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Ferti lizante organomineral
com liberação controlada de nutrientes

Formulações
Planti o
03 - 15 - 15  + Ca Mg S
04 - 14 - 08  + Ca Mg S
04 - 20 - 10  + Ca Mg S
05 - 26 - 00  + Ca Mg S
05 - 15 - 00  +  Ca Mg S

Cobertura
12 - 06 - 12  +  Ca Mg S
10 - 10 - 10  +  Ca Mg S

Correção
N23  + Ca Mg S
P23  + Ca Mg S
K30  + Ca Mg S

DU SOLO concentra em um só pellet todos os macro-
nutrientes primários (N, P, K) e os macronutrientes se-
cundários (Ca, Mg, S), liberando os elementos de forma 
gradati va, de acordo com a necessidade da planta. Sua 
fórmula inclui matéria orgânica humifi cada (lignito), que 
potencializa a absorção mineral e o desenvolvimento em 
todas as culturas.
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O ferti lizante organomineral DU SOLO tem como 
diferencial básico a presença de matéria orgânica 
proveniente do lignito como preenchimento da 
fórmula. Enquanto os adubos químicos são cons-
ti tuídos na sua totalidade por elementos minerais 

1ª Qual a diferença básica entre o ferti lizante DU SOLO
e o adubo chamado “químico” ou “mineral”?

(N, P e K) e recebem diversos outros minerais para 
o fechamento de suas formulações, o ferti lizante 
organomineral DU SOLO carrega consigo o be-
nefí cio dos ferti lizantes minerais e a potencialidade 
agronômica da matéria orgânica humifi cada.

2ª O que faz a matéria orgânica no solo de tão positi vo
para as diversas culturas?

Há anos já se conhece os benefí cios e os efei-
tos positi vos da matéria orgânica para os solos. 
Podemos dividi-los em:

Físicos – Melhora a estrutura dos solos: evita per-
das elevadas de água e nutrientes em solos areno-
sos e em solos pesados e compactos, promove o 
arejamento do solo e o aproveitamento da água 
(maior resistência às secas e redução do apareci-
mento de fendas na superfí cie do solo);

Químicos – Auxilia na regulação do pH, neutrali-
zando solos ácidos e alcalinos, reduz a disponibi-
lidade de substâncias tóxicas no solo, é rica em 
substâncias minerais e orgânicas essenciais ao

desenvolvimento das plantas, promove a con-
versão de elementos nutriti vos (ex: N, P, K, Zn) em 
formas disponíveis para a planta absorver e atua 
como agente quelante em íons metálicos em con-
dições alcalinas, promovendo a sua absorção pelas 
raízes;

Biológicos – Esti mula o crescimento e proliferação 
de microrganismos benéfi cos no solo, sendo estes 
responsáveis pela produção contí nua de húmus 
(desempenham um papel fundamental na capaci-
dade de absorção das plantas) e melhoramento da 
estrutura do solo. Esti mula o crescimento radicular, 
permiti ndo uma melhor absorção dos nutrientes e 
aumenta a respiração e formação de raízes.

O nome quelato provém da palavra grega “chele”, 
que signifi ca garra ou pinça, referindo-se à forma 
pela qual os íons metálicos são “aprisionados” no 
composto. Este aprisionamento possibilita uma 
maior facilidade no transporte dos nutrientes para 
as áreas de maior demanda das plantas e, conse-
quentemente, sua melhor absorção. A formação 

3ª O que são e como podemos entender os agentes quelantes?

de um quelato se dá pela ligação ao íon metálico 
existente na formulação, resultando em um com-
posto químico com propriedades diferentes do íon 
original. A formação dos quelatos benefi cia, prin-
cipalmente, os micronutrientes que competem 
fortemente com os macronutrientes na absorção 
pelas plantas.
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4ª Quando uso o ferti lizante organomineral DU SOLO tenho que fazer alguma 
outra aplicação do ferti lizante mineral para complementação da parte mineral?

Não. Os ferti lizantes organominerais são pro-
duzidos de acordo com a necessidade do solo e 
da cultura. Quando uti lizados, não necessitam 
qualquer complementação de nenhum outro ferti -
lizante, correti vo de solo ou similares.

O balanceamento de N, P, K e micronutrientes, 
quando houver necessidade, será produzido e alo-
cado em cada pellet em que se apresenta o ferti li-
zante organomineral DU SOLO.

5ª Já ouvimos falar em perda de nutrientes na adubação. De que maneira o
ferti lizante organomineral DU SOLO se apresenta na solução desse problema?

É sabido que a disponibilidade de nutrientes na 
ferti lização mineral somente será efi ciente em 
solução, sendo necessária a presença de água 
para facilitar a mobilidade. No entanto, esta mes-
ma quanti dade de água produz o efeito lixiviador 
que afeta principalmente o nitrogênio e o potás-
sio, resultando em menor efi ciência na adubação. 
Quanto ao fósforo, a perda se dá por fi xação ao 
solo devido à reação dos fosfatos solúveis do fer-
ti lizante mineral com os óxidos e sesquióxidos 
presentes nos solos. Pode-se dizer que a cada 10 
kg de fósforo presente na formulação, somente 
de 20% a 30% serão aproveitados pela planta no 

caso do ferti lizante mineral (químico). Em relação 
ao ferti lizante organomineral DU SOLO, os nutri-
entes solúveis estão protegidos (envoltos) em uma 
matriz orgânica que protege o fósforo do contato 
direto com o solo, evitando a perda por fi xação. 
Ao mesmo tempo, protege o nitrogênio e o po-
tássio da lixiviação, uma vez que a fase orgânica 
é insolúvel em água. A liberação dos nutrientes 
se dá pelo ataque dos microrganismos do solo à 
matriz orgânica, que vai diminuindo de tamanho 
e liberando gradati vamente os nutrientes para a 
planta, efeito conhecido como liberação controla-
da ou slow release.

6ª Como saber em qual cultura uti lizar o ferti lizante organomineral DU SOLO?

Os ferti lizantes organominerais DU SOLO podem 
ser uti lizados em qualquer cultura. Para isso, é 
importante que o produtor possua uma reco-
mendação de um técnico/engenheiro agrônomo, 
baseada na análise do solo e que, posteriormente, 

adquira a formulação adequada àquela cultura. Os 
resultados esperados de produti vidade com o fer-
ti lizante organomineral DU SOLO são sempre supe-
riores aos da adubação química convencional, se 
uti lizada a formulação adequada.
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O ferti lizante organomineral DU SOLO é produzido 
a parti r do lignito, carvão vegetal rico em ácidos 
húmicos, ácidos fúlvicos e humina, com alto teor 
de carbono orgânico e isento de organismos pa-
togênicos e produtores de odores.

7ª Qual a origem do ferti lizante organomineral DU SOLO?

O ferti lizante fi nal é um produto rico em macronu-
trientes primários (pode conter micros) associado 
ao benefí cio de uma matéria orgânica totalmente 
estabilizada.

8ª Como aplicar o ferti lizante organomineral  DU SOLO?

A aplicação do ferti lizante organomineral DU SOLO
deve ser feita da mesma forma que a aplicação do 
ferti lizante mineral convencional. O produto não 
requer nenhum equipamento ou manejo especial 
para sua aplicação, sendo de fácil manuseio, ex-

celente fl uidez e pouca, ou nenhuma, geração de 
pó. Importante dizer que, devido à estabilização 
total da matéria orgânica, o ferti lizante organo-
mineral DU SOLO não apresenta riscos à saúde e 
ao solo.

9ª Quais os riscos de haver segregação durante a aplicação no solo?

A segregação é um fenômeno que ocorre quando 
se tem em uma mistura grãos de tamanhos vari-
ados. Quando ensacados ou na adubadeira, os 
grânulos de menor tamanho descem para o fundo 
do saco ou recipiente e os maiores permanecem 
por cima. Isso ocorrendo durante uma aplicação no 
solo, leva a uma não uniformidade na adubação, 
isto é, não se consegue aplicar a mesma dosagem 
de N-P-K ao longo do sulco de planti o. Os ferti li-
zantes organominerais DU SOLO são produzidos 

com alta tecnologia e levam a dosagem necessária 
(N-P-K + micros) para as plantas em cada pellet, 
isto é, NPK no pellet, o que garante a uniformidade 
de NPK no sulco durante o planti o. A alta tecnolo-
gia empregada faz com que tenhamos pellets com
elevado índice de uniformidade (homogeneidade 
no tamanho do grão), garanti ndo a não existência 
da segregação durante a aplicação. Este alto índice 
de uniformidade é manti do por longo tempo devi-
do à alta resistência dos pellets produzidos.
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10ª Por que devo substi tuir minha adubação convencional com mineral
e passar a adubar com ferti lizante organomineral  DU SOLO?

Agrônomos de renomado conhecimento em fi -
siologia vegetal afi rmam que o melhor benefí cio 
de translocação e absorção de nutrientes se dá 
quando se tem uma combinação entre adubação 
orgânica e adubação mineral. Existe uma reação 
de ligação entre os íons metálicos presentes nos 
macro e micronutrientes dos ferti lizantes que, 
envoltos pela matéria orgânica, trazem todos 
os benefícios citados nas questões anteriores. 

Quanto é feita a adubação com fertilizante or-
ganomineral DU SOLO espera-se maior produti vi-
dade da cultura, possibilitando reduzir a dosagem 
de mineral (N-P-K) por hectare, reduzindo o custo 
da adubação. Ao longo dos anos, obtém-se um 
solo recuperado/enriquecido, o que poderá fazê-
lo aproveitar ao máximo o residual de nutrientes 
presentes, originário das adubações anteriores.

Literatura
“O teor de potássio nas folhas do cafeeiro e o aumento de produção foram superiores em culturas tratadas com 
ferti lizante organomineral quando comparadas com as tratadas com ferti lizante mineral e orgânico.”
J. J. L. Medcalf (1955)

“A efi ciência na absorção de NPK é, em média, de 44% nos ferti lizantes minerais e de 70% nos ferti lizantes orgânicos.”
Eurípedes Malavolta (1980)

“A matéria orgânica potencializa a disponibilidade de NPK para as raízes das plantas.”
Edmar José Kiehl (2010)
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Lignito rico em substâncias 
húmicas e fúlvicas, alto 
teor de carbono orgânico 
e livre de patógenos. 

O NPK + micronutrientes 
preenchem os poros da 
matéria orgânica compac-
tados por um polímero 
biodegradável orgânico. 

O formato de pellet de nosso 
processo produti vo fornece as 
característi cas fí sicas necessárias 
para a aplicação efi ciente pelo 
mesmo equipamento usado para 
implantar o ferti lizante mineral 
tradicional.

Composição

+ =
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Composição:
nutrientes no mesmo pellet

DU SOLO: NPK + micros no grão
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Nutrientes no mesmo pellet:
evita segregação

e garante uniformidade de aplicação

Mineral
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DU SOLO libera lentamente 
os nutrientes para melhor 
absorção pelas plantas. A 
matéria orgânica protege 
os minerais e lançamen-
tos ao longo de seus com-
ponentes no processo de 
decomposição. Esta é uma 
tecnologia mais efi caz em 
comparação com os reves-
ti mentos de polímeros uti -
lizados pelos ferti lizantes 
minerais.

Efeito - controle de liberação
Controle de liberação - reação lenta
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Mineral
OM

Mineral
OM

Liberação lenta:
slow release

tempo(h) Mineral OM

0,00 0,00% 0,00%

0,50 46,92% 28,71%

1,00 69,18% 37,82%

1,50 92,01% 42,36%

3,00 98,02% 46,15%

9,00 98,12% 47,31%

24,00 98,12% 48,57%

tempo(h) Mineral OM

0,00 0,00% 0,00%

0,50 68,46% 35,09%

1,00 85,39% 48,09%

1,50 91,63% 56,38%

3,00 96,30% 66,66%

9,00 99,57% 74,83%

24,00 100,00% 77,24%
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Panorama:
projeção de demanda em ferti lizantes

Fonte: CONAB/IBGE/ANDA. (2012) - Adaptado por Polidoro (2012)
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Perdas de efi ciência
no uso de ferti lizantes

Nutriente

H2O

Volati lização

Erosão

Fixação
Lixiviação

Fonte: Prada Neto (2014)
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Baixa efi ciência no uso de ferti lizantes
minerais convencionais

Fator F

16S 15P
19K7N

Efi ciência

Fator

Fonte: Vitti   (2011)

25Mn
5B 30Zn 29Cu
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Baixa efi ciência
no uso de fósforo no Brasil

Efi ciência P
20 a 35%

Fator
3 a 5

Fonte: Vitti  ; Novais

-P
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Comparação de recomendação
com outros países

120 a 150 kg ha-130 a 50 kg ha-1

Doses de fósforo - kg ha-1 de P2O5
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Aumento do residual de P no solo
e diminuição da adsorção

Extratores
STP

Mehlich 14,6 a 12,9 b

Resina 30,1 a 27,7 b

Ferti lizantes

mg dm-3

Teor de fósforo no solo
após 60 dias de incubação de um solo argiloso

(40% de argila)

Médias seguidas por letras disti ntas na linha diferem entre si pelo teste de Tukey
a 5% de signifi cância

Resultados

DU SOLO disponibilizou mais P para o solo do que o mineral para
 ambos extratores em todas as doses;

DU SOLO diminuiu a adsorção/precipitação de P pelo solo e aumentou 
 a sua disponibilidade.

previne perda de 
fósforo por fi xação 
no solo.
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Aumento da disponibilidade
e do fl uxo difusivo de P no solo

Taxa de fl uxo difusivo de P em placas de troca aniônica enterradas após incubação de 1000 mg dm2 de P via  
diferentes ferti lizantes fosfatados aos 10, 20, 30 e 60 dias de incubação em potes de 0,250 dm3 de amostras 
de Latossolo Vermelho Amarelo argiloso.

Fonte: Eiterer de souza, et al. (2013) - Prelo
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Potássio lixiviado
em lisímetros de percolação 

Ferti lizantes K²O aplicado Textura média Textura argilosa Média

(g/coluna) (g/coluna)

Mineral (20-05-20) 3,91 1,35 b 1,58 b 1,46 b

                  (12-06-12) 3,91 1,01 a 1,12 a 1,07 a

Média 1,18 A 1,35 B

Mineral (20-05-20) 3,91 34,61 b 40,41 c 37,51 b

                  (12-06-12) 3,91 25,83 a 28,64 a 27,23 a

Média 30,22 A 34,52 B

Organomineral Textura média Textura argilosa

                  (12-06-12) 25,2 29,1

Total lixiviado proveniente do ferti lizante

Porcentagem lixiviado por coluna (%)

Médias seguidas por letras disti ntas, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de signifi cância

Quanti dade que o ferti lizante
organomineral DU SOLO lixiviou
a menos que o mineral
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Dinâmica de nitrogênio

Adaptado: Sandra M V Fontoura (2012) - Bayer (2008)
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Taxa diária de perdas de N-NH3 por volati lização em kg/ha 
proveniente de fontes nitrogenadas aplicadas em cobertura a 
lanço sobre grama batatais.

Dinâmica de nitrogênio:
diminuição da taxa de volati lização de NH3
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Dinâmica de nitrogênio:
diminuição da taxa de volati lização de NH3

35 a 45%
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Dinâmica de nitrogênio:
diminuição da taxa de volati lização de NH3

25 a 41%
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Dinâmica de nitrogênio:
diminuição da taxa de volati lização de NH3

50%
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Capacidade de troca de cáti ons de amostras de solos, 
total e da matéria orgânica

Papel da matéria orgânica?
Ambiente rizosférico

Devida àSolo Prof. Argila MO
Total da MO MO

cm %

PVLs 0-6 5 0,8 3,2 2,2 69

Pml 0-15 6 0,6 3,3 2,1 64

Pln 0-14 12 2,5 10,0 8,2 82

Pc 0-16 19 2,4 7,4 6,0 81

PV 0-12 13 1,4 3,7 2,7 73

E 0-15 64 4,5 24,4 15,0 62

LR 0-18 59 4,5 28,9 16,1 56

LEa 0-17 24 1,2 3,9 2,9 74

CTC

dag kg-¹ cmolc kg-¹

Total da MO

Adição de matéria orgânica

(b) (a)2cm

partí culas
do solo

hifas
raiz

300µm

Fonte: Raij (1981)
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Estrutura de desenvolvimento

Metodologias de
pesquisa certi fi cadas para 
desenvolver documentos 

técnicos acreditados

Centros
de pesquisa

externos
e universidades

Pesquisa de
campo/laboratório

aplicada (posicionamento
do produto)

Replicação
dos resultados

no campo

P&D

Departamento
Técnico Comercial
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Soluções com pacote único
de benefí cios

1

4

6

2

5

7

3

8

Alto valor
agregado

Propriedades 
mecânicas
superiores

Tecnologia
de liberação

lenta

Redução
de perdas

Distribuição
homogênea

Efi ciência
de absorção

Proteção
do solo

Aplicação
em 100%

da lavoura


