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RESUMO 

 

Eficiência agronômica da ureia revestida com polímero na adubação do milho  

 

O crescimento populacional mundial das ultimas décadas, aliado a crescente 

preocupação da sociedade com o ambiente, tem impulsionado pesquisas em busca de novas 

tecnologias de produçãoagrícola que visem garantir elevados níveis de produtividade, visando 

atender a demanda mundial por alimentos, de maneira mais eficiente e menos impactante ao 

ambiente. Considerada essa vertente foi realizado um experimento em casa de vegetação com 

o objetivo de avaliar a eficiência da ureia revestida com polímero na adubação do milho. O 

delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições, no esquema 

fatorial, 4 fontes, 4 doses de N e 1 tratamento adicional (controle), com quatro avaliações no 

tempo (35, 59, 68 e 89 dias após a semeadura – DAS). As fontes de N: Ureia fertilizante 

convencional (UC); Ureia recoberta com polímero de lenta liberação a base de enxofre (UR1); 

Ureia recoberta com polímero de lenta liberação (UR2) e Ureia recoberta com polímero 

hidrossolúvel a base de poliacrilamida (UR3) foram aplicadas aos 17 DAS. Testaram-se, 

também, doses de N equivalentes a 50, 100, 150 e 200 mg dm
-3

, incluindo-se um controle, 

sem adubação nitrogenada. Foram avaliados o teor de N e a fitomassa da parte aérea e do 

sistema radicular das plantas, massa de solo e o teor de N-total, δ
15

N, e também as 

concentrações de N-NH4
+
 e N-NO3

- 
no solo. Ao final do ciclo da cultura (89 DAS), o acumulo 

de fitomassa na parte aérea e planta toda de milho foram superiores nos tratamentos UR3 e 

UC em relação ao tratamento com o produto de lenta liberação UR1, que por sua vez não 

diferiu de UR2. Não houve diferença entre os tratamentos no acumulo de fitomassa do 

sistema radicular. O acumulo de N pelas plantas de milho não diferiu entre as fontes testadas. 

O incremento nas doses de N, para a média das fontes, promoveu efeito positivo no acumulo 

do nutriente pela cultura. Os teores de N-NO3
-
 e N-NH4

+
 no solo nos tratamentos UR1 e UR2 

foram comparativamente menores que UR3 e UC aos 35 DAS, e maiores nas avaliações 

seguintes. De maneira geral os teores de N-NO3
-
 e N-NH4

+
 aumentaram com o incremento das 

doses de N. A técnica isotópica de variação natural (δ
15

N) não possibilitou a estimativa do N 

na planta proveniente do fertilizante, por apresentar grande variação nos valores de 

recuperação (R%), ocasionados pelo fracionamento isotópico. A recuperação aparente (RA%) 

do N-ureia tanto na parte aérea como para a planta toda de milho foi maior nos tratamentos 

UR3 e UC aos 35 e 59 DAS, não diferindo ao final do ciclo da cultura de UR1 e UR2. Mesmo 

que os fertilizantes UR1 e UR2 tenham apresentado as características pretendidas de liberação 

mais lenta do N-ureia no inicio do ciclo, não houve efeito positivo no desenvolvimento da 

planta e na recuperação do N fertilizante quando comparado ao tratamento convencional 

(uréia). Por isso, mais estudos devem ser realizados a fim de verificar a viabilidade 

agronômica e econômica destes fertilizantes para a cultura do milho, especialmente em 

condições de campo.  

 

Palavras-chave: Zea mays L.; Fontes de nitrogênio; Ureia; Polímeros de lenta liberação 
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ABSTRACT 

Agronomic efficiency of polymer’s coated urea in maize (Zea mays L.)  

 

The world population increases in last decades and recent concerns with environmental 

issues encouraged the search for new agricultural production technologies, ensuring high 

levels of productivity with lower environmental impacts. In this context, one experiment was 

carried out under green house conditions, aiming to evaluate the agronomic efficiency of 

polymer coated urea in maize. The trial was carried out in a randomized blocks experimental 

design (four replicates) in a factorial including four N sources (Common urea fertilizer, UC; 

Slow-release urea 1, UR1; Slow-release urea 2, UR2; Polymer-coated urea, UR3) and four N 

rates (50, 100, 150 and 200 mg dm
-3

 of N). An additional treatment without N (control) was 

also evaluated. The measurements were performed in 4 periods over the crop cycle (35, 59, 68 

and 89 days after sowing – DAS). The measurements included total N and shoot and root 

phytomass, soil and total soil N, δ
15

N, N-NH4
+
 and N-NO3

-
 soil content. At the end of the 

cycle (89 DAS), the shoot and shoot plus root phytomass were higher for UR3 and UC than 

for UR1 and UR2. There was no difference between the N sources in root phytomass and N 

accumulation. In average across sources, the N rates increased the N accumulation in the 

plants. The inorganic N (NH4+ and NO3-) content in soil was lower for UR1 and UR2 at 35 

DAS, increasing thereafter. Overall, increasing N rates resulted in higher inorganic soil N 

contents. The natural abundance method (δ
15

N) was not useful for estimating the recovery of 

N fertilizer from plants (R, %) due to the high variation in the values obtained by isotopic 

fractionation. The apparent recovery of N-urea (AR, %) by shoot and shoot plus roots were 

higher for UR3 and UC than for UR1 and UR2 at 35 and 59 DAS. No difference was 

observed thereafter. Even though fertilizers UR1 and UR2 have presented the desired 

characteristics of slow release N-urea, there was no positive effect on plant development and 

N-fertilizer recovery when compared to conventional treatment (urea). Therefore, more 

studies should be conducted in order to verify the agronomic and economic viability of these 

fertilizers for the maize crop, especially under field conditions. 

 

Keywords: Zea mays L.; Nitrogen sources; Urea; Slow-release polymers 
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1  INTRODUÇÃO 

O crescente aumento populacional vem gerando preocupações quanto à produção 

mundial de alimentos. Em projeção feita pela FAO (2009), a população mundial nos próximos 

40 anos aumentará em aproximadamente 35%, chegando a 9,1 bilhões de pessoas, fazendo-se 

necessário um aumento de 70% na produção mundial de alimentos até 2050. A demanda por 

cereais, para alimentação humana e animal, é projetada para alcançar cerca de 3 bilhões de 

toneladas ao ano até 2050 o que significa uma aumento de aproximadamente 40% na 

produção atual. Visto que o desafio de produzir mais em um período em que haverá menos 

recursos, maior incidência de pragas, com custos mais elevados e com pressão climática e 

ambiental cada vez maiores devido principalmente a emissão de gases efeito estufa, 90% 

deste aumento na produção de alimentos deverá provir do aumento de produtividade por meio 

da intensificação no uso das áreas agricultáveis já exploradas, segundo comunicado da FAO 

(2009). 

A intensificação das áreas de cultivo visando maiores produtividades deve ser alcançada 

por meio de forte investimento na pesquisa e desenvolvimento agrícola, principalmente na 

obtenção de variedades melhoradas, e no aumento da eficiência no uso de insumos agrícola 

pelas plantas. Dentre os insumos utilizados na agricultura, os nitrogenados destacam-se pelo 

seu potencial de perdas, haja vista que nenhum outro elemento essencial para nutrição de 

plantas apresenta um dinamismo tão grande como o nitrogênio (N) (ROBERTSON; 

GROFFMAN, 2007).  

O aumento da eficiência no uso do fertilizante nitrogenado (EUFN) pode ser alcançado 

pela realização da rotação de culturas, mapeamento de solo, uso da agricultura de precisão, e 

práticas de manejo de fertilizantes como incorporação, diminuição das doses aplicadas, assim 

como a mistura de fontes nitrogenadas. O sincronismo entre a época de aplicação do insumo e 

o período de maior exigência de N pelas plantas, também se constitui numa importante 

ferramenta no aumento da EUFN, pois reduz a possibilidade de perdas de N devido a altas 

concentrações deste elemento no solo. Este sincronismo pode ser realizado por meio do 

parcelamento das doses aplicadas, ou por meio do uso de fertilizantes recobertos com 

polímeros. 

Os fertilizantes revestidos podem ser de dois tipos: estabilizadores, e de lenta liberação 

ou liberação controlada (CHIEN; PROCHNOW; CANTARELLA, 2009). Os fertilizantes 

estabilizadores são geralmente solúveis em água e recobertos com aditivos ou polímeros que 

tem a capacidade de alterar ou inibir os processos enzimáticos e microbianos do solo, 



 
 

 

15 

enquanto os fertilizantes de lenta liberação ou liberação controlada apresentam baixa 

solubilidade em água, e permitem a lenta liberação de N ao sistema, por um determinado 

período de tempo. 

Diversos autores apontaram benefícios no uso de fertilizantes recobertos com polímero, 

entretanto, o uso destes insumos ainda é muito pequeno devido principalmente ao seu elevado 

custo de produção, sendo necessário melhor desenvolvimento de produtos que sejam 

agronomicamente e economicamente mais favoráveis que os insumos atualmente empregados 

na agricultura. Para a cultura do milho poucos são os trabalhos na literatura que demonstram 

os efeitos da aplicação desses fertilizantes, havendo ainda muita confusão quanto à 

comparação dos resultados relatados, devido à falta de padronização dos termos técnicos 

utilizados, referentes aos efeitos atribuídos aos mecanismos de ação dos diferentes polímeros 

de recobrimento.  

Assim posto, este trabalho de pesquisa tem como objetivos: 

a) Avaliar os efeitos da adubação do milho com ureia revestida com polímero quanto ao 

acúmulo e recuperação de N pela parte aérea e sistema radicular da cultura; taxa de produção 

de fitomassa seca; variação nos teores de N-NH4
+ 

e N-NO3
- 
do solo; 

b) Comparar os métodos direto (isotópico) e indireto (recuperação aparente) na 

recuperação do N-fertilizante pela cultura do milho; 

c) Avaliar a eficiência de uso do N de diferentes fontes pela cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16 

 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  Aspectos gerais e importância da cultura do milho 

O milho (Zea mays L.) é um cereal da família das Poaceas (Gramíneas), originário da 

América Central, provavelmente dos planaltos do México, onde se acredita ter sido 

inicialmente cultivado há cerca de 7 mil anos. Este cereal apresenta ciclo anual, e é cultivado 

no Brasil nos períodos mais quentes e chuvosos do ano como cultura principal, ou de 

sucessão, como milho safrinha.  

A cultura do milho é largamente cultivada em diversas regiões do mundo, e ocupa 

atualmente a posição de cereal mais importante em termos de produção mundial, devido 

principalmente ao seu uso na alimentação animal, que corresponde a 70% do consumo 

mundial deste cereal, embora constitua-se também como importante fonte na alimentação 

humana, sendo a principal fonte energética para populações de baixa renda como exemplo na 

região do semiárido brasileiro (Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento - 

EMBRAPA, 2011). 

 Segundo levantamento realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, para a 

safra 2010/2011, a produção mundial de milho foi de 826,07 milhões de toneladas, com 

consumo projetado em 829,5 milhões de toneladas. No Brasil a área cultivada foi de 

aproximadamente 13,1 milhões de hectares, com produção avaliada para safra 2010/2011 de 

54,5 milhões de toneladas de grãos e produtividade media de 4,2 Mg ha
-1

, o que coloca o país 

na posição de terceiro maior produtor mundial, sendo superado apenas por Estados Unidos e 

China (Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, 2011). 

O milho é uma cultura de alto potencial produtivo e altamente responsivo a insumos 

agrícolas como a fertilização nitrogenada, podendo apresentar altos ganhos de produtividade 

se manejada adequadamente (CANTARELLA; DUARTE, 2004). Em países como EUA, 

onde os insumos agrícolas não são fator limitante à produção, a produtividades média 

nacional é de aproximadamente 10 Mg ha
-1

 (United States Department of Agriculture -USDA, 

2012). No entanto, no Brasil, devido principalmente ao alto valor aquisitivo dos fertilizantes 

nitrogenados, são empregadas quantidades insuficientes de N, que associadas à baixa 

fertilidade natural dos solos de clima tropical de regiões úmidas, assim como ao manejo 

inadequado da cultura, fazem com que o país apresente baixa produtividade média de grãos 

(ARAUJO; FERREIRA; CRUZ, 2004; SILVA et al., 2005). 
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2.2  Adubação nitrogenada em milho  

O nitrogênio (N) é considerado elemento essencial para as plantas, pois está presente na 

composição das mais importantes biomoléculas, tais como ATP, NADH, NADPH, clorofila, 

proteínas e inúmeras enzimas (HARPER, 1994). Segundo Cantarella e Duarte (2004), dentre 

os nutrientes requeridos pelas plantas, o N é o de manejo e recomendação mais complexos, 

em virtude principalmente da multiplicidade de reações químicas e biológicas a que está 

sujeito, podendo ser absorvido pelas plantas, imobilizado por microrganismos do solo, ou 

perdido do sistema solo-planta. Além disso, em solos altamente férteis ou corrigidos, 

geralmente o N não é acumulado em formas prontamente disponíveis às plantas, podendo ser 

limitante aos níveis desejados de produtividade (PEREIRA et al., 2009). 

Para a cultura do milho o N é requerido em grandes quantidades, sendo o nutriente que 

mais afeta a produção de grãos (ESCOSTEGUY; RIZZARDI; ARGENTA, 1997; LEMAIRE; 

GASTAL, 1997; FREIRE; VASCONCELOS; FRANCA, 2001). Este fato é evidenciado pelo 

consumo mundial de nutrientes em fertilizantes, sendo o consumo de P e K superado pelas 

quantidades utilizadas de N (MALAVOLTA, 2006). Duete (2000) afirmou que a 

produtividade do milho está diretamente ligada ao suprimento de N à cultura, observando 

respostas lineares a aplicação de ureia em doses crescentes até 175 kg ha
-1

 de N. Araujo, 

Ferreira e Cruz (2004) em estudo realizado com doses de 0, 60, 120, 180 e 240 kg ha
-1

 de N 

na forma de ureia, também verificaram aumento na produção de grãos e parte aérea do milho 

com o aumento das doses, sendo que o máximo acúmulo de matéria seca pela parte aérea das 

plantas correspondeu a maior dose de N aplicada. Corroborando com o observado, outros 

autores mencionaram que a cultura do milho pode requerer doses superiores a 150 kg ha
-1

 de 

N para que elevadas produtividades sejam alcançadas (REDDY; REDDY, 1993; AMADO; 

MIELNICZUK; AITA, 2002; SANTINI et al., 2009).  

A cultura do milho deve estar suprida com níveis adequados de nitrogênio, já que a 

formação de grãos está diretamente relacionada com a translocação desse nutriente e açúcares, 

de órgãos vegetativos para os grãos (BULL, 1993; DUETE, 2000). Lara Cabezas et al. (2000) 

verificaram que os grãos são responsáveis pela exportação de 51,8% do total de N absorvido 

pelas plantas de milho. No mesmo sentido, foi observado por Gava et al. (2006) que do total 

de N acumulado pela cultura, 73% encontravam-se nos grãos, enquanto 27% se encontravam 

nos demais compartimentos da planta, evidenciando que os grãos representam o maior dreno 

da planta, e que boa parte do N presente nos órgãos vegetativos é translocado para este 

compartimento. São ainda encontrados na literatura, trabalhos de diversos autores que 
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correlacionaram positivamente a produção de grãos e adubação nitrogenada (ULLOA; 

LIBARDI; REICHARDT, 1982; COELHO, 1987; FERNANDES et al., 1999; VILLAS 

BOAS et al., 1999; ARAUJO; FERREIRA; CRUZ, 2004; GOMES et al., 2007). 

O fornecimento de nitrogênio à cultura do milho também é de suma importância ao 

desenvolvimento radicular das plantas, que é favorecido por adequadas concentrações do 

nutriente na zona radicular, principalmente durante o período inicial de desenvolvimento da 

cultura, quando ocorre o maior fluxo de N para as raízes, favorecendo também a maior 

absorção deste elemento em estádios mais avançados no ciclo do milho (EDWARDS; 

BARBER, 1976; JENKINSON; FOX; RAINER, 1985; YAMADA, 1996). Contudo, Raij 

(1991) mencionou que quando o nitrogênio é disponibilizado em excesso, este pode provocar 

detrimento no desenvolvimento do sistema radicular em relação à parte aérea, deixando a 

cultura vulnerável em períodos de veranico podendo até causar problemas com acamamento.  

Majerowicz et al. (2002) obtiveram para plantas deficientes em N, correlação positiva de 0,86 

entre a massa seca acumulada na parte aérea e nas raízes, indicando que a superfície radicular 

deve ser um caráter importante para o influxo de N sob condições de deficiência. Segundo 

Furlani, Bataglia e Lima (1985) plantas mais eficientes na absorção e utilização de nitrogênio 

teriam sistemas radiculares bem desenvolvidos, responsáveis por uma maior eficácia na 

absorção e translocação de N em meios onde as concentrações deste elemento são baixas. Em 

experimento conduzido em casa de vegetação, Hatlitligil, Olson e Compton (1984) 

verificaram que o maior desenvolvimento do sistema radicular do milho, proporcionou maior 

acumulo de massa seca total e produção de grãos.  

A absorção de N pelas plantas de milho pode ocorrer tanto na forma nítrica (NO3
-
) 

quanto na forma amoniacal (NH4
+
), embora o grau de desenvolvimento da cultura seja 

determinante na forma e quantidade do elemento a ser absorvido. A maior demanda por 

nitrogênio inicia-se no estádio em que as plantas apresentam de quatro a cinco folhas 

expandidas, de maneira que a não suficiência deste nutriente nessa fase de crescimento, pode 

afetar negativamente a produção de grãos (SCHREIBER; STANBERRY; TUCKER, 1998; 

DUETE et al., 2009). Para Mengel e Barber (1974) a quantidade de N absorvida pela cultura 

do milho aumenta progressivamente durante a sua fase vegetativa, atingindo o máximo de 

absorção no inicio do estádio reprodutivo e diminuindo no estádio de florescimento e 

posterior enchimento dos grãos. Cantarella (1993) e Yamada e Abdalla (2000) relataram que a 

absorção de N pelo milho é mais intensa no período que compreende o intervalo de 40 a 60 

dias após a emergência das plantas, mas que essa absorção corresponde a apenas metade do N 

requerido pela cultura, sendo que 50% podem ser absorvidos durante o estádio reprodutivo. 
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2.3  Eficiência da adubação nitrogenada  

Em todo o mundo, a crescente demanda por alimentos, e a busca por maiores 

produtividades das plantas cultivadas, acarretou em drástico aumento no emprego de 

fertilizantes nitrogenados, visando assegurar os atuais níveis de produção. Para algumas 

culturas como o milho, foi verificado aumento de aproximadamente 15 vezes na dose de N-

fertilizante empregada nos últimos 40 anos, correspondendo a 40% do custo de produção da 

cultura (MACHADO, 1997; SHAVIV, 2000; MAJEROWICZ et al., 2002). 

A maior parte dos fertilizantes nitrogenados utilizados na cultura do milho são 

facilmente solúveis em água (ureia, sulfato de amônio e nitrato de amônio), e são rapidamente 

liberados no solo nas formas prontamente assimiláveis pelas plantas, como nitrato (NO
-
3) e 

amônio (NH4
+
), sendo também as formas mais suscetíveis a perdas no sistema agrícola. 

Devido o nitrogênio ser altamente dinâmico no sistema solo-planta, este elemento se encontra 

em constante transformação, o que dificulta uma avaliação precisa de sua disponibilidade 

(SANTOS, 2008). 

Diversos autores mencionaram que a eficiência no uso do fertilizante nitrogenado 

(EUFN) pela cultura do milho não passa de 50%, sendo para maioria dos cereais de 

aproximadamente 33%, principalmente para cultivos realizados durante as estações mais 

quentes e chuvosas do ano, que favorecem o aumento no potencial de perdas de N no sistema 

(FIRESTONE, 1982; RAUN; JOHNSON, 1999; TRIVELIN et al., 2002; FAN et al., 2004; 

OORTS et al., 2007; GHIBERTO et al., 2009). Grove (1980) sugeriu que a EUFN deve ser 

mensurada pela recuperação liquida do N, sendo esta obtida pela relação entre o aumento da 

quantidade de N na matéria seca por unidade de fertilizante aplicado, obtendo dessa maneira a 

melhor relação entre o N absorvido pela cultura e o N aplicado. Vários foram os trabalhos 

realizados na região do Cerrado onde a EUFN máxima obtida para cultura do milho foi em 

torno de 50% (GROVE, 1980; COELHO et al., 1991; FERNANDES et al., 1999). 

Em estudo de campo, implantado sob sistema de plantio direto visando avaliar o 

balanço do 
15

N no sistema solo-planta na cultura do milho, em função da aplicação de N-

fertilizante, Gava et al. (2006) verificaram que do total de N acumulado pela parte aérea das 

plantas, em média apenas 25% foi proveniente do fertilizante, sendo o restante proveniente de 

outras fontes, corroborando com resultados obtidos por Coelho et al. (1991), Duete (2000) e 

Lara Cabezas et al. (2000) que chegaram a valores de recuperação de 31, 28 e 24% 

respectivamente. A EUFN para parte aérea das plantas foi de 34%, semelhante aos 33% em 

média obtidos por Liang e Mackenzie (1994). Gava et al. (2006) ainda verificaram que o total 
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recuperado no sistema solo-planta foi de 69 e 80%, respectivamente, no sistema de plantio 

convencional e semeadura direta, não sendo recuperado em média 25% de N-fertilizante . 

Resultados semelhantes haviam sido relatados por Villas Boas (2005) que obteve recuperação 

media de 73% no sistema solo-planta, e perdas de 27% do N-fertilizante empregado. 

Segundo Reddy e Reddy (1993) a disponibilidade de N no sistema, assim como a 

eficiência de uso deste pela cultura do milho, é influenciada principalmente pela fonte 

utilizada, pela época de aplicação, e condições climáticas durante a fase de crescimento das 

plantas. Devido sua dinâmica, o aproveitamento do nitrogênio dos fertilizantes pelas culturas 

é relativamente baixa, chegando, em muitos casos, a menos de 50% como mencionado 

anteriormente, sendo o restante, emitidos para atmosfera como amônia por volatilização e 

óxidos de nitrogênio (NO e N2O) causado pelos processos de nitrificação e desnitrificação, 

perdido para sistemas aquáticos por meio de lixiviação do nitrato e/ou escoamento superficial, 

e armazenado no solo predominantemente sob formas orgânicas, podendo ou não ser 

disponibilizados para as próximas culturas (ANGHINONI, 1986; HARRIS et al., 1994; 

LARA CABEZAS et al., 2000; MOSIER; KROESE, 2000; SCIVITTARO et al., 2000; 2003; 

GALLOWAY et al., 2004). 

2.4  Perdas de N no sistema 

2.4.1  Volatilização 

A perda de nitrogênio por volatilização de amônia é uma das principais responsáveis 

pela baixa recuperação e eficiência no uso dos fertilizantes nitrogenados, sendo mais 

agravante quando o insumo utilizado trata-se da ureia, principalmente quando esta é aplicada 

em superfície. Esse processo ocorre quando a ureia é aplicada na superfície do solo, sem 

ocorrer sua incorporação por meio da água de chuva ou irrigação, ocorrendo dessa maneira a 

hidrólise da ureia e a volatilização do gás amônia (NH3) podendo acarretar em perdas de até 

70% (RODRIGUES; KIEHL, 1986; FRANCIS; SCHEPERS; VIGIL, 1993; GRIGGS et al., 

2007).  O processo de hidrólise e volatilização de amônia pode ser influenciado por diversos 

fatores relacionados aos atributos físico-químicos do solo como pH, teor de umidade, 

porcentagem de argila, carbono orgânico e capacidade de troca catiônica (CTC), além do 

modo de aplicação do fertilizante (TRIVELIN; LARA CABEZAS; BOARETTO,1994; VAIO 

et al, 2008). 

A volatilização do N-ureia ocorre devido esta sofrer o processo de hidrólise enzimática, 

resultante da ação da urease (enzima presente no solo) que transforma a molécula de ureia em 
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carbonato de amônia, que provoca a elevação do pH ao redor do grânulo, podendo haver 

perdas por volatilização quando este adubo é aplicado superficialmente (VOLK, 1959; 

SENGIK; KIEHL 1995; COSTA; VITTI; CANTARELLA, 2003; CANTARELLA; 

MARCELINO, 2007).  

 

                                                (1) 

                                  (2) 

                               (3) 

 

A volatilização da amônia pode ocorrer pela diferença nas concentrações de amônia na 

atmosfera e a daquela na solução do solo, na água ou nas folhas das plantas (FRENEY; 

SIMPSON; DENMEAD, 1983). O transporte do NH3 do solo à atmosfera também ocorre 

juntamente à evaporação da água do solo (FRENNEY et al., 1992). Lara Cabezas e Souza 

(2008) verificaram perdas de 78,6% do N aplicado superficialmente na forma de ureia na 

cultura do milho. Resultados similares foram encontrados por Lara Cabezas, Korndorfer e 

Motta (1997) e Lara Cabezas et al. (2000) que relataram 78 e 80% de volatilização 

respectivamente. Vitti et al. (2002) obtiveram 40% de volatilização do nitrogênio aplicado 

sobre palhada de cana-de-açúcar, enquanto Volk (1959) registrou perdas de 29,3% do N 

aplicado na forma de ureia a superfície do solo cultivado com pastagem.  

2.4.2  Nitrificação e desnitrificação 

O uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura exerce efeitos diretos e indiretos nas 

emissões de gases a atmosfera, principalmente nas formas de NO e N2O. Esses gases emitidos 

para atmosfera são resultantes da atividade dos microrganismos do solo durante os processos 

de nitrificação e desnitrificação (SMITH, 1997). As gerações desses gases devem ser 

atentamente monitoradas, pois o N2O gerado por meio desses processos, além de ser um gás 

importante contribuidor no efeito estufa, também contribui para a destruição da camada de 

ozônio (BOUWMAN, 1990; KROEZE; MOSIER; BOUWMAN, 1999; CHIKOWO et al., 

2004). 

No solo o N amoniacal pode ser diretamente absorvido pelas plantas, no entanto em 

solos bem drenados ocorre o processo de nitrificação por meio de ação microbiana, 
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transformando-o em nitrato, reação na qual também pode ocorrer a formação de N2O, que 

pode ser perdido para atmosfera. Robertson (1997) e Burger e Jackson (2003), mencionaram 

que a transformação do NH4
+ 

em NO3
-
 é o maior destino deste elemento no solo. Este 

processo é realizado em duas etapas distintas, sendo a primeira denominada de nitritação, 

onde o NH4
+
 é transformado a NO2

-
 por um grupo de bactérias aeróbias conhecidas como 

Nitrossomona sp, e a segunda etapa denominada nitratação em que ocorre a transformação de 

NO2
- 

para NO3
- 

por meio de um grupo de bactérias Nitrobacter sp (BURTON; PROSSER, 

2001). 

 

        (1) 

                                                            (2) 

 

Os principais fatores que afetam a nitrificação são pH, temperatura, umidade e aeração 

do solo, sendo que este processo também pode variar tanto espacialmente quanto 

temporalmente (BLOOM, 1997). Em condições alcalinas o processo de nitrificação não é 

completo, e a forma predominante é a do NO2
-
, devido as bactérias Nitrobacter sp serem 

inibidas pela presença de amônia, que é formada em condições de pH elevado (GOOSSENS, 

2001).  

Em solos com falta de O2, como os mal drenados ou com excesso de matéria orgânica 

facilmente decomponível, atuam os microrganismos denominados desnitrificadores que sob 

condições anaeróbias utilizam o NO3
-
 como aceptor final de elétrons em sua respiração. Esse 

processo é conhecido como desnitrificação definido como o de redução do NO3
-
 ou NO2

-
 a 

NO, N2O e N2 por bactérias anaeróbias facultativas dos gêneros Pseudomonas, Bacillus, 

Flavibacterium e Agribacterium, ocorrendo perdas gasosas nas formas de N2 e N2O 

(ROBERTSON; GROFFMAN, 2007).  

 

NO3
- 
      →       NO2

-      
→       NO      →     N2O      →       N2                                    (1) 

 

Embora alguns trabalhos demonstrem que as perdas de N na forma de N2O sejam baixas 

(1,25 % do N-fertilizante aplicado (Dalal et al., 2003)), sob condições favoráveis essas perdas 
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podem ser muito maiores, como observado por Denmead et al. (2010) que sob condições 

especificas de solo inundado na Austrália, extremamente favorável a desnitrificação, 

atribuíram a este processo, 21% das perdas do N-ureia. Dobbie, McTaggart e Smith (1999) 

encontraram perdas por desnitrificação variando de 0,3 a 18,4 kg ha
-1

 de N-N2O para sistemas 

cultivados com cana-de-açúcar, pastagens e florestas tropicais. Trivelin et al. (2002) em 

estudo do ciclo do nitrogênio em solo cultivado com cana-de-açúcar, sugere que parte dos 

12% do N-ureia não recuperado no ciclo da cana-planta, pode ter sido devido as perdas por 

desnitrificação. Para Hauck (1981), a transformação do N-NO3
-
 presente no solo para formas 

gasosas (N2O e N2) pelo processo de desnitrificação, é responsável por aproximadamente 1/3 

das perdas de N-fertilizante no sistema solo-planta.  

2.4.3  Lixiviação 

O processo de lixiviação é o resultado da liberação de íons em sua forma solúvel para a 

solução do solo, e do deslocamento destes através do movimento descendente da água no 

perfil do solo, acarretando na remoção destes íons (GHIBERTO et al., 2009). Além de 

prejuízos econômicos, as perdas de N por lixiviação de NO3
-
 podem resultar na contaminação 

de águas superficiais e subterrâneas, gerando problemas como a eutrofização de rios e lagos, e 

oferecendo também riscos a saúde humana, sendo relatado que concentrações de N-NO3
-
 

acima de 10 ppm na água de consumo, pode causar problemas como a metahemoglobinemia 

infantil (United States Environmental Agency - USEPA, 1985; Comissão de Politica 

Ambiental - COPAM, 1986). 

A quantidade de íons a ser lixiviado, depende diretamente da concentração deste na 

solução do solo, e do volume de água drenada. Exner et al. (1991) em trabalho feito com 

diferentes taxas de aplicação de N, em sistema irrigado, verificaram movimento do NO3
-
 em 

grande profundidade no perfil do solo, sendo 95% do NO3
-
 aplicado, lixiviado para camadas 

abaixo da explorada pelo sistema radicular da cultura. Cooper et al. (1984) em estudo com a 

cultura do milho, onde foram testadas aplicações sucessivas de esterco como fonte de N, 

observaram que em concentrações acima das exigidas pela cultura apenas 10% do N foi 

utilizado pelas plantas, enquanto o restante foi perdido no sistema ou retido no perfil do solo, 

aumentando dessa maneira os riscos de lixiviação. 

Maia e Cantarutti (2004) destacaram que a alta mobilidade do NO3
- 

também é 

dependente da quantidade e fonte nitrogenada adicionada ao sistema, assim como a 

predominância de cargas negativas no complexo coloidal do solo que impede que os íons 

sejam adsorvidos, permanecendo na solução do solo. Steege, Stulen e Mary (2001) relataram 



 

 

 

24 

que a textura do solo assim como sua distribuição de poros também são importantes fatores 

que devem ser considerados quanto a mobilidade do NO3
-
, esses autores mencionaram que 

solos arenosos possuem menor capacidade de retenção de água que solos argilosos, 

aumentando o potencial de perdas nitrogenadas pelo processo de lixiviação. Piovesan et al. 

(2009) em estudo conduzido em solo argiloso, verificaram que a relação do N-NO3
-
 perdido 

no perfil do solo em relação ao aplicado, é muito maior comparativamente a outros íons 

presentes na solução do solo, evidenciando o alto potencial de lixiviação do NO3
-
 mesmo para 

este tipo de solo. 

A quantidade de matéria orgânica presente no solo também é fator de significativa 

importância quanto à lixiviação do NO3
-
. Kanwar, Baker e Baker (1988), após realizarem 

estudos simulando volumes de precipitação, observaram que em condições mais severas com 

grande quantidade de água adicionada ao solo, a lixiviação do N aplicado pode chegar a 30% 

para um solo sob sistema de plantio convencional, enquanto para um solo sob sistema de 

plantio direto o total lixiviado foi de apenas 6%, evidenciando a importância da matéria 

orgânica como agente estabilizador de agregados do solo, possibilitando maior retenção de 

NO3
-
. 

2.5  Aumento da eficiência no uso do fertilizante nitrogenado 

Dentre as várias fontes de nitrogênio utilizadas na cultura do milho a ureia é a mais 

empregada no Brasil. Isso se deve à sua alta solubilidade em água, a adequada assimilação 

dos produtos de sua hidrólise pelas plantas e ao teor de N no fertilizante (45% N), o que 

favorece o transporte, estocagem, manuseio e a aplicação no campo, no solo ou por via foliar 

(CANTARELLA, 1992). Entretanto a baixa eficiência de recuperação aliada à doses 

relativamente altas do insumo que são aplicadas no solo, tem nos últimos anos gerado 

preocupação crescente com respeito a poluição ambiental, que é proveniente do manejo 

inadequado da fertilização nitrogenada, podendo ocorrer a contaminação dos recursos hídricos 

por nitrato e a emissão de óxido nitroso para atmosfera (AMADO; MIELNICZUK; AITA, 

2002).  

As perdas de N ocorridas pelo manejo inadequado da ureia também tem elevado o custo 

de produção nos diferentes sistemas. Em levantamento realizado por Raun e Johnson (1999), 

se for considerado que em media 67% do N que são aplicados ao sistema não são 

aproveitados pelas plantas, tem-se uma perda anual de 15,9 bilhões de dólares em fertilização 

nitrogenada. Portanto é de suma importância o estudo de novas fontes e técnicas de manejo 

que sejam adequadas aos ambientes de produção, de maneira a reduzir os possíveis impactos 
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gerados pelo emprego desse insumo. 

O aumento da eficiência no uso do fertilizante nitrogenado pode ser alcançado por meio 

da rotação de culturas, melhoramento genético, uso de sistemas conservacionistas, 

mapeamento de solo, uso da agricultura de precisão, e práticas de manejo do fertilizante como 

incorporação, diminuição e parcelamento das doses aplicadas, assim como a mistura de fontes 

nitrogenadas (RAUN; JOHNSON, 1999). 

A rotação e sucessão de culturas com a utilização de espécies fixadoras de nitrogênio, 

que produzam para a cultura subsequente resíduos de baixa relação C:N, aliado a um sistema 

conservacionista que favoreça a manutenção e acúmulo desses resíduos, tem-se mostrado 

eficiente no auxílio ao aumento da eficiência do N. Burger e Jackson (2003), sugerem que 

uma forma alternativa de adição de N ao sistema, seria a adição de altas doses de matéria 

orgânica ao solo, para que ocorra liberação gradual do N desses resíduos. Em estudo de 

campo conduzido durante um período de três anos consecutivos, sob sistema de rotação de 

culturas (soja/arroz/milho) com o cultivo de Crotalárea juncea no período da entressafra, 

Mascarenhas et al. (1998) observaram que o  N residual fornecido pelos restos culturais da 

crotalária favoreceu o aumento da produtividade de milho e arroz, quando comparado com 

sistema de monocultivo para os mesmos.  

O melhoramento genético de plantas também pode ser uma ferramenta utilizada em 

sistemas mais eficientes no uso do N. A obtenção de plantas menos exigentes em fertilidade, 

com melhor conformação espacial do sistema radicular a fim de possibilitar a maior 

exploração do volume de solo, como também de plantas mais eficientes fotossinteticamente, 

possibilitando maior população de indivíduos por área, podem ser soluções para o aumento da 

produção agrícola com emprego de quantidades menores de fertilizantes, embora para tanto se 

necessite de longo prazo de desenvolvimento (CECCARELLI, 1996). 

A incorporação da ureia ao solo consiste num eficiente método para diminuição das 

perdas de N por volatilização de amônia, já que esta se encontra em subsuperfície diminuindo, 

dessa maneira, as perdas de N em formas gasosas (CANTARELLA, 1993; LARA 

CABEZAS; KORNDORFER; MOTTA, 1997). No entanto, embora eficiente, essa prática se 

restringe a adubação realizada no momento do plantio, já que a incorporação da ureia em 

subsuperfície na adubação nitrogenada de cobertura, ainda é pouco utilizada pelos produtores, 

devido principalmente ao custo operacional e ao dano que esta incorporação pode causar ao 

sistema radicular das culturas (RODRIGUES; KIEHL, 1986). Coelho (1987) estudando o 

balanço do 
15

N na cultura do milho em um solo de cerrado constatou que a aplicação de todo 

o N no plantio resultou em maior acúmulo de matéria seca por unidade de N aplicada, quando 
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comparado com aplicação de cobertura. 

Reddy e Reddy (1993) observaram para a cultura do milho que o N perdido do sistema 

aumentou em cerca de três vezes quando a dose aplicada passou de 100 para 200 kg ha
-1

 de N. 

Resultados de experimentos realizados por Villas Boas et al. (1995) e Jokela e Randall (1997) 

também apontam para queda na eficiência no uso do N com o aumento das doses empregadas. 

Dessa maneira uma das práticas realizadas para otimização do uso do N-fertilizante, é a 

aplicação de menores doses de N por meio do parcelamento da adubação nitrogenada, sendo 

essa relatada como eficiente por diversos autores na literatura (VILLAS BOAS, 1995; 

ESCOSTEGUY; RIZZARDI; ARGENTA, 1997; VILLAS BOAS et al., 1999; DUETE, 2000; 

GOMES et al., 2007). 

A menor eficiência no uso do N-ureia é devida as diversas rotas de perdas que podem 

ocorrer quando comparado com outras fontes nitrogenadas, sendo portanto a mistura da ureia 

com outros fertilizante uma das maneiras de se minimizar as perdas de N no sistema. Lara 

Cabezas e Couto (2007) comparando a aplicação de ureia e mistura de ureia + sulfato de 

amônio, observaram ao final do ciclo do milho recuperação de 82,5 e 59,9% do N-aplicado 

para ureia + sulfato de amônio e ureia respectivamente, mostrando maior eficiência de 

recuperação para a mistura de fertilizantes. Resultado semelhante foi relatado por Villas Boas 

et al. (2005) que observaram, aos 66 dias após a germinação das plantas de milho, 

recuperação de 67% do 
15

N aplicado na forma de ureia + sulfato de amônio. 

2.6  Ureia revestida por polímero 

Atualmente vem crescendo o número de estudos realizados na tentativa de aumentar a 

eficiência no uso do fertilizante nitrogenado por meio do recobrimento de fertilizantes com 

polímeros que podem agir tanto na inibição de enzimas como a urease, quanto na taxa de 

difusão dos elementos pelos grânulos do adubo. Bockman e Olfs (1998) explicaram que o uso 

de inibidores de uréase podem reduzir a hidrólise das moléculas de ureia diminuindo dessa 

maneira as perdas por volatilização de amônia. Os mesmos autores ainda afirmaram que os 

inibidores também podem retardar a oxidação do amônio para nitrato, prevenindo a formação 

de N2O antes de sua absorção como nutriente pelas plantas. Rambo et al (2004) ressaltaram a 

importância da sincronia entre a época de aplicação do adubo nitrogenado e a disponibilização 

de N, nos estádios de maior necessidade de N pela cultura, visando aumentar a eficiência do 

uso do nitrogênio.  

Bono et al. (2008) sugeriram como alternativa para a redução das perdas de N o 

envolvimento do grânulo de ureia por algum produto menos higroscópico, que permitisse a 
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lenta liberação do N-ureia, e aumentasse a eficiência de sua utilização por culturas. Nesse 

sentido Shaviv e Mikkelsen (1993) mencionaram a utilização de adubos encapsulados de 

liberação gradual que, em principio, permitiriam que o nitrogênio fosse liberado 

gradativamente no solo, à medida que aumenta a necessidade da cultura pelo nutriente, 

reduzindo a possibilidade de perdas de N devido a altas concentrações deste elemento no 

meio. 

Os fertilizantes revestidos podem ser de dois tipos: estabilizadores, e de lenta liberação 

ou liberação controlada (CHIEN; PROCHNOW; CANTARELLA, 2009). Os fertilizantes 

estabilizadores são geralmente solúveis em água, e recobertos com aditivos ou polímeros que 

tem a capacidade de alterar ou inibir os processos enzimáticos e microbianos do solo, 

enquanto os fertilizantes de lenta liberação ou liberação controlada apresentam baixa 

solubilidade em água, e permitem a lenta liberação de N ao sistema, por um determinado 

período de tempo. O recobrimento destes fertilizantes pode ser realizado por meio de 

polímeros inorgânicos, orgânicos ou sintéticos, sendo essas substâncias derivadas em sua 

maioria de poliamidas ou enxofre elementar.  

A durabilidade e a intensidade de liberação do N por esses fertilizantes é diretamente dependente do 

material de recobrimento, da espessura da resina utilizada, de microfissuras em sua superfície e também do 

tamanho do grânulo do fertilizante (GIRARDI; FILHO, 2003).  Segundo Chitolina (1994) a taxa de liberação de 

nutrientes dos fertilizantes revestidos com polímeros, também está diretamente ligada ao conteúdo de água e a 

temperatura do solo, uma vez que esses podem aumentar a permeabilidade desses compostos, aumentando por 

sua vez a taxa de difusão dos elementos neles presentes. 

Shaviv (2000) relatou que os principais benefícios gerados pelo uso de ureias revestidas com polímero 

são: a redução do stress e toxicidade devido à alta concentração salina junto à semente e ao sistema radicular das 

plantas; aumento da disponibilidade de nutrientes por aumentar estes na solução do solo; suprimento do N nas 

formas preferencialmente absorvidas pelas plantas (NO3
-
 e NH4

+
) devido à lenta liberação desfavorecer a 

imobilização por microrganismos do solo; aprimoramento dos efeitos sinérgicos entre os nutrientes, por não 

haver desequilíbrio na proporção de N e os demais íons; menor risco de contaminação ambiental por lixiviação 

de NO3
-
 e emissão de NH3, NO e N2O para atmosfera. Entretanto o uso de fertilizantes revestidos ainda é muito 

reduzido devido, principalmente, ao custo elevado que este insumo apresenta, sendo necessário melhor 

desenvolvimento de produtos que possam ser amplamente empregados na agricultura de maneira a ser 

economicamente e agronomicamente mais favoráveis quando comparados com os adubos nitrogenados padrões 

(GOLDEN et al., 2009). 

Diversos autores relataram os benefícios no emprego de fertilizantes revestidos com polímeros. Em 

cultura de cevada, utilizando a técnica do traçador isotópico 
15

N, Shoji et al (2001) verificaram recuperação do N 

fertilizante de 66% quando este foi de liberação gradual, aumentando portanto a eficiência na utilização do 

fertilizante, quando comparado a estudos com fertilizantes convencionais. Os mesmos autores ainda observaram 

que as emissões de N2O para os tratamentos em que foram utilizadas ureias revestidas com inibidor enzimático 
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ou por polímero de lenta liberação, foram respectivamente 81 e 35% menores em relação à ureia convencional. 

Nesse mesmo sentido, Bronson e Mosier (1993), Cheng et al. (2002) e Bandyopadhyay e Sakar (2005), também 

observaram menores emissões de N2O com o emprego de ureia de liberação gradual nas culturas de trigo, couve 

chinesa e arroz irrigado respectivamente. 

Quanto a volatilização de amônia, em estudo conduzido na cultura do milho safrinha, Pereira et al. (2009) 

observaram que os tratamentos com ureia revestida por polímero de lenta liberação e ureia revestida com 

inibidor de urease proporcionaram redução de aproximadamente 50% na volatilização de NH3 em relação à ureia 

comum, tanto na primeira quanto na segunda cobertura nitrogenada. Foi demonstrado que o revestimento da 

ureia e o inibidor da urease foram eficientes na redução da volatilização do N-ureia aplicados em cobertura, o 

que refletiu em maiores produtividades.   

Em experimento realizado em casa de vegetação, Mikkelsen, Williams e Behel (1994), 

obtiveram maiores perdas de N por lixiviação do NO3
-
 quando aplicado fertilizante 

convencional do que quando aplicado fertilizante revestido. Wang e Alva (1996) observaram 

que até 30% de N-nitrato de amônio foi lixiviado em um solo arenoso, quando aplicado na 

forma de fertilizante de liberação gradual, em comparação com mais de 88% quando aplicada 

na forma de nitrato de amônio convencional. Wilson, Rosen e Moncrief (2009) também 

relatam menores concentrações de NO3
- 

em amostras de solo, quando utilizado ureia de 

liberação gradual em relação ao tratamento onde foi aplicado N solúvel.  

Em relação à eficiência de fertilizantes revestidos em culturas agrícolas, Cheng et al. 

(2002), verificaram que a utilização de ureia recoberta contribuiu positivamente no peso de 

plantas de repolho quando comparado com tratamentos em que foi utilizada ureia 

convencional, além de ter possibilitado redução de até 20% na dose recomendada, 

aumentando dessa maneira sua eficiência. Para cultura da cevada foi observada a proliferação 

de raízes em torno do granulo da ureia recoberta, sendo a absorção desta relacionada ao 

melhor desenvolvimento radicular (ZHANG et al., 2000). Em experimento de campo com 

trigo de inverno, Fan et al. (2004) constataram que o rendimento máximo da cultura e a 

eficiência na utilização do N, foram maiores nos tratamentos com ureia recoberta em 

comparação aos com ureia comum. Ensaios realizados no Canadá, também com trigo, 

mostraram que o rendimento de sementes colocadas junto a ureia recoberta foram similares 

aos rendimentos com ureia comum, porém as concentrações de N no primeiro tratamento 

foram superiores, resultando em eficiência de utilização 4,2% maior (HADERLEIN et al., 

2001). 

Para cultura do milho existem poucos trabalhos na literatura que demonstram os efeitos 

da aplicação de fertilizantes nitrogenados recobertos com polímeros. Bahr, Zeidan e Hozayn 

(2006) verificaram aumento na concentração de NPK, proteína e óleo nos grãos de milho 
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quando utilizado fertilizante nitrogenado de lenta liberação, mesmo em doses inferiores em 

relação ao controle (ureia não recoberta). Segundo os autores, o resultado deveu-se ao 

constante suprimento de N às raízes, minimizando as perdas do sistema se comparado com a 

ureia não recoberta. Resultados semelhantes foram reportados por Wuerst e Cassman (1992) 

para a cultura do trigo em que a concentração de proteína dos grãos para os tratamentos com 

ureia recoberta com polímero foi 0,75% maior que nos tratamentos com ureia convencional.  

Bono et al. (2008) obtiveram resultados positivos na melhoria da qualidade fisiológica 

das sementes de milho com a aplicação de ureia recoberta com polímero em comparação a 

convencional, fato ocorrido principalmente pela liberação gradual de N, garantindo adequado 

fornecimento do nutriente durante o crescimento da cultura. Os mesmos autores constataram, 

ainda, que a aplicação de todo o nitrogênio na semeadura, na forma de ureia recoberta, 

possibilitou melhor utilização do N na produção de sementes de milho, se comparado com a 

adubação parcelada. 

2.7  Avaliação da eficiência do uso do N do fertilizante 

Diversos são os índices que podem ser utilizados para avaliar a eficiência do fertilizante 

aplicado. Esses índices podem ser obtidos por métodos indiretos ou diretos. O método indireto 

consiste no cálculo da eficiência através do método da diferença, que é realizado por meio do 

cálculo da diferença das quantidades de nutriente extraídas entre o tratamento teste e o 

controle. Embora muito utilizado, este método não apresenta vantagens adicionais para 

entender as boas práticas de manejo do fertilizante. Para melhor compreender essas práticas 

são necessários estudos mais detalhados dos nutrientes nos agroecossistemas através de 

metodologia direta, como por meio do uso de isótopos, os quais permitem melhor 

compreensão da dinâmica do elemento no sistema como perdas, imobilização, fixação e 

mecanismos de liberação.  

2.7.1  Método direto (δ
15

N) 

Na natureza, a matéria é constituída de átomos de elementos químicos, que são 

constituídos por um núcleo carregado positivamente localizado em seu centro e os elétrons de 

carga negativa que giram ao seu redor. No núcleo dos átomos dos elementos, são constituintes 

os prótons carregados positivamente e os nêutrons, que são partículas sem carga e que junto 

aos prótons definem a massa do átomo. O numero de prótons no núcleo é característico de 

cada elemento químico, embora o número de nêutrons possa variar para átomos de um mesmo 
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elemento. Átomos que possuem o mesmo número de prótons e diferentes números de 

nêutrons são chamados de isótopos do elemento (TRIVELIN, 2004). 

Dentre os isótopos de um elemento existem os estáveis (
14

N e 
15

N), que não emitem 

radiações e ocorrem na natureza em proporções quase constantes (
14

N = 99,634% e 
15

N = 

0,366%). Por abundância ou concentração isotópica (% em átomos do isótopo), entende-se a 

percentagem de um isótopo em relação a todos do mesmo elemento que ocorrem 

naturalmente. Os isótopos estáveis podem ser utilizados em pesquisas agrícolas, tanto na 

proporção de isótopos diferente daquela de ocorrência natural (compostos marcados ou 

enriquecidos), como por meio de medidas das variações na abundancia isotópica natural 

(RENIE; PAUL; JOHNS, 1976; TRIVELIN, 1976; RENNIE, 1986). 

A abundancia natural do 
15

N é resultado do desvio relativo em ‰ da relação 
15

N:
14

N do 

N2 atmosférico, sendo expressa como δ
15

N, onde: δ
15

N = 1000 (
15

N:
14

Namostra - 
15

N:
14

Nar)/
 

15
N:

14
Nar. Durante o processo de mineralização do N no solo, ocorre um forte fracionamento 

nas reações de nitrificação e desnitrificação, que deixam a fração do produto empobrecida em 

15
N enquanto ocorre o enriquecimento do substrato (DELWICHE; STEYN, 1970). Os valores 

de δ
15

N podem variar de -15 ‰ (NH4
+ 

atmosférico) até +10 ‰ (solo) (YONEYAMA, 1996). 

Entretanto se as plantas utilizarem o N2 atmosférico ou o N proveniente de fertilizantes 

industriais, os valores de δ
15

N na planta serão próximos a 0‰, e se for utilizado N e outras 

fontes como NH4
+ 

e NO3
-
 do solo, os valores de δ

15
N serão diferentes e normalmente 

superiores a 0‰. Portanto os valores de δ
15

N na planta variam de acordo a abundância 

isotópica do solo e da variação causada pela adubação (ROBINSON; HANDLEY; 

SCRIMGEOUR, 1998; ROBINSON, 2001; CHOI et al., 2002). 

A metodologia isotópica além de ser uma ferramenta direta na estimativa da eficiência 

de recuperação do fertilizante nitrogenado, apresenta a vantagem de avaliar o uso do 

nitrogênio que foi aplicado via fertilizante, pois permite distinguir a origem do elemento 

usado pela planta, bem como a partição deste entre as partes da planta depois de absorvido 

(ANDREUCCI, 2007). No entanto este método apresenta algumas desvantagens como o alto 

custo de análise. Outra desvantagem que pode ser verificada na metodologia isotópica, é que 

esta pode ser influenciada pela “pool substitution” do 
15

N por 
14

N, que pode resultar em uma 

recuperação errônea caso essa substituição não seja levada em consideração. Segundo 

Jenkinson, Fox e Rainer (1985) o N marcado pode ser substituído pelo N não marcado do 

solo, que de outra maneira poderia ter sido utilizado nos processos de imobilização e 

desnitrificação pelos microrganismos do solo, diminuindo a disponibilidade de 
15

N para as 

plantas, podendo levar a menores valores de recuperação. Rao et al. (1991) menciona que os 
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principais fatores que devem influenciar a estimativa da eficiência na recuperação do N 

fertilizante pelo método isotópico, são o carbono orgânico do solo, a relação C:N, e a 

biomassa microbiana, que irão afetar a “pool substitution” via imobilização, desnitrificação e 

mineralização. Os valores finais de δ
15

N também podem ser fortemente influenciados pelos 

fracionamentos ocorridos durante o ciclo do nitrogênio, no qual ocorre a discriminação dentre 

as formas isotópicas 
14

N e 
15

N durante os processos de fixação, volatilização, nitrificação, 

desnitrificação, imobilização e assimilação de N pelas plantas, como descrito por Delwiche e 

Steyn (1970) e Yoneyama (1996). 

2.7.2  Métodos indiretos  

O método indireto é o método mais comum utilizado para o cálculo da eficiência no uso 

dos fertilizantes. De acordo com Dobermann (2007) este método pode se calculado por meio 

de diversos índices, como: Recuperação Aparente (RA), calculado por meio do aumento do 

nutriente recuperado pelas plantas em relação à planta controle, em função do nutriente 

aplicado; Eficiência Fisiológica (EF), obtida através do aumento de produtividade pelo 

aumento do nutriente recuperado pelas plantas; Utilização Interna (UI) do fertilizante, obtida 

pela relação entre produtividade e a recuperação do nutriente; Eficiência Agronômica (EA), 

realizada pelo aumento de produtividade por unidade de nutriente aplicado; e Fator Parcial de 

Produtividade (FPP), calculada pela relação entre produto colhido e nutriente aplicado. 

O uso de métodos indiretos tem como vantagens o baixo custo e a maior praticidade no 

processo de avaliação e análise laboratorial. Entretanto estes métodos apresentam a 

incapacidade de distinguir o nitrogênio recuperado do fertilizante, daquele proveniente do 

solo ou atmosfera, além de considerar que as transformações do N no solo, assim como o 

desenvolvimento dos compartimentos das plantas tratamento, são os mesmos da planta 

controle, o que não é verdadeiro, podendo superestimar os valores de N recuperado (RAO et 

al., 1991; KUZYAKOV; FRIEDEL; STAHR et al., 2000; ANDREUCCI, 2007; MELLO et 

al., 2008). 

Hauck e Bremmer (1976), afirmam que a superestimativa na recuperação do N 

fertilizante pelo método indireto pode ocorrer devido ao “priming effect”, principalmente em 

solos onde existe uma quantidade considerável de N orgânico. Segundo Jenkinson, Fox e 

Rainer (1985) esse efeito é definido como uma aceleração na mineralização natural do solo 

devido a um estímulo externo, ou seja, o fornecimento de uma energia facilmente 

decomponível a biomassa microbiana do solo, resultando em maior mineralização e maior 

disponibilidade do N do solo para as plantas. 
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Para Harmsen (2003), do ponto de vista agronômico, a recuperação aparente do N 

aplicado é preferível em relação ao método isotópico, pois é uma medida que reflete o efeito 

geral da aplicação de N em sua absorção ou rendimento da cultura, mesmo que este parâmetro 

possa ser superestimado em algumas medidas devido ao aumento na absorção do N mineral 

do solo. Este autor ainda afirma que os estudos com método isotópico são mais eficientes e 

devem ser preferidos em trabalhos onde busca-se o conhecimento e o destino do N no sistema 

solo-planta. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  Local do experimento 

O trabalho foi realizado em área experimental da Agência Paulista de Tecnologia dos 

Agronegócios (APTA), localizada no município de Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil 

(22º42' Latitude Sul, 47º38' Longitude Oeste e 560 metros de altitude), em casa de vegetação, 

no período compreendido entre Outubro de 2010 e Fevereiro de 2011.  

3.2  Características do hibrido de milho utilizado 

Foi utilizado o híbrido de milho AG 9045, fornecido para fins experimentais, 

desenvolvido pela empresa Monsanto, caracterizado como superprecoce de alto potencial 

produtivo, sendo as sementes utilizadas tratadas com os inseticidas Deltamethrin e Pirimifos-

Metil, e os fungicidas Fludioxonil e Metalaxyl, a fim de garantir alto poder germinativo das 

sementes. 

3.3  Caracterização química do solo 

O solo utilizado foi retirado da camada superficial (0 – 20 cm) de um NEOSSOLO 

QUARTZARENICO Órtico típico (EMBRAPA, 2006). A Tabela 1 relaciona as 

características químicas de três amostras compostas. 

Tabela 1 -  Caracterização química do solo utilizado no experimento  

Amostras pH MO P S K Ca Mg Al H+Al SB CTC V m 

  g dm
-3
 mg dm

-3
 mmolc dm

-3
 % 

Média 4,9 9,7 5,3 5,0 1,8 4,7 3,7 1 21,7 10,2 32,7 32 9,0 

 

3.4  Delineamento estatístico e tratamentos 

O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições, 

no esquema fatorial, 4 fontes, 4 doses de N e 1 tratamento adicional (controle), com 4 

avaliações no tempo. As fontes de N utilizadas foram: (a) Ureia fertilizante convencional 

(UC); (b) Ureia recoberta com polímero de lenta liberação a base de enxofre (UR1); (c) Ureia 

recoberta com polímero de lenta liberação (UR2); (d) Ureia recoberta com polímero 

hidrossolúvel a base de poliacrilamida (UR3). As doses de N foram correspondentes a: (a) 50 

mg dm
-3

 de N; (b) 100 mg dm
-3

 de N; (c) 150 mg dm
-3

 de N e (d) 200 mg dm
-3

 de N. No 

controle não foi aplicado N. Cada unidade experimental foi constituída de um vaso (7 L) sem 
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dreno, preenchido com 7 kg de terra fina seca ao ar (TFSA). 

3.5  Implantação e desenvolvimento do experimento 

3.5.1  Correção do solo 

A partir da análise química das amostras de solo, este foi corrigido antes do plantio do 

milho. A quantidade aplicada de calcário foi realizada com base no calculo para V=60%, 

equivalente a 3,5 g vaso
-1

, calcário dolomítico (PRNT=100%), determinada pelo método da 

Saturação por Bases (RAIJ et al., 2001). Juntamente com o corretivo foi aplicado 100 mg dm
-

3 
de P na forma de superfosfato simples (8,7 g vaso

-1
), procedendo-se a mistura dos insumos a 

terra dos vasos. Em seguida a capacidade máxima de retenção de água do solo foi elevada a 

70%, pela adição de água desionizada, e os potes lacrados e incubados durante um período de 

15 dias.  

3.5.2  Semeadura e adubação 

Após a incubação, 6 sementes de milho (Zea mays) foram semeadas a 10 mm de 

profundidade em cada pote. Passado o período de germinação e desenvolvimento inicial das 

plântulas (aproximadamente 15 dias), foi realizado o primeiro desbaste do milho, deixando 

duas plantas por pote. Os potes foram irrigados e pesados diariamente em balança eletrônica, 

para a manutenção da capacidade máxima de retenção de água do solo. O segundo e ultimo 

desbaste, foi realizado quando as plantas acumulavam 260,05 graus-dias (GD), ou seja 

quando apresentavam 3 folhas expandidas (17 DAS), deixando apenas uma planta por vaso 

para que não houvesse competição por N até o fim do experimento. 

Em cada vaso foi aplicada solução contendo micronutritentes, com a dose nominal de 

4 mg kg
-1

 de solo, de B (ácido bórico p.a.), Cu (sulfato de cobre p.a.), Zn (sulfato de zinco 

p.a.) e manganês (sulfato de manganês p.a.) aplicados junto ao desbaste das plantas de milho, 

ou seja, aos 15 dias após a semeadura (DAS). A adição de potássio foi parcelada em duas 

aplicações, sendo a primeira realizada junto à aplicação dos micronutrientes, e a segunda 

quando as plantas foram desbastadas pela segunda vez (17DAS), na dose de 150 mg dm
-3

 de 

K. 

 
 
 
 

3.5.3  Aplicação dos tratamentos 
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A adubação com N foi realizada no momento em que a cultura apresentava 260,05 GD 

(17 DAS). Neste período as plantas de milho encontravam-se no estádio V3 de 

desenvolvimento (3 folhas totalmente desdobradas), estádio anterior ao V4 onde ocorre a 

definição do potencial produtivo, fazendo-se, portanto, necessária a adubação. A incorporação 

dos fertilizantes foi realizada fazendo-se sucos no solo distante 10 cm do colo da planta, e 

com 2 cm de profundidade, distribuindo-se o N-fertilizante no fundo dos sucos, sendo 

imediatamente fechados a fim de se evitar perdas por volatilização de amônia. 

3.5.4  Controle fitossanitário 

A fim de se evitar danos às plantas que viessem a resultar em dados errôneos de 

recuperação do nitrogênio aplicado, foi realizada, semanalmente, até a fase de florescimento, 

aplicação de Tracer (Inseticida não sistêmico de origem biológica do grupo químico das 

espinosinas) para controle da lagarta do cartucho (Spodoptera fungiperda). Após o 

florescimento foram aplicados inseticidas para controle da lagarta da espiga (Helicoverpa 

zea), sendo eles: Karate (Inseticidade de contato e ingestão do grupo químico piretróide); e 

Nomolt (Inseticida regulador de crescimento de insetos, inibidor da síntese de quitina 

pertencente ao grupo químico das Benzoilureias). 

3.5.5  Temperatura e umidade relativa do ar 

Durante todo o período experimental foram coletados os dados de umidade relativa e 

temperatura interna do ar da casa de vegetação, registrados a cada 15 minutos por meio de um 

“dataloger” (Figura 1). 
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Figura 1 – Temperatura ambiente e umidade relativa média diária durante o período experimental 

3.6  Avaliações e determinações de N-total e de δ
15

N em plantas e solo 

Após a emergência das plântulas de milho foram realizadas 4 avaliações durante o 

desenvolvimento da cultura, correspondentes ao seguintes estádios vegetativos: (a) 466,7 GD  

(plantas com 6 folhas totalmente expandidas em media, 35 DAS); (b) 855,2 (plantas com 10 

folhas totalmente expandidas em média, 59 DAS); (c) 1015,9 (as plantas em sua média 

apresentavam-se no estádio de florescimento e polinização, 68 DAS); (d) 1302,8 GD (em 

média as plantas estavam no estádio de grãos pastosos, 86 DAS). Em todas as avaliações, 

foram avaliadas fitomassa da parte aérea e do sistema radicular das plantas, massa de solo e o 

teor de N-total, δ
15

N, e também de N-NH4
+ 

e N-NO3
- 
das amostras de solo. 

3.6.1  Parte aérea e sistema radicular 

A parte aérea das plantas de milho foi cortada rente à superfície do solo. As raízes 

foram separadas do solo por catação manual e em seguida lavadas em água corrente sobre 

peneiras com malha de 1 mm. Todo o material vegetal de cada parte das plantas foi seco em 

estufa a 65 ˚C, até massa constante, para determinação da massa seca, e posteriormente 

triturado em moinho tipo Wiley, e as amostras acondicionadas em frascos fechados de 

plástico. As determinações de δ
15

N, N-total das amostras foram realizadas em espectrômetro 

de massas Hydra 20-20, contendo analisador automático de N e C, modelo ANCA-GSL, da 

SerCon Co., Krewe, UK (BARRIE; PROSSER, 1996). 
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3.6.2  Solo 

A massa de solo úmida foi pesada, e três subamostras foram retiradas para as seguintes 

determinações: (1) da umidade, em estufa a 105 ˚C por 48 horas; (2) do N-total e δ
15

N do solo 

proveniente do fertilizante; (3) do N-mineral do solo.  

Para as determinações do N-total e δ
15

N, as amostras de solo foram secas ao ar até 

massa constante e posteriormente trituradas em moinho de bola. As determinações de δ
15

N, 

N-total das amostras de solo foram realizadas em espectrômetro de massas Hydra 20-20, 

contendo analisador automático de N e C, modelo ANCA-GSL, da SerCon Co., Krewe, UK 

(BARRIE; PROSSER, 1996). Para as determinações do N-mineral (NH4
+
 e NO3

-
) do solo as 

subamostras correspondentes foram armazenadas em congelador a uma temperatura próxima 

de -15°C, até a realização das análises químicas. A extração das formas inorgânicas de N do 

solo (N-NH4
+
 + N-NO3

-
 + N-NO2

-
) foram realizadas em uma subamostra de 10 g em base 

úmida, com KCl 2 mol L
-1

 (solo e solução, na relação 1:5 – m/v), sob agitação por uma hora 

(BURESH; AUSTIN; CRASWELL, 1982). Nos extratos, o N inorgânico foi determinado por 

meio de sistemas de análise por injeção em fluxo (FIA). O N-NH4
+ 

foi analisado por meio da 

formação de amônia em um meio alcalino, permeável em membrana hidrofóbica (PTFE), 

sendo o fluxo direcionado para uma cela de condutividade (REIS et al., 1997). As formas de 

N-nítrico (N-NO3
-
 + N-NO2

-
) foram determinadas simultaneamente por um método 

espectrofotométrico, mediante redução do nitrato a nitrito por coluna de cádmio coperizado, 

ocorrendo posteriormente reação do nitrito com sulfanilamida em meio ácido, formando um 

azo composto (GINÉ et al., 1980). Os resultados do N mineral foram corrigidos e expressos 

em peso de terra seca em estufa (TFSE), após a secagem de subamostras de solo a 105°C por 

48 h. 

3.7  Cálculos 

3.7.1  Eficiência no uso do fertilizante (Método isotópico) 

A recuperação do nitrogênio na planta e no solo proveniente do fertilizante foi 

calculada pela expressão: 

 

%Nppf = a – c . 100 

     b – c 
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sendo: 

%Nppf = Nitrogênio na planta ou solo proveniente do fertilizante (%); 

a = δ
15

N na planta ou solo; 

b = δ
15

N-fertilizante; 

c = δ
15

N da planta testemunha, ou solo testemunha; 

O aproveitamento do N proveniente do fertilizante será calculada pela expressão:  

Nppf (g vaso
-1

) = %Nppf . e 

                          100 

onde: 

Nppf (g vaso
-1

) = Nitrogênio na planta ou solo proveniente do fertilizante (g vaso
-1

); 

e = Nitrogênio total presente na planta ou solo. 

3.7.2  Eficiência no uso do fertilizante (Método da diferença)  

Recuperação aparente (RA) 

RA (%) = U – U0 . 100 

      F 

 

Eficiência fisiológica do N aplicado (EF) 

EF (kg kg
-1

) = Y – Y0 

                        U – U0 

 

Eficiência Agronômica (EA) 

EA (kg kg
-1

) = Y – Y0  ou EA = RA . EF 

                                                                          F 
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sendo: 

U – Total de nutriente recuperado no tratamento adubado 

U0 – Total de nutriente recuperado na testemunha 

F – Quantidade de nutriente aplicado 

Y – Produtividade no tratamento adubado 

Y0 – Produtividade na testemunha 

3.8  Análise estatística 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando o teste F foi 

significativo, foi procedida a comparação das médias dos tratamentos pelo teste de Tukey (α = 

0,05) para comparar as fontes de N. Foi feita análise de regressão para avaliar o efeito das 

doses de N nos parâmetros avaliados. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Acúmulo de fitomassa pela cultura do milho em função da adubação 

nitrogenada. 

Na tabela 2 são apresentados os resultados de acúmulo de massa seca nos diferentes 

órgãos da planta e planta inteira de milho em função dos tratamentos, nos quatro períodos de 

avaliações.  

Ocorreu aumento no acúmulo de massa seca com a idade das plantas dentre as fontes 

estudadas, praticamente na mesma proporção, e em menor grau no tratamento testemunha 

(Tabela 2). 

Na primeira avaliação (35 DAS) foi observada interação entre a dose (50 mg dm
-3

) e a 

fonte UR2 para parte aérea das plantas de milho, sendo que a  fitomassa do tratamento UR2 

não diferiu do controle e do tratamento UR1, e foi inferior aos tratamentos UR3 e UC. Este 

resultado se deveu à característica de lenta liberação dessa ureia, que reduziu o fornecimento 

de N durante o período inicial de desenvolvimento da cultura, sendo este efeito mais 

acentuado nos tratamentos em que foram empregadas menores doses do N; entretanto, para a 

média das doses aplicadas não foi observada diferença. Em relação aos demais tratamentos, 

ainda aos 35 DAS, o tratamento com UR2 apresentou o menor acúmulo de massa seca para 

planta toda, sendo este comportamento também justificado pelo baixo acúmulo de massa seca 

da parte aérea das plantas. 

Na 2
a 

avaliação (59 DAS) não foram verificadas interações para fontes e doses, tanto 

para parte aérea quanto para planta toda de milho, sendo que para a média das doses 

aplicadas, UR3 e UC foram superiores a UR1 e UR2 no acúmulo de massa seca, evidenciando 

as características de lenta liberação destes últimos.  

Aos 68 DAS (3
a 

avaliação), embora UR3 e UC tenham apresentado as maiores médias 

de produção de fitomassa, o acúmulo de massa seca no tratamento UR2 tendeu a se equiparar 

a dos produtos de pronta liberação de N, não diferindo destes ao final do ciclo da cultura (86 

DAS), enquanto UR1 se manteve inferior aos demais. Estes resultados corroboram com 

Zhang et al. (2000) que observaram para cultura de cevada maior disponibilidade do N-ureia 

convencional em relação aos produtos de lenta liberação de N no período inicial de 

desenvolvimento das plantas, mas a disponibilidade destes aumentou ao longo do período 

experimental. 
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Tabela 2 - Produção de massa seca de plantas de milho, em função dos tratamentos em quatro épocas  

Tratamentos   Dias após o plantio (DAS) 

   35 (1
a
 avaliação)   59 (2

a 
avaliação)   68 (3

a
 avaliação)   86 (4

a
 avaliação) 

Doses  

(mg dm
-3

) 

Fontes
§
   P aérea Raiz Total   P aérea Raiz Total   P aérea Raiz Total   P aérea Raiz Total 

    g planta
-1

   g planta
-1

   g planta
-1

   g planta
-1

 

50 UR 1   4,2 ab 5,0 a 9,2 a  29,8 a 8,2 ab 38,0 ab  41,9 a 8,5 ab 50,4 a  48,4 a 21,5 b 69,9 a 

 UR 2   2,9 bc 4,1 a 7,1 ab  25,9 a 5,9 bc 31,9 ab  44,7 a 10,6 ab 55,3 a  50,4 a 14,4 b 64,8 a 

 UR 3   5,4 a 5,7 a 11,1 a  39,2 a 14,7 a 53,9 a  53,8 a 12,6 ab 66,3 a  59,9 a 10,5 b 70,5 a 

 UC   5,1 a 5,4 a 10,5 a  39,9 a 8,7 ab 48,7 ab  55,6 a 21,9 a 76,6 a  54,1 a 11,4 b 65,6 a 

                     
100 UR 1   4,1 ab 4,8 a 8,9 a  44,4 ab 9,8 b 54,3 b  64,6 a 17,6 b 82,3 a  73,8 a 13,3 b 87,2 a 

 UR 2   3,3 b 4,1 a 7,4 ab  36,9 b 12,1 b 48,9 ab  58,2 a 14,7 b 72,9 a  76,5 a 18,9 b 95,4 a 

 UR 3   5,1 a 4,7 a 9,8 a  56,9 a 12,9 b 69,9 a  73,5 a 16,9 b 90,5 a  93,1 a 18,6 b 111,7 a 

 UC   5,4 a 4,5 a 9,8 a  55,6 a 22,3 a 77,9 a  77,6 a 15,5 b 93,0 a  89,1 a 16,3 b 105,4 a 

                     

150 

UR 1   4,4 a 4,4 a 8,8 a  51,5 a 14,3 a 65,8 a  88,8 a 20,6 a 101,4 a  89,9 a 27,6 a 117,5 a 

UR 2   3,6 a 5,0 a 8,7 a  46,7 a 17,1 a 63,8 a  88,7 a 20,8 a 109,5 a  112,9 a 27,3 a 140,3 a 

UR 3   4,0 a 3,9 a 7,9 ab  60,8 a 13,4 a 74,2 a  93,5 a 25,6 a 119,2 a  112,5 a 28,6 a 141,1 a 

UC   4,9 a 5,0 a 9,9 a  59,3 a 14,6 a 73,9 a  85,2 a 28,2 a 113,4 a  110,4 a 28,1 a 138,5 a 

                     

200 

UR 1   4,2 a 5,0 a 9,2 a  58,9 a 22,9 a 79,8 a  89,4 a 22,9 a 112,7 a  113,7 a 28,9 a 142,7 a 

UR 2   3,8 a 3,4 a 7,2 ab  55,2 a 14,1 b 69,4 a  95,9 a 27,9 a 123,9 a  107,2 a 31,6 a 138,8 a 

UR 3   4,1 a 4,7 a 8,9 a  62,2 a 19,4 ab 81,7 a  94,1 a 28,6 a 122,7 a  120,7 a 31,4 a 152,1 a 

UC   4,0 a 3,4 a 7,4 ab  59,3 a 21,8 ab 81,0 a  99,7 a 24,5 a 124,3 a  113,4 a 32,5 a 145,9 a 

                     
Controle -   1,4 c 2,3 a 3,7 b  3,9 c 1,6 c 5,4 c  5,9 b 4,2 b 10,1 b  7,4 b 2,9 b 10,3 b 

Média das doses                 

UR 1  4,2 a 4,8 a 9,0 ab  46,6 b 13,8 a 59,5 b  69,1 c 17,4 a 86,6 c  81,5 b 22,8 a 104,3 b 

UR 2  3,4 a 4,2 a 7,6 b  41,2 b 12,3 a 53,5 b  71,9 bc 18,5 a 90,4 bc  86,8 ab 23,1 a 109,8 ab 

UR 3  4,6 a 4,8 a 9,4 a  54,8 a 15,1 a 69,9 a  78,7 ab 20,9 a 99,7 ab  96,6 a 22,3 a 118,9 a 

UC  4,8 a 4,6 a 9,4 a  53,5 a 16,8 a 70,4 a  79,3 a 22,5 a 101,8 a  91,8 a 22,1 a 113,9 a 

                    
p <  0,05 NS 0,05  0,01 0,01 0,01  0,01 NS 0,01  0,01 NS 0,05 

CV (%)  17,5 31,2 20,8  12,4 32,4 13,8  11,1 32,4 12,8  12,5 34,2 13,0 

Médias com as mesmas letras nas colunas dentro de cada dose de N comparado ao controle, e para o conjunto de médias das doses, não diferem estatisticamente (p< 5% ou 

1% de probabilidade). §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com 

polímero hidrossolúvel; UC: Ureia fertilizante convencional. 
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O comportamento apresentado por UR1 e UR2 durante todo o ciclo da cultura, sugere 

que apesar de UR2 ter demonstrado a característica pretendida de lenta liberação do N-

fertilizante, esta não ocorreu de maneira gradual ou controlada, visto que durante os períodos 

iniciais de desenvolvimento da cultura ocorreu menor disponibilidade do nutriente ao milho, e 

ao final do ciclo, a fonte se equiparou às demais, enquanto UR1 evidenciou liberação mais 

gradativa ou controlada de N. Possivelmente, o menor controle na taxa de liberação de N em 

UR2, seja devido a menor estabilidade do polímero de recobrimento deste em relação a UR1, 

sendo portanto mais susceptível as mudanças na temperatura e no conteúdo de água do solo, 

uma vez que esses fatores podem aumentar a permeabilidade destes compostos, aumentando, 

por sua vez, a taxa de difusão dos nutrientes neles presentes (CHITOLINA, 1994). A variação 

de temperatura e umidade do solo durante o período experimental pode ter danificado o 

recobrimento dos grânulos de ureia, o que segundo Huett e Gogel (2000), favorece a rápida 

liberação dos nutrientes desses fertilizantes. 

Aos 35 DAS, a análise estatística mostrou que para a fitomassa de raízes não houve 

interações entre fontes e doses, assim como a média das fontes não diferiram entre si e do 

controle. Aos 59 DAS (2
a
 avaliação) apesar de não ter sido verificada diferença nas médias 

das fontes, foi observada interação destas com as menores doses de N empregadas (50 e 100 

mg dm
-3

), sendo que para a dose de 50 mg dm
-3

 o tratamento UR2 não diferiu do controle, e 

para a dose de 100 mg dm
-3

 UC foi superior aos demais tratamentos. Durante as avaliações 

seguintes também não foram encontradas diferenças entre as fontes testadas, sendo estas 

superiores ao controle, embora nas menores doses (50 e 100 mg dm
-3

), os tratamentos não 

tenham diferido entre si. Os resultados observados a partir da 2
a
 avaliação deveram-se ao 

sistema radicular das plantas estarem diretamente relacionado com a disponibilidade e 

absorção de N (EDWARDS; BARBER, 1976; JENKINSON; FOX; RAINER, 1985; RAIJ, 

1991; MAJEROWICZ et., 2002) sendo, portanto, seu crescimento restringido pelo emprego 

de baixas doses.  

Houve efeito de doses de N no acúmulo de massa seca total das plantas de milho, para 

todas as fontes testadas, sendo observada para a média das fontes, resposta quadrática ao 

aumento das doses de N empregadas, com exceção da 1
a
 avaliação (35 DAS), em que não foi 

verificado efeito devido, provavelmente, ao baixo requerimento do nutriente durante o 

período inicial de desenvolvimento da cultura (Figura 2). Estes resultados evidenciam a 

estreita relação do crescimento das plantas de milho com o suprimento de N, como já 

mencionado por Duete (2000), corroborando com resultados da literatura em que são relatadas 

respostas crescentes relacionadas ao acúmulo de massa seca pela cultura, em função de doses 
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elevadas de N (REDDY; REDDY, 1993; AMADO; MIELNICZUK; AITA, 2002; ARAUJO; 

FERREIRA; CRUZ, 2004). 

Doses (mg dm
-3

)

50 100 150 200

M
as

sa
 S

ec
a 

(g
)
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40

80

120

160

1
a
 Avaliação; R

2
 = 0,95; NS

2
a
 Avaliação; R

2
 = 0,98; p < 0,01

3
a
 Avaliação; R

2
 = 0,99; p < 0,05

4
a
 Avaliação; R

2
 = 0,99; p < 0,01

Figura 2 – Acúmulo de massa seca pela planta toda (parte aérea + sistema radicular) da cultura do 

milho, em função das doses empregadas (média das fontes testadas) nos quatro períodos de avaliação 

 

4.2  Nitrogênio acumulado pelo milho em função da adubação nitrogenada  

Analisando o acúmulo de nitrogênio total expresso em mg planta
-1 

(Tabela 3), observou-

se interação para doses e fontes na avaliação aos 35 DAS, sendo que nas doses 

correspondentes a 50 e 100 mg dm
-3

 de N, o N acumulado no tratamento UR2 não diferiu do 

controle e foi inferior aos tratamentos UR3 e UC, tanto na parte aérea quanto para planta toda 

de milho. Na média das doses, UR2 também foi inferior aos tratamentos UR3 e UC, 

reforçando a hipótese de que a taxa de liberação do N-fertilizante deste produto é baixa no 

período inicial de desenvolvimento da cultura, dos 17 aos 35 DAS, sendo este efeito mais 

acentuado para as menores doses empregadas, como discutido no acúmulo de fitomassa do 

milho.  
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Tabela 3 – Nitrogênio total acumulado nos diferentes órgãos das plantas de milho, em função dos tratamentos em quatro épocas 

Tratamentos 
Dias após o plantio (DAS) 

35 (1
a
 avaliação)   59 (2

a
 avaliação)   68 (3

a
 avaliação)   86 (4

a
 avaliação) 

Doses      

(mg dm
-3

) 
Fontes

§
 

P aérea Raiz Total   P aérea Raiz Total   P aérea Raiz Total   P aérea Raiz Total 

mg planta
-1

   mg planta
-1

   mg planta
-1

  mg planta
-1

 

50 

UR 1 88,5 b 43,2 ab 132,0 bc   225,5 a 54,2 a 279,5 ab   260,7ab 50,7 ab 311,0 ab   199,7 a 144,5 a 344,0 a 

UR 2 61,2 bc 34,7 ab 96,0 cd   259,5 a 48,0 a 307,5 ab   291,2a 58,7 ab 349,0 a   193,7 a 76,2 ab 270,2 a 

UR 3 154,7 a 65,5 a 220,5 a   286,5 a 74,2 a 360,7 ab   281,5ab 56,0 ab 337,2 ab   194,2 a 63,5 ab 257,5 a 

UC 123, 2 a 49,5 ab 172,7 ab   292,0 a 53,2 a 345,0 ab   273 ab 87,7 ab 360,7 a   174,7 a 65,0 ab 239,7 ab 

                                  

100 

UR 1 109,5 b 43,5 ab 152,7 b   346,5 a 70,0 a 416,2 a   345,7 a 99,7 ab 445,7 a   305,7 a 90,7 ab 396,2 a 

UR 2 68,7 bc 35,2 ab 104,2 bd   449,5 a 106,7 a 556,2 a   431,0 a 90,7 ab 522,0 a   318,5 a 139,5 ab 457,7 a 

UR 3 178,7 a 58,2 a 236,5 a   511,5 a 83,7 a 595,5 a   441,5 a 78,2 ab 519,7 a   343,0 a 109,0 ab 452,0 a 

UC 178,7 a 62,2 a 241,0 a   576,7 a 136,0 a 713,0 a   486,7 a 79,5 ab 566,5 a   308,5 a 101,5 ab 409,7 a 

                                  

150 

UR 1 135,5 b 40,7 ab 175,7 b   528,5 a 116,7 a 645,0 a   612,2 a 106,5 a 718,2 a   408,5 a 168,2 a 576,5 a 

UR 2 98,2 b 53,5 a 151,5 b   623,7 a 148,0 a 772,0 a   649,7 a 128,5 a 778,2 a   440,5 a 163,2 a 603,5 a 

UR 3 138,7 ab 57,5 a 196,0 ab   723,2 a 108,0 a 831,2 a   610,2 a 129,2 a 739,0 a   409,2 a 151,0 a 560,2 a 

UC 183,2 a 67,0 a 249,7 a   641,2 a 107,2 a 749,5 a   546,0 a 146,0 a 691,5 a   468,0 a 163,0 a 631,0 a 

                                  

200 

UR 1 148,0 a 59,2 a 207, 0 a   609,2 b 200,2 a 809,5 a   625,2 a 132,7 a 758,0 a   565,2 a 196,5 a 761,5 a 

UR 2 109,2 a 31,2 ab 140,7 b   829,5 ab 138,0 a 967,7 a   785,2 a 186,2 a 971,0 a   655,2 a 209,2 a 864,5 a 

UR 3 153,7 a 56,5 a 210,5 a   932,5 a 153,5 a 1085,7 a   532,5 a 157,2 a 689,7 a   577,5 a 186,5 a 763,7 a 

UC 150,0 a 45,7 ab 196,2 ab   907,7 ab 189,7 a 1097,5 a   619,0 a 150,2 a 769,5 a   592,5 a 191,5 a 784,0 a 

                                  
Controle - 12,7 c 16,7 b 29,5 d   28,5 c 10,2 b 39,2 b   42,7 b 26,7 b 69,2 b   31,5 b 19,0 b 50,5 b 

Média das doses                               

UR 1 120,4 ab 46,7 ab 166,8 ab   427,4 b 110,3 a 537,5 b   461,0 a 97,4 a 558,2 a   369,8 a 150,0 a 519,6 a 

UR 2 84,3 b 38,7 b 123,1 b   540,6 a 110,2 a 650,8 ab   539,3 a 116,0 a 655,2 a   402,0 a 147,1 a 549,0 a 

UR 3 156,4 a 59,4 a 215,9 a   613,5 a 104,8 a 718,3 a   466,4 a 105,2 a 571,4 a   381,0 a 127,5 a 508,4 a 

UC 158,8 a 56,1 a 214,9 a   604,4 a 121,5 a 726,1 a   481,2 a 115,9 a 597,1 a   385,9 a 130,2 a 516,1 a 

                                  p < 0,01 0,05 0,01   0,01 NS 0,01   NS NS NS   NS NS NS 

CV (%) 19,9 29,5 18,6   22,6 33,4 21,1   20,9 28,9 19,1   14,1 36,3 15,1 
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Médias com as mesmas letras nas colunas dentro de cada dose de N comparado ao controle, e para o conjunto de médias das doses, não diferem estatisticamente (p< 5% ou 1% 

de probabilidade). §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero 

hidrossolúvel; UC: Ureia fertilizante convencional. 
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Aos 59 DAS (2
a
 avaliação), na planta toda, a média do N acumulado das doses de UR1 

foi inferior aos tratamentos UR3 e UC, não diferindo de UR2; entretanto se considerado 

apenas a parte aérea das plantas de milho, o tratamento UR1 foi inferior a todos os demais 

tratamentos, devido provavelmente à liberação gradativa de N que este produto apresentou em 

relação aos demais.  

Nas 3
a 

e 4
a
 avaliações (68 e 86 DAS), para a média das doses, não foram verificadas 

diferenças entre as fontes testadas, ocorrendo equiparação nos valores de N acumulado nos 

tratamentos com os produtos de lenta e de pronta liberação de N. Estes resultados são 

concordantes com o encontrado por Nelson, Paniagua e Motavalli (2009), que verificaram 

pouca diferença no acúmulo e absorção de N pelas plantas de milho quando testada ureia de 

lenta liberação em comparação a ureia fertilizante convencional.  

De acordo com Cantarella (1993), a absorção de N pelas plantas de milho é mais intensa 

no período de 40 a 60 dias após a emergência, correspondendo à exigência de cerca de 50% 

do N requerido pela cultura, sendo que o restante pode ser absorvido após o início do 

florescimento, podendo-se inferir a respeito, que apesar de os produtos de lenta liberação não 

disponibilizarem todo o N necessário durante o período inicial da cultura, estes ainda 

continuam disponibilizando nutriente nos estádios mais avançados, se equiparando com os 

demais tratamentos ao final do ciclo do milho.  

Foi verificado efeito das doses no acumulo de N pelo milho, sendo que para a 1
a
 

avaliação, houve interação com as fontes testadas (Figura 3). Observa-se que nos tratamentos 

com os produtos de lenta liberação (UR1 e UR2) o acúmulo de N respondeu linearmente ao 

aumento das doses empregadas, de forma semelhante ao observado por Malhi et al (2003), 

que obtiveram para a cultura de trigo e canola, aumento significativo na absorção de N pelas 

plantas com o aumento das doses empregadas nos tratamentos em que foi testada ureia 

revestida com polímero de lenta liberação. O tratamento UR3 apresentou decréscimo no 

acúmulo de N em função do aumento de doses, que deveu-se, provavelmente, a algum erro 

amostral, evidenciado pela baixa correlação (R
2
 = 0,28). 

Para o tratamento UC foi observado comportamento quadrático em resposta ao 

incremento das doses de N-fertilizante, com decréscimo no acúmulo de N para as doses 150 e 

200 mg dm
-3

. Este resultado pode ser devido a maior disponibilidade de N no tratamento UC, 

durante o período em que a absorção do nutriente pelas plantas ainda não é intensa, 

favorecendo as perdas de N do sistema, sendo este processo mais acentuado para as maiores 

doses de N. Estes resultados estão de acordo com os descritos por Silva et al (2005) e Gomes 
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et al (2007) que observaram o máximo acúmulo de N nas folhas da cultura do milho nas doses 

de 145 e 150 kg ha
-1

 de N, respectivamente. 

Figura 3 – Nitrogênio total acumulado pela planta toda (parte aérea + sistema radicular) da cultura do 

milho, em função das doses empregadas no período correspondente a 1
a
 avaliação. UR1: Ureia 

recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 2; 

UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia fertilizante convencional 

 

No período experimental (2
a
, 3

a
 e 4

a
 avaliações), foi observado para a média das fontes, 

incremento no acúmulo de N pelas plantas em resposta ao aumento das doses empregadas 

(Figura 4). Dos resultados da Tabela 3, pode-se ainda observar, que nas condições do presente 

estudo, a quantidade máxima de nitrogênio total acumulado pela cultura ocorreu no período 

de aproximadamente 60 dias após a semeadura, sendo verificado nas avaliações posteriores, 

decréscimo nos valores de N acumulado pelas plantas. 
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2
a
 Avaliação; R

2
 = 0,99; p < 0,01

3
a
 Avaliação; R

2
 = 0,98; p < 0,05

4
a
 Avaliação; R

2
 = 0,99; p < 0,01

 Figura 4 – Nitrogênio total acumulado pela planta toda (parte aérea + sistema radicular) da cultura do 

milho, em função das doses empregadas (média das fontes testadas) nos períodos correspondente a 2
a
, 

3
a
 e 4

a
 avaliações 

O decréscimo no N acumulado nas plantas de milho nas 3ª e 4
a
 avaliações, deveu-se as 

plantas terem iniciado seu período de maturidade fisiológica, a partir do qual ocorre declínio 

no conteúdo de N das mesmas (MORGAN; PARTON, 1989; FRANCIS; SCHEPERS; 

VIGIL, 1993; HOLTAN-HARTWING; BOCKMAN, 1994), causado por perdas de N pela 

parte aérea (JENKINSON; FOX; RAINER, 1985). Segundo Francis, Schepers e Vigil (1993), 

durante os estádios reprodutivos da cultura do milho, as mudanças no metabolismo do 

nitrogênio da planta e também por meio da quebra de proteínas e aminoácidos, resultam em 

um aumento na concentração interna de NH4
+ 

e
 
NH3. Como em altas concentrações o NH4

+
 é 

tóxico as plantas, o excesso deste elemento pode ser liberado na forma de NH3 pelos 

estômatos (MATTSSON; HUTSON; SCHJOERRING, 1998). As perdas ocorridas durante o 

período reprodutivo da cultura podem chegar a 20% do total de N-fertilizante aplicado, sendo 

esta, maior entre os estádios de inicio do enchimento de grãos e grãos maduros (FRANCIS; 

SCHEPERS; VIGIL, 1993). O ambiente restrito para o desenvolvimento radicular das plantas, 

pode ainda ter acarretado maior stress a cultura aumentando as perdas de N pela parte aérea. 
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4.3 Nitrogênio mineral no solo (N-NH4
+ 

e N-NO3
-
) em função da adubação 

nitrogenada 

Devido a grande variação nos valores obtidos para o teor de N mineral do solo (N-NO3
- 

e N-NH4
+
), estes não foram submetidos a analise de variância por não apresentarem 

normalidade (5% de significância). Estas variações podem ter ocorrido tanto pelos erros 

experimentais, quanto ao dinamismo do N do solo, que devido sua constante transformação 

dificulta a avaliação de sua disponibilidade (SANTOS, 2008). São apresentados na Tabela 4, 

somente, as médias e o erro padrão das mesmas.  

Na 1
a 

avaliação (35 DAS) foi observado tanto para o N-NO3
- 

quanto para o N-NH4
+
, 

menor teor destes no solo para os tratamentos UR1 e UR2 em relação a UR3 e UC, fato este, 

atribuído as características de lenta liberação de UR1 e UR2, propiciado pelo polímero de 

recobrimento, enquanto a ureia nos tratamentos UR3 e UC esteve prontamente disponível 

para hidrólise no solo, e posterior formação de amônio e nitrato. Este resultado corrobora com 

o apresentado por Wilson, Rosen e Moncrief (2009) que observaram em estudo realizado com 

a cultura da batata em solo arenoso, menor teor de N-NO3
- 
nas amostras de solo do tratamento 

onde foi utilizada ureia recoberta por polímero de lenta liberação em relação ao tratamento 

com N solúvel. 

No decorrer do período experimental (2
a
, 3

a 
e 4

a
 avaliações) os teores de N-NO3

- 
e N-

NH4
+
 no solo, foram maiores para UR1 e UR2 evidenciando as características de lenta 

liberação destes quando comparados a UR3 e UC. Esse comportamento está de acordo com 

observações de Nelson, Paniagua e Motavalli (2009) que compararam também para a cultura 

do milho, o uso de ureia recoberta com polímero de lenta liberação e ureia fertilizante 

convencional, sendo observado aos 59 dias após a aplicação do fertilizante, menores teores de 

N-nitrato no solo para ureia de lenta liberação em relação a ureia fertilizante convencional; 

entretanto, aos 152 dias os teores de N-nitrato foram de 85 a 92% maiores no tratamento com 

ureia revestida com polímero. 
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Tabela 4 – Teores de N-NO3
-
 e N-NH4

+
 no solo em função dos tratamentos, em quatro épocas 

Média ± erro padrão da média. §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 

2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia fertilizante convencional. 

Fontes
§
 

1
a
 Avaliação (35 DAS) 2

a
 Avaliação (59 DAS) 3

a
 Avaliação (68 DAS) 4

a
 Avaliação (86 DAS) 

N-NO3
- 

N-NH4
+ 

N-NO3
-
 N-NH4

+
 N-NO3

-
 N-NH4

+
 N-NO3

-
 N-NH4

+
 

Controle 0,04 ± 0,04 4,1 ± 0,9 0,00 ± 0,00 1,6 ± 0,7 0,00 ± 0,00 3,0 ± 0,8 0,9 ± 0,3 0,0 ± 0,0 

UR 1 25,5 ± 4,9 101,8 ± 21,3 2,8 ± 0,7 5,3 ± 1,9 0,8 ± 0,5 12,0 ±4,1 1,2 ± 0,7 11,7 ± 4,3 

UR 2 20,6 ± 4,0 199,7 ± 64,3 9,6 ± 3,5 15,7 ± 6,5 0,4 ± 0,2 8,7 ± 2,5 0,5 ± 0,3 16,5 ± 12,1 

UR 3 59,6 ± 6,9 264,6 ± 54,3 1,1 ± 0,4 3,0 ± 0,9 0,5 ± 0,2 2,2 ± 0,4 0,1 ± 0,1 1,4 ± 0,6 

UC 47,0 ± 5,8 227,7 ± 47,7 2,8 ± 0,5 1,9 ± 0,5 0,3 ± 0,2 1,8 ± 0,3 0,2 ± 0,1 1,6 ± 0,7 

Doses (mg dm
-3

)         

50 14,9 ± 2,9 13,0 ± 2,5 1,3 ± 0,6 2,1 ± 0,5 0,5 ± 0,2 1,8 ± 0,4 0,0 ± 0,0 0,2 ± 0,1 

100 31,8 ± 4,6 122,8 ± 17,7 2,9 ± 0,7 3,0 ± 1,4 0,9 ± 0,5 6,6 ± 2,1 0,3 ± 0,2 2,9 ± 1,4 

150 45,1 ± 7,4 226,7 ± 36,6 2,8 ± 0,8 6,1 ± 2,2 0,3 ± 0,2 3,8 ± 1,1 0,1 ± 0,1 1,7 ± 1,4 

200 61,0 ± 5,3 431,3 ± 52,8 9,1 ± 3,5 14,8 ± 6,4 0,2 ± 0,2 12,4 ± 4,2 1,6 ± 0,7 26,5 ± 11,9 
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De maneira geral, durante todo o ciclo da cultura, em todos os tratamentos, os teores de 

N-NH4
+ 

do solo foram sempre superiores aos de N-NO3
-
. Estes resultados podem em parte ser 

explicados pelo experimento ter sido conduzido em vasos e, portanto em um volume restrito 

de solo, e durante curto período de tempo, o que pode ter limitado o processo de nitrificação 

do N-NH4
+ 

pelos microrganismos do solo. O menor teor de N-NO3
-
 pode ter sido ainda 

acentuado pelo fato de as plantas de milho utilizarem preferencialmente o íon NO3
- 

nos 

estádios finais da cultura, reduzindo sua quantidade em relação ao íon NH4
+
, forma esta que é 

absorvido preferencialmente durante o período inicial de desenvolvimento das plantas 

(WARNCKE; BARBER, 1973; YAMADA; ABDALLA, 2000), quando o NH4
+
 apresentava-

se em elevado teor no solo, restando, portanto, pouco deste elemento para que ocorra o 

processo de nitrificação. Pode-se notar também, que não houve incremento nos teores de N-

NO3
- 
ao longo do período experimental, reforçando as hipóteses levantadas anteriormente, já 

que a nitrificação pode ser considerada responsável pela maior parte do destino do N-NH4
+
 do 

solo (ROBERTSON, 1997; BURGER; JACKSON, 2003). 

Em dados não apresentados, foi verificado que durante o período inicial de 

desenvolvimento da cultura, o nitrogênio total do solo (N total) variou de 2031 mg vaso
-1

 no 

tratamento testemunha a 2723 mg vaso
-1

 na média dos tratamentos em que  foram empregadas 

as maiores doses, sendo que ao final do período experimental esses valores foram de 2738 e 

2521 mg vaso
-1

 para testemunha e média dos tratamentos de maior dose respectivamente. Os 

maiores valores de N total observados para os tratamentos adubados em relação à testemunha 

durante o desenvolvimento inicial da cultura, deveu-se ao requerimento de N pelas plantas 

ainda não ser suficiente para absorção de todo o N disponibilizado, principalmente para as 

maiores doses testadas, sendo essa diferença inexistente ao final do período experimental, 

quando todo o N disponível no solo foi utilizado pela cultura. Deve-se também considerar a 

variação nos valores obtidos para o parâmetro avaliado, sendo esta devido à amostragem do 

solo que pode não ter sido representativa se considerarmos que todo o adubo foi aplicado de 

maneira localizada, dificultando a homogeneização do solo para sua posterior amostragem. 

Foi verificado um incremento nos teores de N-NO3
- 
e N-NH4

+
 do solo proporcional ao 

aumento das doses de N-fertilizante, corroborando com dados da literatura que apontam 

aumento no N mineral do solo em função da adição de N ao sistema (BARABASZ et al., 

2002; RIEDELL, et al., 2009; LU et al., 2010). Observou-se que o aumento nos teores de N 

mineral do solo são mais acentuados durante o período correspondente a 1
a
 avaliação (35 

DAS), onde a absorção do nutriente pelas plantas ainda é baixo. Os resultados observados 

estão de acordo com estudo realizado por Lu et al. (2010) em que foi verificado incremento 
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nos teores de N-NO3
- 

e N-NH4
+ 

do solo quando a dose nominal de N aplicada passou de 0 

para 100 e 200 kg ha
-1

. Os autores do trabalho também obtiveram decréscimo nos teores de N 

mineral do solo ao longo do período experimental, como também observado no presente 

estudo, sendo este fato devido ao aumento da absorção de N pela cultura do milho ao decorrer 

de seu ciclo de crescimento, esgotando o estoque de nutrientes do recipiente ao qual as plantas 

foram acondicionadas. 

 

4.4  Recuperação pelas plantas do N-ureia avaliado pela técnica de variação 

natural de 
15

N (δ
15

N) 

A recuperação do N da ureia das diferentes fontes pela técnica isotópica, considerada a 

parte aérea das plantas de milho e planta toda, não possibilitou a estimativa do N na planta 

proveniente do fertilizante, apresentando grande variação nos valores de recuperação (R%), 

sendo a variação maior para Ureia 3 e 4 (UR3 e UC) (Tabelas 5 e 6). A inconsistência nos 

valores de R% deveu-se, principalmente, aos valores de δ
15

N que variaram de -6,65 a +7,55‰ 

para parte aérea das plantas e de -5,85 a +6,82‰ para planta toda, extrapolando os valores 

médios de δ
15

N da ureia e da planta teste que foram de -0,65 e +4,2‰ respectivamente. 
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Tabela 5 - δ
15

N e R% pela parte aérea das plantas de milho, em função dos tratamentos em quatro épocas  

Média ± erro padrão da média. §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 

2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia fertilizante convencional. 

 

Tabela 6 - δ
15

N e R% pela planta toda de milho (parte aérea + sistema radicular), em função dos tratamentos em quatro épocas  

Fontes
§
 

1
a
 Avaliação (35 DAS) 2

a
 Avaliação (59 DAS) 3

a
 Avaliação (68 DAS) 4

a
 Avaliação (86 DAS) 

δ
15

N R (%) δ
15

N R (%) δ
15

N R (%) δ
15

N R (%) 

UR 1 −1,88 ± 0,68 25,09 ± 1,46 +1,28 ± 0,14 39,24 ± 3,28 +1,45 ± 0,18 39,52 ± 3,87 +1,81 ± 0,12 32,78 ± 2,96 

UR 2 −1,52 ± 1,00 16,99 ± 2,93 +0,70 ± 0,22 54,67 ± 5,08 +1,19 ± 0,33 49,51 ± 6,46 +1,25 ± 0,14 39,18 ± 2,32 

UR 3 −4,76 ± 0,85 49,98 ± 5,22 +5,65 ± 0,50 −23,37 ± 8,35 +5,48 ± 0,33 −16,59 ± 4,70 +4,59 ± 0,26 −2,71 ± 3,39 

UC −2,69 ± 0,89 37,76 ± 3,31 +6,01 ± 0,45 −34,29 ± 8,49 +6,82 ± 0,77 −41,40 ± 11,47 +5,50 ± 0,32 −15,27 ± 4,09 

Doses (mg dm
-3

)         

50 +0,62 ± 0,37 33,01 ± 6,11 +2,49 ± 0,54 30,76 ± 9,84 +2,79 ± 0,51 25,73 ± 10,53 +3,26 ± 0,46 18,55 ± 7,61 

100 −1,54 ± 0,57 34,01 ± 5,27 +3,40 ± 0,74 3,91 ± 13,40 +3,34 ± 0,70 10,65 ± 10,64 +3,24 ± 0,56 13,25 ± 6,80 

150 −4,08 ± 0,92 33,55 ± 4,40 +4,05 ± 0,80 −0,57 ± 11.99 +4,94 ± 1,05 −11,44 ± 15,87 +3,56 ± 0,54 7,56 ± 6,37 

200 −5,85 ± 0,69 29,26 ± 2,34 +3,69 ± 0,72 2,15 ± 10,52 +3,87 ± 0,67 6,10 ± 8,45 +3,09 ± 0,50 14,62 ± 5,90 

Média ± erro padrão da média. §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 

2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia fertilizante convencional. 

Fontes
§
 

1
a
 Avaliação (35 DAS) 2

a
 Avaliação (59 DAS) 3

a
 Avaliação (68 DAS) 4

a
 Avaliação (86 DAS) 

δ
15

N R (%) δ
15

N R (%) δ
15

N R (%) δ
15

N R (%) 

UR 1 −2,23 ± 0,73 19,08 ± 1,36 +1,55 ± 0,16 28,99 ± 2,67 +1,68 ± 0,19 30,12 ± 3,16 +1,92 ± 0,13 23,24 ± 1,81 

UR 2 −1,79 ± 1,16 12,10 ± 2,33 +0,82 ± 0,23 44,19 ± 4,53 +1,34 ± 0,35 39,50 ± 5,51 +1,26 ± 0,14 29,53 ± 2,18 

UR 3 −5,67 ± 0,94 39,07 ± 4,03 +6,06 ± 0,52 −24,32 ± 6,77 +5,91 ± 0,36 −17,12 ± 3,79 +4,85 ± 0,31 −1,16 ± 2,94 

UC −3,35 ± 0,99 30,25 ± 2,92 +6,44 ± 0,49 −33,22 ± 7,53 +7,55 ± 0,95 −41,12 ± 10,40 +6,06 ± 0,36 −12,88 ± 3,22 

Doses (mg dm
-3

)         

50 0,46 ± 0,44 25,00 ± 4,96 +2,71 ± 0,58 22,69 ± 8,62 +3,01 ± 0,55 18,31 ± 9,25 +3,37 ± 0,54 13,99 ± 5,64 

100 −1,95 ± 0,65 26,98 ± 4,48 +3,78 ± 0,80 −1,51 ± 11,85 +3,61 ± 0,71 5,25 ± 8,90 +3,50 ± 0,62 9,37 ± 5,32 

150 −4,90 ± 1,04 25,93 ± 3,41 +4,45 ± 0,83 −5,14 ± 10,07 +5,65 ± 1,24 −15,20 ± 14,36 +3,96 ± 0,59 4,14 ± 4,94 

200 −6,65 ± 0,81 22,59 ± 1,87 +3,93 ± 0,74 −0,40 ± 8,77 +4,21 ± 0,71 3,01 ± 6,95 +3,26 ± 0,52 11,23 ± 4,41 



56 
 

 

 

A variação obtida nos valores de δ
15

N nas partes da planta pode ser atribuída ao 

fracionamento isotópico ocorrido durante as reações de transformações do N no solo. Dentre 

os produtos analisados o δ
15

N variou mais negativamente para as ureias de pronta 

disponibilidade (UR3 e UC) em relação aos produtos de lenta liberação de N (UR1 e UR2), 

sendo ainda observado valores mais negativos com o aumento das doses, principalmente na 

primeira
 
avaliação (35 DAS). A explicação para os resultados observados é a ocorrência de 

fracionamento isotópico (alteração na razão 
15

N/
14

N entre substrato e produto causada pelos 

processos químicos, físicos e biológicos) nas reações que se passam no solo como: hidrólise 

da ureia; difusão desta através dos produtos com recobrimento e do ponto de aplicação do 

fertilizante até às raízes; na nitrificação do NH4
+
 produto da hidrólise da ureia; na 

volatilização de NH3 do solo à atmosfera, na desnitrificação que pode ocorrer em microssítios 

anaeróbios no solo, assim como na absorção do N derivado do fertilizante (NH4
+
 e/ou NO3) 

pelas plantas. Assim sendo, o fracionamento isotópico integrado causado por esses 

mecanismos do ciclo do N, resultou em menores variações nos valores de δ
15

N nas plantas, 

com as menores doses, já que sob condições limitantes de N, esperava-se que a planta 

utilizasse todo o N disponível, justificando dessa maneira a menor variação isotópica para os 

valores de δ
15

N nos tratamentos com produtos de lenta liberação de N (UR1 e UR2), já que a 

menor taxa de difusão proporcionada pelos polímeros de recobrimento pode retardar as 

transformações do N no solo.  

Segundo Yoneyama et al. (1991) durante a absorção de amônia pelas plantas pode 

ocorrer discriminação isotópica, podendo as plantas apresentarem valores negativos de δ
15

N 

relativamente a fonte de N, devido à relativa maior absorção do isótopo mais leve do 

elemento (
14

N) em relação ao pesado (
15

N).  

Os maiores valores de δ
15

N encontrados nas avaliações mais tardias, deveram-se 

provavelmente ao N na solução do solo (substrato das plantas) ter-se enriquecido no isótopo 

15
N, com o tempo, devido à discriminação isotópica deste em relação ao 

14
N nas várias 

transformações do N até o nutriente ser absorvido pelas plantas. No decorrer do tempo, 

também pode ter havido variabilidade temporal da forma isotópica absorvida pela planta. 

Mariotti et al. (1981) relatam que em plantas de azevém os valores observados de δ
15

N foram 

de -6,3‰ aos 23 dias e de -1,9‰ aos 65 dias. Do mesmo modo, devido ao maior período de 

contato entre os microrganismos e o N disponível no solo, maior parte deste pode ter sofrido o 

processo de nitrificação, resultando em menor variação no δ
15

N da planta, já que o íon NO3
-
 é 

geralmente menos discriminado isotopicamente durante a sua absorção. Yoneyama e Kaneko 

(1989) e Yoneyama et al. (1991) observaram que durante o processo de assimilação do nitrato 
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pelas plantas, estas apresentam baixo fracionamento para este composto, resultando em 

valores de δ
15

N na planta próximos aos da fonte aplicada. 

Outra hipótese que pode explicar as variações no δ
15

N da planta seria que durante as 

regas do solo tenha ocorrido o descobrimento das fontes utilizadas, tornando-as susceptível ao 

processo de volatilização de amônia. Segundo Yoneyama et al. (1991) durante esse processo 

pode ocorrer em maior proporção a volatilização do íon 
14

NH3 em relação ao seu isótopo mais 

pesado, aumentando o valor de δ
15

N na solução do solo. Dessa maneira no decorrer do ciclo 

da planta, esta pode absorver formas mais enriquecidas de 
15

N, justificando os maiores valores 

de δ
15

N nas avaliações mais tardias, e também os menores valores para os produtos de lenta 

liberação, já que estes estariam menos susceptíveis ao processo de volatilização de amônia. 

Durante o período experimental também pode ter ocorrido o enriquecimento do 

substrato devido ao processo de desnitrificação, no qual ocorre a emissão de formas gasosas 

como N2 e N2O (ROBERTSON; GROFFMAN, 2007). Em estudos realizados por Delwiche e 

Steyn (1970) os autores mencionaram que esses gases são preferencialmente emitidos na 

forma de 
14

N2O e 
14

N2 e, portanto, há a retenção de 
15

N no solo. O fracionamento isotópico 

pode ainda ter ocorrido pelo processo de fixação do N2 atmosférico, onde há a discriminação 

isotópica pelas bactérias fixadoras do solo, que fazem maior utilização do 
14

N em relação ao 

15
N, deixando o δ

15
N do solo levemente empobrecido no isótopo pesado de N quando 

comparado ao δ
15

N atmosférico (DELWICHE; STEYN, 1970). 

Coque et al. (2006) sugeriram que as diferenças isotópicas apresentadas pelas plantas 

podem ser também devido a fatores genéticos. Os autores por meio de estudo em que foi 

utilizado um conjunto de 99 híbridos recombinantes de milho observaram que houve uma 

variação genética na habilidade das plantas de milho em discriminar os isótopos 
14

N e 
15

N. 

Entretanto segundo os autores, a discriminação isotópica deve-se muito provavelmente a dois 

mecanismos, sendo eles: diferenças morfo-fisiológicas entre os híbridos, principalmente em 

relação ao sistema radicular, que pode ser mais profundo e absorver mais N proveniente do 

solo, ou mais superficial e absorver o N proveniente do fertilizante, alterando o conteúdo de 

15
N nas plantas; o outro mecanismo deve-se a diferença na atividade enzimática das plantas, 

afetando as enzimas envolvidas no metabolismo do nitrogênio na planta, como as nitrato e 

nitrito redutase e a glutamina sintetase, de tal maneira que os genótipos mais eficientes seriam 

também os que causariam maior discriminação isotópica. 

Pode-se observar que os valores de δ
15

N do solo foram maiores no período 

correspondente a primeira avaliação (Tabela 7), coincidindo com o período em que foram 

encontrados valores negativos pela parte aérea da cultura, reforçando a ideia de que 
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inicialmente tenha havido discriminação isotópica na absorção de N pelas plantas, podendo 

estas terem absorvido a forma mais leve do elemento nitrogênio (
14

N) em relação ao 
15

N 

(MARIOTTI et al., 1981; YONEYAMA et al., 1991), enriquecendo dessa maneira o solo. 

Pode-se ainda observar valores mais acentuados para os tratamentos em que foram utilizadas 

fontes de rápida disponibilização de N para o sistema solo-planta (Ureia 3 e 4), aumentando a 

susceptibilidade deste elemento às perdas gasosas, podendo refletir no enriquecimento do solo 

(GUBSCH et al., 2011), quando comparado com as fontes de lenta liberação de N. 

 

Tabela 7 – Valores de δ
15

N do solo, em função dos tratamentos em quatro épocas  

Fontes
§
 

δ
15

N  

1
a
 Avaliação              

(35 DAS) 

2
a
 Avaliação 

(59 DAS) 

3
a
 Avaliação  

(68 DAS) 

4
a
 Avaliação 

(86 DAS) 

UR 1 +7,43 ± 0,39 +5,66 ± 0,15 +5,69 ± 0,17 +5,38 ± 0,14 

UR 2 +7,17 ± 0,42 +5,09 ± 0,32 +5,77 ± 0,11 +5,30 ± 0,15 

UR 3 +8,41 ± 0,27 +5,72 ± 0,11 +5,62 ± 0,15 +5,49 ± 0,18 

UC +8,53 ± 0,28 +5,66 ± 0,23 +5,79 ± 0,11 +5,29 ± 0,15 

Doses (mg dm
-3

)     

50 +8,02 ± 0,33 +5,49 ± 0,09 +6,11 ± 009 +5,13 ± 0,15 

100 +7,57 ± 0,36 +5,75 ± 0,37 +5,38 ± 0,10 +5,23 ± 0,13 

150 +7,28 ± 0,40 +5,77 ± 0,18 +5,29 ± 0,13 +5,19 ± 0,12 

200 +8,66 ± 0,32 +5,12 ± 0,12 +6,09 ± 0,07 +5,91 ± 0,13 

Média ± erro padrão da média. §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: 

Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; 

UC: Ureia fertilizante convencional. 

 

Com o tempo, houve decréscimo nos valores de δ
15

N do solo, o que também coincidiu 

com o período em que foram observados maiores valores de δ
15

N na planta, levando a crer 

que realmente tenha continuado a ocorrer o fracionamento do N por meio dos demais 

processos já mencionados, e que devido ao volume restrito de solo explorado pelo sistema 

radicular, este tenha feito uso de todo o N disponível, independentemente de sua forma 

isotópica, principalmente após a primeira avaliação, quando ocorre o início do período de 

maior exigência do nutriente pela cultura do milho. Também é possível observar menor 

variação entre os valores de δ
15

N do solo nas avaliações mais tardias, indicando que para este 

período, a adição do fertilizante mineral ao sistema exerceu pouca influência nos padrões de 

δ
15

N do solo, como já observado por Chen et al. (2011).  
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4.5  Recuperação aparente (RA%) do N-ureia pela cultura do milho 

Os resultados de recuperação aparente (RA%) do N-Ureia na parte aérea e planta toda 

de milho apresentaram para a média das doses, diferença dentre as fontes nas 1
a 

e 2
a
 

avaliações, sendo que para ambas os produtos que apresentaram maiores RA% foram aqueles 

de pronta liberação de N (UR3 e UC), seguidos pelos produtos recobertos com polímeros para 

lenta liberação do nutriente (UR1 e UR2) (Tabelas 8 e 9).  

 

Tabela 8 – Recuperação aparente (%) do N-fertilizante (média das doses) pela parte aérea da cultura 

do milho, em função dos tratamentos em quatro épocas 

Fontes
§
 

1
a
 Avaliação  

(35 DAS) 

2
a
 Avaliação  

(59 DAS) 

3
a
 Avaliação  

(68 DAS) 

4
a
 Avaliação  

(86 DAS) 

UR 1 14,2 b 47,7 b 50,4 a 40,3 a 

UR 2 9,2 c 60,0 ab 59,3 a 42,7 a 

UR 3 21,6 a 68,3 a 53,6 a 41,5 a 

UC 20,3 a 68,7 a 54,6 a 40,5 a 

P < 0,01 0,01 NS NS 

CV % 27,3 22,8 20,6 18,9 

Médias com as mesmas letras nas colunas não diferem estatisticamente ao nível de 5% ou 1% de 

probabilidade. §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com 

polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia 

fertilizante convencional. 

 

 

Tabela 9 – Recuperação aparente (%) do N-fertilizante (média das doses) pela planta toda (parte 

aérea + sistema radicular) da cultura do milho, em função dos tratamentos em quatro 

épocas  

Fontes
§
 

1
a
 Avaliação  

(35 DAS) 

2
a
 Avaliação  

(59 DAS) 

3
a
 Avaliação  

(68 DAS) 

4
a
 Avaliação  

(86 DAS) 

UR 1 18,4 b 58,9 b 58,5 a 58,5 a 

UR 2 12,3 c 71,6 ab 69,2 a 57,9 a 

UR 3 28,2 a 80,4 a 62,3 a 54,0 a 

UC 26,0 a 81,7 a 65,9 a 53,2 a 

P < 0,01 0,01 NS NS 

CV % 27,9 22,5 19,3 23,6 

Médias com as mesmas letras nas colunas não diferem estatisticamente ao nível de 5% ou 1% de 

probabilidade. §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com 

polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia 

fertilizante convencional. 

 

Na 2
a
 avaliação, as maiores médias de recuperação do N-fertilizante ocorreram para 

ureia fertilizante convencional (UC) e Ureia recoberta UR3, com valores médios de 68,5 e 

81% para parte aérea e planta toda respectivamente (Tabelas 8 e 9). 

Os valores de máxima recuperação apresentados se aproximaram dos resultados 

verificados por Villas Boas (1995), que relatou para um experimento também realizado em 
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vasos, para média das doses empregadas, recuperação máxima de 64,1 e 72% pela parte aérea 

e planta toda respectivamente. Resultados semelhantes também foram descritos por Villas 

Boas et al. (2005) e Lara Cabezas e Couto (2007), que observaram para a mesma cultura uma 

recuperação de 67 e 60% do N-fertilizante aplicado na forma de ureia. Estes resultados estão 

ainda de acordo com Ladha et al. (2005), que relatou média de 65% de recuperação do N-

fertilizante, em levantamento feito para diversas regiões do mundo. Entretanto esses valores 

são superiores aos obtidos em estudos de campo, onde as perdas de N do sistema passam a ter 

maior representatividade (COELHO et al., 1991; VILLAS BOAS, 1995; LARA CABEZAS et 

al., 2000; GAVA et al., 2006), além do sistema radicular das plantas de milho poder explorar 

maior volume de solo comparativamente a experimentos em vaso. 

As maiores recuperações médias apresentadas para UR3 e UC nas duas primeiras 

avaliações, deveram-se ao fato de estas estarem prontamente disponíveis para absorção pelas 

plantas. Os vegetais podem absorver a ureia como tal ou após sua hidrólise como N-amônio 

ou N-nítrico (ANTI et al., 2001). Os menores valores de RA% observados para as demais 

ureias (UR1 e UR2) evidenciam as características de lenta liberação dessas fontes, 

acarretando em menor disponibilidade e consequente menor absorção de N pela cultura do 

milho na fase inicial de desenvolvimento. Zhang et al. (2000), em estudo realizado em casa de 

vegetação visando avaliar o efeito do uso de ureia de lenta liberação no crescimento do 

sistema radicular de plantas de cevada, observaram que a recuperação do N-ureia no solo 

durante os períodos iniciais de desenvolvimento da cultura foi maior quando comparada com 

produto de lenta liberação, no entanto, a recuperação deste no solo foi aumentada com o 

decorrer do período experimental.  

Na 1
a
 avaliação foi ainda verificada interação para fontes e doses (Tabelas 10 e 11), 

sendo para os parâmetros avaliados, UR3 e UC superiores a UR1 e UR2 nas doses de 50 e 

100 mg dm
-3

, e iguais nas doses de 150 e 200 mg dm
-3

, comportamento esse atribuído ao 

declínio na recuperação pelas plantas do N-fertilizante nas maiores doses, principalmente para 

os produtos em que o nutriente encontrava-se prontamente disponível as plantas. O aumento 

nas doses pode ter acarretado, também, em maior disponibilidade de N dos produtos de lenta 

liberação, devido ao incremento na concentração deste elemento por unidade experimental, 

diminuindo a diferença destes em relação a UR3 e UC. De acordo com Chitolina (1994) e 

Huet e Gogel (2000), a taxa de liberação de nutrientes dos fertilizantes recobertos por 

polímeros pode ser influenciada pela concentração, estando também diretamente ligada ao 

conteúdo de água e a temperatura do solo, uma vez que estes podem aumentar a 
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permeabilidade desses compostos, aumentando por sua vez a taxa de difusão dos nutrientes 

neles presentes. 

 

Tabela 10 – Interação entre fonte vs dose na recuperação aparente (%) do N-ureia avaliada na parte 

aérea da cultura do milho no período correspondente a 1
a
 avaliação 

Fontes
§
 

Doses 

50 100 150 200 

− − − − − − − − − − mg dm
-3

 − − − − − − − − − − 

UR 1 21,6 c 13,8 b 8,1 a 9,6 a 

UR 2 13,8 c 7,9 b 11,6 a 6,9 a 

UR 3 40,5 a 23,7 a 11,9 a 10,1 a 

UC 31,5 b 23,7 a 16,2 a 9,8 a 

P < 0,01 0,01 NS NS 

Médias com as mesmas letras nas colunas não diferem estatisticamente ao nível de 5% ou 1% de 

probabilidade. §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com 

polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia 

fertilizante convencional. 

 

 

Tabela 11 – Interação entre fonte vs dose na recuperação aparente (%) do N-fertilizante pela planta 

toda (parte aérea da cultura + sistema radicular) da cultura do milho no período 

correspondente a 1
a
 avaliação 

Fontes
§
 

Doses 

50 100 150 200 

− − − − − − − − − − mg dm
-3

 − − − − − − − − − − 

UR 1 29,3 c 17,6 b 13,9 a 12,7 a 

UR 2 19,0 c 10.6 b 11,6 a 7,9 a 

UR 3 54,5 a 29,6 a 14,8 a 12,9 a 

UC 40,9 b 30,2 a 20,9 a 11,9 a 

P < 0,01 0,01 NS NS 

Médias com as mesmas letras nas colunas não diferem estatisticamente ao nível de 5% ou 1% de 

probabilidade. §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com 

polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia 

fertilizante convencional. 

 

 

Na 3
a
 e 4

a
 avaliações, não foram observadas diferenças dentre as fontes estudadas, 

sendo que ao final do ciclo da cultura também não foram observadas diferenças na 

recuperação do N-ureia dentro de cada dose. Esses resultados estão de acordo com os 

apresentados por Nelson, Panigua e Motavalli (2009), que obtiveram para experimento de 

campo poucas diferenças para os parâmetros avaliados na cultura do milho entre a fonte de 

lenta liberação e ureia comum. Cahill et al. (2007) também não observaram para o milho, 

vantagens no uso de polímeros de lenta liberação em comparação ao fertilizante convencional. 
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Entretanto, Bahr, Zeidan e Hozayn (2006) estudando o efeito de ureia de lenta liberação em 

um solo arenoso no Egito, descreveram que houve resposta significativa à aplicação deste 

insumo quando comparado à ureia comum, atribuindo estes resultados ao aumento da 

eficiência no uso do N pelas plantas de milho. 

Apesar de os polímeros de recobrimento exercerem a função de lenta liberação do N 

para a solução do solo até os 59 DAS, principalmente no tratamento UR2, a equiparação dos 

valores de RA% das fontes nas 3
a
 e 4

a
 avaliações sugerem que a ureia após 59 DAS foi 

totalmente liberada, sendo o N absorvido pelas plantas de milho igualmente nos tratamentos. 

Wilson, Rosen e Moncrief (2009) em estudo em que foram testadas a aplicação de ureia 

recoberta com polímero de lenta liberação, durante as fases de pré-plantio, plantio e 

emergência das plantas, verificaram que em média 90% do N do fertilizante haviam sido 

liberados no solo no período de 86 a 104 dias após o plantio. Taxas ainda mais precoces de 

liberação do N-fertilizante foram encontradas por Golden et al. (2009) e Cahill et al. (2007), 

verificando que o tempo de liberação de N por esses insumos foram de aproximadamente 40 e 

14 dias respectivamente. Ao final do ciclo da cultura, pelo fato de os valores de RA% não 

terem diferido dentre as fontes utilizadas em cada dose, pode-se concluir para nas condições 

do experimento que não se justifica a redução da dose para os produtos de lenta liberação de 

N. 

No período experimental foi ainda observado decréscimo nos valores de RA% do N-

fertilizante (Figura 5). Este fato deveu-se a recuperação aparente ser calculada pela diferença 

entre o N acumulado nas plantas de um tratamento com ureia e o controle, dividindo-se pela 

dose de fertilizante. O decréscimo é justificado pelo estreitamento dessa relação devido à 

redução no N-acumulado nas plantas com decorrer do ciclo, como discutido em 4.2. 
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Figura 5 – Recuperação Aparente (%) do N-fertilizante pela planta toda (parte aérea + sistema radicular) da cultura do milho, para 

cada dose, avaliada aos 86 DAS. UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com polímero de 

lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia fertilizante convencional 
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4.6  Eficiência no uso do N-ureia pela cultura do milho 

4.6.1  Eficiência fisiológica (EF) 

Ao final do ciclo da cultura, os produtos de pronta liberação de N (UR3 e UC) 

apresentaram na dose de 50 mg dm
-3

 a maior eficiência fisiológica (EF) no uso do N aplicado 

(média de 327,7 kg kg
-1

) para parte aérea da cultura, seguidos dos produtos de lenta liberação 

de N, UR2 e UR1 respectivamente (Tabela 12). Na planta toda, para a mesma dose (Tabela 

13), UR3 e UC continuaram superiores para o parâmetro avaliado (293,6 kg kg
-1

), embora 

UR2 não tenha diferido destas, sendo UR1 o produto de menor EF. Estes resultados deveram-

se ao fato que durante o período inicial de desenvolvimento da cultura, a absorção pelas 

plantas do N-fertilizante tenha sido restrito na menor dose, sendo este fato acentuado em UR1 

e UR2, já que a taxa de liberação do nutriente por estas fontes ter sido mais lenta, ao passo 

que UR3 e UC estão prontamente disponíveis para as transformações e absorção do N pelas 

plantas, como evidenciado pelos resultados de recuperação aparente na primeira avaliação. 

 

Tabela 12 – Eficiência fisiológica no uso do N-fertilizante (kg kg
-1

) pela parte aérea do milho, para 

cada dose empregada, ao final do ciclo da cultura 

Fontes
§
 

Doses (mg dm
-3

) 

50 100 150 200 

− − − − − − − − − − kg kg
-1

 − − − − − − − − − − 

UR 1 242,3 b 247,6 b 219,8 b 200,8 a 

UR 2 272,7 b 235,9 b 262,4 ab 159,4 a 

UR 3 326,9 a 280,4 ab 278,9 a 208,9 a 

UC 328,6 a 302,9 a 237,5 ab 191,4 a 

P < 0,01 0,01 0,05 NS 

CV % 8,89 7,8 12,6 12,6 

Médias com as mesmas letras nas colunas não diferem estatisticamente ao nível de 5% ou 1% de 

probabilidade. §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com 

polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia 

fertilizante convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

Tabela 13 – Eficiência fisiológica no uso do N-fertilizante (kg kg
-1

) pela planta toda (parte aérea + 

sistema radicular) da cultura do milho, para cada dose empregada, ao final do ciclo da 

cultura 

Fontes
§
 

Doses (mg dm
-3

) 

50 100 150 200 

− − − − − − − − − − kg kg
-1

 − − − − − − − − − − 

UR 1 210,1 b 227,4 b 204,7 b 187,1 a 

UR 2 250,9 ab 207,9 b 234,9 ab 157,2 a 

UR 3 293,9 a 262,0 a 256,7 a 199,3 a 

UC 293,3 a 269,8 a 223,2 ab 187,9 a 

P < 0,01 0,05 0,05 NS 

CV % 10,5 11,2 10,9 10,9 

Médias com as mesmas letras nas colunas não diferem estatisticamente ao nível de 5% ou 1% de 

probabilidade. §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com 

polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia 

fertilizante convencional. 

 

Embora com menores valores, as EF na dose de 100 mg dm
-3

, apresentaram o mesmo 

comportamento observado na menor dose, sendo UR3 e UC superiores aos demais produtos 

tanto para parte aérea quanto para planta toda. Na dose de 150 mg dm
-3

 UR1 foi o que 

apresentou menor valor médio de eficiência fisiológica e que diferiu de UR3. Na dose de 200 

mg dm
-3

, não foi verificada diferença entre fontes. Não foram feitas comparações entre doses, 

já que por se tratar de uma medida de eficiência, esta tende a diminuir com o aumento das 

doses de N aplicado, devido o ganho em produção vegetal e acúmulo do nutriente ser menor 

relativamente ao incremento na disponibilidade de N proporcionado pelo aumento de doses 

(MOLL; KAMPRATH; JACKSON, 1982; RAUN; JOHNSON, 1999; BANDYOPADHYAY; 

SARKAR, 2005; AYNEHBAND; MOEZI; SABET, 2011). 

A menor eficiência apresentada pelos produtos de lenta liberação nas menores doses de 

N contradizem o relatado por Moll, Kamprath e Jackson (1982) que sugerem que em 

ambientes em que há restrição de N e, portanto, espera-se que haja menor absorção e 

recuperação do elemento pela cultura, as plantas de milho se apresentem mais eficientes na 

utilização do nutriente. No entanto, esse resultado neste experimento deveu-se, 

provavelmente, ao reduzido volume de solo explorado pelo sistema radicular, 

impossibilitando que as plantas de milho tivessem acesso ao N nativo do solo, como ocorreria 

se o experimento tivesse sido conduzido em campo. Observa-se que os valores de EF na parte 

aérea da cultura são maiores que os valores apresentados na planta toda. Esse fato é atribuído 

a maior diferença observada na parte aérea da cultura entre os tratamentos que receberam 

adubação nitrogenada e a do controle, sendo que para este compartimento (parte aérea), as 
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plantas adubadas acumularam em média 12 vezes mais N e massa seca que no controle, 

enquanto para o sistema radicular esta diferença foi de apenas 7 vezes, resultando em um 

efeito de diluição para planta toda e, consequentemente, menores valores de EF.  

O menor acúmulo de massa seca e N no sistema radicular da cultura deveu-se, 

principalmente, ao volume restrito de solo dos vasos, além de, neste volume haver quantidade 

de água e nutrientes suficientes ao desenvolvimento das plantas, tornando-se desnecessário o 

desenvolvimento de um grande volume de raízes. Segundo Mi, Chen e Zhang (2007), sob 

condições de baixo suprimento de N as plantas de milho respondem com aumento na relação 

raiz-parte aérea, resultando em maior quantidade de assimilados nas raízes relativamente ao 

alocado na parte aérea da cultura. Dessa maneira, a EF calculada para experimento em vasos, 

em casa de vegetação, pode superestimar a real eficiência fisiologia na utilização do 

fertilizante nitrogenado, já que em campo as raízes das plantas devem explorar um volume 

maior de solo, resultando na absorção e utilização do N proveniente de outras fontes presentes 

no solo. 

No decorrer do ciclo da cultura, observa-se para todas as doses de N empregadas, 

acréscimo nos valores de EF (Figura 6), já que este parâmetro é calculado pela relação massa 

seca / N acumulado, sendo que esse último tende a decrescer após o período de antese das 

plantas, como já discutido no tópico 4.2, resultando em maior EF ao final do ciclo. 
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Figura 6 – Eficiência fisiológica (g.g
-1

) do N-fertilizante pela planta toda (parte aérea + sistema radicular) da cultura do milho, para cada 

dose empregada, durante todo o ciclo da cultura. UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com 

polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia fertilizante convencional 
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4.6.2  Eficiência Agronômica (EA) 

Os valores de eficiência agronômica (EA) no uso do N-fertilizante pela parte aérea 

(Tabela 14), ao final do período experimental (86 DAS), diferiram apenas na dose de 150 mg 

dm
-3

, na qual UR1 foi inferior aos demais, sugerindo que para este produto, não tenha 

ocorrido liberação suficiente de N no período em que a cultura foi mais exigente no nutriente. 

Também é possível que para as menores doses (50 e 100 mg dm
-3

), as diferenças dentre fontes 

tenham sido minimizadas devido ao elevado coeficiente de variação desses índices quando 

comparado com o das demais doses. Não foram verificadas diferenças na EA na planta toda 

(Tabela 15). 

 

Tabela 14 – Eficiência Agronômica no uso do N-fertilizante (kg kg
-1

) pela parte aérea do milho, para 

cada dose empregada, ao final do ciclo da cultura (86 DAS) 

Fontes
§
 

Doses (mg dm
-3

) 

50 100 150 200 

− − − − − − − − − − kg kg
-1

 − − − − − − − − − − 

UR 1 117,0 a 94,9 a 75,9 b 75,9 a 

UR 2 122,7 a 98,7 a 100,6 a 71,3 a 

UR 3 150,1 a 122,3 a 100,1 a 80,9 a 

UC 133,5 a 116,6 a 98,1 a 75,7 a 

P < NS NS 0,05 NS 

CV % 19,4 20,4 9,7 7,5 

Médias com as mesmas letras nas colunas não diferem estatisticamente ao nível de 5% ou 1% de 

probabilidade. §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com 

polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia 

fertilizante convencional. 
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Tabela 15 – Eficiência Agronômica no uso do N-fertilizante (kg kg
-1

) pela planta toda (parte aérea + 

sistema radicular) da cultura do milho, para cada dose empregada, ao final do ciclo da 

cultura (86 DAS) 

Fontes
§
 

Doses (mg dm
-3

) 

50 100 150 200 

− − − − − − − − − − kg kg
-1

 − − − − − − − − − − 

UR 1 170,1 a 109,7 a 102,1 a 94,5 a 

UR 2 155,5 a 121,6 a 123,7 a 91,8 a 

UR 3 171,9 a 144,8 a 101,3 a 101,3 a 

UC 157,9 a 135,8 a 124,6 a 96,8 a 

P < NS NS NS NS 

CV % 24,8 18,7 11,6 8,1 

Médias com as mesmas letras nas colunas não diferem estatisticamente ao nível de 5% ou 1% de 

probabilidade. §: UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com 

polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia 

fertilizante convencional. 
 

Ao contrário do comportamento observado para eficiência fisiológica no uso do N-

fertilizante, a EA não apresentou declínio dos valores na planta toda em relação à parte aérea. 

Isso deveu-se a forma pela qual EA é calculada, que não leva em consideração o N acumulado 

pelos compartimentos da planta, não havendo efeito diluição para planta toda em relação à 

parte aérea, como ocorrido em EF. Assim como para os demais índices, não foram feitas 

comparações dentre as doses de N-fertilizante empregadas, já que EA tende a decrescer com 

incremento destas, em razão de o suprimento de N exceder as necessidades da cultura do 

milho nas maiores doses (BANDYOPADHYAY; SARKAR, 2005; LADHA, et al., 2005; 

DOBERMANN, 2007; ROBERTS, 2008). 

Assim como observado na recuperação aparente, foi verificado para planta toda, em 

todas as doses, comportamento quadrático para EA com o decorrer do período experimental 

(Figura 7), embora esta não tenha apresentado valores decrescentes ao longo do tempo, como 

foi evidenciado em RA. Assim como discutido anteriormente, este fato deveu-se a forma 

como EA é calculada, sendo o numerador da equação, a diferença entre a massa seca 

acumulada pela planta de um tratamento e o controle, ao contrário de RA, que utiliza a 

diferença no N acumulado entre esses tratamentos, sendo que há a diminuição deste após o 

período de antese das plantas de milho (tópico 4.2), o que não se verifica para massa seca. 
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Figura 7 – Eficiência Agronômica (g.g
-1

) do N-fertilizante pela planta toda (parte aérea + sistema radicular) da cultura do milho, para cada 

dose empregada, durante todo o ciclo da cultura. UR1: Ureia recoberta com polímero de lenta liberação 1; UR2: Ureia recoberta com 

polímero de lenta liberação 2; UR3: Ureia recoberta com polímero hidrossolúvel; UC: Ureia fertilizante convencional. 
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5  CONCLUSÕES 

1. Ao final do ciclo da cultura, o acúmulo de fitomassa na parte aérea e planta toda de 

milho foram superiores nos tratamentos em que o N se encontrava prontamente disponível 

(UR3 e UC), em relação ao tratamento com o produto de lenta liberação UR1, que por sua vez 

não diferiu de UR2. Não houve diferença entre os tratamentos quanto ao acúmulo de 

fitomassa do sistema radicular. 

2. O acúmulo de N pelas plantas de milho (parte aérea, sistema radicular e planta toda) 

não diferiu entre as fontes testadas. O incremento nas doses de N, para a média das fontes, 

promoveu efeito positivo no acúmulo deste nutriente pelas plantas de milho. 

3. Os teores de N-NO3
-
 e N-NH4

+
 no solo nos tratamentos UR1 e UR2 foram 

comparativamente menores que UR3 e UC na 1
a 

avaliação, e maiores nas avaliações 

seguintes. De maneira geral os teores de N-NO3
-
 e N-NH4

+
 aumentaram com o incremento das 

doses de N, sendo o teor de N-NO3
-
 sempre inferior ao de N-NH4

+
 em todas as épocas.  

4. A recuperação do N da ureia das diferentes fontes pela técnica isotópica não 

possibilitou a estimativa do N na planta proveniente do fertilizante, apresentando grande 

variação nos valores de recuperação (R%), atribuído ao fracionamento isotópico ocorrido 

durante as reações de transformações do N no solo e na planta. 

5. A recuperação aparente (RA%) do N-Ureia na parte aérea e planta toda de milho foi 

maior para os tratamentos UR3 e UC nas 1
a 
e 2

a
 avaliações, não diferindo ao final do ciclo da 

cultura, dos produtos recobertos com polímeros para lenta liberação (UR1 e UR2). 

6. A eficiência fisiológica (EF) no uso do N-Ureia, para parte aérea da cultura, diferiu 

nas doses de 50 e 100 mg dm
-3

 de N, em que UR3 foi igual a UC, que por sua vez foi superior 

aos produtos de lenta liberação (UR1 e UR2). Para planta toda as maiores diferenças foram 

observadas na dose de 100 mg dm
-3

 de N, em que UR3 e UC diferiram de UR1 e UR2. 

7. Não foram verificadas para parte aérea e planta toda de milho diferenças entre os 

tratamentos quanto a eficiência agronômica (EA) no uso do N-Ureia. 
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