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Gerar e desenvolver pesquisas 

e produtos que proporcionem a 

manutenção quantitativa e 

qualitativa dos recursos naturais 

intrínsecos às criações de 

suínos e aves. Atuar na gestão 

ambiental e educação 

ambiental. 



Onde estamos atuando 





• http://mapbiogas.cibiogas.org/ 

 
http://teste8.hidroinformatica.org/biogasfert 

https://cloud.cnpsa.embrapa.br/index.php/s/YrUvMLfZD9PA5Ed 

http://mapbiogas.cibiogas.org/
http://teste8.hidroinformatica.org/biogasfert
https://cloud.cnpsa.embrapa.br/index.php/s/YrUvMLfZD9PA5Ed


• Mudanças nos sistemas preparo do solo 

• Obtenção de altas produtividades 

Colocar em “xeque” os indicadores de fertilidade. 

 Qual o conceito de Fertilidade em sistemas conservacionistas 
de longa duração. 

Interação entre as propriedades do solo 



Monitoramento da 
fertilidade do solo 

“Quanto melhor for 

nosso entendimento 

sobre fertilidade 

percebida pela planta, 

maior probabilidade de 

adotar práticas agrícolas 

necessárias e 

adequadas ao sistema 

de produção” 

Nicolodi & Gianello (2016) 



Projeto 

Ajuricaba e 
Itapiranga 

Marechal Candido Rondon/PR 

Itapiranga/SC 



Tecnologia de 
Fertilizantes 



• Fertilizantes 

692 Empresas 

Abissolo – Anuário 2015 

15,5 milhões de toneladas 676 milhões de litros 



Grohskopf, MA (2016) 

30 dias após aplicação do 
fertilizante organomineral 

• Novos Fertilizantes 



Cortesia Benites., 2015 

Cortesia Teixeira, 2016 



Fertilizantes Fluidos 



Tecnologias de 
aplicação 



Plantas não tem dúvidas sobre fertilidade do solo 

Aita et al., 2015 



12 Unidades da Embrapa  

Experimentos de 
campo 



 Trabalhos em 
casa de vegetação 

Mais de 20 Universidades 
participando em diferentes projetos 



Estudos de Emissão de Gases 



Tecnologias de 

Compostagem 

Nicoloso, 2016 



IN 11 da Suinocultura 

Parcerias 

Suporte técnico às 

legislações ambientais 



Bibliografia - Fertilidade do solo 
• Soil fertility and agriculture yield with the application of organomineral or mineral fertilizers in solid and fluid forms. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, 2017 (em edição). 

• High yield corn fertilization with poultry litter based on nitrogen dosage. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 2017 (em edição). 

• Injeção de dejeto líquido de suínos e efeitos nos atributos de um Nitossolo Vermelho. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 2017 (em edição). 

• Soil physical indicators of management systems in traditional agricultural areas under manure application. Scientia Agricola, 2017 (em 
edição). 

• Efficiency of fluid organomineral fertilizer with pig slurry in nitrogen and phosphorus availability. Communication in Soil Science and Plant 
Analyses, 2017 (em edição). 

• Adubação fosfatada na cultura do milho com fertilizantes organominerais a base de cama de aves. 2017 (em julgamento). 

• Estoque de carbono em resposta a diferentes fertilizantes sob solo com fertilidade construída. 2017 (em julgamento). 

• Copper and zinc forms in soil fertilized with pig slurry in the bean crop. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 2016. 

• Organic, organomineral, and mineral fertilizers with urease and nitrification inhibitors for wheat and corn under no-tillage. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, 2016. 

• Poultry litter and pig slurry applications in an Integrated Crop-Livestock System. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 2016. 

• Addition of urease Inhibitor has no effect on ammonia volatilization following soil application of poultry litter or organomineral fertilizer, 
unlike urea. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 2016. 

• Soil solution nutrient availability, nutritional status and yield of corn grown in a typic hapludox under twelve years of pig slurry fertilizations. 
Revista Brasileira de Ciência do Solo, 2016. 

• Short-term carbon dioxide emission under contrasting soil disturbance levels and organic amendments. Soil & Tillage Research, 2015. 

• Uso de condicionadores para redução das perdas de nitrogênio durante compostagem de dejeto de suínos. Comunicado Técnico 522 
(Documentos Série Embrapa), 2015. 

• Organic nitrogen in a typic hapludox fertilized with pig slurry. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 2015. 

• Acúmulo de carbono em Latossolo adubado com dejeto líquido de suínos e cultivado em plantio direto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 
2014. 

• Crescimento e absorção de nutrientes pelo feijoeiro adubado com cama de aves e fertilizantes minerais. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 
2013. 



Desafios para novas pesquisas 

• Aumentar a eficiência dos nutrientes em fertilizantes orgânicos e organominerais 

em sistemas de produção agrícolas. 

• Melhorar a qualidade de aplicação de fertilizantes orgânicos e organominerais 

para garantir qualidade ambiental. 

• Demonstrar tecnologias de produção agrícola para remoção de nutrientes em 

áreas com excesso. 

• Demonstrar tecnologias de produção agrícola para áreas com degradação da 

fertilidade do solo. 



Muito conhecimento existe 
sobre fertilizantes orgânicos 

e organominerais, mas 
sempre há possibilidade de 

melhorar a eficiência de 
disponibilidade de nutriente 

ao sistema de produção.. 



juliano.correa@embrapa.br 

Obrigado 


