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Apresentação
A Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal –
ABISOLO foi fundada em 2003 com o objetivo de congregar as Empresas de
Fertilizantes Especiais, compostos de fertilizantes foliares, orgânicos, organominerais,
minerais, biofertilizantes, condicionadores de solo e substratos para plantas, ou outras
empresas da cadeia produtiva que se enquadram na categoria de associado setorial.
Além de representar o setor empresarial, no qual atua defendendo seus interesses,
promovendo sua integração com órgãos governamentais e entidades representativas
da indústria e da sociedade, atua na difusão de conhecimento, novas tecnologias
e marcos regulatórios, contribuindo de maneira efetiva para a sustentabilidade na
agricultura nacional.
Com um quadro associativo contendo mais de 80 empresas de tecnologias em
nutrição vegetal, a ABISOLO se consolida como uma entidade que representa o
setor com forte atuação no mercado de especialidades, dentre eles o de fertilizantes
para aplicação foliar, tornando-se uma referência nacional e internacional na
compreensão dos conceitos técnicos e científicos que norteiam sua utilização. Neste
sentido, a ABISOLO apoia a publicação no Brasil do livro intitulado Adubação
Foliar: Fundamentos Científicos e Técnicas de Campo visando apresentar resultados de
pesquisas, ensaios e observações de campo que demonstram a evolução das técnicas
de formulação e aplicação dos fertilizantes foliares.
Este livro é importante para a evolução do conhecimento em adubação foliar, pois
contempla fundamentos que permitem o entendimento do manejo agronômico desta
modalidade de aplicação dos nutrientes, possibilitando relacionar as propriedades
físico-químicas das formulações com fatores ambientais, fisiológicos e biológicos
que contribuem para maior resposta a esta adubação. Além disso, com esta
publicação a ABISOLO disponibiliza informações que servem de base para tornar a
fertilização foliar uma ferramenta cada vez mais utilizada na busca pelo aumento de
produtividade das culturas.
Para atender às exigências de um mercado crescente e rentável que se moderniza
constantemente, a ABISOLO oferece aos seus associados um Programa Interlabora
torial com elevado padrão de excelência, para avaliação dos fertilizantes foliares, sendo
uma referência para o setor e órgãos de regulamentação. Desta forma, a ABISOLO
incorpora a força e a representatividade deste importante segmento de fertilizantes
foliares que está relacionado ao desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira.
São Paulo, 15 de Abril de 2015
Clorialdo Roberto Levreiro
Presidente da ABISOLO
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Sobre o livro
A adubação foliar é uma estratégia de nutrição de culturas amplamente utilizada e de
importância crescente no mundo todo. Usados com sabedoria, os fertilizantes foliares
podem ser mais amigáveis ambientalmente e melhor orientados para o objetivo do que
a fertilização do solo, embora as respostas das plantas à aplicação foliar de nutrientes
sejam variáveis e muitos de seus princípios continuem a ser mal compreendidos.
O objetivo deste livro é fornecer informações e esclarecimentos atualizados sobre
as bases científicas e as respostas à fertilização foliar com referência aos determinantes
ambientais, fisiológicos e físico-químicos. São discutidas informações extraídas da
pesquisa, ensaios e observações de campo, bem como a evolução das técnicas de
formulação e aplicação.

Sobre os autores
Victoria Fernández
Forest Genetics and Ecophysiology Research Group, School of Forest Engineering, Technical
University of Madrid (Universidad Politécnica de Madrid), Madrid, Espanha.
Victoria Fernández ocupa o cargo de pesquisadora na Universidade Técnica de Madrid,
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e aplicada à adubação foliar como um meio para melhorar a eficácia da aplicação foliar
e tem publicado vários artigos revisados por pares sobre este tema. Atualmente, dedica-se
à análise das propriedades físico-químicas da superfície das plantas sob os pontos de
vista ecofisiológico e agronômico e também sobre suas interações com os agroquímicos
aplicados via foliar.
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1. Introdução e escopo

A adubação foliar é uma ferramenta importante para a gestão sustentável e produtiva
das culturas. No entanto, a compreensão atual dos fatores que influenciam a eficácia final
das aplicações foliares permanece incompleta. Este livro oferece uma análise integrada
dos princípios físico-químicos e biológicos que influenciam a absorção e a utilização de
nutrientes aplicados via foliar e faz uma revisão dos resultados experimentais disponíveis,
de laboratório e de campo, para fornecer pistas sobre os fatores que determinam a
eficácia da aplicação foliar. Avanços nesta área exigirão uma compreensão dos princípios
físicos, químicos, biológicos e ambientais que regulam a absorção e a utilização dos
nutrientes foliares aplicados. O objetivo deste livro é descrever em detalhes o estado
atual do conhecimento sobre os mecanismos de absorção por órgãos das plantas (folhas
e frutos) de soluções de nutrientes aplicadas em superfície e descrever os fatores e as
interações ambientais e biológicas que são fundamentais para a compreensão desses
processos. Informações empíricas obtidas em ensaios de adubação foliar e práticas de
campo serão mescladas com princípios biológicos, físicos e químicos para obter maior
compreensão desta tecnologia, bem como de seu potencial, imperfeições e incógnitas.
Os autores também se dedicaram a ilustrar os desafios que esta tecnologia enfrenta e
a pesquisa e o desenvolvimento necessários para o seu avanço. O objetivo deste livro é
fornecer ao leitor esse entendimento.

1.1. Uma breve história da adubação foliar
A capacidade das folhas em absorver água e nutrientes foi reconhecida há cerca três
séculos (Fernández; Eichert, 2009). A aplicação de soluções nutritivas às folhas como meio
alternativo para fertilizar plantas, como videira, foi conduzida no início do século 19 (Gris,
1843). Em sequência, trabalhos de pesquisa tentaram caracterizar a natureza química e
física da cutícula foliar, a fisiologia celular e a estrutura das folhas, bem como focalizar
os mecanismos potenciais de penetração foliar. Com o advento primeiramente da
marcação por fluorescência, e depois da radiomarcação, na primeira metade do século 20,
tornou-se possível desenvolver métodos mais precisos para pesquisar os mecanismos
de penetração cuticular e translocação do nutriente dentro da planta, que ocorrem após
a aplicação foliar de soluções nutritivas (Fernandez; Eichert, 2009; Fernandez et al.,
2009; Kannan, 2010).
O papel dos estômatos no processo da absorção foliar foi tema de interesse desde o início
do século 20. No entanto, em 1972, foi postulado que a água pura não poderia se infiltrar
espontaneamente nos estômatos, a menos que um agente tensoativo aplicado junto com
a solução reduzisse a tensão superficial para menos de 30 mN m-1 (Schönherr; Bukovac,
1972). Como consequência, a maior parte das pesquisas foi realizada posteriormente
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em membranas cuticulares isoladas da superfície foliar adaxial (superior) de espécies
nas quais era possível realizar procedimentos de isolamento enzimático, como, por
exemplo, folhas de álamo ou pereira. Assim, verificou-se que as cutículas são permeáveis
à água e a íons, bem como a compostos polares (Kerstiens, 2010). Além disso, sugeriu-se
a ocorrência de duas vias de penetração distintas na cutícula, uma para substâncias
hidrofílicas e outra para lipofílicas (Schönherr, 2006; Schreiber; Schönherr, 2009).
A proposição de que os estômatos também contribuiriam para a penetração foliar
foi reavaliada por Eichert e colaboradores no final da década de 1990 e validada
posteriormente (Eichert et al., 1998; Eichert; Burkhardt, 2001; Eichert; Goldbach, 2008;
Fernandez; Eichert, 2009). Atualmente, a relevância quantitativa deste percurso e a
contribuição de outras estruturas superficiais, como as lenticelas, para a absorção de
soluções via foliar permanece obscura.
Desde o primeiro uso registrado, no início do século 19 (Gris, 1843), a adubação
foliar foi objeto de considerável volume de pesquisas, em ambiente controlado e em
campo, e amplamente adotada como prática rotineira para muitas culturas. Dentre as
justificativas para o uso de fertilizantes foliares destacam-se:
• Condições de solo que limitam a disponibilidade de nutrientes a ele aplicados;
• Condições em que podem ocorrer altas perdas de nutrientes aplicados ao solo;
• Quando na fase de crescimento, a demanda interna da planta e as condições do
ambiente interagem para limitar o suprimento de nutrientes a órgãos essenciais da
planta.
Em cada uma destas condições, a decisão de aplicar fertilizantes foliares é determinada
pela magnitude do risco financeiro associada à incapacidade de corrigir a deficiência de
um nutriente e à provável eficácia da adubação foliar.
Além disso, a fertilização foliar é, teoricamente, mais amigável ao ambiente, de
resposta mais imediata e mais direcionada ao objetivo do que a fertilização via solo,
pois os nutrientes podem ser fornecidos aos tecidos vegetais durante as fases críticas do
crescimento da planta. No entanto, enquanto a necessidade de corrigir uma deficiência
pode ser bem definida, a determinação da eficácia da fertilização foliar pode ser muito
mais incerta.

