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introdução
Para entendermos a importância que a cobertura do solo tem no 

sistema plantio direto, é preciso saber os efeitos do preparo convencional na 
dinâmica do solo e no ambiente. O preparo convencional engloba uma série de 
atividades de nivelamento e destorroamento da superfície do solo por meio de 
arados e grades – isso aumenta o contato solo-semente. Áreas descobertas 
e desestruturadas, encontradas no plantio convencional, sofrem alta erosão 
hídrica (sulco e entressulco) e acarretam selamento superficial, reduzindo 
a infiltração de água. A perda de solo em sistema conservacionista é, em 
média, 57% menor que a perda de solo em sistema convencional (CORDEIRO 
et al., 1996). O sistema convencional pode propiciar perdas de solo por erosão 
na proporção de 10 t ha-1 para cada tonelada de grão produzida (AMADO & 
ELTZ, 2003), o que compromete fortemente a produtividade das culturas e 
posteriores reflexos de melhoramento e manejo.

A formação do solo é um processo lento e gradativo. Estima-se 
que leve aproximadamente de 100 a 400 anos para a constituição de um 
centímetro de solo.

Solos descobertos podem perder vários centímetros com apenas 
uma chuva. a utilização de resíduos vegetais como cobertura, priorizada 
nos sistemas conservacionistas, diminui a influência do impacto da gota 
de chuva, dissipando sua energia, protegendo a superfície e diminuindo 
o carregamento de partículas no perfil do solo. A redução do revolvimento 
do solo e a manutenção da cobertura vegetal morta aumentam o equilíbrio 
físico-químico no sistema solo (Tabela 1), preservando a biota de organismos 
benéficos e aumentando os teores de matéria orgânica.



 

       

       

 

 

Com a concretização do sistema plantio direto no cenário agrícola brasileiro, 
o conhecimento do manejo e das espécies vegetais de cobertura é fundamental para 
a correta utilização do manejo conservacionista. Com esse enfoque, este Agronômico 
abordará a utilização de cobertura no sistema de produção agrícola.

tabela 1 - Efeito dos diferentes sistemas agrícolas nos fatores do ambiente (fonte: TD MONSANTO)

Fator Floresta Plantio direto
na PalHa

Plantio
ConVenCional

Ambiente Fechada Semiaberto Aberto

Ecossistema Equilíbrio Sustentável Desequilíbrio

Ciclo da M. O. Manutenção Manutenção Perda de M. O.

Biomassa Equilíbrio Reativação Escassa

Chuvas Ótima retenção Retenção eficiente Retenção deficiente

Conceituação
O sistema plantio direto (SPD) é baseado no cultivo conservacionista, que visa 

à exploração mais equilibrada do sistema solo-planta-atmosfera e ao aumento da 
resiliência do meio. Entretanto, o SPD abrange não só o conceito de revolvimento mínimo 
do solo, mas também os seguintes preceitos (Mapa):

· Movimentação do solo somente na linha de semeadura.
·  Cobertura permanente do solo com resíduos vegetais (palhada) ou plantas vivas 

pelo maior tempo possível.
·  Diversificação de culturas, visando à ampliação da biodiversidade, mediante o 

cultivo de múltiplas espécies em rotação, sucessão ou consorciação de culturas.
·  Adição de palhada em quantidade, qualidade e frequência compatíveis com a 

demanda biológica (consumo e decomposição) do solo.
· Implementação do processo colher-semear.
· Uso de insumos de forma precisa.
· Controle do tráfego de máquinas e equipamentos agrícolas.

Os benefícios do SPD são notórios e diversos quando o sistema é corretamente 
utilizado. Um dos fatores que impulsionou a expansão desse sistema foi a inserção 
do glifosato – herbicida de amplo espectro e custo acessível –, que possibilitou a fácil 
dessecação de plantas. O SPD proporciona:

· Redução significativa de erosão.
· Promoção da conservação do solo e da água.
· Economia de combustíveis, otimização de tempo de trabalho e semeadura.
· Maior retenção de umidade e redução da temperatura do solo.
· Melhor resposta da cultura às chuvas após um período de seca.
· Melhor efeito de fertilizantes e corretivos.
· Aumento do teor de matéria orgânica e carbono e da atividade biológica do solo.
· Menor compactação do solo.
· Maior infiltração de água e reposição de água subterrânea.



 

       

       

 

 

opções de cobertura vegetal para formação de palhada

· Possibilidade de uso em pequenas, médias e grandes propriedades rurais.
· Redução de gases do efeito estufa.
· Aumento de renda para o produtor.

A cobertura vegetal do solo é um dos alicerces para a manutenção do SPD, pois reduz 
o efeito do impacto físico da gota de chuva sobre o solo (evitando a degradação hídrica), 
incrementa a matéria orgânica, favorece organismos benéficos ao solo, aumenta o controle de 
plantas daninhas e a rotação entre cultivos no solo. Portanto, o conhecimento das espécies de 
cobertura é essencial para a melhoria do sistema produtivo e a maximização da produtividade 
(Figura 1).

aveia

A aveia é uma das principais culturas anuais utilizadas com o objetivo de produzir 
palhada e grãos para o plantio direto, principalmente no Sul do País, sendo uma alternativa 
de rotação de culturas. Pertence à família Poaceae e tem preferência por clima temperado 
(região Sul). As principais espécies cultivadas são aveia branca (Avena sativa) (Figura 2A); aveia 
amarela (Avena byzantina), que apresenta folhas largas e colmos grossos, sendo mais utilizada 
nos cultivos de grãos; e aveia preta (Avena strigosa) (Figura 2B), que apresenta folhas estreitas 
e colmos finos, mais utilizada como forrageira.

FigUra 1 - Semeaduras de milho (a) e de soja (b) em SPD

FigUra 2 -  aveia branca (a) e aveia preta (b)
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Outros pontos positivos estão na flexibilidade de implantação e estabelecimento 
da cultura, possibilidade de produção de feno e silagem e excelente qualidade 
forrageira para alimentação animal antes de seu florescimento. Além disso, os 
grãos podem ser utilizados para alimentação tanto humana quanto animal. Destaca-
se também o poder alelopático da aveia contra algumas plantas daninhas durante 
a decomposição da palhada, recicladora de nutrientes e mobilizadora de cátions 
no perfil do solo (AMADO & MIELNICZUK, 2000). Um dos fatores que dificultam a 
expansão de sua cultura está na baixa qualidade de sementes e variedades com 
baixo potencial de acúmulo de matéria seca.

A intensidade de crescimento das espécies é determinada pelas condições de 
clima e solo; elas podem, no entanto, ser cultivadas em altitudes de até mil metros. A 
adubação da cultura, principalmente a nitrogenada, é condicionada pelo teor de matéria 
orgânica do solo.

Com relação às invasoras, as espécies de folha larga são as mais comuns. O 
controle pode ser realizado com herbicidas pós-emergentes e à base de 2-4D quando elas 
apresentarem de quatro a seis folhas. As lagartas e os pulgões são as principais pragas 
que afetam a cultura. O uso de inseticidas é recomendado, devendo-se, no entanto, avaliar 
o período de carência para a entrada de animais no pastejo (KICHEL & MIRANDA, 2000). As 
principais doenças que atacam a cultura são ferrugem da folha e colmo, helmintosporiose, 
carvão e viroses. O monitoramento e as intervenções devem ser analisados conforme a 
incidência e a severidade da doença, bem como o custo de controle.

azevém

O azevém (Lolium multiflorum) é uma espécie anual e, assim como a aveia, 
prefere clima temperado, adaptando-se melhor à região Sul do País (Figura 3).  
O azevém também pertence à família Poaceae e possui ciclo vegetativo maior que o da 
aveia, com pico de acúmulo de matéria seca tardio. É uma espécie de fácil dispersão 
e perpetuação de sementes. Por esse motivo, além de ser utilizada como forrageira e 
formadora de cobertura para o plantio direto, também é considerada planta daninha em 
outros cultivos de inverno, como, por exemplo, no do trigo (VARGAS & ROMAN, 2000). 
Outro fato relevante na sua cultura é o elevado poder supressor e alelopático sobre o 
desenvolvimento de outras plantas daninhas.

FigUra 3 - Planta de azevém em plena floração

   F
ot

o:
 el

 r
In

có



 

       

       

 

 

A adubação do azevém assemelha-se à da aveia. As pragas e as doenças também 
possuem comportamento semelhante, de ocorrência em todas as espécies de gramíneas 
de inverno, principalmente pragas, como pulgões, e algumas lagartas e doenças de clima 
temperado, como ferrugens e carvões. No entanto, o azevém é uma das espécies da família 
com maior tolerância ao ataque de pragas e doenças.

Um dos principais fatores limitantes da adoção de sua cultura está no surgimento de 
resistência ao herbicida glifosato, originada pela seleção de um biótipo resistente, resultante 
da “pressão de seleção” exercida por repetidas aplicações de um mesmo herbicida com o 
mesmo mecanismo de ação (BETTS et al., 1992). Por isso a importância da escolha de sementes 
de qualidade e fornecedores idôneos. Para mais informações sobre o manejo de azevém 
resistente ao glifosato, consulte o Agronômico sobre “Resistência de azevém ao glifosato”.

nabo

O nabo forrageiro (Raphanus sativus L.) é uma planta da família das Crucíferas muito 
utilizada para adubação verde no inverno, rotação de culturas e alimentação animal. É uma 
planta muito vigorosa que em 60 dias cobre cerca de 70% do solo, com sistema radicular pivotante 
bastante profundo, atingindo mais de dois metros (DERPSCH & CALEGARI, 1992). Devido às 
suas características radiculares, o nabo é capaz de romper camadas de solo extremamente 
adensadas e/ou compactadas em grandes profundidades, sendo classificado como excelente 
subsolador natural.

Seu florescimento ocorre aproximadamente 80 dias após o plantio, atingindo plenitude 
aos 120 dias, com altura variando de 1 a 1,80 m. Devido ao seu rápido crescimento, possui 
excelente capacidade de produção de massa, com volumes de 10 a 15 t por hectare, e, desde o 
início, compete com ervas daninhas invasoras, diminuindo os gastos com herbicidas ou capinas, 
o que facilita a cultura seguinte. Apresenta ainda características alelopáticas muito acentuadas, 
que lhe conferem a condição de inibir a emergência e o desenvolvimento de uma série de 
daninhas indesejáveis. Não há ocorrência de pragas ou doenças que mereçam controle. Como 
adubo verde de inverno, é excelente para cobertura do solo, além de produzir grande volume de 
palha para a prática do plantio direto.

A época de plantio na região Sul vai a partir da segunda quinzena de março até o 
início do inverno (junho), sendo uma planta bastante tolerante à seca e ao frio. A quantidade 
de sementes utilizadas varia de 3 a 15 kg ha-1. No caso do plantio em linha, este deverá ser 
realizado preferencialmente por meio de plantadeira e/ou semeadora de plantio direto, com 
espaçamentos que variem de 0,17 a 0,40 m de entrelinhas e densidade média de 25 sementes 
por metro linear, consumindo de 3 a 10 kg por hectare. Para o plantio a lanço, recomenda-se 
misturar as sementes exclusivamente com calcário ou adubo fosfatado (não utilizar outras fontes 
de fertilizantes) em uma relação de 1 kg de sementes para 50 kg, visando facilitar a operação de 
semeadura. Nesse caso, a incorporação das sementes deve ser superficial e por meio de grade 
leve, e seu consumo aumentará cerca de 20%.

O nabo forrageiro possui crescimento inicial rápido e capacidade elevada de reciclar 
nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, desenvolvendo-se razoavelmente em solos 
fracos com problemas de acidez, por isso é muito importante para a rotação de culturas. Em 
razão da baixa relação carbono/nitrogênio (C/N), a decomposição de sua palha é muito rápida. 
O consórcio com aveia, triticale ou outra gramínea favorece a sua maior permanência no solo.



 

       

       

 

 

FigUra 4 - nabo em pleno florescimento (a) e desenvolvimento da raiz de nabo (b)

a b

ervilhaca

A ervilhaca (Vicia sativa L.) é uma leguminosa exótica, originária da região 
do Mediterrâneo, com boa adaptação às regiões de clima temperado ou de altitude. 
Apresenta ciclo anual e precoce, sendo cultivada principalmente entre o outono e o 
inverno. É a leguminosa forrageira mais utilizada no Rio Grande do Sul e destaca-
se por apresentar boa rusticidade, rápido crescimento inicial e boa capacidade de 
cobertura do solo.

A ervilhaca é uma ótima opção de cobertura de inverno, com excelente fonte de 
nitrogênio, melhorando a fertilidade do sistema agrícola. Também pode ser utilizada 
como fonte de nutrientes na alimentação animal. Quando destinada a animais, o pastejo 
deve ser feito antes da floração (DERPSCH; CALEGARI, 1992). Quando consorciada com 
gramíneas, como aveia preta e centeio, pelo hábito de crescimento trepador, produz 
maior biomassa do que em cultivo solteiro (TOMM, 1990). Consorcia-se bem com azevém, 
centeio e aveia preta, melhorando a qualidade nutritiva da pastagem para bovinos de 
leite. Não é muito resistente ao pisoteio; no entanto, quando consorciada com gramínea, 
pode ser usada em pastejo direto, desde que observadas as condições de manejo da 
gramínea, ou seja, os pastejos são determinados pela altura da gramínea. A ervilhaca 
pode produzir até 4 t ha-1 de matéria seca.

Esta leguminosa se reproduz muito bem em solos argilosos e férteis, mas 
apresenta boa capacidade de estabelecimento em solos mais arenosos, desde que 
estejam bem nutridos, não tolerando solos muito úmidos nem os excessivamente 
ácidos. Por isso, é importante entender cada ambiente antes de adotar essa cobertura 
de inverno.

A época indicada para semear ervilhaca estende-se de abril a maio. A 
semeadura pode ser efetuada a lanço ou em linhas, normalmente espaçadas em 0,20 
m. A profundidade de semeadura deverá ser de 3 a 5 cm e pode ser estabelecida em 
plantio direto. A densidade de semeadura varia de 40 a 60 kg ha-1. Quando consorciada, 
podem ser utilizados 40 kg ha-1 de semente. O peso de mil sementes varia de 30 a 57 g 
(FONTANELI; SANTOS, 2009). Sua produção de massa verde está em torno de 20 a 28 t 
ha-1 (ALCÂNTARA et al.,1992).
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FigUra 5 - ervilhaca (a) e ervilhaca + aveia preta (b)

FigUra 6 -  Área com milheto em pleno desenvolvimento vegetativo

milheto

O milheto (Pennisetum glaucum) é uma forrageira anual de clima tropical, crescimento 
ereto, porte alto e desenvolvimento uniforme. Possui grande adaptabilidade, sendo semeado 
desde a região Sul do País até o Norte. O milheto proporciona boa cobertura do solo, com ciclo 
curto de desenvolvimento e rápido acúmulo de matéria seca, facilmente manejada durante a 
semeadura de outra cultura.

Sua cultura foi uma das propulsoras do avanço do sistema plantio direto no cerrado 
brasileiro, por conta tanto da produção de cobertura para o plantio quanto da oportunidade de 
utilização como forrageira na pecuária de corte, por isso é a cultura mais semeada com esse 
intuito no cerrado (FILHO et al., 2003).

O milheto é um grande reciclador de nutrientes. Entre os nutrientes acumulados em 
maior quantidade está o potássio, que chega a 416,9 kg ha-1 (BOER et al., 2007). Por outro 
lado, apresenta rápida degradação da palhada após a morte das plantas, o que proporciona o 
surgimento de plantas daninhas (TIMOSSI et al., 2007).
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As espécies de clima tropical demandam mais aporte nutricional, principalmente 
de nitrogênio, devido à elevada produção de massa verde/seca. A semeadura visando 
à cobertura do solo pode ser realizada durante a safrinha, antes da colheita da safra 
principal ou logo após. Com relação à profundidade na semeadura, por conta do pequeno 
tamanho da semente de milheto, não deve ultrapassar 4 cm.

A cultura, por ser implantada na maioria dos casos como cultivo safrinha, tem 
alta incidência de pragas e doenças. Entre as principais pragas que causam danos estão 
a lagarta-elasmo, a broca da cana-de-açúcar, a lagarta-do-cartucho, a lagarta-da-
espiga e o pulgão-verde. Com relação às doenças, as principais são Ergot, podridão-
seca do colmo, carvão, helmintosporiose, ferrugem e brusone. O controle de pragas e 
doenças deve ser avaliado economicamente, considerando-se o grau de severidade e 
infestação da praga na cultura.

As espécies de braquiária mais utilizadas como cobertura de solo são Brachiaria 
brizantha, Brachiaria decumbes e Brachiaria ruziziensis. As duas primeiras possuem 
maior potencial de produção de matéria seca (acima de 11 t ha-1) (TIMOSSI et al., 2007), 
e a última, apesar de produzir menos matéria seca, apresenta maior adaptação em 
consórcios, e a palhada é facilmente manejada no plantio direto (para mais informações,  
vide Agronômico sobre “Uso de consórcio com braquiária”). Com relação à adubação, as 
espécies tropicais necessitam de aporte maior de nitrogênio devido à elevada formação 
de matéria seca; entretanto, a avaliação da cultura antecessora é condição fundamental. 
De modo geral, a incidência de pragas e doenças nas braquiárias é baixa – somente a  
B. decumbes possui sensibilidade ao ataque de cigarrinhas.

braquiária

Os capins do gênero Brachiaria (cerca de 90 espécies), comumente chamados de 
braquiárias, pertencem à família Poaceae e têm distribuição marcadamente tropical, o 
que faz com que apresentem melhor desempenho na formação de matéria verde/seca no 
cerrado brasileiro. Uma das grandes dificuldades de implantação dos cultivos no Centro-
Oeste e no Sudeste é o período de inverno seco, que limita o desenvolvimento de culturas 
de cobertura. As braquiárias possuem grande potencial na manutenção da palha sobre o 
solo devido à alta relação C/N, que retarda sua decomposição, aumenta a possibilidade de 
utilização em regiões mais quentes e limita o aparecimento de plantas daninhas (TIMOSSI 
et al., 2007). As espécies do gênero também possuem grande potencial de uso como 
forrageiras para gado de corte (Figura 7).

FigUra 7 - Pastagem de braquiária
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sorgo

O sorgo (Sorghum bicolor) é outra espécie da família Poaceae de clima quente e com 
grande resistência aos períodos secos e à umidade elevada, devido ao controle mais efetivo da 
transpiração em relação a outras plantas cultivadas. A temperatura do ar para o desenvolvimento 
pleno da espécie oscila entre 26 e 30°C. Quatro tipos de sorgos são cultivados no Brasil: o 
granífero, o forrageiro, o sacarino e o vassoura. O gênero possui elevada flexibilidade de uso, 
podendo ser utilizado tanto na agropecuária, destinando-se à silagem e ao pastejo, como em 
híbridos de qualidade para a produção de grãos (sorgo sacarino), para fins de produção de 
etanol, ambos promovendo a cobertura do solo.

Para a produção de cobertura no sistema plantio direto, existem três tipos de sorgo 
com maior aplicabilidade: o sorgo forrageiro, o granífero e o sacarino. A produção de massa 
seca pode ultrapassar 15 t ha-1 (NETO et al., 2002). A grande variação de locais e condições 
ambientais onde o sorgo é implantado acarreta grande pressão de infestação de diferentes 
patógenos. Dentre as doenças que atacam a cultura, podem-se destacar antracnose, doenças 
bacterianas, míldio do sorgo, ferrugem, mancha zonada, cercosporiose e mancha alvo. Com 
relação às pragas, ocorrem principalmente lagarta-elasmo, broca da cana-de-açúcar, pulgões, 
lagarta-do-cartucho e lagarta-militar. Quando o objetivo é a produção de grãos, a mosca-do-
sorgo, a lagarta-da-espiga e percevejos causam sérios danos à produção (CASELA et al., 2008). 
A demanda nutricional da cultura de sorgo, de modo geral, é baixa. No entanto, em sua utilização 
como forrageira, visando à cobertura do solo, as demandas nutricionais são maiores.

FigUra 8 - Área com sorgo visando à cobertura do solo
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Crotalária

As principais espécies do gênero Crotalaria são a Crotalaria spectabilis (Figura 
9A) e a Crotalaria juncea (Figura 9B). Pertencentes à família Fabaceae, adaptam-se bem a 
diferentes tipos de solo, clima e fertilidade e são muito utilizadas no manejo de adubação 
verde. As espécies apresentam crescimento ereto e herbáceo, ciclo longo (de 110 a 150 
dias) e são muito tolerantes a pragas, ao sombreamento e à seca. No entanto, temperaturas 
baixas limitam seu crescimento.

As espécies possuem elevada capacidade de ciclagem de macro e micronutrientes, 
melhorando as características físicas e químicas do solo. Elas possuem elevada capacidade 
tóxica para nematoides formadores de galhas e cistos, principalmente a Crotalaria 
spectabilis, evitando a proliferação de algumas espécies. Por esse motivo, possuem grande 
aplicabilidade na rotação de culturas no cerrado brasileiro (SILVEIRA & RAVA, 2004). 

A produção de matéria seca pode variar de 5 a 15 t ha-1, dependendo do manejo 
(SILVA et al., 2009). No entanto, o fator limitante para a perpetuação da espécie no sistema 
plantio direto está na rápida decomposição do resíduo. Com relação à adubação, a 
crotalária exige, em média, 20, 25 e 25 kg ha-1 de N, P e K, respectivamente (BIOSEEDS).

O sistema plantio direto é essencial para o incremento da produtividade dos 
sistemas agrícolas e a maximização da lucratividade do produtor. A utilização de coberturas 
no sistema agrícola torna-se fundamental para o sucesso do manejo de plantas daninhas, 
conservação do solo e incremento de produtividade, além de ter papel extremamente 
importante na conservação das nossas tecnologias. A Monsanto, concomitantemente 
ao avanço tecnológico, sempre incentivou a preservação do solo com o lançamento de 
pesquisas voltadas para esse tema.

FigUra 9 - Áreas com Crotalaria spectabilis (A) e Crotalaria juncea (B)
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Considerações finais
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adubação de gramíneas de estação fria

A integração lavoura-pecuária é utilizada frequentemente nos sistemas em que as 
gramíneas de estação fria são implantadas após a cultura de verão. Para a implantação 
da cultura de cobertura, a avaliação do cultivo antecessor é essencial na economicidade 
do sistema. Para a aplicação nitrogenada, geralmente recomendam-se aplicações de 
20 kg ha-1 na semeadura e aplicações parceladas em cobertura de 2 a 4 vezes, variando 
conforme a dose (Tabela 2).

anexo

tabela 2 - Recomendação de adubação nitrogenada para gramíneas de estação fria (fonte: COMISSÃO DE 
QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – CQFS RS/SC, 2004)

Para uma expectativa de rendimento maior que 5 t ha-1 (anuais) e 7 t ha-1 (perenes, a partir do 2º ano), 
acrescentar 25 kg de N ha-1 por tonelada adicional de massa seca a ser produzida.

teor de matéria orgâniCa no solo nitrogênio

% kg de N ha-1

< 2,5 100 - 150

2,6 - 5,0 40 - 100

> 5,0 < 40



 

       

       

 

 

adubação de gramíneas de estação quente

Assim como as gramíneas de estação fria, a adubação para implantação da cultura 
de cobertura deve basear-se na análise de solo e na contribuição da cultura antecessora 
(Tabelas 4 e 5).

tabela 3 - Recomendação de adubação fosfatada e potássica para gramíneas de estação fria (fonte: COMISSÃO 
DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – CQFS RS/SC, 2004)

tabela 4 - Recomendação de adubação nitrogenada para gramíneas de estação quente (fonte: COMISSÃO DE 
QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – CQFS RS/SC, 2004)

Se a pastagem for o segundo cultivo em um sistema de culturas com correção total de P e K, aplicar, por cultivo 
(espécies anuais) ou ano (espécies perenes), 40 kg de P2O5 ha-1 e 40 kg de K2O ha-1. Para uma expectativa de 
rendimento maior que 5 t ha-1 (anuais) e 7 t ha-1 (perenes, a partir do 2º ano), acrescentar a esses valores ou aos 
valores da tabela 10 kg de P2O5 ha-1 e 10 kg de K2O ha-1 por tonelada adicional de massa seca a ser produzida.

Para expectativa de rendimento maior que 8 t ha-1 (anuais) e 12 t ha-1 (perenes, a partir do 2º ano), acrescentar  
30 kg de N ha-1 por tonelada adicional de massa seca a ser produzida.

teor de matéria orgâniCa no solo nitrogênio

% kg de N ha-1

< 2,5 > 200

2,6 - 5,0 100 - 200

> 5,0 < 100

interPretação do teor 
de P oU de k no solo

FósForo Por CUltiVo oU ano PotÁssio Por CUltiVo oU ano

1º 2º 1º 2º

kg de P2O5  ha-1 kg de K2O ha-1

Muito baixo 120 80 120 80

Baixo 80 60 80 60

Médio 70 40 70 40

Alto 40 40 40 40

Muito alto 0 < 40 0 < 40



Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações
sobre o assunto, procure o TD mais próximo.
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Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações sobre o assunto,
procure o TD mais próximo.
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tabela 5 - Recomendação de adubação fosfatada e potássica para gramíneas de 
estação quente (fonte: COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – CQFS 
RS/SC, 2004)

Se a pastagem for o segundo cultivo em um sistema de culturas com correção total 
de P e K, aplicar, por cultivo (espécies anuais) ou ano (espécies perenes), 60 kg de 
P2O5 ha-1 e 60 kg de K2O ha-1. Para uma expectativa de rendimento maior que 8 t ha-1 
(anuais) e 12 t ha-1 (perenes, a partir do 2º ano), acrescentar a esses valores ou aos 
valores da tabela 10 kg de P2O5 ha-1 e 20 kg de K2O ha-1 por tonelada adicional de 
massa seca a ser produzida.

interPretação 
do teor de P oU 

de k no solo

FósForo Por CUltiVo 
oU ano

PotÁssio Por CUltiVo 
oU ano

1º 2º 1º 2º

kg de P2O5 ha-1 kg de K2O ha-1

Muito baixo 120 100 120 100

Baixo 100 80 100 80

Médio 80 60 80 60

Alto 60 60 60 60

Muito alto 0 < 60 0 < 60


