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APRESENTAÇÃO

O Curso de Agronomia do UNIARAXÁ comemora mais uma vitória 
ao lançar, no 2º. Encontro de Campo Universitário, esta publicação contendo 
Circulares Técnicas direcionadas aos profissionais do Setor do Agronegócio 
Regional. Este foi um projeto realizado por professores, alunos e coordenação 
do Curso de Agronomia, em parceria com o grupo AGRO (Grupo de Pesquisa 
Agronômica) cuja participação foi fundamental para a realização do material. 

Este primeiro número contém 5 Circulares resultantes de estudos 
teóricos e abordagens práticas do Curso de Agronomia do UNIARAXÁ que 
versam sobre temas significativos para o setor: Forrageiras de Inverno; 
Novas Tecnologias para a Agricultura Brasileira; Adubação Antecipada; 
Arranjo Espacial de Plantas na Cultura da Soja; Adubação Verde: Um Passo 
para uma Agricultura Sustentável.

O trabalho viabilizou orientações atualizadas e seguras, produzidas 
por professores altamente capacitados e veiculadas de forma simples e 
linguagem de fácil entendimento.

A leitura contínua se faz necessária em todos os seguimentos do 
agronegócio, pois permite o acesso às informações sobre determinada 
cultura e suas novas tecnologias, abrindo para o setor novas possibilidades 
de aumento da produtividade a custos mais acessíveis, de forma sustentável.

O lançamento dessa primeira série de circulares nos enche de orgulho 
pelo trabalho conjunto realizado pelo Curso de Agronomia do UNIARAXÁ e 
nos deixa otimistas para a realização das próximas edições, com a certeza 
da importância do Ensino Superior na divulgação dos conhecimentos 
especializados do mundo do agronegócio. 

Dr. José Carlos da Silva
Coordenador do Curso de Agronomia

Instituto de Ciências Exatas e Humanas
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01
FORRAGEIRAS DE INVERNO

01
 As forrageiras de inverno, ou forrageiras de clima 
temperado, são plantas que apresentam seu melhor 
crescimento em temperaturas entre 20 e 25ºC. Nessas 
condições, podem constituir a base da alimentação de 
herbívoros domésticos, sendo utilizadas, principalmente, 
sob pastejo, feno ou silagem. A sua importância também 
é reconhecida na conservação dos solos, na manutenção 
de bacias hidrográficas e na proteção à vida selvagem. 
São plantas que podem ser cultivadas em locais com clima 
mais quente, desde que o inverno seja frio, como é o caso 
das regiões subtropicais, ou mesmo em regiões tropicais 
de altitude, como em algumas que ocorrem no cerrado 
mineiro. Ainda que se preste para utilização sob diversas 
formas, o principal uso é sob pastejo, seja em sistemas 
integrados com lavoura de grãos, em melhoramento de 
pastagens naturais ou, ainda, em sobressemeadura de 
pastos tropicais cultivados em sistemas irrigados. Na maior 
parte dos casos, as forrageiras de clima temperado são 
implantadas como misturas ou consorciações, visando ao 
aumento de produção e melhor valor nutritivo da forragem 
a ser ofertada. Os sistemas de produção de leite baseados 
em pastagens tropicais e subtropicais, nas regiões Sudeste 
e Centro-Oeste do Brasil, sofrem restrição de oferta de 
forragem na época seca do ano, mesmo quando os pastos 
são irrigados, em consequência das temperaturas mais 
baixas e do período de luminosidade mais curto. Entretanto, 
quando há possibilidade de irrigação, essa situação pode 
ser parcialmente revertida com o uso da sobressemeadura, 
que consiste na semeadura de uma forrageira de inverno 
sobre uma pastagem tropical já estabelecida.

Entre as gramíneas de clima temperado que se 
consolidaram como alternativas forrageiras efetivamente 
usadas nos sistemas de produção, a aveia-preta (Avena 
strigosa Schreb.) é a de maior projeção em sistemas 
de integração lavoura-pecuária da região Sul, também 
utilizadas em outros Estados brasileiros. O azevém (Lolium 
multiflorum Lam.) pode ser considerado uma importante 
forrageira para o contexto agropecuário do sul do Brasil, 
visto sua complementaridade de ciclo vegetativo com as 
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pastagens naturais, alto valor nutritivo, facilidade de estabelecimento e 
excelente capacidade de ressemeadura natural. A maior causa de resistência 
dos produtores quanto ao uso da aveia e, ou, azevém para produção animal 
em áreas de lavoura ainda é o suposto ‘’efeito do pisoteio animal’’. Várias 
pesquisas, no entanto, estão desmistificando esse paradigma, mostrando, 
inclusive, os benefícios para o sistema advindos do uso de animais nessas.

Recomendações para o cultivo do Azevém (Lolium multiflorum Lam.) 
na região Sudeste. 

O estabelecimento do azevém, como cultivo exclusivo, é feito através de 
sementes, utilizando de 25 a 40 kg/ha, nos meses de abril a maio. O plantio 
pode ser realizado em linha ou a lanço, tomando o cuidado para não enterrar 
muito a semente, pois elas são de tamanho pequeno, com pouca reserva e 
o enterrio profundo pode provocar falhas na germinação.

A sobressemeadura deve ser feita nos meses de abril a maio, no fim 
da estação chuvosa, porém, só deve ser implantada em área irrigada ou 
em região que apresente o inverno chuvoso. A taxa de semeadura sobre 
pastagem tropical é de 60 kg de sementes puras viáveis por hectare. Antes 
de realizar a sobressemeadura, devem-se misturar as sementes com um 
material de cor clara para facilitar a identificação do local onde já foi feita 
a sua distribuição, o material pode ser calcário ou superfosfatos. Após a 
distribuição das sementes, devem-se colocar os animais na área para que, 
com o pisoteio, ocorra o enterrio de boa parte das sementes. Após a retirada 
dos animais, se necessário, o pasto deve ser roçado para ficar com 10 a 20 
cm de altura.

Quando utilizado para feno, os cortes deverão ocorrer antes do 
florescimento, sendo o primeiro por volta dos 90 dias após a semeadura, 
e o segundo entre 40 a 50 dias depois do primeiro corte. O pastejo deve 
iniciar quando as plântulas chegarem a 20 cm de altura e encerrar quando 
restarem ainda de 5 a 10 cm de altura, o período de descanso nos pastejos 
subsequentes é de 28 a 35 dias. Seu crescimento inicial é lento, porém 
depois é vigoroso e proporciona de 3 a 4 operações (cortes ou pastejos). 

Recomendações para o cultivo da aveia (Avena spp.) na região Sudeste

O plantio deverá ser realizado entre os meses de abril e maio. Para a 
formação de pastagem, recomenda-se de 80 a 100 Kg de sementes puras e 
viáveis por hectare, de preferência tratadas com inseticidas, as quais podem 
ser semeadas a lanço sobre o solo ou realizando uma sobressemeadura 
em um pasto tropical. Para o plantio em linhas, utiliza-se de 50 a 60 Kg/
ha de sementes puras e viáveis espaçadas de 17 a 30 centímetros com 
profundidade não superior a oito centímetros. 
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 Para o pastejo, recomenda-se entrar com a criação de 40 a 50 dias 
após o plantio, quando a forrageira alcançar uma altura de 25 a 30 cm. Os 
animais deverão sair da pastagem quando a aveia apresentar de 10 a 15 cm 
de altura, e o período de descanso nos pastejos subsequentes é de 28 a 35 
dias. Se o objetivo é utilizá-la para o corte, isso deve ser feito quando a aveia 
atingir de 50 a 55 centímetros de altura. Se todas as condições estiverem 
favoráveis ao desenvolvimento da planta, como condições físicas do solo e 
disponibilidade hídrica, tanto para corte quanto para pastejo, a aveia pode 
tolerar de 3 a 4 operações.

Em um sistema irrigado, sob a forma de corte, a aveia pode render 
de 4 a 6 toneladas por hectare de matéria seca, contendo cerca de 25% de 
proteína. Para pastejo contínuo, havendo manejo adequado, suporta três 
unidades animal (UA) por hectare para a produção de leite, ou produção de 
carne, proporcionando um ganho de peso diário de 1 kg/animal/ dia.

Recomendação de calagem e adubação para a Aveia e Azevém 
cultivados no na região Sudeste

É de fundamental importância que se realize uma amostragem do solo, todo o 
ano, para uma correta interpretação e cálculos de calagem e adubação, que 
sejam justificáveis para o sucesso produtivo da aveia. A coleta das amostras 
pode ser feita com o auxílio de um trado ou de um enxadão coletando uma 
amostra, com profundidade de 20 centímetros, uniforme em cada ponto da 
área. As áreas homogêneas podem ser dividas em talhões de até cinco 
hectares ou em piquetes. As amostras devem ser coletadas percorrendo 
a área em zig-zag, coletando pelo menos 10 amostras em cada talhão ou 
piquete, que serão misturadas em um recipiente limpo formando uma única 
amostra de 500g por talhão ou piquete com devida identificação da área.

A calagem é recomendada quando se fizer necessário elevar o pH 
do solo e eliminar a toxidez de alumínio que causam sérias limitações no 
desenvolvimento da planta.

 A aplicação do calcário deverá ser feita antes do plantio da aveia, não 
sendo recomendado jogar doses superiores a quatro toneladas por hectare 
de uma só vez. Quando a forrageira de inverno for plantada em consorcio, 
a calagem é realizada antes do plantio da cultura a ser intercalada com a 
forrageira. 

Alguns pesquisadores recomendam a aplicação de calcário, 
visando elevar o índice de saturação por bases a 70% para aveia branca, 
alfafa e cevada e 50% para aveia preta, centeio e azevém. Outros autores 
recomendam na sobressemeadura de azevém, uma elevação da saturação 
de base entre 50 e 70%. Porém, deve-se atentar que, em um sistema de 
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sobressemeadura, onde será explorada a forrageira de inverno na época fria 
(outono-inverno) e a forrageira tropical na época quente (primavera-verão), o 
uso do calcário deve contemplar a exigência das duas culturas. 

Primavesi e coloboradores recomendam adubação, para o sistema 
convencional, de 165 Kg/ha de Nitrogênio (N), 50 Kg/ha de Fósforo ( na 
forma de P2O5) e 53 Kg/ha de Potássio (na forma de K2O), sendo que todo 
o Fósforo é aplicado no plantio e o nitrogênio, assim como o potássio, são 
divididos em três épocas, ou seja, no plantio, no perfilhamento e após cada 
corte. Essa recomendação serve para aveia e azevém, já que a exigência 
nutricional de ambas é semelhante. Deve-se sempre considerar a análise de 
solo da área a ser trabalhada.

Irrigação 

Para a viabilidade produtiva da aveia e/ ou do azevém no cerrado 
é obrigatório que se irrigue toda a área periodicamente por aspersão ou 
infiltração, de acordo com as condições de cada propriedade. A irrigação por 
aspersão deve ser realizada com intervalos de 10 a 14 dias, de acordo as 
condições climatológicas, aplicando uma lâmina de 25 mm de água em cada 
irrigação.

Considerações finais

As pastagens de Azevém e Aveia caracterizam-se por apresentarem 
alto valor nutritivo e, como consequência, proporcionam também altos ganhos 
por animal. Possuem ótima palatabilidade e digestibilidade. O cultivo da aveia 
e azevém, tanto solteiro quanto consorciado, na região sudeste do Brasil, é 
viável desde que se obedeçam as recomendações descritas nesta circular 
técnica, lembrando que são várias as possibilidades de utilização dessas 
forrageiras. A sobressemeadura da aveia e do azevém é uma técnica viável 
e recomendada em áreas que são irrigadas, proporcionando vantagens para 
o sistema de produção de pecuária bovina.
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O processo de modernização da agricultura no 
Brasil tem origem na década de 1950 com as importações 
de meios de produção mais avançados. De acordo com os 
parâmetros da “Revolução Verde”, incorporou-se um pacote 
tecnológico à agricultura, tendo a mudança da base técnica 
resultante passado a ser conhecida como modernização 
da agricultura brasileira. 

Hoje, o produtor rural precisa produzir alimentos 
para um número cada vez maior de pessoas nas cidades. 
O aumento da produção de alimentos segue basicamente 
duas linhas distintas, aumento da área de cultivo ou 
aumento da produtividade (produção por área). Como 
sabemos, a abertura de novas áreas de cultivo não é uma 
boa alternativa atualmente, existe uma pressão ambiental 
muito intensa e necessária, pois a biodiversidade que ainda 
resta precisa ser preservada. Resta-nos a segunda opção, 
aumentar a produtividade, ou seja, aumentar a produção 
das culturas usando a mesma área. 

É justamente neste ponto que se faz necessário o 
uso de novas tecnologias que visem atingir a capacidade 
produtiva das culturas, extraindo o máximo potencial de 
cada cultivar. Quando comparamos as produtividades 
agrícolas atuais com as últimas décadas, vemos que o 
aumento da produção foi bastante significativo, com pouco 
ou quase nenhum aumento de área cultivada. Muito deste 
sucesso se deve à pesquisa e inovação que a cada dia 
lança novas tecnologias para serem adotadas pelos 
agricultores, assim como veremos nestas tecnologias que 
serão discutidas neste informativo.

Inoculante para gramíneas 

O nitrogênio é o elemento requerido em maior 
quantidade pela grande maioria das culturas, embora o ar 
atmosférico seja altamente concentrado em nitrogênio, as 
plantas não conseguem absorver satisfatoriamente este 
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elemento na forma gasosa e, por isso, o fornecimento de nitrogênio para 
as culturas é feito via adubação química. Estes fertilizantes usados para 
suprir a demanda das plantas em nitrogênio são caracterizados pelo alto 
custo econômico, além de um alto custo energético para sua produção. O 
N aplicado ao solo na forma de fertilizantes minerais pode ser absorvido 
pelas plantas, ou pode ser perdido por processos de lixiviação, volatilização, 
erosão e desnitrificação ou ainda permanecer no solo na forma orgânica.

Podemos dizer que a soja é uma cultura rentável no Brasil graças 
à fixação biológica de nitrogênio (FBN).  Através do tempo, a pesquisa 
selecionou estirpes altamente eficientes de bactérias do gênero Rhizobium e 
Bradyrhizobium, permitindo a fixação de grandes quantidades de nitrogênio 
e resultando em elevadas produtividades sem a adição de nitrogênio químico.

Embora a tecnologia de simbiose entre a soja e as bactérias descritas 
seja muito bem conhecida e altamente eficiente, para as gramíneas essa 
tecnologia é bem mais recente e ainda não se atingiu os patamares de 
fornecimento de nitrogênio a ponto de se trocar totalmente ou quase 
totalmente o fornecimento químico de nitrogênio pelo fornecimento via 
fixação biológica.

Diferentemente das bactérias que fazem a simbiose com leguminosas, 
que formam nódulos nas raízes das leguminosas e não sobrevivem fora 
destes nódulos, as bactérias que fornecem nitrogênio para as gramíneas, 
são bactérias de vida livre, ou seja, não formam nódulos nas raízes das 
gramíneas e podem estar tanto dentro quanto fora das raízes.

Desta forma, os inoculantes utilizados na FBN para gramíneas são 
bactérias do gênero Azospirillum que fixam biologicamente o nitrogênio da 
atmosfera disponibilizando o nutriente às plantas que podem utilizar este 
nutriente nas mais diversas funções metabólicas que o nitrogênio faz parte. 
Assim como no caso das leguminosas, a FBN para gramíneas apresenta 
várias vantagens com relação ao fornecimento do nitrogênio via fertilizantes 
químicos: o preço da inoculação quando comparado com a adubação química 
é altamente vantajoso, além disso, a FBN fornece o chamado “nitrogênio 
limpo”, uma vez que não é necessária a queima de combustíveis fósseis 
para sua produção como acontece no caso dos fertilizantes químicos.  

O milho requer grandes quantidades de nitrogênio, desde as primeiras 
fases de desenvolvimento até o enchimento dos grãos, sendo assim, é 
necessário uma tecnologia que possa disponibilizar o nutriente durante o 
ciclo da cultura, e não somente em determinados períodos, como acontece 
normalmente nos cultivos nos quais o nitrogênio é fornecido no plantio e mais 
uma vez na cobertura. O fornecimento via FBN garante uma disponibilidade 
de nitrogênio ao longo do ciclo e, com isso, a planta pode aproveitar melhor 
o nutriente nas diferentes fases de desenvolvimento.
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A maioria das gramíneas se beneficia com as bactérias inoculadas. 
Na associação dos Azospirillum e Brachiaria, os benefícios são evidentes, 
pois proporciona um saldo positivo na relação solo-planta, permitindo uma 
maior longevidade da pastagem para uma produtividade sustentável. Essa 
associação aumenta a absorção de água e nutrientes, aumenta a tolerância 
a estresses como salinidade e seca, resultando em uma planta mais vigorosa 
e produtiva, o que deve ser relacionado pelo maior crescimento radicular e 
melhor nutrição das plantas. Tais resultados podem ser obtidos mesmo em 
condições de déficit hídrico ou baixa fertilidade, devido ao efeito hormonal 
que promove a expansão do sistema radicular e a fixação biológica de 
nitrogênio.

Portanto, se comparado o uso desses microrganismos com os 
fertilizantes, o saldo é positivo, devido às vantagens econômicas e ao pouco 
impacto ambiental.

O adubo de última geração    

O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, 
sendo que mais da metade desses são importados. A correção da acidez do 
solo e a adubação mineral, sobretudo com N, P e K, representam a maior 
parcela, normalmente acima de 30% dos custos variáveis de produção de 
culturas no País. A expansão de cultivos tecnificados com espécies anuais 
oleaginosas, cereais e fibras está entre as principais causas da crescente 
demanda por fertilizantes e sua importação.

 A realidade no campo é que, na carência de informações atualizadas 
e respaldadas pelas instituições de pesquisa, é cada vez mais comum 
grande número de agricultores realizarem adubações desnecessárias ou 
superdimensionadas visando incrementos adicionais de produtividade, 
sem maiores critérios na definição de dosagens dos fertilizantes. Por outro 
lado, a eficiência do uso de fertilizantes é relativamente baixa, de modo 
que as quantidades de nutrientes aplicados via fertilizantes são maiores 
que as quantidades efetivamente requeridas pelas culturas. Diante desse 
cenário, novas fontes e alternativas tecnológicas ou de manejo que possam 
aumentar a eficiência de uso de fertilizantes e, consequentemente, reduzir 
as quantidades aplicadas são de extrema importância quanto aos aspectos 
econômico, ambiental e social.

 Neste contexto, os fertilizantes de liberação lenta têm por objetivo 
fornecer às plantas os nutrientes de forma gradual. Com isso, reduzindo 
a quantidade de aplicações, reduzem-se os gastos com mão-de-obra na 
aplicação e, consequentemente, minimizam os danos às sementes e ao 
sistema radicular da planta, além das poucas perdas, minimizando a poluição 
ao meio ambiente.
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Normalmente, nos fertilizantes de liberação lenta ou controlada, o 
grânulo do fertilizante é recoberto por derivados de uréia, como poliamidas, 
por uma película de enxofre elementar ou polímeros de diferente natureza.

Os adubos com polímero de disponibilidade controlada atrasam 
a liberação ou incrementam a disponibilidade dos nutrientes ao longo do 
tempo, através de diferentes mecanismos, sendo a disponibilização das 
plantas por período maior de tempo e aumentando a absorção pelas plantas 
e, assim, reduzindo as perdas por lixiviação e volatilização. 

O processo de encapsulação influi diretamente no mecanismo e 
intensidade do processo de liberação. A espessura e a natureza química da 
resina de recobrimento, a quantidade de microfissuras em sua superfície e 
o tamanho do grânulo de fertilizante também contribuem para determinar a 
curva de liberação de nutrientes ao longo do tempo.

Na literatura podemos encontrar diversos tipos de fertilizantes de 
liberação lenta ou controlada, que podem ser divididos em três diferentes 
classes, sendo: os de primeira classe - constituídos por formulações obtidas 
por intercalação de fertilizantes solúveis em argilominerais ou óxidos 
hidróxidos lamelares; os de segunda classe - a liberação de fertilizante para 
as plantas é realizada por meio de polímeros que podem ser biodegradados 
por microrganismos presentes no solo; os de terceira classe -compreendem 
os fertilizantes solúveis revestidos por materiais inertes e porosos. A liberação 
do fertilizante, neste caso, é controlada por difusão através do revestimento.

Bioativadores e bioestimulantes 

Os solos do Cerrado se caracterizam pelo seu alto grau de 
intemperismo e, devido a esta característica, possuem boa profundidade e 
são bastante permeáveis. Porém, normalmente são solos de alta acidez, 
com pouca reserva de nutrientes, baixa CTC e, principalmente, com uma alta 
capacidade de adsorção de ânions, especialmente os fosfatos. Na aplicação 
de fertilizantes, boa parte destes nutrientes fica adsorvida nos colóides, 
principalmente nos óxidos de ferro e de alumínio presentes no solo.

Nos diversos estádios da planta, como a germinação, crescimento 
vegetativo, florescimento, frutificação e maturação podem ser afetados 
por diversos fatores, sendo que os hormônios vegetais desempenham um 
papel importante no controle do desenvolvimento dos componentes que 
interferem na produtividade. Conhecer a respeito dos locais de produção, 
biossínteses, vias de transporte, estrutura química, mecanismo de ação e 
efeitos fisiológicos destas substâncias é importante para estudos que visam 
alterar as respostas das plantas, através da manipulação destas e/ou a 
aplicação de seus similares.
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Com isso, surgem os bioativadores que são compostos orgânicos, não 
nutrientes, aplicados na planta, que em pequenas quantidades promovem, 
inibem ou modificam os processos morfológicos e fisiológicos da planta, 
através dos radicais funcionais que formam complexos orgânicos com o cálcio, 
magnésio e o alumínio, neutralizando assim a sua toxidez e aumentando a 
mobilidade de nutrientes no perfil do solo. Os bioativadores ocupam os sítios 
de adsorção de fósforo, aumentando a sua disponibilidade para as plantas, 
otimizando o uso de fertilizante e aumentando a atividade microbiológica do 
solo. Os hormônios vegetais (auxinas, giberilinas, citocininas e etileno) são 
fundamentais às plantas, e quando adicionados a outras substâncias como 
os aminoácidos, nutrientes e vitaminas dão a origem aos bioestimulantes. 

Os bioestimulantes são capazes de modificar o crescimento e atuar 
na transcrição genética, na expressão gênica, ativando proteínas e enzimas 
metabólicas, ou seja, alterando os processos metabólicos e fisiológicos 
da planta e, consequentemente, aumentando a quantidade e a qualidade 
da produção. O aumento da eficiência fotossintética promove um maior 
enraizamento e a simbiose com organismos do solo e, portanto, uma maior 
resposta à adubação. 

Estudos mostram os benefícios dos bioativadores de solo em diversas 
culturas. Em estudos realizados com a cultura do feijão, observou-se o 
aumento da velocidade de germinação das plantas, o que, consequentemente, 
aumentou a altura de plântulas e maior quantidade de matéria seca e parte 
aérea avaliada após a semeadura. Em outros estudos realizados com a 
cultura do milho, não se observaram resultados com o bioestimulante na 
safra de 2009/2010 na produtividade do milho e no rendimento dos demais 
itens avaliados. 

Os bioativadores e bioestimulantes estão sendo muito utilizados na 
agricultura, pelo fato de aumentarem a absorção de água e dos nutrientes 
essenciais às plantas, conferindo-lhe ainda resistência a diversos fatores. 
Porém, ainda existe um grande campo para novos estudos a fim de se 
verificar a eficiência destes produtos de médio a longo prazo. 

Calcário líquido

As limitações impostas pela acidez do solo podem ser solucionadas 
mediante a união dos esforços das áreas de melhoramento de plantas e de 
manejo do solo. 

Com relação ao manejo do solo, a primeira prática necessária ao 
cultivo de plantas não tolerantes à acidez é a calagem. Diversos trabalhos 
têm mostrado os efeitos positivos da calagem em solos tropicais. 

Além de provocar mudanças no pH, Ca, Mg e Al e aumentar a atividade 
biológica e a eficiência dos fertilizantes, a calagem nestes solos resulta ainda 



16

em: 1) aumentos das cargas dependentes de pH e, consequentemente, 
da CTC; 2) diminuição na capacidade de adsorção de fósforo; 3) indução, 
dependendo da quantidade e profundidade de incorporação, de um maior 
desenvolvimento do sistema radicular em profundidade. Estes efeitos são 
extremamente importantes para estes solos.  

Pesquisas em andamento sobre o desenvolvimento de novos produtos 
destacam o carbonato de cálcio moído com partículas na granulometria 
manométrica, e mais atual ainda é o recém-lançado calcário liquido.

Segundo dados fornecidos pelo fabricante, o calcário líquido é um 
fertilizante fluido de alta concentração, para uso via solo, com alto teor de 
corretivo de acidez de solo para as mais diversas culturas que necessitam 
de calagem. Segundo o fabricante, este produto possui alta concentração 
de cálcio e magnésio, solução líquida com a tecnologia de nano partículas. 
Segundo dados fornecidos pelo consultor técnico da empresa fabricante do 
produto, a aplicação de cinco litros do calcário líquido equivalem à aplicação 
de uma tonelada do calcário em pó convencional. Segundo o consultor, o 
produto em questão apresenta diversas vantagens em comparação ao 
calcário convencional, sendo as principais: facilidade na aplicação, uma 
vez que o mesmo pode ser aplicado via pulverização, sem necessidade de 
incorporação; alta reatividade quando comparado ao calcário convencional, 
além de grande solubilidade em água. Sendo assim, o produto potencializa 
o efeito da correção do pH, além de fornecer Ca e Mg em concentrações 
adequadas para as culturas.

Ainda não há registros comprobatórios da eficiência deste produto 
em campo, sendo que há muita pesquisa a ser realizada para se conhecer 
os reais efeitos deste produto no campo e sua real eficácia agronômica. De 
qualquer forma, o produto surge como uma tecnologia promissora e, caso 
sejam comprovados os seus resultados de forma benéfica, esta tecnologia 
logo estará difundida nos mais diversos campos de produção de diferentes 
cultivos agrícolas.
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03
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 



20

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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04
ARRANJO ESPACIAL DE PLANTAS 

NA CULTURA DA SOJA 
As várias alternativas de combinações de 

espaçamentos e densidades de plantas podem ser definidas 
como “arranjo de plantas”, ou seja, é a forma como as 
plantas estão distribuídas na área, o espaçamento entre 
linhas e a distribuição de plantas na linha. Teoricamente, 
o melhor arranjo de plantas é aquele que proporciona 
uma distribuição mais uniforme das plantas na linha de 
semeadura, possibilitando melhor utilização da luz, água 
e nutrientes.

Dentre as práticas empregadas para a obtenção de 
maior produtividade nos cultivos agrícolas, destacam-se a 
escolha da densidade adequada de semeadura e do melhor 
arranjo entre as plantas. Em função disso, é que se procura 
diminuir os espaços entre as fileiras de plantas e aumentar 
a quantidade de plantas por área, buscando aumentar a 
produtividade de grãos. Para aumentar a densidade de 
semeadura, tem-se também que observar alguns fatores 
como a cultivar, o nível de fertilidade, a umidade do solo e 
o grau de tecnologia a ser usado.

Outro item relacionado com o aumento do número 
de plantas por unidade de área é a redução do espaçamento 
entre fileiras. A diminuição do espaçamento entre as linhas 
de plantas está diretamente relacionada com a competição 
com as plantas daninhas, em que o menor espaçamento 
entre linhas irá dificultar sua germinação e estabelecimento. 
A redução do espaçamento também permite melhor 
arranjo e distribuição espacial das plantas, possibilitando 
assim, melhor absorção de nutrientes e melhor absorção 
de água. Atualmente, novas tecnologias de plantio veem 
ganhando cada vez mais seguidores, sendo as que mais 
se destacam: o plantio cruzado, o plantio em linhas duplas 
e o adensamento de plantas na linha de cultivo. Neste 
informativo discutiremos os principais pontos relacionados 
a estas diferentes tecnologias.
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Densidade convencional de plantio da cultura da soja 

O plantio de uma lavoura deve ser muito bem planejado, pois 
determina o início de um processo de cerca de 130 dias e que afetará todas 
as operações envolvidas, além de determinar as possibilidades de sucesso 
ou insucesso da lavoura.  A densidade de plantio varia, basicamente, 
com a cultivar e com a disponibilidade de água e nutrientes. Uma análise 
das cultivares de soja disponíveis mostra que a densidade normalmente 
recomendada pode variar entre 300.000 a 320.000 plantas por hectare ou 
30 a 32 plantas por m². Variações de 20% nesse número, para mais ou para 
menos, não alteram significativamente o rendimento de grãos para a maioria 
dos casos, desde que as plantas sejam distribuídas uniformemente, sem 
muitas falhas.

O cuidado com a distribuição de sementes nas fileiras, a profundidade 
do plantio e o espaçamento entre fileiras são fatores determinantes para a 
obtenção da máxima qualidade de plantio e seu efeito sobre as operações 
subsequentes e a produtividade da lavoura. Nas épocas indicadas de 
semeadura, devem ser empregados espaçamentos de 20 a 60 cm entre 
as fileiras. Em condições que favorecem a ocorrência de acamamento de 
plantas, pode-se corrigir o problema, sem afetar o rendimento, reduzindo-
se a população em 20%. Por outro lado, quando a semeadura é realizada 
tardiamente - no final da época indicada - sugere-se o acréscimo de 20% 
na população de plantas, com vistas a compensar a redução de estatura da 
planta em função do encurtamento do subperíodo vegetativo. 

Em função de avanços nos sistemas de semeadura, desde a maior 
precisão das semeadoras, de cultivares mais adaptadas, de melhoria da 
capacidade produtiva dos solos, de adoção de práticas conservacionistas, 
de cobertura vegetal do solo e da semeadura direta, entre outros fatores, a 
população padrão de plantas de soja foi reduzindo gradativamente nas últimas 
décadas, partindo de uma população de 400 mil para, aproximadamente, 
300 mil plantas por hectare, porque as condições acima permitem melhor 
crescimento e maior rendimento por planta. Esse número de plantas pode 
variar, ainda, em função da cultivar e/ou do regime de chuvas da região no 
período de implantação e de crescimento das plantas e da data de semeadura.

Além destes, outros fatores são fundamentais para a obtenção do 
máximo da expressão do potencial produtivo das cultivares visando ao 
aumento da produtividade e rentabilidade da cultura, tais como o tipo de solo, 
profundidade, topografia, irrigação, adubação, calagem, irrigação, controle 
de doenças, pragas e plantas invasoras.
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Plantio cruzado

Uma nova prática agrícola que está ganhando projeção entre os 
sojicultores é o plantio cruzado. O plantio cruzado surgiu no Brasil através dos 
arremates dos talhões de soja, onde algumas linhas se cruzavam e formava-
se um xadrez. Aos poucos alguns produtores começaram a observar que 
estas plantas passaram a produzir ainda mais com este adensamento, e 
resolveram fazer pequenos testes em suas propriedades.

O plantio cruzado consiste em se cruzar linhas de forma que se 
desenhe na lavoura um tabuleiro de xadrez. Esta prática vem sendo testada 
por vários produtores brasileiros e muitos garantem sua eficácia. Alguns 
produtores apenas aumentam de 20 a 50% o número de plantas por hectare 
enquanto outros dobram não só a população, como a adubação. A colheita 
ocorre da mesma maneira que em uma lavoura com as linhas paralelas, 
porém no plantio é necessário a passagem da plantadeira duas vezes na 
área para cruzar as linhas. 

Escolhendo um cultivar de qualidade e que seja resistente ao 
acamamento, combinado a um bom manejo, é muito provável que o produtor 
eleve sua produção. Como o número de plantas aumenta na área, irá 
ocorrer maior competição entre plantas, o que induzirá a lavoura a ganhar 
maior altura, daí a importância de um cultivar resistente ao acamamento. 
Outro ponto que deve ser observado é a incidência de pragas e doenças, 
já que neste sistema as plantas ficarão mais propensas a esse ataque 
devido ao microclima criado pelo arranjo de plantas; logo, é necessário um 
monitoramento maior para evitar grandes perdas na produção. Deve haver 
cuidados também com o solo que sofre com a compactação ocasionada pela 
plantadeira por passar duas vezes dentro da mesma área. 

É necessário analisar o custo-benefício desta prática, pois o 
investimento em sementes e insumos será maior, e a produção não depende 
só do plantio, os cuidados ao longo do ciclo são essenciais para garantir 
a qualidade do grão. Recomenda-se aumentar de 20 a 50% da população 
de sementes por hectare, induzindo a planta a aumentar seu potencial 
individual. Também não é necessário dobrar a adubação, somente aumentar 
proporcionalmente. O espaçamento entre linhas é o mesmo que em uma 
lavoura de linhas paralelas, de 45 a 50 cm, e é necessário ficar atento ao 
ataque de pragas para que seja combatido no início. 

A lavoura aumentará sua produtividade, não só pelo maior número de 
plantas, mas também pela melhor distribuição destas na área. 
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Plantio em linhas duplas

A utilização correta do espaçamento para as diversas culturas 
agrícolas é prática cultural de baixo custo e de fácil entendimento e adoção 
pelos agricultores. O uso do espaçamento adequado de plantas, além 
de contribuir para maximizar a produtividade, uniformiza a maturação, 
interferindo, ainda, sobre o controle de plantas daninhas e pode representar 
uma estratégia importante para a utilização mais eficiente de alguns fatores 
de produção, como luz, água e nutrientes.

O rendimento máximo que pode ser alcançado pela soja é determinado 
pela otimização da capacidade da planta de maximizar a interceptação da 
radiação solar durante os estádios vegetativo e reprodutivo. A radiação solar 
é elemento primordial na exploração agrícola, e a máxima exploração da 
energia solar, ou seja, sua transformação e fixação na forma de substâncias 
fotossintetizadas é o que se busca na agricultura. 

Sendo assim, a busca por arranjos espaciais nos quais a planta 
consiga interceptar a radiação solar de forma mais eficiente e com isso 
consiga alcançar maiores patamares produtivos, sem interferir drasticamente 
nos métodos de manejo, tem sido alvo intenso de pesquisas. Observando os 
resultados de produtividade de alguns produtores, verificamos que o plantio 
cruzado mostrou-se uma tecnologia eficiente para ampliar a produção por 
área. Porém, as dificuldades operacionais nos tratos culturais da lavoura 
dificultam a expansão desta tecnologia e abre as portas para estudos 
relacionados a novas formas de disposição das linhas de plantio. 

Resultados de produtividade obtidos em outros países, onde o plantio 
em linhas duplas já é uma realidade, levam-nos a admitir que esta tecnologia 
poderá se encaixar perfeitamente nas ambições relacionadas ao aumento 
de produtividade, além de ser operacionalmente mais fácil de realizar com o 
maquinário disponível.

O plantio em fileiras duplas já é utilizado com sucesso em outros 
cultivos para facilitar algumas práticas de manejo. Esta tecnologia de plantio 
em fileiras duplas oferece as seguintes vantagens: a) facilita a mecanização; 
b) reduz a pressão de cultivo sobre o solo; e c) facilita a inspeção fitossanitária 
e a aplicação de defensivos.

Entendem-se como linhas duplas para a cultura da soja, aquelas 
agrupadas em duas linhas distanciadas de 0,30 m, mantendo-se a distância 
de 0,50 m entre as linhas duplas das linhas duplas localizadas ao lado.
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Foto: GDT (Grupo de Desenvolvimento de Tecnologia)

Soja super adensada 

De acordo com as indicações técnicas para o cultivo da soja na 
região Centro-Sul do Brasil, o espaçamento entrelinhas a ser praticado varia 
de 20 a 50 cm. Essa recomendação é um tanto ampla, visto que diferenças 
fisiológicas e edafoclimáticas estão em questão no momento da escolha da 
distância entrelinhas. Apesar de existir um grande número de trabalhos sobre 
o assunto, ainda é insuficiente o volume e, principalmente, a consistência 
das informações geradas sobre o arranjo de plantas na lavoura, levando em 
consideração a diversidade varietal, no que tange às questões relacionadas 
ao progresso das doenças. A escolha do genótipo utilizado passa a ser 
preponderante para a definição do arranjo de plantas na área, levando em 
conta que algumas cultivares respondem ao adensamento e outras não. 

O estreitamento das entrelinhas pode estabelecer características 
diferenciadas do ponto de vista da patogênese, fisiologia da planta e 
tecnologia de aplicação. O rápido fechamento das entrelinhas estabelece 
condições de menor circulação de ar e maior umidade, podendo favorecer a 
incidência de doenças.

A condição mais favorável para a patogênese se estabelece 
principalmente no terço inferior pelo microclima formado abaixo da camada 
de folhas, onde a amplitude térmica é menor e o orvalho tem sua evaporação 
retardada, determinando um tempo de molhamento foliar superior a 10 horas 
por dia, ideal para a germinação e infecção do esporo. A cobertura do solo mais 
rápida devido ao menor espaçamento entrelinhas proporciona maior umidade 
no interior do dossel, culminando em aumento da severidade da doença. 
Além disso, características fisiológicas do terço médio e inferior podem estar 
sendo suprimidas ou pouco exploradas agronomicamente, devido ao arranjo 
de plantas inadequado à cultivar. O sombreamento precoce das folhas do 
terço médio e, principalmente, inferior da planta, causado pelo estreitamento 
entrelinhas, pode acelerar a senescência de folhas, prejudicando o potencial 
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Por tudo isso, há notável dificuldade de proteção química em 
todo o dossel da planta, principalmente dos terços médio e inferior. Com 
a penetração e cobertura de gotas prejudicadas, o ingrediente ativo não 
consegue atingir o alvo em quantidade e qualidade adequadas, reduzindo o 
residual de controle, obrigando a uma nova aplicação e, consequentemente, 
encurtando o intervalo entre aplicações.
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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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