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(\O? Nutrieat Management Support System

\J SOFTWARE Versão 201 em port:..guês, lançado no Brasil pela Embrapa - ago/2007
Licenciado para uso gratuito - compatível com o sistema operacional Windows

i ramenta auxiliar nas tornadas de decisão relacionada
ao manejo de nutr-ientes e da acidez do solo
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o desenvolvimento do NuMaSS seguiu um enfoque partíclpativo,

permitindo que pesquisadores em fertilidade do solo da Asia, Africa e
América Latina avaliassem e recomendassem melhorias para a série
seqüencial das liberações provisórias do software. Os conhecimentos que
resultaram nesta versão definitiva do NuMaSS começaram a ser gerados
em 1979. Os experimentos no Brasil foram realizados nos estados do
Amazonas e Pará.

O software foi desenvolvido em colaboração com instituições de
pesquisas dos três continentes, dentre elas a Embrapa Amazônia Oriental,
representada por Dr. Manoel da Silva Cravo, pesquisador participante
desde 1984. As ações de pesquisa de Manoel Cravo e colaboradores, no
Nordeste Paraense, possibilitaram o ajuste do software para utilização nas
recomendações de adubação e calagem para a região.

NuMaSS é o produto final dos projetos "Auxílio à Tomada de
Decisão para o Manejo Integrado de Nutrientes do Solo" e "Adoção do
Software Sistema de Apoio ao Manejo de Nutrientes em toda a América
Latina", integrantes do Programa de Apoio à Pesquisa Colaborativa em
Manejo de Solo (SM - CRSP) e coordenados pela Universidade Estadual de
Carolina do Norte (NCSU), dos Estados Unidos, em cooperação com as
universidades norte-americanas de Cornell, A&M do Texas e Universidade
do Havaí. Financiamento da USAID (Agência Americana para
Desenvolvimento Internacional) .

- Desenvolvido por uma rede internacional de pesquisadores de três
continentes, com participação da Embrapa.

- Contém uma extensa base de dados sobre fertilidade do solo, gerados
em regiões tropicais da África, Ásia e América Latina, obtidos da literatura
e de resultados de pesquisas de campo e de laboratório.

- Ajustado para recomendar calagem, adubação nitrogenada e fosfatada
para diversas culturas agrícolas de interesse regional, além de mostrar a
viabilidade econômica das opções.

- Habilita os usuários a compararem e fazerem escolhas entre diferentes
condições de campo, estratégias de cultivo e fontes alternativas de
nutrientes. Isso é possível por meio da integração dos três módulos
disponíveis no NuMaSS: Diagnóstico, Prognóstico e Economia.

- Para cada um dos vários cenários selecionados pelos usuários, o NuMaSS
estima se será uma aplicação excessiva ou deficiente de calcário,
nitrogênio e fósforo.

- Possibilita recomendações de adubação e calagem para 14 culturas
temporárias: mandioca, milho, feijão-caupi, feijão faseolus, amendoim,
milheto, batata, sorgo, soja, inhame, arroz de sequeiro, trigo, pastagem e
leguminosas. Quanto às perenes, usou-se, como cultura-teste, a
pupunha para produção de palmito.

- Especialmente ajustado para utilização nas recomendações de adubação
e calagem para o Nordeste Paraense, onde o solo se caracteriza por
elevada acidez e limitações de Nitrogênio, Fósforo e Potássio.

- Download gratuito.

- Pode ser instalado nos computadores dos laboratórios de análise de solo
e planta da Embrapa, seus parceiros e clientes.

- Cursos de capacitação ofertados pela Embrapa para transferência da
tecnologia e formação de multiplicadores do uso do software.

Módulo Diagnósti<:o - Visa definir se existem problemas de
acidez, nitrogênio e fósforo, por meio de informações sobre localização
geográfica da área, condições climáticas, tipo de solo, rendimento
anteriores das culturas, uso anterior de nutrientes, sintomas de
deficiências nutricionais e plantas indicadoras. Se disponíveis, dados
analíticos de solos e plantas são considerados, mas não são exigidos neste
módulo.

Módulo Prognóstico - Visa corrigir problemas identificados de
acidez, nitrogênio e fósforo, que podem limitar a obtenção dos
rendimentos esperados pelos produtores para uma determinada cultura.
As recomendações de calcário e de fertilizantes feitas pelo NuMaSS
consideram diferenças nas fontes de nutrientes disponíveis e a exigência
nutricional entre espécies e cultivares, mas é necessário introduzir um
conjunto mínimo de dados analíticos. Os dados analíticos de solo são
restritos às análises de rotina que são feitas nos laboratórios.

Módulo Economia - Com a introdução dos preços dos produtos
agrícolas e dos fertilizante e calcário, estima o retorno líquido da aplicação
desses insumos. Permite comparação entre diferentes tipos de elementos
fertilizantes, marcas comerciais disponíveis no mercado e fontes
orgânicas. Para cada combinação de fontes de nutrientes, o NuMaSS pode
estimar a quantidade a ser aplicada, tanto para o melhor rendimento
econômico como para o físico. Estimativas econômicas, entretanto,
podem ser restringidas pela especificação de uma quantidade máxima de
fertilizantes disponíveis a serem aplicados ou por uma quantidade limitada
de recursos financeiros que o agricultor pode investir em fertilizantes e nos
custos de aplicação.


