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Apresentação

A Região do Cerrado é o maior Bioma do País depois da Floresta

Amazônica, com 204 milhões de hectares, com grande importância no cenário

agrícola nacional e mundial, sendo, ao mesmo tempo, importante reserva da

biodiversidade e fronteira produtora de alimentos. É possível, com tecnologia,

incorporar ao sistema produtivo até 127 milhões de hectares, mantendo 38%

do Cerrado como reserva natural.

Desde o início da ocupação agrícola do Cerrado, essa região vem

apresentando desenvolvimento excepcional. Para exemplificar, em 2002/2003,

o Cerrado brasileiro foi responsável por 54% da produção nacional de soja,

com produtividade média de 3000 kg/ha, superior à média nacional que foi de

2782 kg/ha. Exemplos como esse podem ser estendidos a outras culturas,

como a do algodão, do milho, do arroz e do feijão que correspondem a

respectivamente, 76%, 28%, 18% e 22% da produção nacional. Na pecuária, o

Cerrado já responde por 41% dos 176 milhões de bovinos do rebanho

nacional, responsáveis por 55% da produção de carne do Brasil.

Sem dúvida, um dos principais fatores responsáveis por esse

desempenho foi a geração de tecnologias que permitiram a incorporação de

solos, altamente intemperizados, ácidos e pobres em nutrientes, ao processo

produtivo agrícola. Entre essas tecnologias, as técnicas para a correção e a

adubação dos solos do Cerrado constituem alguns dos grandes destaques da

pesquisa agrícola nos trópicos.



Em 1985, a Embrapa Cerrados lançou o livro Solos dos Cerrados:

tecnologias e estratégias de manejo, disponibilizando aos técnicos e

produtores da região uma série de informações imprescindíveis para o manejo

sustentado dos solos. Dezessete anos depois, em 2002, a Embrapa Cerrados

lançou o livro Cerrado: correção do solo e adubação, contendo informações

acumuladas ao longo de 27 anos de pesquisa para atender, novamente, à

grande demanda do público. Este livro, esgotado em poucos meses, está

sendo reeditado com pequenas mudanças no sumário que deverão facilitar

sua leitura.

Esperamos, com isso, continuar contribuindo para as mudanças na

agricultura tropical.

Roberto Teixeira Alves
Chefe-Geral da Embrapa Cerrados



Prefácio

O gerenciamento de uma propriedade agrícola é atividade complexa.

São dezenas de variáveis envolvidas, sendo algumas controláveis e outras

não-controláveis pelo produtor. O descuido de apenas uma delas pode

resultar no insucesso do empreendimento.

Na economia globalizada e com os protecionismos para as

agriculturas, especialmente dos países mais ricos, impõe-se um desafio ainda

maior aos nossos produtores. A margem para equívocos ou impropriedades

deixa de existir.

Não há duas propriedades agrícolas iguais e, assim sendo, não existem

receitas únicas. Cabe ao técnico, à luz dos conhecimentos disponíveis,

produzir as recomendações para cada propriedade onde os aspectos de

oferta ambiental, recursos humanos e financeiros, capacidade gerencial, entre

outros, devem ser considerados.

Em ciência especialmente na área biológica, em geral, fala-se em

probabilidades. Na maioria das vezes, trabalha-se com 95% de probabilidade

de ocorrência de um evento. Há, pois, 5% de chance de que o evento não

aconteça conforme o previsto. Quando se prevê determinado comportamento

de uma espécie vegetal, reagindo a um estímulo como a adubação, está se

falando, em média, de um conjunto de observações. Há dispersão de

ocorrências em torno dessa média. O conhecimento e a experiência local

podem e devem ser considerados, ajustando, se for o caso, a média às



situações locais. Na extrapolação de informações, é importante conhecer os

fundamentos que lhes dão suporte para definir a possibilidade de seu uso

irrestrito ou da necessidade de adaptações.

Publicação alguma substitui o agente da extensão rural ou o técnico

preparado para a tarefa de prover orientação técnica.

Fazer agricultura ou pecuária em solos pobres em nutrientes como os

do Cerrado pressupõe bom controle de um dos fatores controláveis do

processo – a correção da fertilidade do solo, em níveis desejáveis, para dar

sustentabilidade ao negócio agrícola.

Essencialmente, a agricultura nos solos de Cerrado difere das áreas

com solos mais férteis apenas na correção da pobreza natural de nutrientes e

da sua acidez. Uma vez superada essa limitação, a situação é a mesma de

qualquer agricultura bem feita em qualquer local onde se procura restituir ao

solo os nutrientes extraídos e exportados como produto agrícola, pecuário ou

florestal e perdidos de alguma forma.

Para a elaboração deste texto, contou-se com resultados de pesquisa

próprios de cada autor, de outros autores, relatados em suas publicações, a

vivência de cada um no dia-a-dia, de contatos com outros pesquisadores,

professores, extensionistas rurais, agentes de assistência técnica, produtores

rurais, produtores de insumos, estudantes, processadores e consumidores do

produto agrícola.

A expectativa em relação à este livro é a de colaborar com a produção

de recomendações de correção do solo e de adubação compatíveis com os

fatores de produção disponibilizáveis na propriedade de modo a dar

sustentabilidade ao processo produtivo. Sentir-nos-emos recompensados se

pudermos contribuir para uma produção agrícola, pecuária e florestal que

satisfaça o produtor e a sociedade, em harmonia com o ambiente do Cerrado,

de forma permanente.

Djalma Martinhão Gomes de Sousa
Edson Lobato

Editores Técnicos



Prefácio da segunda edição

Esta segunda edição foi feita, dada a boa aceitação por parte de

técnicos, professores, produtores e estudantes que militam ou se interessam

pelo Cerrado, esgotando a primeira em poucos meses.

Ao mesmo tempo que registramos nossos agradecimentos pelos

cumprimentos e elogios recebidos de muitos leitores, lembramos que as

críticas que porventura existam também são bem-vindas.

Houve pequena mudança nesta edição com inclusão dos títulos dos

anexos no sumário, o que deverá facilitar ao leitor sua consulta.

Djalma Martinhão Gomes de Sousa
Edson Lobato

Editores Técnicos
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