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Devido a deficiência, a relativa carência de fontes minerais e ainda devido a 

interação do elemento com o solo, o fósforo (P) é considerado como um dos mais importantes 

dos nutrientes das plantas na região tropical. A sua interação com o solo é no sentido de 

ligações, principalmente através de mecanismos de precipitação e adsorção específica, que 

tornam o elemento de baixa disponibilidade às plantas. Desta forma, a aplicação de P aos 

solos, visando a adequada nutrição das culturas comerciais, deve ser realizada segundo 

critérios técnicos que visem elevada eficiência. Aspectos ligados a fonte, dose, época de 

aplicação e localização (conceito 4Cs; do inglês “4R Nutrient Stewarship”) devem ser 

cuidadosamente considerados tendo em vista o melhor aproveitamento possível do P pelas 

plantas. Além disto, aspectos relacionados ao manejo do sistema de produção devem ser 

igualmente considerados. Este trabalho irá procurar analisar cada um dos principais aspectos 

que influenciam na eficiência da adubação fosfatada no sentido de nutrir adequadamente às 

culturas, ao mesmo tempo em que se minimizam possíveis efeitos deprecivos ao ambiente. 

Tais aspectos relacionam-se principalmente a: (i) composição dos fertilizantes (composição 

química, solubilidade, granulometria, mistura ou fórmulas; (ii) propriedades dos solos (pH, 

capacidade de fixação de P, conteúdo de matéria orgânica; (iii) práticas de manejo (ênfase em 

forma de aplicação); (iv) cultura. Serão ainda analisadas fontes alternativas de P, as quais tem 

se apresentado como alternativa a substituição das fontes mais tradicionalmente empregadas 

(fosfatos naturais, fosfatos acidulados e termofosfatos). Para maiores detalhes sobre o assunto 

recomenda-se a leitura das seguintes referências: 
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