas, bem como no tocante ao

tratamento dos grupos não simpatizantes com o tema.



O que já realizamos

▪ Site informativo

▪ Perfis nas redes sociais 

▪ Monitoramento de rede
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▪ Assessoria de imprensa com encontros e releases para jornalistas

O que já realizamos



▪ Pesquisa com público leigo: qualitativa e quantitativa

O que já realizamos

▪ Publicações e vídeos

▪ Revisão bibliográfica de informações técnicas de 

interesse da sociedade

▪ Desenvolvimentos de materiais que associam 

fertilizantes à saúde e nutrição.

▪ Entrevistas em programas de rádio, TV e Internet



NPV nas mídias sociais: acesso ao 
Facebook (21/8/2017)



Página da United Nations
Environment, onde indivíduos 
assumem compromissos 
voluntários

Página do “Proteja nosso terra 
e solo” um dos compromissos 
era “Não use pesticidas ou 
fertilizantes químicos”

Terry Roberts chamou a 
atenção para os equívocos e a 
frase foi mudada para “Reduza 
o uso de pesticidas e otimize o 
uso de fertilizantes”

L.I Prochnow, IPNI Brasil, 2017
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Ao mesmo tempo que é muito difícil se opor a um santo homem como este 
precisamos no mínimo comunicar melhor a nossa mensagem. 
Temos muito trabalho a frente … mas felizmente é um trabalho nobre.

Em carta recente ao Diretor Geral da 
FAO, o Papa Francisco criticou a 
agricultura moderna por:
• “Produção a qualquer custo”
• “Modificar os ecossistemas”
• Modelo que “apesar da ciência”, 

permite que aproximadamente 800 
milhões de pessoas tenham fome.” 

Fonte: Adaptado de Fixen, 2017 (Prochnow, IPNI Brasil, 2017

Um exemplo do nosso desafio …



Faça parte desse desafio!

O Brasil precisa conhecer os 

benefícios dos fertilizantes



Entidades Envolvidas


