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ADUBAÇÃO VERDE: UM PASSO PARA 
UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Há décadas, a fertilização do solo, em busca da 
maior produção em lavouras, vem sendo utilizada por 
produtores rurais. Os adubos verdes são uma valiosa 
fonte de nutrientes que proporcionam à cultura implantada 
rendimentos em produção de forma ecologicamente 
correta, além de melhorar as características químicas, 
físicas e biológicas do solo. 

A revolução verde ficou marcada pela expansão 
e modernização da agricultura nacional, porém houve 
consequências negativas como o empobrecimento do 
solo, aumento da erosão, aumento de custos, entre 
outros, devido à ausência de práticas conservacionistas. 
O discurso pela agricultura sustentável tem ressuscitado 
práticas como adubação orgânica, cultivo mínimo, rotação 
de culturas e adubação verde. 

Prática conservacionista, a adubação verde 
consiste no cultivo de certas espécies de plantas que são 
incorporadas ou mantidas na superfície do solo, geralmente 
antes de produzir sementes, com a finalidade de aumentar 
ou assegurar a capacidade produtiva do solo.  A proteção 
proporcionada pela palha sobre a terra, além de funcionar 
como barreira física à chuva e raios solares, fornece 
condições para o incremento da vida no solo. E ainda 
disponibiliza nutrientes para a cultura que será plantada 
em seguida. 

Leguminosas

As leguminosas são as plantas mais utilizadas 
para adubação verde, pois apresentam, através de 
relação simbiótica com bactérias dos gêneros Rhizobium 
e Bradyrhizobium, capacidade de fixar N2 atmosférico. 
Parte do nitrogênio acumulado na planta, após sua 
decomposição, será disponibilizado para plantas cultivadas 
na sequência. As leguminosas ainda possibilitam a 
extração de elementos menos solúveis e a mobilização de 
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nutrientes de camadas profundas do solo através de seu sistema radicular 
mais profundo, disponibilizando os nutrientes à cultura subsequente através 
de sua decomposição. São exemplos de leguminosas usadas como adubos 
verdes, as crotalárias (Crotalaria spp), o tremoço (Lupinus albus) o guandu 
(Cajanus cajan), o estilosantes (Stilosanthes spp), as mucunas (Mucuna 
spp), etc. 

Tabela 1: forma de semeadura, profundidade, a lanço e linha.
Identificação Semeadura

Adubos Verdes de         
Verão

    Profundidade 
(cm)

    Profundidade 
(cm)

  Profundidade 
(cm)

   
Profundidade 

    
Profundidade 

    
Profundidade 

    
Profundidade 

          (cm)           (cm)           (cm)           (cm)

   
Profundidade 

          (cm)           (cm)           (cm)           (cm)

Fonte: Piraí Sementes: O resultado que garante o futuro.

Gramíneas 

Algumas espécies de gramíneas têm merecido destaque na 
adubação verde, pela capacidade de acumular elevadas quantidades de 
matéria verde mesmo em  condições de baixa fertilidade do solo. São plantas 
que apresentam elevado desenvolvimento radicular superficial, favorecendo 
atividade de microrganismos benéficos ao solo.

A palhada das gramíneas é mais pobre em nitrogênio, sendo por isso, 
decomposta mais lentamente, protegendo o solo por mais tempo dos efeitos 
adversos das chuvas e calor.

São exemplos de gramíneas usadas como adubos verdes o milheto 
(Pennisetum glaucum), a aveia (Avena spp) , o azevém (Lolium multiflorum), 
a braquiária (Brachiaria spp), etc.

Consórcio

Outra forma de utilização dos adubos verdes é na forma de consórcio 
ou coquetel entre leguminosas e gramíneas, ou ainda, usando outras famílias 
botânicas, podendo assim obter uma fitomassa com relação carbono/
nitrogênio (C/N) - proporção de carbono contida no material em relação 
ao nitrogênio, intermediária àquela das espécies em culturas solteiras. 
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Nas regiões mais quentes, onde o processo de decomposição da matéria 
orgânica é mais acelerado, para uma maior estabilidade da cobertura morta 
no plantio direto, recomenda-se, como plantas de cobertura na rotação, o 
uso de gramíneas ou o consórcio de gramíneas com leguminosas e/ou, 
outras famílias de plantas.

Alelopatia

Alelopatia é a propriedade que algumas plantas têm de produzir 
substâncias que inibem o crescimento ou desenvolvimento de outras 
plantas. Plantas de feijão apresentaram menores índices de germinação 
sobre palhada de tremoço branco e crotalária juncea, ocorrendo redução 
na população e altura de plantas, na produção final de grãos e número de 
vagens por planta. Dessa forma, os adubos verdes podem contribuir para a 
diminuição de plantas infestantes na área de cultivo.

Preparo para plantio e manejo

 Recomenda-se que sejam feitas as operações de aração e gradagem 
apenas no primeiro ano e que, nos anos seguintes, se utilize mecanização 
reduzida, mantendo o solo coberto,  realizando o novo plantio sem que seja 
feito um novo preparo.

Em solos de primeiro plantio, se uma leguminosa for utilizada, é 
necessária a inoculação com bactérias do gênero Rhizobium. A utilização 
de nitrogênio via adubação química não é recomendada por ser prejudicial 
ao crescimento das bactérias fixadoras de nitrogênio, quando a inoculação 
é realizada. 

O plantio deve ser realizado utilizando-se técnicas adequadas (Tabela 
1) e sementes de boa qualidade, de fonte idônea.

A época de corte ou incorporação vai depender da espécie, por isso a 
importância de se conhecerem todas as características do adubo verde que 
será utilizado. O corte pode ser feito de acordo com o equipamento disponível 
pelo produtor, pode ser feito com roçadeira, gradagem ou acamadas com 
rolo faca.

Efeitos da adubação verde nas características do solo

 A adubação verde permite ainda o aporte de quantidades expressivas 
de fitomassa, possibilitando uma elevação no teor de matéria orgânica 
do solo ao longo dos anos, consequentemente, obtendo um aumento da 
capacidade de troca catiônica (CTC) do solo, retendo mais nutrientes junto 
às partículas do solo, reduzindo perdas de nutrientes por lixiviação.
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Ao utilizar plantas que expandem seu sistema radicular para horizontes 
profundos do solo como adubos verdes, elas absorvem nutrientes das 
camadas subsuperficiais do solo, onde algumas culturas não conseguiriam 
ter acesso.

Dentre as propriedades físicas do solo afetadas pelo aumento dos 
teores de matéria orgânica, podemos citar estabilidade de agregados, 
densidade global, porosidade, taxa de infiltração de água e retenção de 
umidade.

A presença de material orgânico favorece a atividade dos organismos 
do solo, seus resíduos servem como uma fonte de energia e nutrientes, a 
manutenção da cobertura vegetal permite redução nas oscilações térmicas 
e de umidade, criando condições que favorecem o desenvolvimento dos 
organismos do solo. 

Uma maior atividade biológica do solo aumenta a reciclagem de 
nutrientes, permitindo inclusive o melhor aproveitamento dos fertilizantes 
aplicados ao solo.  

Considerações finais

Para o melhor resultado da adubação verde, deve-se levar em conta 
a quantidade de massa vegetal produzida, a inoculação das sementes de 
leguminosas com bactérias do gênero Rhizobium e o tempo de adoção do 
sistema.

Capaz de manter a fertilidade do solo, a adubação verde colabora 
para o aumento da produtividade agrícola. Porém, deve-se estar atento e 
não esperar respostas imediatas, uma vez que os benefícios oriundos da 
adição de matéria orgânica ao solo são mais significativos a médio e longo 
prazos. 

Outro fator importante a ser considerado pelos agricultores 
relaciona-se à rotação de cultura que ajudará na diversificação de 
espécies utilizadas. A utilização de uma única espécie vegetal pode trazer 
os mesmos inconvenientes da monocultura. Recomenda-se não plantar 
espécies pertencentes às mesmas famílias botânicas. Por exemplo, se a 
próxima cultura a ser implantada na área for feijão, o adubo verde plantado 
anteriormente não deve ser crotalária ou tremoço, pois todas essas plantas 
são leguminosas. O ideal, nesse caso, é que o adubo verde que antecederá 
o feijão seja, por exemplo, o milheto, braquiária, girassol, etc. Assim, os 
benefícios obtidos serão maiores.
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