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::: A REDE FERTBRASIL :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Em busca de soluções para os problemas apresentados, no final de

2009- foi criada a Rede FertBrasil - rede -de pesquisa em 'fertilizantes
üderada pela Embrapa Solos e que conta com a participação de pes-
quisadores de diversas Unidades da Embrapa, bem como de outras
instituições de pesquisa, ensino e mercado.

Os principais objetivos da Rede FertBrasil são desenvolver, avaliar,
validar e transferir tecnologias em fertilizantes adaptados aos sistemas
agrícolas tropicais, que contribuam para o aumento dá e-ficiência do
uso de fertilizantes é para a introdução de novas fontes de nutrientes
na agricultura brasileira. Para se chegar a esses objetivos, fprarn esta-
belecidas três linhas temáticas: boas práticas para o uso eficiente de
fertilizantes; identificação de fontes alternativas de nutrientes para a
agricultura brasileira; e novas tec:nologias em fertilizantes. '

Por se tratar de um projeto coordenado pela Embrapa, com duração de
quatro anos, a fase 1 daRede FertBrasil foi encerrada no início de 2014,
rendendo muitos frutos. Considerando o sucesso da rede de pesquisa, a
fase 2 foi aprovada, com duração de mais quatro anos, até 2018.

DESTAQUES DA REDE FERTBRAStL
Novas tecnologias em fertilizantes, utilizando resíduos
agropecuários, desenvolvidas e disponibilizado para o
mercado;

Aumento do número de projetos de pesquisa relacio-
nados a novos fertilizantes;

Capacitação de estudantes e pesquisadores em dife-
rentes áreas de pesquisa relacionadas a fertilizantes;

• Forte envolvimento com o setor privado, facilitando
a transferência de tecnologias e desenvolvimento de
produtos;

Organização de eventos técnicos e científicos, nacio-
nais e internacionais, promovendo o debate científico
sobre fertilizantes; e

Suporte técnico para a formulação de políticas públicas
para o setor de fertilizantes.
!

::: DESAFIOS E OPORTUNIDADES :::::::::::::::::::::::
O desenvolvimento e validação de novas tecnologias, bem como a

avaliação de tecnologias que surgem constantemente no mercado na-
cional, são atividades de grande importância para a sustentabilidade do
agronegócio brasileiro. A Rede FertBrasil trabalha para que o conheci-
mento científico sobre fertilizantes em solos tropicais seja consolidado,
fortalecendo e orientando o mercado nacional de fertilizantes.

Com o avanço no conhecimento tecnológico sobre fertilizantes, sur-
gem novos' desafios. A partir de resultados preliminares-da Rede Fert-
Brasil, novas parcerias estão surgindo, juntamente com demandas por
novos produtos de uso regional e nacional. O envolvimento de equipes-
multidisclplinares tem promovido um maior refinamento nas técnicas de
estudo, permitindo a elucidação de questões técnicas e científicas que
pavimentarão o caminho para um-processo de inovação tecnológica ba-
seado em informações científicas.,

::: THE FERTBRASIL NETWORK ::::::::::::::::::::::::::::::::

_ Aiming. to address those problems the FertBrasíl reseerch network
was created ín 2009 by Embrapa, compromísíng severa! expertíse from
scíentísts located at different Embrapa 's research centers, universitíes,
prívate sector, and other pertner ínstitutions:

The maín goals of the FertBiasíl network are to develop, evaluate,
valida~e and transfer new iertilizet technologies adapted to tropical
agrícultural sysiems. These innovations are expected to increase the
eiiiciency on fertilizers applications and to introduce new sources of
nutrients in Brazilian agriculture. In order to reech these goals, threé
maín reseerch lines were establíshed to: ímprove prectices towards an
effícíent use of fertílizers; ídentífy and íntroduce alternatíve sources of
nutríents consíderíng a ratíonal use oi natural resources; develop new
technologíes to ímprove fertílízer formulatlon and effícíency.

Coordínated by Embrapa Soíls wíthín a four yeers' time cycle, the
inítíal phase of the FertBrasíl project is now ending in 2014 wíth many
expressivo results. Due to its posítíve reseerch outcomes end nationwíde
ínteractíon wíth main-players in the fertílízer sectot, the second phase of
the FertBrasíl network has been approved for four mofe years, aiming
new standards for a sustainable use of fertílízeçs. -

FERTBRASIL NETWORK HIGHUGHTS
New technologies in fertilizers using agricultura I residues,
which were developed, evaiuated and madeavailable upon
market demands;

• A signifícant increase ín the numbers of research projects
reteted to new tertiiaers,

• Trainíng and resesrch opportunity for students and scientists
in dttierent areas reteied to fertílízers;

A strong link with actual market demands, facilitating
technology transfer and the development of new products
matching uopicei production systems;

An metesse in the scientifíc debete while promotíng
technologícal and scientific events, both national end
international; and

• Technical support for ihe formulation of relevent public
policies to fertilizer matters.

::: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES :::::::::,':::::::::::::::

The development and validation of new technologies, and the analysis
of technologies that have eonstantly emerged in the national market are
aetivitiés of great concern for tne sustainabílíty of the Brazilian agríbusiness.
Therefore, the FertBrasil network acts towards a consolidated knowledge

. in fertilizers for tropical soi/s, aiming to improve and to supbort the
national market of fertilizers.

As the knowledge about fertilizers improves, new ehallenges appear
on the related researeh. From prelimínary results obtaíned through the
FertBrasil network, we can foresee new pertnerships arriving, along with .
new product demands at national and regional sca,les.The interaction of
multidísciplinary teams has increasingly promoted a relevant revision on
-research approaches, formulation processes, and operational practices;
providing new solutíons to technical and scientífic questions. We believe
that those actions conso/idate technological innovation processes based
upon an ímproved scientifíc knowledge.
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