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ADUBAÇÃO ANTECIPADA 
A crescente demanda mundial por alimentos e 

matérias-primas exige que o sistema agrícola seja cada 
vez mais eficiente, tanto na quantidade e qualidade do 
que é produzido, quanto nos custos de produção. Nesse 
contexto, há uma busca por novas formas de manejo 
que permitam que esse objetivo seja alcançado. Dentre 
muitos assuntos, a prática da adubação é um dos mais 
discutidos, pois ainda há muita divergência sobre quando 
e como adubar. Atualmente, uma técnica que está sendo 
muito usada e merece atenção, é a adubação antecipada, 
que consiste na aplicação, em pré-semeadura, dos 
nutrientes que seriam fornecidos nas adubações de 
plantio e cobertura, podendo ser realizada no cultivo do 
milho para as mais diversas finalidades (silagem, grãos, 
milho-verde, etc.). Dessa forma, aumenta-se o rendimento 
operacional da semeadora, pois reduz-se o tempo de 
parada para abastecimento, reduzindo também o número 
de conjuntos trator-semeadora e os custos operacionais, 
o que gera aumento na receita líquida se comparado ao 
sistema tradicional. Além disso, a eliminação da adubação 
de cobertura traz benefícios à qualidade do “stand” da 
lavoura, uma vez que a entrada de maquinário após o 
estabelecimento da cultura para realizar essa operação 
resulta no pisoteio e consequente perda de plantas.

Para que o verdadeiro propósito da adubação 
antecipada seja atingido, toda a quantidade de nitrogênio 
(N), fósforo (P) e potássio (K) requerida pelas culturas, 
deveria ser aplicada ao solo antes da semeadura. Entretanto, 
muitos produtores ainda não adotaram totalmente a 
essência dessa prática, antecipando apenas um ou dois 
dos nutrientes citados e o restante fornecido no plantio ou 
até mesmo em cobertura, comprometendo vários objetivos 
da adubação antecipada, seja por falta de conhecimento 
sobre a técnica ou por limitações em sua propriedade. O 
ideal seria realizar a aplicação a lanço, antes do plantio, 
de um fertilizante formulado que atendesse às demandas 
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nutricionais de N, P e K da cultura que será plantada e que utilizasse fontes 
que são menos sujeitas às perdas causadas pela interação com o solo e com 
os fatores climáticos. Assim, aumenta-se significativamente o rendimento 
do maquinário, reduzindo os custos. Porém, deve-se também garantir o 
aproveitamento dos nutrientes aplicados, recomendando-se, em alguns 
casos, onde as características do terreno exigirem, optar pela incorporação 
do fertilizante. 

Com relação às fontes dos nutrientes, o produtor deve optar pela que 
ofereça maior proteção contra os fatores climáticos e interações com o solo e 
que também apresente custo favorável. No caso do N, deve-se avaliar quais 
os riscos envolvidos, pois cada uma das diferentes fontes desse nutriente  
possuem vantagens e desvantagens específicas. A ureia quando aplicada 
sobre a superfície do solo pode sofrer grandes perdas por volatilização já o 
nitrato de amônio apresenta menores perdas por volatilização, mas possui 
custo mais elevado e pode ser perdido com mais facilidade por lixiviação, 
principalmente em situações de alta pluviosidade e solos mais arenosos e o 
sulfato de amônio, apesar de ser mais caro que a ureia, tem menores perdas 
por volatilização e está menos sujeito à lixiviação, se comparado ao nitrato de 
amônio, além de conter enxofre. Assim, para a escolha da fonte de N, deve-
se considerar a forma de aplicação, o tipo de solo e as condições climáticas 
no momento da aplicação. Já no caso do P e do K, suas fontes mais usuais 
não apresentam grandes diferenças perante os fatores causadores de 
perdas. Deve-se, então, optar pelo que apresente custo menor por unidade 
de P solúvel, por exemplo, mono amônio fosfato, superfosfato simples e 
superfosfato triplo para o P, e o cloreto de potássio para o K.

Devido às complexas interações do N no solo, sua aplicação 
antecipada ainda não é tão difundida quando comparada à P e K. Outro fator 
que contribui para que a aplicação antecipada de P e K seja mais comumente 
vista e estudada é a adoção do uso de inoculantes na cultura da soja, o que 
eliminou a adubação nitrogenada em seu cultivo.

Firmino e colaboradores em trabalho realizado no campo experimental 
do curso de agronomia do Uniaraxá – MG, verificaram que o desenvolvimento 
e a produção do milho, quando se aplicou ureia incorporada a cinco 
centímetros de profundidade dez dias antes do plantio, foi semelhante ao 
sistema tradicional, mostrando que essa alternativa pode ser usada no 
cultivo do milho nessa região. Resultados semelhantes, porém com o feijão, 
foram observados por outros autores, sendo que a época de aplicação do 
fertilizante nitrogenado não influenciou os parâmetros biométricos das plantas, 
utilizando ureia como fonte de nitrogênio, incorporada a cinco centímetros de 
profundidade, realizando aplicações antecipadas com cinco e dez dias antes 
do plantio. Guareschi e colaboradores também não observaram diferença 
entre a adubação fosfatada e potássica em semeadura e a lanço antecipada, 
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para a cultura da soja cultivada em Rio Verde – GO. É importante ressaltar 
que quanto mais próximo do plantio for realizada a adubação antecipada, 
menor será o risco de perda dos nutrientes pela menor exposição aos fatores 
ambientais.

Apesar de os estudos mostrarem que a adubação antecipada pode 
ser uma alternativa, é necessário que esta seja efetuada de maneira bastante 
criteriosa, para que não se torne fonte de problemas que podem resultar em 
prejuízos na safra e impactos ambientais. Os fertilizantes, ao serem aplicados 
ao solo, estão sujeitos a inúmeras interações físicas e químicas, tais como 
lixiviação, volatilização, fixação e imobilização, dependendo do nutriente e da 
fonte utilizada e também das características do solo. Cantarella e Duarte são 
pesquisadores e afirmam que a aplicação antecipada do nitrogênio pode ser 
uma prática de risco em solos arenosos, devido a sua maior suscetibilidade 
a perdas por lixiviação. Kurihara e Hernani também afirmam que a adubação 
antecipada só deve ser feita em solos com alta fertilidade e com teores 
de P e K acima dos níveis críticos; caso contrário, isso pode interferir na 
disponibilidade desses nutrientes às plantas e comprometer a sua produção. 
Assim, a adubação antecipada teria a finalidade de repor os nutrientes que 
serão exportados, mantendo a fertilidade do solo, uma vez que a cultura 
implantada usará os nutrientes já existentes no solo. 

Para que a eficiência da adubação antecipada seja garantida, além de 
seguir os cuidados citados acima, temos ainda duas ferramentas importantes 
que podem colaborar com essa técnica, o sistema de plantio direto (SPD) e 
os fertilizantes de liberação controlada.

Adubação antecipada no SPD

No sistema de plantio direto, usando-se o método de adubação 
tradicional, a quantidade de N recomendada na semeadura pode ser 
insuficiente para atender às exigências nutricionais das plantas nos 
estádios iniciais devido à carência de N na fase inicial causada pelo efeito 
da imobilização do N mineral.  Dessa forma, a adubação antecipada pode 
ser uma solução para esse problema. O N aplicado antecipadamente pode 
ser momentaneamente imobilizado pela matéria orgânica, sobretudo pelos 
resíduos com alta relação carbono / nitrogênio (C/N), mas como teve sua 
aplicação antecipada, há tempo suficiente para que se torne disponível para 
a cultura subsequente.

Nota-se que há um benefício mútuo entre essas duas técnicas. 
Assim como a adubação antecipada soluciona o problema causado pela 
imobilização do nitrogênio, o SPD, por sua vez, contribui para a melhoria 
da fertilidade do solo, possibilitando, assim, que fósforo e potássio também 
sejam aplicados antecipadamente, com segurança. Além disso, o SPD 
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possibilita um sistema produtivo mais sustentável, reduzindo a liberação de 
carbono para a atmosfera, devido à cobertura do solo pela palha, e também 
reduzindo a emissão de gases dos combustíveis fósseis pela diminuição das 
operações mecanizadas.

Outro aspecto positivo que a adubação antecipada pode trazer ao 
SPD é propiciar maior produção de massa das plantas de cobertura. Quando 
se adota o SPD, uma maneira de se antecipar a adubação é aplicando 
parte do fertilizante ainda no cultivo da cobertura verde, o que possibilita 
o melhor desenvolvimento dessas plantas, produzindo uma boa palhada. 
Em um estudo conduzido pela Embrapa Solos, em Turvelândia – GO, após 
um cultivo de soja, foi feito o plantio do milheto na primavera e algodão no 
verão. Foram feitas comparações entre as adubações, antecipada realizada 
ainda no cultivo do milheto e na linha de plantio do algodão. Os resultados 
do experimento mostraram que a adubação potássica realizada durante 
o cultivo do milheto foi benéfica, pois estimulou a produção de fitomassa. 
O milheto respondeu com um aumento de 45% de produção de matéria 
seca. Verificou-se também outra vantagem do sistema, pois para atingir 
produtividades próximas daquelas com a antecipação, o produtor deveria 
optar por 2 parcelamentos, o que tornaria o custo de produção mais alto. 

É importante ressaltar que no SPD a cobertura verde também 
tornará mais eficiente a ciclagem de nutrientes, reforçando a ideia de que 
a adubação tenha a finalidade de manter a fertilidade do solo em níveis 
satisfatórios. Assim, podemos afirmar que a adoção do SPD, juntamente com 
a antecipação da adubação, possibilita uma ação sistêmica, e não apenas 
pontual como no sistema tradicional.

Fertilizantes de liberação controlada

Levando em conta que a prática da adubação antecipada faz com 
que os fertilizantes aplicados permaneçam por mais tempo expostos aos 
agentes químicos e físicos responsáveis pelas perdas em sua eficiência e 
também por possíveis impactos ambientais, o uso de fertilizantes de liberação 
controlada ou revestidos, pode contribuir muito para que esses problemas 
sejam minimizados. 

Os fertilizantes de liberação controlada são recobertos por substâncias 
orgânicas, inorgânicas ou resinas sintéticas. Tais substâncias são, em sua 
maioria, derivadas de ureia, como poliamidas, de enxofre elementar ou, 
ainda, de polímeros das mais diversas naturezas. A espessura e a natureza 
química da resina de recobrimento, a quantidade de microfissuras em sua 
superfície e o tamanho do grânulo do fertilizante determinam a taxa de 
liberação de nutrientes ao longo do tempo. O emprego desses fertilizantes 
tem por finalidade disponibilizar os nutrientes para as culturas por um período 
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de tempo mais longo, na medida da necessidade da planta, otimizando a 
absorção e reduzindo as perdas.

As principais vantagens dos fertilizantes de liberação controlada são: 
fornecimento regular e contínuo de nutrientes na época necessária para as 
plantas; menor frequência de aplicações; redução de perdas de nutrientes 
por lixiviação, desnitrificação, imobilização e ainda volatilização; eliminação 
de danos causados às sementes e raízes por altas concentrações de sais; 
maior praticidade no manuseio de fertilizantes; redução da poluição ambiental 
pelo nitrato e redução nos custos de produção. 

Fukuda e colaboradores verificaram a viabilidade da aplicação a 
lanço de ureia revestida por polímeros antecipadamente à semeadura, em 
relação à técnica tradicional de adubação de plantio e cobertura. Em outro 
estudo desenvolvido por Guareschi e colaboradores, a aplicação a lanço 
de superfosfato triplo e cloreto de potássio, revestidos por polímeros, 15 
dias antes da semeadura, conferiu maior produção de massa seca, número 
de vagens por planta e produtividade de grãos de soja em relação aos 
fertilizantes convencionais. Sendo assim, percebe-se que os fertilizantes 
revestidos por polímeros são mais eficientes para garantir a nutrição mineral 
das plantas quando se visa a uma aplicação antecipada à semeadura.

Apesar do grande potencial dos fertilizantes de liberação controlada 
para aumentar a eficiência de aproveitamento dos nutrientes, o uso de 
tais produtos ainda é limitado por apresentar custos mais altos quando 
comparados aos fertilizantes convencionais. Por isso, um maior número 
de estudos deve ser realizado, avaliando-se a eficiência da adubação 
antecipada, assim como os fertilizantes de liberação controlada, nas mais 
variadas culturas, envolvendo-se nitrogênio, fósforo e potássio, para que os 
benefícios dessa técnica sejam aproveitados ao máximo.
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