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1. A simples mistura entre matéria orgânica e fertilizantes minerais resulta em um 

fertilizante organomineral. MITO 

 

De acordo com a Instrução Normativa nº 25, de 23 de julho de 2009, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), fertilizante 

organomineral é a mistura física ou combinação de fertilizantes minerais e orgânicos. 

Os fertilizantes organominerais devem respeitar especificações e garantias 

exigidas pelo MAPA, sendo que para produtos sólidos são estabelecidos os seguintes 

parâmetros: mínimo de 8% de carbono orgânico, máximo de 30% de umidade, 

capacidade de troca de cátions (CTC) mínima de 80 mmolc kg
-1

 e no mínimo 10% de 

macronutrientes declarados para os produtos com macronutrientes primários.  

  Para produtos fluidos, as especificações são: mínimo de 3% de carbono orgânico 

e no mínimo 3% dos macronutrientes primários declarados para os produtos com 

macronutrientes primários. 

 

2. Todos os fertilizantes organominerais sólidos são iguais. MITO 

 

  Atualmente, existem diferentes tipos de fertilizantes organominerais disponíveis 

no mercado. Esse setor teve início com a elaboração dos fertilizantes organominerais 

farelados, que são obtidos a partir da mistura física de fertilizantes minerais e matéria 

orgânica após passarem pelos processos de compostagem e moagem. 

Este organomineral tem sido muito recomendado para a cultura do café com 

aplicação a lanço e em área total.  

Entretanto, com o intuito de ampliar o mercado e aplicabilidade para outras 

culturas, passou-se a processar a matéria orgânica na forma de grânulo ou pellet para 

que pudesse ser misturada junto aos grânulos dos fertilizantes minerais. 

Assim, foram obtidos os fertilizantes organominerais com mistura de 

grânulos, quando a matéria orgânica é granulada, e os fertilizantes organominerais 

com mistura de grânulos minerais e matéria orgânica peletizada. 

  Como uma última forma de especialização dos organominerais, passou-se a 

trabalhar na elaboração destes fertilizantes de maneira mais tecnológica. 

Para isso, após os processos de moagem e mistura das fontes minerais e da 

matriz orgânica, realizaram-se processos de granulação ou peletização, resultando nos 

fertilizantes organominerais granulados e fertilizantes organominerais peletizados, 

em que ambos possuem fertilizantes minerais e orgânicos em seus grânulos ou pellets. 



Além dos critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 25, a Instrução 

Normativa nº 46, de 22 de novembro de 2016 (MAPA, 2016), estabelece que os 

fertilizantes organominerais granulados e peletizados devem atender as especificações 

quanto a sua natureza física, como por exemplo garantia granulométrica.  

Desta forma, a legislação assegura que como requisito mínimo para garantia da 

qualidade do fertilizante oganomineral em grânulos, o máximo de partículas passantes a 

1 mm é de 5%, ou seja, teor máximo para finos. 

A Figura 1 apresenta as diferentes formas de obtenção dos fertilizantes 

organominerais sólidos presentes no mercado. 

 
Figura 1. Tipos de fertilizantes organominerais sólidos. 

As fábricas de fertilizantes organominerais menos especializadas produzem 

principalmente os fertilizantes organominerais farelados, pois seu processo de 

elaboração é mais simples. 

Esses fabricantes trabalham com fontes de nutrientes que não apresentam 

grandes possibilidades de perdas durante o processo de elaboração do organomineral, a 

exemplo de fontes fosfatadas, que podem ser trabalhadas em maior umidade por não ter 

perdas por volatilização como acontece com as fontes nitrogenadas.  

Os fertilizantes organominerais granulados ou peletizados são fornecidos por 

empresas de organominerais mais especializadas, que conseguem processar as fontes 

minerais e orgânicas de forma mais variada, permitindo inclusive trabalhar com fontes 

nitrogenadas que exigem maior nível de tecnologia quanto às etapas de formulação.  

Dessa forma, nota-se que as inovações tecnológicas para o organomineral estão 

além da simples mistura das fontes minerais e orgânicas.  

No mercado existem diferentes tipos de fertilizantes organominerais 

disponibilizados por muitas empresas que se diferenciam pelo grau de tecnologia, 

principalmente no que se refere à peletização. 

 



    
Fertilizante organomineral peletizado. Fotos: VigorFert 

 

      
    Fertilizante organomineral farelado. Fotos: VigorFert 

 

3. O fertilizante organomineral contém alta quantidade de carbono. VERDADE 

 

 Para o registro do fertilizante no MAPA (2009), os fertilizantes organominerais 

para aplicação no solo devem conter no mínimo 8% de carbono orgânico, quando 

estiverem na forma sólida, e no mínimo 3%, quando forem fertilizantes fluidos.  

Esses valores podem mudar para porcentagens ainda maiores em função da 

matriz orgânica utilizada para composição do fertilizante organomineral sólido, 

variando normalmente entre 9 a 14%.  

Isso ocorre em função das caraterísticas presentes na matéria orgânica escolhida 

(vegetal, animal ou agroindustrial), do processo de compostagem, da quantidade 

utilizada na formulação, bem como dos processos de estabilização biológica realizados 

sobre estes materiais.  

 

4. É possível elaborar um fertilizante organomineral altamente concentrado a 

semelhança das formulações minerais. MITO 

 

 Como organominerais devem apresentar um mínimo de concentração de carbono 

oriundo da fração orgânica (MAPA, 2009), os formulados possuem menor espaço para 



as fontes minerais, o que leva a produção de fertilizantes organominerais menos 

concentrados que os fertilizantes exclusivamente minerais. 

 

5. O produtor ao adquirir um fertilizante organomineral está transportando 

grande quantidade de água. MITO 

 

   A quantidade máxima de umidade permitida nos fertilizantes organominerais 

sólidos para aplicação no solo é de 30% (MAPA, 2009). Porém, os fertilizantes 

organominerais sempre apresentam umidade inferior, especificamente quando se tratam 

de organominerais granulados e peletizados. 

  Isso porque os processos de peletização ou granulação do fertilizante 

organomineral exigem baixa umidade para garantir a qualidade física dos produtos e 

atender às exigências da legislação.  

Como exemplo, ao se optar pela utilização de ureia no organomineral, faz-se a 

secagem da matéria orgânica a valores inferiores a 8% para que a mistura de um 

material mais úmido com a ureia não resulte em perdas por volatilização.  

Assim, na fábrica, existe o desafio de se trabalhar com secadores adequados que 

processem as matérias primas dentro de uma faixa adequada de temperatura que permita 

a secagem eficiente da matéria orgânica sem prejudicar os microrganismos e o carbono.  

A umidade da matéria orgânica influencia diretamente nos parâmetros físicos, 

como dureza dos grânulos e pellets, sendo a dureza considerada ideal para 

aplicabilidade no campo, maior que 6 kgf cm
-2

.  

A dureza também influencia no período de liberação dos nutrientes, chamado de 

slow release ou liberação gradual, atendendo a demanda da cultura, durante seu ciclo.  

 Assim, o máximo de umidade encontrado em fertilizantes organominerais 

especializados (peletizados e granulados) é na realidade muito menor que o determinado 

na legislação, apresentando teores de umidade inferiores a 10%. 

   Diante disso, o produtor precisa se informar sobre a qualidade e procedência do 

fertilizante adquirido.  

 

6. Existem diferentes matrizes orgânicas para se fazer um fertilizante 

organomineral. VERDADE 

 

  Os fertilizantes organominerais podem ser produzidos a partir de matéria 

orgânica vegetal, animal ou agroindustrial. Segundo Benites (2011), os fertilizantes 

organominerais podem ser fabricados a partir de estercos, turfa, resíduos da indústria 

sucroalcooleira, farinhas de ossos e sangue, tortas diversas e resíduos agroindustriais. 

É importante que o produtor avalie as características da matriz orgânica utilizada 

para a fabricação do organomineral evitando adquirir fertilizantes com matéria orgânica 

compostada inadequadamente, com baixos teores de nutrientes, carbono orgânico 

instável e contaminações químicas, a exemplo de metais pesados, e biológicas, como 

proliferação de microrganismos indesejáveis e plantas espontâneas.  

Assim, é preciso priorizar por fontes de matéria orgânica que estejam 

bioestabilizadas, com relação adequada de carbono e nitrogênio, além de conter outros 



elementos importantes, como macro e micronutrientes, substâncias húmicas, 

aminoácidos e hormônios. 

Esses fatores devem ser avaliados para se determinar a fonte e quantidade de 

matéria orgânica que será utilizada na mistura com os fertilizantes minerais, compondo 

o organomineral, para que as suas proporções atendam às exigências das culturas às 

quais eles serão recomendados, além de trazer benefícios ao solo. 

 

7. É possível reduzir doses de NPK de forma viável com o uso de fertilizantes 

organominerais. VERDADE 

 

A redução de dose com o uso de fertilizantes organominerais é possível devido 

ao aumento da eficiência de absorção de nutrientes pelas plantas.  

Isso ocorre em função da minimização das perdas, principalmente pelos 

processos de volatilização e lixiviação de nitrogênio, fixação e precipitação do fósforo e 

lixiviação do potássio.  

As perdas de nutrientes aplicados ao solo são observadas de forma muito intensa 

quando se utiliza fontes exclusivamente minerais, o que faz o aproveitamento dos 

nutrientes dessas fontes ser considerado muito baixo, principalmente em solos de 

cerrado. Essas circunstâncias resultam na necessidade de aplicação de altas doses para o 

suprimento nutricional das culturas.  

Estima-se que o aproveitamento de nitrogênio com fontes minerais é de até 50%, 

do fósforo de até 20% e do potássio de até 60%, do que é aplicado. Em contrapartida, os 

fertilizantes organominerais aumentam o aproveitamento dos nutrientes em até 70% 

para o nitrogênio, 50% para o fósforo e de 80% para o potássio (Levrero, 2010). 

O aumento na eficiência de aproveitamento dos nutrientes pelas plantas, com a 

utilização de organominerais, ocorre em função da proteção que a matéria orgânica 

exerce sobre a fração mineral, garantindo que os nutrientes fiquem menos expostos aos 

processos de perdas como as chuvas e cargas do solo.  

Como consequência, há liberação gradativa de nutrientes durante o ciclo da 

cultura e maior aproveitamento do fertilizante pelas plantas. 

 Assim, a aplicação de fertilizante organomineral permite reduzir dose de forma 

viável e eficiente desde que também sejam consideradas as condições de cultivo e as 

exigências da cultura.  

 

8. Os fertilizantes organominerais podem ser aplicados em qualquer cultura. 

VERDADE 

 

  Como são usadas fontes de fertilizantes minerais para a composição dos 

fertilizantes organominerais, consegue-se obter formulações que supram diversas 

necessidades nutricionais, o que possibilita sua aplicação em qualquer cultura.  

  No entanto, as formulações devem atender as normativas estabelecidas pelo 

MAPA e precisam ser posicionadas adequadamente para o melhor aproveitamento pelas 

plantas durante todo o seu ciclo. 



  Experimentos científicos com diversas culturas tem comprovado a eficiência e 

aumento de produtividade com o uso de fontes organominerais.  

  Dentre as principais culturas que se tem aplicado estes fertilizantes estão a soja, 

milho, café, feijão, cana-de-açúcar, alho, cebola, tomate, batata, cenoura, amendoim, 

sorgo e arroz. 

  Os fertilizantes organominerais, podem ser aplicados à lanço, no sulco de 

semeadura, incorporado, via foliar e fertirrigação. Destacando-se que os parâmetros 

físicos dos fertilizantes estão diretamente associados a uma eficiente e assertiva 

aplicabilidade nas diversas culturas.  

  Para produtos sólidos (farelados, granulados e peletizados), os fatores que mais 

interferem na aplicabilidade do organomineral são granulometria, umidade e dureza, 

sendo de extrema importância para a qualidade final e rendimento operacional. 

  Para melhor aplicabilidade em sulco de semeadura, através de plantadeira, 

alguns produtores têm utilizado em sistema fertisystem roscas com duas polegadas entre 

helicoides, proporcionando melhor aplicabilidade, menores danos na estrutura do 

fertilizante (peletizado ou granulado) e menor teor de finos por quebramento.  

  Estes finos, que podem obstruir as roscas, levam a variação na aplicação do 

fertilizante, como também danifica o implemento.  

  Para os produtos líquidos, fatores como viscosidade e tensão superficial, são 

aspectos importantes a serem observados, pois estão diretamente relacionados com o 

sucesso da aplicação. 

 

9. Existem pesquisas fundamentadas a respeito da eficiência agronômica dos 

fertilizantes organominerais. VERDADE 

 

  O termo fertilizante organomineral apareceu pela primeira vez na legislação 

brasileira no Decreto 86.955, de 18 de fevereiro de 1982 (BRASIL, 1983). Apesar 

disso, as pesquisas com organominerais só começaram a ganhar força a partir do ano de 

2000.  

  Atualmente, existem várias pesquisas que mostram que a substituição da 

adubação mineral tradicional pela adubação organomineral, além de ser viável, pode ser 

mais vantajosa para o sistema solo-planta e consequentemente para o produtor.  

  Pesquisas com hortifrúti, que comparam o fertilizante mineral com o 

organomineral, mostram que a redução de doses do organomineral pode proporcionar 

produtividades semelhantes a 100% da fonte exclusivamente mineral.  

   Isso foi observado no cultivo de alho ao reduzir em 20% a dose do 

organomineral (Justino Neto, 2018) e cultivo de inverno de batata (Cardoso et al., 2017) 

e também cebola (Luz et al., 2018), com redução de 60%. 

  Em banana, a redução de 40% do organomineral resultou em desenvolvimento 

de mudas semelhante ao mineral (Caron et al., 2017).  

  Outras pesquisas mostram a superioridade do organomineral em relação à 

adubação química, a exemplo de: tomate industrial, em que obteve-se maior 

desenvolvimento  das plantas e aumento de 15% no número de frutos por planta 

(Almeida, 2017); cebola, com maior produtividade de bulbos do tipo pirulito e menor 



descarte (Luz et al., 2018); batata cultivada no período das águas, com aumento de 22% 

na produtividade total de tubérculos (Cardoso et al., 2017); e alface; com aumento de 

15% na massa fresca comercial (Zandonadi et al., 2018). 

Em soja, o organomineral foi semelhante ao mineral na produtividade das 

plantas (Costa et al., 2018; Lana et al., 2019a), porém, outros trabalhos mostram o 

organomineral superior ao mineral para produtividade (Duarte et al., 2013; Alane, 2015, 

Nunes; Corrêa, 2015) e crescimento de plantas (Silva, 2017). 

Em pesquisa com milho, Lana et al. (2019b) observaram que a aplicação de 

nitrogênio por meio de um fertilizante organomineral peletizado, em cobertura e a 

lanço, proporcionou produtividade igual ao uso de ureia convencional, incluindo 

aplicações de doses reduzidas do organomineral.  

Quanto a característica de crescimento inicial do milho, Magela et al. (2019), 

constataram resultados semelhantes e/ou superiores com a aplicação do organomineral 

em relação a adubação exclusivamente mineral. 

De acordo com Franco (2019), fertilizantes Organomineral Biochar, 

Organomineral Torta de Filtro e o Composto orgânico a base de Torta de Filtro 

apresentaram maior eficiência agronômica para crescimento e desenvolvimento de 

plantas de milho em relação à fonte mineral. 

Este mesmo autor também constatou que o fertilizante Organomineral Torta + 

Substâncias húmicas mostrou-se mais eficiente na cultura do milho, podendo substituir 

o fertilizante mineral e apresentar até 26% a mais de eficiência na produção de massa 

seca de plantas. 

Em sorgo, Oliveira et al. (2017) verificaram que fertilizantes organominerais 

proporcionaram aumento na biomassa vegetal, altura de planta e diâmetro de colmo em 

relação ao uso de fonte exclusivamente mineral.  

Para o cafeeiro, o desenvolvimento inicial foi maior com o uso do organomineral 

quando comparado ao mineral (Candido et al., 2013), porém as duas fontes de 

fertilizante apresentaram resultado semelhante para a produtividade (Sandy; Queiroz, 

2018).  

Carmo et al. (2014) observaram que o fertilizante organomineral proporcionou 

maiores acúmulos de macro e micronutrientes na parte aérea do cafeeiro em relação a 

outras fontes de fósforo: superfosfato simples, fosfato natural, termofosfato magnesiano 

e fosfato natural com torta de filtro. 

 Esses são alguns exemplos de pesquisas desenvolvidas sobre a eficiência 

agronômica dos fertilizantes organominerais. Entretanto, existem muitos outros 

trabalhos com resultados científicos e também de campo (em áreas de produtor), 

demostrando o efeito positivo da aplicação dos organominerais em diversas culturas.  

Esses trabalhos podem ser encontrados em revistas científicas, revistas de 

extensão e sites de órgãos que desenvolvem inovações tecnológicas focada na geração 

de conhecimento para o setor agropecuário, como a EMBRAPA. Além de currículos de 

profissionais que atuam nesta área, como técnicos, professores e alunos de pós-

graduação. 

 



10. A aplicação de baixas quantidades de matéria orgânica no sulco de plantio 

através do uso de organomineral não ocasiona melhorias nas características do 

solo. MITO  

 

  O principal objetivo do fertilizante organomineral não é aumentar 

quantitativamente a matéria orgânica do solo através da matriz orgânica de sua 

composição e sim promover um efeito de condicionador de solo.   

  Com a aplicação de fontes organominerais são observadas melhorias sobre as 

características químicas, físicas e biológicas do solo, in loco, e como consequência, 

sobre o desenvolvimento das plantas.  

  Como efeito condicionador do solo, o organomineral por meio da matriz 

orgânica, aumenta a superfície específica e CTC do solo, fornece macro e 

micronutrientes, promove a complexação de substâncias tóxicas, melhora a agregação 

de partículas do solo e com isso reduz a densidade e melhora a circulação de água e ar, 

além de favorecer a biota do solo (Andreote, 2018; Caron et al., 2015; Cruz et al., 

2017).  

 

11. Existem pesquisas fundamentadas com fertilizantes organominerais a respeito 

dos seus benefícios para as características do solo. VERDADE 

 

A maioria das pesquisas está relacionada aos benefícios do organomineral para 

as características químicas do solo, mas também existem pesquisas que mostram os seus 

benefícios às características físicas e biológicas. 

A combinação entre a fonte de adubo mineral e orgânico disponibiliza nutrientes 

de maneira mais equilibrada às plantas, pois favorecem o aumento da capacidade de 

troca de cátions (Moreira, 2018). 

O húmus do material orgânico é capaz de adsorver eletrostaticamente cátions 

como o potássio, cálcio e magnésio, dificultando a lavagem desses nutrientes pela água 

da chuva que atravessa o perfil do solo e cedendo-os posteriormente às raízes das 

plantas (Kiehl, 2010).  

A decomposição e mineralização da matéria orgânica, presente no 

organomineral, também fornecem nutrientes para as plantas, além de controlar a toxidez 

causada por alguns elementos no solo, por meio da complexação de substâncias tóxicas 

(Cruz et al., 2017). 

O organomineral também contribui para a estabilidade do pH, devido ao 

tamponamento do solo promovido pela matéria orgânica (Moreira, 2018), o que reduz 

os gastos com aplicação de calcário.  

Além disso, favorece a redução momentânea da fixação de fósforo, em virtude 

da presença de maior quantidade de ânions orgânicos nos grânulos de fertilizantes 

organominerais, que competem pelos sítios de adsorção de fósforo, favorecendo a 

absorção pelas plantas (Benites et al., 2010).  

Com relação às características biológicas e físicas do solo, as pesquisas mostram 

que os benefícios dos organominerais se devem a presença da matéria orgânica em sua 

composição, que serve de alimento para a macro e mesofauna (Krolow, 2011) e para os 



microrganismos, aumentando a sua proliferação e biodiversidade (Souza; Resende, 

2003; Ferreira, 2012). 

O organomineral também melhora a distribuição das partículas e agregados do 

solo, o que favorece a infiltração de água e raízes, aeração e armazenamento de água, 

além de reduzir a pegajosidade e plasticidade, tornando o manejo mais fácil e 

contribuindo para uma maior resistência aos processos de erosão (Oshunsanya; 

Akinrinola, 2013). 

 

12. A matéria orgânica utilizada para a produção dos fertilizantes organominerais 

contém substâncias ou componentes benéficos às plantas. VERDADE 

 

  Além de fornecer nutrientes por meio das fontes minerais presentes no 

organomineral, a matriz orgânica do fertilizante também pode fornecer substâncias 

húmicas (ácido húmico, fúlvico e humina) e substâncias não húmicas como lipídios, 

carboidratos, proteínas, pigmentos, aminoácidos (aproximadamente 20 tipos), 

hormônios (auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico) e macro e 

micronutrientes.  

  Todos esses componentes podem ser fornecidos em maior ou menor quantidade 

de acordo com a origem da matéria orgânica do fertilizante organomineral, podendo 

proporcionar melhorias nos aspectos fisiológicos das plantas. 

  Como exemplo, a pesquisa de Silva (2017) demonstrou que com o uso de 

fertilizantes organominerais tem-se aumento na atuação da enzima catalase que é 

indispensável para a desintoxicação de espécies reativas de oxigênio em condições de 

estresse.   

 

13. A qualidade da compostagem influencia no fertilizante organomineral. 

VERDADE  

 

A compostagem é uma tecnologia capaz de transformar resíduos sólidos 

orgânicos em um produto orgânico com características de condicionador de solo e/ou 

fertilizante para ser usado de forma segura na agricultura. É uma ferramenta de 

valorização, tratamento, transformação e reciclagem dos resíduos (Matias, 2019).  

Trata-se de um processo biológico de transformação parcialmente controlado da 

matéria orgânica crua em substâncias húmicas, estabilizadas, higienizadas, com 

propriedades e características diferentes do material que lhe deu origem (Torres; Tarifa, 

2012). 

A qualidade do fertilizante organomineral está diretamente relacionada com a 

qualidade da compostagem. Assim, para que o processo de compostagem ocorra de 

maneira adequada é necessário estar atento a uma série de fatores. 

Para promover uma compostagem de forma rápida e eficiente, a relação entre 

carbono e nitrogênio dos resíduos deve ser entre 26/1 e 35/1. 

O local de montagem das pilhas de matéria prima deve ser limpo e ligeiramente 

inclinado, para facilitar escoamento de líquidos. 

O tamanho das partículas e umidade também precisam ser observados, pois 



partículas muito finas podem levar a compactação, enquanto que resíduos maiores 

retardam o processo de decomposição.  

Para a umidade, o adequado é estar entre 40 e 60 %, pois nessa faixa garante-se 

que haja atividade microbiana sem comprometimento da aeração da massa.  

O oxigênio é fundamental para a oxigenação biológica e o controle da 

temperatura deve ser monitorado constantemente, pois o processo fermentativo gera 

calor (Torres; Tarifa, 2012). 

Assim, é fundamental que a compostagem seja realizada dentro dos padrões de 

qualidade necessários para o alcance de uma matriz orgânica bioestabilizada para que a 

produção do organomineral também seja de qualidade.  

Uma compostagem inadequada pode levar a fermentação da matéria orgânica, 

contaminação microbiológica e também por metais pesados, podendo ser fonte de 

doenças.  

 

14. O fertilizante organomineral pode ser inadequado e ineficiente. VERDADE 

 

Como qualquer outro fertilizante, a eficiência do organomineral está associada 

ao seu processo de fabricação e aplicação no campo, por isso alguns fatores podem 

prejudicar o seu aproveitamento pelas plantas e também o meio ambiente.  

Alguns fatores que contribuem para que o fertilizante organomineral seja 

ineficiente e inadequado incluem posicionamento de uma formulação não compatível 

para a cultura e exageros na redução dos teores de nutrientes, principalmente quando se 

reduz além do que já foi comprovado cientificamente.  

  A dureza do produto peletizado ou granulado pode interferir diretamente na 

aplicabilidade e na curva de liberação dos nutrientes durante o ciclo da cultura.  

  Quanto a relação C:N, organominerais que apresenta alta relação, tem por 

característica consumir o nitrogênio que seria disponibilizado para as plantas para 

bioestabilização do carbono. 

  A presença de metais pesados e contaminantes pode comprometer a microbiota 

do solo, como também prejudicar o desenvolvimento da cultura. 

  A umidade é outro fator de extrema importância na operação de aplicação e 

também pode prejudicar com perdas por volatilização da ureia, quando presente no 

fertilizante organomineral. 

  Destaca-se que o controle da compostagem e dos parâmetros do processo 

industrial (secagem, matérias primas minerais) também são de suma importância para 

obtenção de resultados satisfatórios, que atendam a necessidade da cultura e expectativa 

dos produtores.  

  Sendo assim, recomenda-se buscar sempre a aquisição de fertilizantes 

organominerais por meio de empresas credenciadas ao MAPA e que certifiquem a 

qualidade do produto comercializado. 

 

 

 

 



15. Existem vantagens na utilização do fertilizante organomineral. VERDADE 

 

O mercado de fertilizantes organominerais está em plena expansão por 

apresentar ganhos no âmbito econômico, social e ambiental.  

Isso porque o uso do organomineral possibilita menor dependência de 

fertilizantes do mercado externo e o produtor consegue obter maior lucro devido a 

melhorias na produção e qualidade do produto.  

No âmbito social, o organomineral é importante, pois gera empregos e fomenta a 

economia. 

Além disso, fertilizantes organominerais possuem a característica de reutilizar 

resíduos orgânicos, que podem ser passivos ambientais. 

Assim, a aplicação desses ferttilizantes é uma prática sustentável, pois reduz 

impactos ambientais e diminui o uso de fontes minerais esgotáveis.   
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