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.xiv. 

APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO SOB A FORMA DE URÉIA, EM CO

BERTURA E VIA FOLIAR, NA CULTURA DO ALGODOEIRO 

(Go�-0ypium hi�-0utum L. VAR. latinolium HUTCH.) 

RESUMO 

Candidato: Eng9 Agr9 JOS� CARLOS 
SABINO 

Orientador: Prof. Dr. ANDR� MARTIN 
LOUIS NEPTUNE 

Com o objetivo de avaliar a eficiência da apl! 

caçao de nitrogênio sob forma de uréia em cobertura do solo, 

por ocasião do desbaste e em pulverização foliar, no esquema 

de controle de pragas, foram desenvolvidos dois experimentos 

de campo, um no município de Leme, instalado em Latossolo·ver 

melho Escuro, Álico, A moderado, textura argilosa, Umidade L! 

me ira e outro no município de Tatuí, conduzido em PodzÓlico Ver

melho Escuro-Latossóiico, A moderado, textura argilosa, ambos 

no Estado de São Paulo, no ano agrícola de 1987/88, utilizan

do o cultivar IAC-20. 

Em esquema fatorial 4x2, com seis repetições 

por ensaio, a uréia foi aplicada em cobertura nas dosagens de· 
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25, 50 e 75 kg/ha de N, complementada ou nao com aplicação de 

ur�ia através pulverização foliar (7,2 kg/ha de N). 

As concentrações de N-total e S-total do lim-

bo, foram determinadas em amostras da quinta folha do ramo 

principal, coletadas noventa dias após a emergência das plân

tulas. Em amostras provenientes de vinte capulhos colhidos nas 

áreas Úteis das parcelas, foram analisadas características ge

rais do capulho e da fibra, a saber: porcentagem de fibra, p� 

sos de capulho e de sementes e, comprimento, uniformidade de 

comprimento, finura, maturidade e resistência da fibra algo

doeira. 

Resultados d� produção de algodão em carôço fo 

ram obtidos através de duas colheitas, com os quais efetuou

-se um estud·o simplificado de análise econômica da adubação 

nitrogenada. A renda líquida foi calculada abatendo-se da ren 

da bruta as despesas relativas à citada adubação. A análise e 

a interpretação dos dados obtidos, permitem as seguintes con

clusões: 

a) A aplicação de nitrogênio na forma de uréia

em cobertura, proporcionou aumentos significativos na prodtiti · 

vidade do algodoeiro. 

b) A receita líquida da cultura, calculada em

função das despesas com a cobertura e com a pulverização fo-
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liar, aumenta de forma quadrática com a adubação nitrogenada, 

de modo a se poder-estimar urna dose mais adequada, em torno 

de 60 kg/ha de N-cobertura, quando complementada por pulveriza 

ção foliar de uréia. 

c) Com o aumento do nível de uréia aplicada em

cobertura, diminui a eficiência da aplicação via foliar, che

gando ser prejudicial ã produção. 

d) Com a aplicação de uréia em cobertura, aurnen

tarn os teores de N-total na folha enquanto diminuem os de S

total; a pulverização foliar, por sua vez, mostra-se pouco efi 

ciente nesse aspecto. 
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EFFECT OF NITROGEN THROUGH UREA APPLICATION BY SIDE

DRESSING AND BY FOLIAR SPRAYINGS ON COTTON (Go-0-0ypium 

hi4-0utum L, VAR, la�i6olium HUTCH,) 

SUMMARY 

Candidate: Eng9 Agr9 JOSÉ CARLOS 

SABINO 

Adviser: Prof. Dr. ANDRÉ MARTIN 

LOUIS NEPTUNE 

In order to evaluate the efficiency of nitrogen 

applications on cotton through urea by side-dressing, over the 

soil s·urface at thinning, and by foliar sprayings wi thin the 

pest control schedule, two field experiments were carried out on 

a Red-Dark Latosol soil, at Lem� and on a Red Dark Podzolic 

integrade Red Dark Latosol soil at Tatuí, in the State of São 

Paulo, in the year of 1987/88, using 'IAC-20' seeds. In a 4x2 

factorial design, with six replications, urea was applied by 

side-dressing at doses of 25, 50 and 75 kg/ha of N, complemented 

·or not by foliar sprayings of urea (7.2 kg/ha of N).

The concentra t ions of total N and total S in the 

leaf-blades were determined in samples of the sth leaves of 

the main stems taken from the plants at ninety days after 
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emergence. 

There were picked twenty bolls 1n the effective 

area of each experimental plot to form samples for the determ! 

tions on ball and fiber characteristics such as percentage of 

fiber, mean boll weight, see� grade, span lenght, uniformity 

ratio, fineness, maturity and fiber resistance. 

Data on yield of seed cotton were obtained by 

two pickings and were used in a simplified economical analysis 

of N supply for cotton. Net profit was estimated by subtracting 

from income all expenses related to N fertilization. Analysis 

and a cri ti cal survey of da ta led to the following conclusions: 

a) Nitrogen application on cotton, in the form

of urea, in side-dressirig �esults in significant increases of 

yield. 

b) Net profit increases in a quadratic form with

dose of N, the optimum being estimated about 60 kg/ha of N app1ied 

in side-dressing when complemented by  foliar supply of ureà. 

e) Increasing the dose of urea in side-dressing,

decreased the efficiency of urea applied through sprayings, to a 

point to effect negatively production when compared to 

dressing without complementation. 

side-
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d) Total N content of lea f-bla des increases with

urea applied in s ide-d ressing, while total S content decreases; 

in this respect, folia r sprayings we re of low efficiency. 



1. INTRODUÇÃO

De acordo com as informações proporcionadas 

pela arqueologia, o algodoeiro parece ser originário de re

giões tropicais e subtropicais, áridas (NEVES, 1965). � uma 

das plantas mais completas do reino vegetal, no que diz res-

peito ao aproveitamento, pois oferece diversos produtos 

para as mais variadas utilidades. 
... 

O mais importante e sua 

fibra, considerando�se o volume de produção e o seu 

comercial. 

valor 

O algodoeiro anual (Go-0-0ypium hi�hu�um L. var. 

laA::ifioliuni Hutch.), foi introduzido no Estado de São Paulo 

na década de 1860, em consequência de um declínio da lavou

ra nos Estados Unidos da América do Norte, durante a guer

ra de Secessão. � cultivado em inúmeros Estados do norte ao 

sul do país, sendo uma das mais importantes culturas para o 

Estado Je São Paulo. Após a crise econômica de 1929, com a queda 

do café, houve em nosso meio, um grande impulso na cultura 

dessa malvácea, com a estabilização da cultura, a organiza

ção da pesquisa, e a introdução do sistema de produção e di� 

tribuição de sementes (NEVES, 1965}. Das práticas culturais, 

a adubação é uma das mais importantes na cultura dessa espé

cie vegetal. 
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N os Últimos anos, intensificaram-se os traba

lhos sobre o fornecimento de elementos minerais is plantas, 

através de pulverizações foliares, Alguns trabalhos mostram 

a viabilidade dessq prática para os chamados macronutrientes, 

principalmente o nitrogênio, em diversas culturas, podendo

-se citar HALLIDAY (1-961)
1 

BRAUD & RICHEZ (1963) e MALAVOLTÁ 

(1967). 

Específicamente para o algodoeiro, os dados dis_ 

poníveis ainda sao escassos. Entretanto, foram realizados a! 

guns trabalhos utilizando uréia em pulverização como fonte 

de nitrogênio para as plantas, complementando a adubação tr! 

dicional nos sulcos, como os de SILVA (1969), FERRAZ et·alii 

(1969) BUENDIA & NEPTUNE (1971) e SABINO (1987). 

· O nitrogênio é um elemento importante para. as

plantas, visto que o seu efeito é evidenciado no desenvolvi

mento vegetativo, principalmente na formação abundante de ra 

mos e folhas, como também na frutificação. Tradicionalmente 

o fertilizante é aplicado de forma parcelada, parte no sul-

co 

--

d e plantio e o restante em cobertura apos o desbaste 

do excesso de plantas emergidas. Em solos há muito cultiva

dos e adubados, a resposta do algodoeiro à aplicação de ni

_trogênio tem sido expressiva (FUZATTO, 1965; FUZATTO et 

alii, 1970 e SILVA et a1ii
1 

1971c). 

Nessas condições, o uso de uréia em pulverização 

foliar, complementando a cobertura tradicional, poderia se 
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tornar viável, conforme dados preliminares obtidos por SABI

NO (1987). 

Como para o controle de pragas do algodoeiro 

exigem-se diversas aplicações de inseticidas, nessas condi

ções poder-se-iam reunir as práticas de adubação foliar com 

o controle de pragas ·em uma só operação, d_esde que os produ

tos sejam compatíveis (FERRAZ et alii, 1969). 

Considerando todos esses aspéctos e a crescen

te necessidade de N nos solos cultivados com o algodoeiro, 

foi planejado e executado o presente trabalho, com o objeti� 

vo de: estudar a aplicação de nitrogênio,na forma de uiéia 

em cobertura no solo, por ocasião do desbaste e em pulveri� 

zação foliar, enquadrado em um esquema preventivo de controle 

de pragas; avaliar o efeito da adubação nitrogenada na prod� 

tividade e nas características gerais da planta, como peso 

de capulho (g), pêso de cem sementes (g), porcentagem de fi

bra, comprimento da fibra (mm),. uniformidade(%) de compri

mento, Índice de finura (�icronaire), maturidade e resistên

cia à tração (Pressley 1/8, em g/Tex)� 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. ADUBAÇÃO NITROGENADA NO SOLO 

2.1.1, ÉPOCA E MODO DE APLICAÇÃO 

A epoca de aplicação dos adubos nitrogenados s� 

lÚveis foi estudada intensamente nos EEUU, conforme traba

lhos citados por CHRISTIDIS & HARRISON (1955). Como a defini 

çao da época está intimamente associada aos fatores 

clima, tipo· de solo e adubo empregado, as recomendações. nã-o 

têm sido generalizadas, mesmo porque, os resultados de campo 

costumam ser contraditórios, Assim no Texas, comparou-se a 

aplicação de adubo nitrogenado, no plantio ou em cobertura, na 

época do desbaste. Em alguns locais
1 

o primeiro método mos" 

trou-se superior e, em outros, o segundo foi mais eficiente. 

Resultados obtidos no Alabama e na Georgia� não mostraram di 

ferenças entre as duas modalidades. Na Carolina do Sul, en" 

. tretanto, os melhores resultados foram obtidos com a aplicação 

da metade da dose no plantio e o restante em cobertura. 

Segundo NEVES & FREIRE (1957), no Egito recomeg 

dava-se que a aplicação de nitrogênio, na forma de nitrato, 
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.. 

- fosse feita aos 40-60 dias apos o plantio, o mesmo ocorrendo·

no Sudão e na Rússia Asiática.

Em condições do Estado de São Paulo, pelo me

nos dois grandes inconvenientes advém do emprêgo de fertili

zantes nitrogenados solÚvei� no sulco de plantio, segundo F� 

ZATTO (1965). Primeiramente, se após a semeação ocorrer um 

período de sêca, haverá uma grande concentração de sais bem 

próximo às sementes, causando prejuízos ã germinação e, mais 

tarde, danos ãs raízes das plantas ainda novas, Por outro 

lado, desde que o período de maior absorção do nutriente pe .. 

lo algodoeiro se inicia com o aparecimento dos primeiros bo� 

tões florais (MENDES, 196 0), os adubos nitrogenados solú .. 

veis podem ser arrastados pelas chuvas para camadas mais pr� 

fundas do solo, antes que as plantas aproveitem o nutriente. 

Em nossas condições recomenda-se que parte da 

dose total do fertilizante seja aplicada -no sulco de pla!! 

tio e parte em cobertura, logo após o desbaste, a-

proximadamente 30 dias após a emergência das plântulas, con

forme recomendação de FUZATTO (1965), confirmado por traba

lho posterior de SILVA et alii (1986). 
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2,1,2, EFEITOS DA ADUBAÇÃO 

2.1.2.1. Efeitos sobre a produtividade 

O critério para o uso de fertilizantes nitroge� 

nados deve estar apoiado principalmente e� condições de or

dem econômica, ao lado das de aspecto puramente técnico, vis 

to ser o nitrogênio o elemento mais caro nas formulações de· 

adubação (FUZATTO, 1965). Esse mesmo autor re1ata que, 

ao se efetuar uma análise econômica em 176 experimentos con

duzidos com o algodoeiro no Estado de São Paulo, utilizando

-se doses de O, 30 e 60 kg/ha de N na forma de sulfato de 

amônio, o emprego da maior dose em diversos casos foi anti -

-econômico. Assim� as doses de nitrogênio aplicadas na cultu 

ra visando garantir o máximo retôrno líquido de capital, sa! 

vo casos excepcionais, seriam de 8 a 10 kg/ha de N no plan

tio até 30 kg/ha desse elemerito, aplicados em cobertura. 

Posteriormente, utilizando três níveis de N (O, 

30 e 60 kg/ha) em uma série de quatro grupos de ensaios con

duzidos no Estado de São Paulo, FUZZATO et alii (1970), en

contraram efeitos significativos e de natureza linear quanto 

à produção, na maioria dos grupos constituídos por resposta 

esperada das plantas. Na análise econômica, entretanto, so

no grupo de mais alta resposta as doses se revelaram insufi� 
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cientes, tendo havido necessidade de extrapolação para o 

cálculo da dose mais econômica. Nos grupos de baixa e média 

respostas esperadas, a dose econômica calculada esteve entre 

23 e 62 kg/ha de N, na média. 

SILVA et alii ( 1 971c}, também no Estado de São 

Paulo, utilizaram doses de o, 30 e 60 kg/ha de Nem três  gru 

pos de ensaios, conduzidos com o algodoeiro, em latossolo r� 

xo. Os resultados obtidos através de estudo econômico, mos� 

traram que as doses mais adequadas de N a  serem utilizadas, 

na média, foram de 30, 50 e 55 kg/ha de N, respectivamente 

para os grupos de baixa, média e alta respostas esperadas. 

SILVA et alii ( 1975), fornecendo po-tássio e 

nitrogê nio (O, 50 e 10 0 kg/ha de N) em 24 experimentos condu 

zidos com o algodoeiro, em solos cultivados do Estado d� São 

Paulo (no período de 1970 a 1973)� observaram que a planta 

reagiu com mais frequ ência à aplicação do segundo n utriente, 

embora em determinadas situações o efeito tenha sido de 

natureza quadrática: tendo em vista a alta quantidade forne

cida pela dose máxima. 

Em 16 experimentos de aplicação de doses crescentes (O

a 1 O O kg/ha N ), nas fo:nnas de sulfato de amônio e de uréia em cobertu- · 

. ra, durante três anos, em nossas condições, CANTARELLA et alii ( t 98 7),

em trabalho conjunto com a Seção de Algodâo do Instituto Agronômico de 

Campinas, encontraram respostas de natureza quadrática e ponto de 

máxima produção de algodão em caroço, ao redor de 75 kg/ha de N. Pos-
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terior estudo econômico desses dados, revelou estar entre 65 

e68 kg/ha de N, a dose mais adequada ( i)_ 

2.1.2:2. "Efeitos sobre as características do ca

pulho e da fibra 

SILVA et alii (1971b); utilizando doses de 

O, 30 e 60 kg/ha de N em cobertura, em cinco ensaios conduzi 

dos em latossolos roxo altamente deficiente em potissio, do 

Estado àe São Paulo, concluiram que o efeito da adubação 

nitrogenada sobre o pêso de um capulho foi altamente signif! 
' 

cativo. O peso de cem serrientes, o Índice de fibra (%), . o 

comprimento e o Índice Micronaire da fibra do algodão também 

foram beneficiados pela adubação nitrogenada, quando em_pre

sença do potássio. Em solos bem supridos em potássio, SILVA 

et alii (1974), aplicando dosagem de o, 30 e 60 kg/ha de N, 

em dez experimentos, observaram que a adubação nitrogenada 

proporcioriou aumentos consideráveis nos valores médios do P! 

so de um capulho,do Índice de fibra(%) e do peso de cem 

sementes; em um dado caso, a adubação nitrogenada 
. ' 

aumentou, 

inclusive, o comprimento e a resistência (Índice Pressle� da 

.fibra algodoeira, 

SABINO et alii (1976), estudando os efeitos da 

1 Informações pessoais junto à Seção de Algodão do Instituto Agronômico, 
em Campinas. 
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aplicação de O, 50 e 100 kg/ha de N, na qualidade da fibra 

do algodoeiro, em 24 experimentos conduzidos no Estado de 

São Paulo, observaram que a adubação nitrogenada pode aumen

tar o comprimento e a uniformidade de comprimento das fi

bras, em solos bem providos em potássio. 

SABINO (1987), utilizando doses de O, 25 e 50 

kg/ha de N, na forma de uréia em cobertura, constatou em de

terminadas situações efeito significativo do nitrogênio sobre os pe

sos m édios de um capulho e de cem sement�s, além de influên

cia benéfica sobre certas características da fibra algodoei-

ra, como comprimento, uniformidade de comprimento e 

Micronaire, 

Índice 

Nos EUA, PERKINS & DOUGLAS (1965)
1 

conduzindo 

experimento por 3 anos na mesma área, concluíram que o núme� 

ro e o peso de capulho, assim como o tamanho da planta, au� 

mentaram com a adubação nitrogenada até�15.0: lb/ac:re de N. Dentre 

as características da fibra, o .comprimento foi beneficiado 

significativamente pelo emprego da primeira dose de nitrog� 

nio (30 lb/acre de N). 

2,2, EFEITOS DA PULVERIZAÇÃO FOLIAR DE NITROGtNIO 

Os trabalhos pioneiros de Gris (1844), Mayer 

(1874), Bohn (1877), Hiltner (1909), citados por HALLIDAY 
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(1961), mostraram que as plantas sao capazes de absorver nu� 

trientes através das folhas. A partir daí, muitos experimen

tos de aplicação de fertilizantes via foliar, foram conduzi

dos nas importantes culturas comerciais. No caso do algo� 

doeiro, no entanto, os trabalhos de pulverização foliar sao 

escassos, embora na literatura especializada se encontrem al/ 

guns dados relativos ao uso de uréia • 

Na Colombia, DURAN (1960), obteve os melhores 

resultados quando aplicou dose de 200 kg/ha de N� em cobertu 

ra, complementada com uréia em pulveriz_ação, na concentração 

de 3%. Nas concentrações de 5 e 10% 1 o produto causou queim� 

dura nas folhas. 

No Novo México, Staten (1950), citado por MALA

VOLTA et alii (1962), pulverizou o algodoeiro com solução de 

uréia, a 5%, conseguindo aumento de produção, enquanto a a

plicação de uréia no solo foi ineficiente. 

JONES et alii (1962), nos EUA, aplicaram uréia 

em pulverização foliar no período da frutificação das plan

tas, concluindo que esse método, na prática, não é recomen

dável. Admitem, no entanto, que uma deficiência moderada de 

N possa ser corrigida por aspersão foliar, e que o biureto, 

· em quantidade comumente encontrada na uréia, não é tóxico

para as plantas, contanto que a co�centração da solução de u

réia nao ultrapasse 6,7%.

BRAUD e RICHEZ (1963), fornecendo 14 kg de u-
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r�ia em 100 litros de igua, em três pulverizações com 14 

dias de intervalo entre as mesmas, conseguiram aumento signi 

ficativo de produção sobre a testemunha e em relação ao tra

tamento que ofereceu o nitrogênio no sulco de plantio. 

Na Estação Experimental de Haute-Volta, na Á

frica, CORRE & THIERRY (1967), fizeram três aplicaçõ�s supli 

mentares totalizando 45 kg/ha de uréia juntamente com inseti 

cida, durante o período de florescimento das plantas, Não 

encontraram nenhum efeito significativo da uréia sobre a pro 

dução, quando as parcelas haviam recebido uma adubação bisi

ca de 100 kg/ha de sulfato de amônio e de 150 kg/ha de supex 

fosfato triplo, ou metade dessas doses. 

SEMENT (1967), na Estação Experimental de Kogo

ni, África, comparou a eficiência da uréia aplicada em co

bertura, na quantidade de 250 kg/ha, ou parte no solo 

(210 kg/ha) e parte em pulverização foliar (40 kg/ha), aos 

40 ou 60 dias, não encontrando diferença significativa na 

produção, entre os dois modos de aplicação. 

Na !ndia, MATHUR et alii (1968), realizaram 

estudos comparativos de aplicação de uréia ao solo e na fo

lha, concluindo que a pulverização foliar proporcionou maior 

altura das plantas e maior nfimero de maçãs por planta. 

No Brasil, SILVA (1969), na Estação Experimen -

tal "Theodureto de Camargo",.Campinas, São Paulo, relata 

resultados de três ensaios de adubação foliar completa do al 
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godoeiro, em Latossolo roxo. Utilizou como fornecedor.de nu-· 

trierites 48 kg/ha de Fertilin, contendo cerca de 19% de N, 

em pulverizações, nos três primeiros meses do ciclo das pla� 

tas. Comparando sua eficiência com a da adubação tradicio

nal, o autor conclui que não houve vantagem da adubação fo

liar em relação a convencional, Apenas no·Último experimento, 

algum indício da ação do adubo foliar foi constatado, 

Em experimento conduzido na Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, Estado de São 

Paulo, BUENDIA & NEPTUNE (1971), não encontraram diferença 

estatística quanto ã produção de algodão em caroço, utiliza� 

do 20, 40 e 60 kg/ha de N, como uréia (1/3 da dose por apli

cação), em três pulverizações a partir do início do floresci 

mento. 

SABINO (1987), em dois experimentos conduzidos 

em Leme e Campinas, ambos no Estado de São Paulo, visando 

estudar a possibilidade de substituição ou de complementação 

da cobertura nitrogenada� forneceu uréia via foliar às plan

tas, nas concentraçõ es de Se 10%, em seis aplicações, dos 

trinta aos noventa dias após a emergênciá das plântulas. Em 

condições de alta resposta da produção �a N, pulverizações de 

·uriia (5%) beneficiaram tamb�m o peso do capulho e o peso,de

·sementes.
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2.3, ANALISE FOLIAR

Quanto a análise foliar de macronutrientes, po� 

cos trabalhos têm sido conduzidos na cultura do algodoei-

ro, em nosso meio ou no exterior. MELLO (1958), na Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz 11
, Piracicaba, Esta.:: 

do de São Paulo, estudando a diagnose foliar do algodoeiro, 

em vasos preenchidos com solo pobre em nitrogênio, obteve 

coeficientes de correlação altamente significativos entre os 

dados de produção e os teores de N no limbo de folhas produ

tivas, colhidas no início do florescimento, e no início de 

frutificação; quanto às folhas não produtivas, o coeficiente 

só alcançou significância estatística, quando a amostra foi 

colhida no início da frutificação, 

SILVA et alii (1971a) e HIROCE et alii (1976), 

baseados no estudo do Índice filotáxico dos cultivares pau-
-�-·

listas de algodoeiro (GRIDI�PAfP, 1965), sugerem que a amos-

tra de folha colhida seja representada pela Sf folha a

partir do ápice da haste principal das plantas, após 80 dias 

da emergência, em número de 30 unidades por parcela experi

mental. Nessas condições� HIROCE et alii (1976), analizando 

N-total cm amostras de limbos foliares de seis experimentos, conduzi

dos pela Seção de Algodão do Instituto Agronômico� utilizanr

do doses de O, 30 e 60 kg/ha de N, encontraram correlação

direta entre a concentração do nutriente e a produção. BAR�
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TON et alii (1982b); Missouri, USA, coletando a primeira fo

lha madura de 30 plantas tomadas ao acaso, durante o flores

cimento, observaram que a concentração de N na folha aumenta 

com a aplicação de-uréia (56 e 112 kg/ha de N). 

SILVA et alii (1981), conduzindo experimento de 

longa duração, em latossolo roxo do Estado de São Paulo, ob

servaram que as concentrações de enxofre nas parcelas que r� 

ceberam misturas de adubos sem o nutriente, foram menores que. 

9,150% de S-total no limbo foliar, no terceiro ano de estu

do, enquanto na presença de adubo sulfatado alcançaram 0,312� 

em média. Embora o efeito do enxofre tenha se destacado des

de o início, os sintomas de.deficiência, caracteriz ados.pela 

clorose "verde-limão" das folhas do ponteiro, só apareceram no 

quinto ano. BARTON et alii (1982a), fornecendo diferentes do 

ses de enxofre (O a 67,2 kg/ha de S), como sulfato de cál-

cio, em vários solos do Missouri nos EUA, notaram que a con

centração. de S no limbo aumenta com a adubação e está negát! 

vamente relacionada co� o teor de N no limbo (r = -0,77**). 



, . 1 S, 

3. MATERIAL E MÉTODOS

3,1, DADOS DE AMBIENTE 

3,1,l, LOCALIZAÇÃO 

São apresentados resultados relativos 

ao ano àgrícola de 1987/88, obtidos em dois ensaios de adu

bação nitrogenada do algodoeiro, conduzidos nos municípios 

de Leme (sítio São Benedito) e Tatuí (Estação Experimental 

do Instituto Agron6mico), ambos no Estado de São Paulo, _ten�

do respectivamente como coordenadas geogr�ficas: 23°21' lati 

tude sul, 47°22' longitude oeste com altitude de 607 metros 

e 23°22 1 latitude sul, 47° 52 1 longitude oeste e altitude de 

600 metros acima do nível dó mar. 

3,1,2. SOLOS· 

Os experimentos foram conduzidos em solos clas

sificados como: Latossolo Vermelho Escuro, Álico, A modera

do, textura argilosa, Unidade Limeira (ensaio de Leme), pelo 



• 16.

Levantamento Pedo16gico Semidetalhado do Estado de São Pau

lo, quadrícula de Araras (OLIVEIRA et alii (1982) e PodozÓli 

co Vermelho Escuro-LatossÓlico, A moderado, textura argilas� 

(ensaio de TatuÍ) ,· segundo informação obtida junto a 

de Pedologia do Instituto Agronômico, em Campinas. 

3,1,3, CLIMA 

Seção 

Os climas dos municípios de Leme e Tatuí, segu� 

do a classificação de K8eppen, são dos tipos CWa e CWa /Cfa 

respectivamente, isto é, t�opical de altitude, mesotériico, 

com estiagem no inverno e precipitação pluvial abundante no 

verao. 

Para a região de Leme, a precipitaçã0J pl� 

vial média anual é de 1330mm e a temperatura média anual de 

20,3° C, ao passo que pa�a Tatuí, a precipitação 

média anual é de 1172 mm e a temperatura média anual 20,oºc, 

dados estes fornecidos pela Seção de Climatologia do Institu 

to Agronômico, em Campinas. 
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3.2. CULTIVAR 

Nos dois experimentos foi utilizado o cultivar 

IAC-20, obtido no Instituto Agron6mico, em Campinas, SP, a

través de seleção genea16gica do cultivar IAC-17 (GRIDI-PAPP 

et alii, 1985). O cultivar utilizado, além de maior produti-' 

vidade, aprenta em relação a IAC-17, certas vantagens nas 

principais caracteiísticas� como: capulho maior, fibra mais 

comprida e mais resistente, maior peso de sementes, melhor Ín 

dice Micronaire, maior resistência às murchas de Fusarium e 

de Verticillium, sendo ainda tolerante i ramulose e a nema

t6ides (GRIDI-PAPP et alii, 1985). 

3.3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Os ensaios foram c.onduzidos segundo o esquema fa 

torial 4x2 em blocos casualizados, com seis repetições. Além 

de uma testemunha sem adubação, empregaram-se três níveis de 

nitrogênio na forma de uréia, em cobertura, complementada ou 

não por uréia em pulverização, realizada a baixo volume (cer 

.ca de 45 1/ha de 
-� -

agua) e na concentraçao de 6%. As parcelas 

experimentais constituíram-se de quatro fileiras de cin-

co metros, com espaçamento de 0,80 metros entre elas, porem 
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somente as duas fileiras centrais foram utilizadas para fins 

de coleta de dados,• ficando as duas laterais como 

ras. Assim, cada parcela teve- irea total de 16,0mª e 

Útil 8,0mª . 

bordadu-

area 

Na Tabela 1 encontram-se os tratamentos empreg� 

dos, com especificaçã·o das dosagens de uréia aplicadas em co 

bertura e em pulverização foliaT. 

Tabela 1 - Natureza dos tratamentos, com dosagens de nitrogênio aplica
das na forma de uréia, em cobertura e em pulverização foliar, 
nos ensaios conduzidos nos municípios de Leme e Tatuí, Esta

do de São Paulo, no ano agrícola de 1987/88. 

Tratamentos 
kg/ha N-Uréia 

N9 kg/ha N-Uréia kg/ha N-Uréia Total 
(çobertura) (6%) pulveriz. 

1 o o o 

2 25 o 25 
3 50 o 50 
4 75 o 75 
5 o 7,2 7,2 

6 25 7,2 32,2 
7 50 7,2 57,2 

8 75 7,2 82,2 

O nitrogênio na forma de uréia em pulverização, 

foi aplicado parceladamente, no esquema de controle do bicu-
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do do algodoeiro (Anthonomu4 gAand�� Boh.), segundo normas a

tuais. de controle químico adotado pela Secretaria de Agricul

tura do Estado de São Paulo (GRID-PAPP et alii, 1987), ou se

ja, em seis vezes,.na dosagem de 1,2 kg/ha de N por vez (tra

tamentos S, 6, 7 e 8). 

. . .

3.4. ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO 

Em agosto de 1987, foram efetuadas nos solos das 

áreas experimentais, 20 perfurações na camada de 0-20 cm. Os 

materiais coletados, misturados, constituíram amostras compo� 

tas, que foram analisadas quimicamente no laboratório d� Se

ção de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas do Institu-

to Agronômico, em Campinas, pelos métodos descritos por· RAIJ

& QUAGGIO (1983). 

Os resultados ana1Í ticos encontram - se na Tabe

la 2. 

Tabela 2 - Resultados de análises químicas, efetuados em amostras compos

tas provenientes dos experimentos conduzidos em Leme e Tatuí, 

Estado de São Paulo, no ano agrícola de 1987/88. 

pH M.O. pl K+ ea2+ Ml
+ 

H+ + A13
+ 

s T 

Local 
(CaCl

i
) (\) (iig/ml) - - - - - - - - e.mg/100 ml de terra - - - - - - (\)

Leme 5, 1 2,7 53 0,24 2,1 o,s 3,5 2,84 6
.-
34 45 

Tatuí 5,6 2,4 40 0,33 4, 1 1,8 2,3 6,23 8,53 73. 

.1 Extraído com resina trocadora de íons.
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3.5, PLANTIO 

Após o solo previamente preparado � inclusive com 

aplicação e incorporação de herbicida ã base de Trifluralina; 

na dosagem de dois litros dó produto, por hectare, uma sema-

na antes do plantio - os experimentos foram instalados nos 

dias 1 e 9 de outubro de 1987, respectivamente em Leme e Ta

tuí. Após sulcados os terrenos, foram marcadas as parcelas e 

em seguida distribuiu-se nos sulcos a mistura dos adubos, con 

tendo sulfato de amônio, superfosfato simples e cloreto de 

potássio, cobrindo-a com cerca de 5 cm de terra. Posterior� 

mente, foram distribuídas manualmente· as sementes, na média 

de 30 unidades por metro de sulco, vindo a seguir, a cobertu 

ra das mesmas com aproximadamente 2 cm de terra, 

3
°

.6, FERTILIZANTES: ÉPOCA.E MODO DE APLICAÇÃO 

Nas glebas onde foram instalados os experime� 

tos, foi feita calagem somente em Tatuí (2 t/ha). 

Por oca�ião do plantio, efetuou-se a adubação 

básica no sulco, utilizando-se as dosagens de 10 - 7 5 - 7 5 -

5 7 - 1 ,2 kg/ha de N, P2o
5

, K2o, S � B, respectivamente, em

Leme, e de 10 - 7 5 - 50 - 5 2 kg/ha de N, P2o
5
, K2o e S, em

Tatuí, nas formas de sulfato de amônio (20% N), superfosfato 



simples (20% P2o
5
), cloreto de potissio (60% K20) e

(11% de B). 
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bórax 

Aproximadamente aos trinta e cinco dias após a 

emergência das plântulas, realizou-se a adubação em cobertu 

ra, utilizando-se N na forma de ur�ia (45% N), nas dosagens 

de 25 - 5 0 - 75 kg/ha para os tratamentos 2 e 6, 3 e 7 e 4 � 

8, respectivamente, conforme Tabela 1, os tratamentos 1 e 5

nao forneceram N em cobertura. 

Visando estudar a possibilidade de complement� 

çao da cobertura nitrogenada, aplicou�se uréia a 6% em pulve

rização foliar associada a inseticidas, em um esquema preven

tivo de co�trole de pragas, uma vez definida a não incompati

bilidade entre os produtos (FERRAZ et alii, 1969). O esquema 

preventivo baseado na curva de aumento populacional das prin

cipais pragas do algodoeiro (CALCAGNOLO, 196 5), foi utilizado 

com algumas modificações, propostas após o advento do bicudo. 

do algodoeiro. Esse novo esquema, que consta de pulverizações 

em "baterias", duas ou três, durante certas fases do desenvol 

vimento das plantas, é adotado pela Secretaria da Agricultura 

do Estado de São Paulo; visando diminuir a incidência do bicu 

d�, sem desequilibra� o contr9le de outras pragas (GRID-PAPP 

et alii, 1987). Nas "baterias", são efetuadas três aplicações 

de inseticidas espaçadas de 5 dias_, que se iniciam a partir 

da emissão dos primeiros botões florais pelas culturas, apr� 
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ximadamente aos 45-50 dias após a emergência ,:. das pliintulas, 

guardando-se um intervalo de 15-20 dias, entre duas "baterias" 

sucessivas. 

Pelo exposto, as pulverizações parceladas com u

réia a 6% - sendo 1,2 kg/ha·de N por vez (tratamentos 5, 6, 

7 e 8), totalizando 7,2 kg/ha de N por tr�tamento, conforme 

já considerado anteriormente (Tabéla 1) - tiveram início aos 

cincoenta dias após a germinação das plântulas, por oi:casião da 

primeira "bateria" de aplicação de inseticidas, no combate ao 

bicudo. As tr�s filtimas aplicações de ur�ia via foliar, coin-

cidiram com a segunda "bateria" de aplicações com insetici-
- . 

das, ou se;ja, aproximadamente aos- 75, 80 e 85 dias após a e-

mergência das plântulas.

3,7. TRATOS CULT�RAIS 

As plantas daninhas foram controladas com aplica 

çao de pré-plantio de trifluraliria e através de capinas ma

nuais e mecânicas. Ess�s filtimas operações foram feitas quan

do. necessárias, visando manter a cultura livre da concorrência 

do mato, durante todo o seu ciclo. 
..,. 

O desbaste foi executado aos 35 dias apos a ger-

minação, deixando-se cerca de 30 plantas por linha de 5 me

tros. 
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O controle de pragas iniciais, nos dias que ant� 

cederam à primeira "bateria", foi feito através de aplicações 

de inseticidas sistêmicos em todo o experimento, com pulveri

zador costal manual. A partir daí, foi feita a aplicação de 

defensivos em todos os tratamentos, sendo adicionada a uréia 

aos tratamentos 5, 6; 7 e 8. 

Adotou-se o esquema preventivo de controle de 

pragas com pulverizações a baixo volume, em linhas indivi-

duais, de modo semelhante ao indicado por CALCAGNOLO (1965) mo 

dificado ap6s a advento do bicudo (GRIDI-PAPP et alii, 1987). 

. . . �· . 

3,8. APLICAÇÃO 00. FERTILIZANTE POR VIA FOLIAR 

O fertilizante mais os inseticidas foram for 

necidos atravis de equipamentos de precisão, para a apl! 

caçao de pequenas quantidades de líquidos, idealizado e 

montado no Instituto Agronômico, em Campinas, SP,.,por· 'SCI-lMlDT 

e FERRAZ (1962). As aplicªções foram efetuadas pela ma

nhi, buscando explorar a fase de· mais intensa :abertura 

dos estômatos e evitando períodos mais críticos de in

solação e calor. 
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Utilizou-se a dosagem de 100 ml da mistura por 

parcela, aplicada sob pressão de 30 libras por polegada qua

drada, através de bico cônico X
2

• Nas pulveriz�ções, tomou7se 

sempre o cuidado de dirigir o jato da mistura no sentido da 

bordadura para o centro de ca4a canteiro, evitando assim, po� 

sível deriva às parcelas adjacentes. 

3,9, COLETA E PREPARO DE AMOSTRAS DE FOLHAS 

Noventa dias após a emergência das plântulas, fo 

ram coletadas nas linhas Úteis, 20 folhas por parcela para a

nálise química de N e S. Nessa amostragem optou-se. pela quin

ta folha do ramo principal, sem pecíolo� a contar do ápice das 

plantas, como recomendado por HIROCE et alii (1976). A análi

se do material, segundo métodos propostos por BATÃGLIA et alii 

(1983)� foi efetuada na Seção de Fertilidade do Solo e Nutri 

ção de Plantas, do Instituto Agronômico, em Campinas. 

3.10, COLHEITA E PREPARO DAS AMOSTRAS PARA A DETERMINAÇÃO 

DAS CARACTERÍSTICAS DO CAPULHO E DA FIBRA 

Nas ·áreas Úteis das parcelas experimentais, por 

ocasião da 1 � colhei ta•, foram colhidos 20 capulhos situados no 
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terço médio das plantas, tomados ao acaso. Esse material foi a 

condicionado em saquinhos de papel e enviado para 

ções de características do capulho e da fibra. 

determina-

As características estudadas foram as .seguintes: 

peso de um capulho e peso de cem sementes, em gramas; porcen-

tagem de fibra; comprimento span, 2,5%, obtido no fibrógrafo m� 

delo 430, em mm; uniformidade de comprimento, em porcentagem; 

índice de finura (Micronaire) e resistência à tração, em g/Tex 

(Pressley 1,8 11
). 

As quatro primeiras características (capulho), fo 

ram estudadas no laboratório da Seção de Algodão do Institu-

to Agronômico. Por sua vez,. as determinações das quatro Últi

mas características (fibra), foram efetuadas no Laboratórió da 

Seção de Tecnologia de Fibras, também do Instituto Agronômico, 

em Campinas, nas condições de umidade relativa 65% e de tempe

ratura 21°c, controladas segundo normas da Sociedade Americana 

para Testes e Materiais (1963) .. 

3,11. COLHEITA DAS PARCELAS EXPERIMENTAIS 

Foram realizadas duas colheitas, aos 150 e 180

.dias após o plantio, nas linhas Úteis de cada parcela. O alg� 

dão foi colhido em saquinhos de pano padronizados. e ao seu pe

so foi somado o peso da amostra dos 20 capulhos, perfazendo a 
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a produçüo total em kg/parcela. 

3.12, ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

As análises da variância dos resultados de pr� 

dução, dos dados de análise foliar e das outras característi

cas estudadas, foram feitas segundo o esquema de fatorial 4x2, 

em blocos casualizados com seis repetições. Efetuaram-se, tam 

bém, análises conjuntas dos dados obtidos nos dois ensaios,p� 

ra todas as características mencionadas, 

Na comparação entre as.médias de tratamentos, 

relativos à produção e características do capulho e da fi

bra, tanto na análise individual como na conjunta, optou-se p� 

lo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, calcula

do segundo PIMENTEL GOMES (1978). 

3,13, ANÁLISE ECONÔMICA 

Com os dados de produção foi feito um estudo! 

conômico simplificado, a fim de se determinar as dosagens mais 

adequadas de N em cobertura, na presença e ausência de aplica 

ções via foliar. 

Este estudo foi realizado considerando-se o cus 



• 2 7.

to observado do adubo nitrogenado por ocasião da colheita dos 

ensaios, em março e abril de 1 988 . A receita bruta foi calcu-

lada multiplicando-se a produção de algodão em _caroço pelo 

valor médio do preço pago aos produtores na refer�da safra 

(Cz$ 45,89/kg), segundo dados do Instituto de Economia Agríc� 

la da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo (1988). 

Para o cálculo da receita líquida relativa foram abatidos da 

receita bruta, o preço do adubo utilizado (uréia, Cz$ 59,69/ 

kg de N), o preço do transportei· distincia de aproximadamen

te 100 km (Cz$ 8 ,20/kg do adubo) e o preço da colheita (Cz$ 8,67/ 

kg) do a�réscimo de produção, proporcionado pela utilização do 

fertilizante nitrogenado em cobertura. O referido cálculo foi 

efetuado na aus�ncia e presença do mesmo fertilizante, aplic! 

do por via foliar . 

Os custos dos demais fatores de produção nao 

foram levados em consideração, uma vez que se admitiu terem 

sido constantes para todos os tratamentos, 
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4, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4,1, PRODUÇÃO 

4.1,1. RESULTADOS DE PRODUÇÃO 

Os dados médios de produção de algodão em caro 

ço, correspondentes aos ensaios con�uzidos em Leme e Tatuí, 

no ano agrícola de 1987/88, bem como os resultados de análi 

ses estatísticas individuais e conjuntas, são apresentados na 

Tabela 3 

Nas análises individuais, observa-se que a pr� 

dução de algodão aumentou com as doses de N aplicadas em co

bertura, principalmente em Tatuí. Nota-se, também, que a pul

verização foliar com uréia proporcionou pequeno aumento de 

produtividadde em Tatuí (5%), enquanto fez cair levemente es

se Índice em Leme. Não se detectou interação significativa e� 

tre modos de adubação (cobertura x pulverização), em qualquer 

das análises individuais, embora em Tatuí a pulverização te

nha aumentado em 12% a produção das plantas, na aus�ncia de 

cobertura (tratamento S x tratamento 1), contra um aumento 

médio de apenas 3%, quando na presença da cobertura (tratamen 
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Tabela 3 - Resultados médios de. produção de algodão em caroço (kg/ha) ob-.
tidos por tratamento e dados de análises da variância, nos en
saios de adubação com uréia� conduzidos nos municípios de Leme 
e Tatuí, Estado de São_ Paulo, no ano agríc_ola de 198 7 /88.

Tratamentos 

N9 Cob. Pul v. Fol. 
--- kg/ha ---

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

o 

25 

50 

75 

o 

25 

50 

75 

Média O 

25 

50 

75 

Média 

Média geral 
F-lnteração
CV%

7,2 

7,2 

7,2 

7,2 

.7,2 

Produção 

Leme Tatuí Média 
- - - - - kg/ha - - - - - - - - - - -

4025 

4278 

4465 

4734 

4110 

4371 

4534 

4431 

4068 ·b 1

4324 ab 

4499 a 

4583 a 

4375 a 

4361 a 

4369 
0,77
8,7 

2234 

2790 

3238 

3319 

2509 

2979 

3249 

3428 

2371 e 

2885 ·b 

3243 ab 

3373 a 

2895 a 

. �041 a 

2968 
o,zs 

13 2 
, 

3130 

3534 

3852 

4027 

3310 

3675 

3892 

3930 

3220 c 

3604 b 

3871 ab 

3978 a 

3635 a 

.3701 a 

3668 
o,s3 

10,s 

1 Teste de Tukey, a nível de 5% de probabilidade. Letras comuns simboli
zam a mesma classe estatística. 
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to 6x2, tratamento 7x3 e tratamento 8x4), Resultados. mais ex

pressivos de pulverizaçiio foliar com uréii foram obtidos por 

Staten (1950), citado por MALAVOLTA et alii (1962), BRAUD e 

RICHEZ (1963) e MATHUR et alii (1968). Já, JONES etalii (1962), 

CORRE e THIERRY (1967), SEMENT_(1967), SILVA (1969), BUENDIA 

& NEPTUNE (1971) e SABINO (1987), à semelhança do que ocorreu 

no presente estudo, encontraram pouco ou nenhum efeito dessa 

prática. 

TUCKER e TUCKER (1966), resumindo trabalhos e

xecutados em seu país, USA, concluem que a adubação foliar com 

uréia não tem se mostrado prática eficaz, a não ser em 

cas situações. 

pou-

_ Na análise conjunta, foi obtida diferença alta 

mente significativa para doses de N em cobertur�. Assim, o 

tratamento testemunh a.foi o que menos produziu, diferindo es

tatisticamente de todos os tratamentos adubados, A importân

cia da cobertura nitrogenada em solos intensamente cu1tivados 

e adubados, tem sido enfatizada por uma série de tra�alh os em 

nosso meio, como os de FUZATTO et alii (1970), SILVA (1971), 

SILVA et alii (1971c), SILVA et alii (1975), SILVA et alii 

(1986) e CANTARELLA (1987), 

Com a aplicação de 25, 50 e 75 kg/ha de N, no prese!!: 

te estudo, foram obtidos acréscimos de produção em relaçã0 à testemunha 

da ordem de· 12, 20 e 24%, sendo que os dois primeiros não diferem es,... 

tatisticamente entre si, assim como os dois 6ltimos. Tais da-
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d.os conf irmam inúmeros resultados experimentais. de curvas de

respostas das plantas i adubação nitrogenada, onde o mais e x

pressivo incremento é obtido frequentemente com a primeira do 

se, conforme RAIJ (1981). 

Ainda na análise conjunta, Tabela 3, nota - se 

que o efeito médio da pulverização foliar com uréia, foi mui

to pequeno (2%), inexpressivo no aspecto estatístico. A interação entre 

modos de aplicação de uréia (cobertura x pulverização), por sua vez não 

alcançou significância estatística, como nas análises individuais. De

ve-se ressaltar, no entanto, que a pulverização foi um pouco mais efi

ciente quando não se fez cobertura, proporcionando aumento médio ao re

dor de 6% na·produtividade do algodoeiro (tratamento 5 x tratamento 1), 

maior que o aumento médio de aproximadamente 1% quando na presença 

de cobertura (tratamento 6 x2, tratamento 7x3 e tratamento 8x4). 

Da mesma f orma, os incrementas de produção devi dos is cobertu 

ras com 25, 50 e 75 kg/ha de N foram levemente superiores na 

ausência de pulverização foliar, em ordem, de 13, 9 e 5% (tra� 

tamentos 2 ,  3 e 4 x tratamento 1) , do que na presença aumen 

tos de 11 ,6 e 1% para os contrastes dos tratamentos 6, 7 e8 x 

tratamento 5. Percebe-se, assim, que de certa forma as aplic� 

ç6es de ur�ia se complementam, em termos de fornecimento de N 

ao algodoeiro. 



4,1,2. RESULTADOS ECONÔMICOS 

Na Tabela 4 estão contidos os resultados do es 

tudo econômico, efetuado com dados médios de produção de alg� 

d ão em caroço (kg/ha), na ausência e presença de uréia aplic� 

da por via foliar, nos ensaios de cobertura nitrogenada, con

duzidos em Leme e Tatuí, no ano agrícola de 1987/88. Na ausên 

eia de pulverização de uréia, aplicações em cobertura de 25, 

50 e 75 kg/ha de N, na forma de uréia, conduziram a um acres-

cimo médio na rentabilidade líquida relativa · de 

19%, em relação à testemunha, sem cobertura nitrogenada, sup� 

rior ao observado na presença de uréia em pulverização, que 

foi aproximadamente de 12%. 

Para melhor visual i za.ção, na Figura 1 estão plo

tados os valores constantes da Última coluna da Tabela 4 e as 

respectivas curvas matemáticas de ajuste. Confrontando as duas 

curvas observa-se, em primeiro lugar, que a influência da pu! 

verização de uréia sobre a receita líquida relativa foi maior, 

quando na ausência da cobertura nitrogenada (5%), caindo de 

forma gradativa com o aumento da quantidade de N utilizada em 

cobertura, com variações da ordem de 4%, 1% e -2%, respectiv� 

mente para as doses 25, 50 e 75 kg/ha, SABINO (1987), traba

lhando em condições de alta resposta à adubação 11itrogenada, 

também observou que o efeito da pulverização sobre a rentabi� 

lidade do 4lgodoeiro, foi mais acentuado na ausência da caber 
.,... 
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Figura 1 - Variações da Receita Líquida Relativa (RLR) em função da 

cobertura nitrogenada, obtidas no estudo econômico da pr� 

dução do algodoeiro, na presença (e) e na ausência (b) de 

uréia em pulverização, nos ensaios conduzidos nos mtmic.f' 

pios de Leme e Tatuí, Estado de São Paulo, no ano agríc� 

'la de 1987/88. 
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tura (17%), contra cerca de 12%, na presença de 25 kg/ha deN, 

em cobertura. 

Também na Figura 1, nota-se que os modos de a

plicação de uréia, em cobertura e em pulverização, podem - se 

complementar no fornecimento de N ao algodoeiro. Com efeito, 

na curva de resposta da planta à cobertura, em presença de u

réia via foliar, obteve-se ponto de máxima renda líquida (61,2 

kg/ha de N), sem a necessidade de extrapolação, ao contririo 

do ocorrido quando não se pulverizou o algodoeiro com o refe

rido produto. 

4.2. RESULTADOS DE ANÁLISE FOLIAR 

4,2.1, NITROGÊNIO 

Os dados médios da concentração de N�total do 

limbo foliar, correspondentes aos ensaios de adubação com u

réia, conduzidos em Leme e Tatuí, no ano agrícola de 1987 /88 

e os resultados de análises estatísticas individuais e conju� 

ta, estão contidos na Tabela 5, 

As análises individuais mostram que a concen

tração de N-total do limbo aumentou com o acréscimo do ferti-
' 

lizante aplicado em cobertura, notadamente em Tatuí, onde a 

maior dose superou, em .média, ao tratamento testemunha, em 17%.



• 36.

Tabela 5 - Teores médios porcentuais de N-total determinados no limbo de 

folhas de algodão e dados de análises da variância, obtidos
nos ensaios de adubação com uréia, conduzidos nos municípios 

de Leme e Tatuí, Estado de São Paulo, no ano agrícola de 1987/
88. 

Tratamentos 

N9 Cob. Pulv. fo- a 
liar 

kg/ha - - - - -

1 o 

2 25 
3 50 
4 75 

5 o 7,2
6 25 7,2

7 50 7 ,2
8 75 7,2

Média o 

25 
50 
75 

Mêdia 

7,2 

Média Geral 
F. Interação
CV% 

1 Teste de rukey, a níve! de 5% 
zam mesma classe estat1stica. 

N-Total, no limbo

Leme Tatuí Média 

- - - - - %

3,76 3,94 3,85 

3,95 4, 12 4,04 
4, 14 4, 71 4,43 
4,24 4, 72 4,48 

3,87 4, 15 4 ,01 
4, 13 4,54 4,34 
4,26 4,53 4,40 
4,24 4,79 4,52 

3,81 b 1 4,05 b 3,93 e
4,04 ab 4,33 ab 4, 18 b 
4,20 a 4,62 a 4,41 ab 
4,24 a 4

1 75 a 4,50 a

4,02 a 4,37 a · ._ 4 ,20 a

4, 12 a 4 1 50 a 4,31 a

4,07 4,44 4, 25 
0,42 1 15 · 

' 
1,27 

5,1 9,2 7,6 

de probabilidade. Letras comuns simboli .. 
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Observa-se, por outro lado, que os aumentos na 

concentração foliar de N devidos i pulverização com uréia,não 

ultrapassaram o Índice de 3%, tanto em Leme como em Tat�í, 

estatisticamente não significativos. 

A interação entre modos de aplicação de uréia 

(cobertura x pulverização -f ol-i_ar) , como ocorreu com os dados 

de produção, também não alcançou significância estatística,nas 

análises individuais. Na análise conjunta, no entanto, nota

-se que os teores de N-total do limbo aumentaram em até 16%, 

quando se aplicou a dose máxima de cobertura, na ausência da 

pulverização, enquanto esse Índice ·não ultrapassou 13%, quan

do na presença da pulverização com uréia. 

Na Figura 2, observa-se melhor a influência da 

pulverização na concentração de N-total do limbo. Com efeito, 

na ausência da cobertura, o teor de N referente ao tratamen

to pulverizado foi 4% maior que o da testemunha, sem pulveri

zação (tratamento 5 x tratamento 1, da Tabela 5), diferença 

essa que cai gradativamente com a cobertura, até se anular 

próximo da dose máxima (75 kg/ha de N), confirmando fato ob

servado com os resultados econ3micos da produção (Figura 1), 

ou seja, que de certa forma os modos de aplicação de N se com 

plementam no fornecimento do nutriente. 

Confrontando� em estudo de correlação, as me

dias dos t�ores foliares de N calculados por tratamento nas 

duas localidades (Tabela 5) com as respectivas produtividades 
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1 

(e) y = 4.08 + 0,16x
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• 

(o) y=3,86+0,23x
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Figura 2 - Efeito da adubação nitrogenada em cobertura, sobre a con

centração de N no limbo foliar, na presença C•) e na au

sência (o) de uréia em pulverização, nos ensaios conduzi

dos com o algodoeiro, nos municípios de Leme e Tatuí, Es-

.tado de São Paulo, no ano agrícola de 1987/88. 
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(Tabela 3), observou-se um estreito relacionamento entre as 

características, conforme Figura 3, confirmando resultados de 

MELLO (1958). HIROCE et alii (1976), trabalhando em condições 

mui to semelhantes .de variação no teor de N total do limbo (3 ,88 

a 4, 30%), notaram fato idêntico. Dessa forma, confirma-se a 

conclusão dos ref eriâ.os autores, de que o_ 1 imbo foliar :;se con� 

titui em parte sensível à diagnose da nutrição nitrogenada do 

algodoeiro. BARTON et alii (1982b) trabalhando em condições 

de irrigação, demonstraram também, que a concentração de N na 

folha aumenta com a adubação nitrogenada. 

Como as correlações entre produção e teor de 

N - limbo foram frequentemen_te lineares, apenas em um deter

minado caso foi possível calcular o nível crítico do nutrien

te. Reportando à Figura 1, observa-se na curva de resposta da 

receita líquida relativa (RLR) do algodoeiro, calculada em fug 

ção da cobertura nitrogenada, na presença de uréia em pulveri 

zaçao, um ponto de máxima RLR no nível de 6 1,25 kg/ha de N 

em cobertura. Substituindo - se tal valor na equaçao 

correspondente da Figura 2, que indica a relação entre a 

adubação e a análise foliar, obtém-se o valor de 4,47% para 

N-limbo, como representando o nível crítico, acima do qual nao

.deve ocorrer mais resposta da planta, conforme conceito de 

SMITH (1962). Tal Índice esti bem acima daquele comumente a

ceito para o algodoeiro (3,20% de N), em nosso meio, segundo 

TRANI et alii (198 3). A esse respeito, no entanto, BATAGLIA 
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Figura 3 - Relação entre a concentração de N-total do limbo (i) e a pr.2_-

dução de algodão em caroço (kg/ha), obtidas por tratamento 
nos ensaios de-adubação com uréia conduzidos nos municípios 
de Leme e Tatuí, Estado de São Paulo, no agrícola de 1987/
88, 
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e DECHEN (1986), consideram que o critério de nível cri-

tico é, influenciado por condições locais de ambiente. No pr� 

sente estudo, procurou-se dar ao algodoeiro boas condições p� 

ra ser atingida a mais alta produtividade possível. No aspec

to de adubação, por exemplo, P, K e quando necessário B, fo

ram fornecidos em quantidades adequadas, conforme já conside-

rado, de modo a evitar que outro nutriente, além do N, pu-

desse limitar a produtividade. 

4.2.2, ENXOFRE 

Os dados médios da concentração de $-total do 

limbo foliar e os resultados de análises estatísticas indivi

duais e conjunta, correspondentes aos ensaios de adubação com 

uréia, conduzidos em Leme e Tatuí, no ano agrícola de 1987/88, 

encontram-se na Tabela 6. 

Através das análises individuais, observa - se 

que a concentração de S-total do limbo decresceu com o aumen

to do fertilizante nitrogenado, aplicado em cobertura e que 

houve diferença significativa entre níveis de adubação� tanto 

em Leme como em Tatuí. Neste 61timo ensaio onde foi maior a 

resposta à adubação nitrogenada em cobertura, a concentração 

de S-total -no limbo decresceu em média 24%, da testemunha pa� 

ra a maior dose de cobertura. Nota�se por outro lado, que a 
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Tabela 6 - Teores médios porcentuais de S-total determinados no limbo de 

folhas de algodão e dados de análises da variância, obtidos 

nos ensaios de adubação com uréia, conduzidos nos municípios de 
Leme e Tatuí, Estado de São Paulo, no ano agrícola de 1987/88, 

Tratamentos 

N9 Cob. Pulv. foliar 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

Média 

Média 

- -

o 

25 
50 
75 

o 

25 
50 
75 

o 

25 

50 

75 

Média Geral 
F-Interação
CV% 

kg/ha - - - - - -

... 

7,2 

7,2 

7,2 

7,2 

... 

7,2 

S-total no limbo

Leme Tatuí Média 
... % - - - - -

0,619 0,852 0,735 
0,572 0,764 0,668 
0,564 0,695 0,629 
0,523 0,618 O ,571 

0,592 0,872. 0,732 
0,521 o, 777 0,649 
0,557 0,705 0,631 
0,518 0,686 0,602 

0,605 a1 9,862 a 0,734 a 
0 1 546 ab O, 770 ab 0,658 ab 
0,560 ab 0,700 b 0,630 b 
0,520 b 0,652b 0,586 b 

0,570 a 0,732 a 0,650 a 
0,547 a 0,760 a 0,653 a 

0,558 0,746 0,652 

0,31 O, 13 0,25 

11 ,9 17,7 16,0 
---·----·

1 Teste de Tukey, a nível de 5% de probabilidade. Letras comuns simboli-
zam mesma classe estatística. 
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interação entre modos de aplicação de ur€ia (cobertura x pul

verização foliar), não alcançou significância estatística,nas 

análises individuais, Na análise conjunta, observa�se que o 

teor de S-total do limbo decresce gradativamente com a cober

tura nitrogenada, ao contrário do que ocorreu com a concen

tração de N-total. Por essa razão, decidiµ-se efetuar um estu 

do de correlação entre os citados Índices, utilizando-se as 

médias obtidas por tratamento, nos dois ensaios. Na Figura 4 

nota-se que, dentro dos limites estudados, o teor de S decre� 

ce linearmente em função do aumento de N, antagonismo freque� 

temente encontrado na literatura, conforme considerações da BATÁGLIA e 

DECHEN (1986). No caso de algodão irrigado,'BARTON et alii (1982a) obseI_ 

varam relacionamento semelhante, ao analisarem foihas col hidas 

em diversas idades, tendo obtido valor máximo de coeficien-

te de correlação simples da ordem de r= 

mente significativo. 

-O 77** 
' 1 

também alta 

A despeito da acentuada queda no teor de enxo� 

fre ocorrido com a adubação nitrogenada� nao foram observados 

sintomas de defici6ncia do nutriente nas plantas, Ressalte-se, 

porém, que o teor médi6 de s�total do limbo, de 0
1
6521, ac ha

-s� bem acima daquele comumente proposto como crítico para o 

·nutriente, ou seja, de 0,40%, segundo TRANI (1983). SILVA et

alii (1981), competindo misturas de fertilizantes contendo ou

não enxofre, em ensaio de longa duração� detectaram no tercei
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Figura 4 - Relação entre os teores totais de N e s, em porcentagem, ob-:

tidos no limbo foliar do algodoeiro, por tréi:tamento, nos en.,.

saios dé adubação com uréia conduzidos nos municípios de Le

me e Tatuí, Estado de São Paulo, no ano agrícola· 1987/88. 



• 4 S.

ro ano de estudo, valores em torno de 0
1
15% de S-total no lim 

bo do algodoeiro, no tratamento testemunha. No entanto, somen 

te no quinto ano (SILVA et alii, no prelo), os sintomas de de 

ficiência (11verde-limão" das folhas novas) se tornaram eviden 

tes. 

4,3, PESO DE UM CAPULHO 

Os dadós médios de peso de um capulho e os re

sultados de análises estatísticas individuais e conjunta, sao 

apresentados na Tabela 7, 

Nas análises individuais e conjunta, observa -

-se que o peso médio de um capulho aumentou sensivelmente com 

o emprego de uréia em cobertura, enquanto os acréscimos devi

dos i pulverização foliar não alcançaram significincia esta

tística. Quanto ao efeito da cobertura, confirmam-se resulta

dos obtidos por PERKIN S e DOUGLAS (1965), SILVAet alii (1971b), 

SILVA et alii (1974) e SABINO (1987). Este Último autor, de

monstrou também, ter sido baixa a influência da uréia aplica

da em pulverização sobre essa característica. 
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Tabela 7 - Resultados médios de peso de um capulho (g) e de anál�ses da 

variância, obtidos nos ensaios de adubação com uréia, conduzi

dos nos municípios de Leme e Tatuí, Estado de São Paulo, no a
no agrícola de 1987/88. 

Tratamentos 

N9 Cob. Pulv. foliar 
-kg/ha - -.-

1 o 

2 25 
3 50 
4 75 

5 o 7,,2
6 25 7,2
7 50 7,2
8 75 7,2

Média o 

25 
50 

75 

Média 

7,2 

Média Geral 
·F-Interação
. CV% 

1 Teste de Tukey, a nível de 5%
zam mesma classe estatística. 

... -

Peso de �apulho 

Leme 

7,43 

7,40 
7,67 
7,82 

7,42 
7,63 
7, 72 

7,72 

7,43 b1

7,52 ab 
7,69 ab 
7

1
77 a 

7 1 58 a 
7,62 a 

7,60 

0,64 
4' O 
, 

·-·

Tatuí 
(g) 

7,52 

8,02 
8,35 

8,38 

7,73 
8,03 
8,28 
8,23 

- - - -

7,63 b 
8,03 a 
8,32 a 
8,31 a 

8 107 a 
' 

8
1
07 a 

8,07 

0,67 

4, 1 
--

Média 
- - - -

7,48 

7, 71 
8,01 

8, 1 O 

7,58 
7,83 
8,00 

7,98 

7,53 c 
7, 77 b 

8,00 ab 
8,04 a 

7,82 a 

7,85 a 

7,83 

o, 77 

4, 1 

de probabilidade. Letras comuns simboli-
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4,4, PESO DE CEM SEriENTES 

Na Tabela 8 sao apresentados os dados médios de 

peso de cem semente� e os resultados de análises estatísticas 

individuais e conjunta. 

A semelhança do estudo do p�so de um capulho,a 

cobertura nitrogenada concorreu para aumentar significativa

mente o peso de cem sementes, tanto nas análises individuais, 

como na conjunta, enquanto o efeito da uréia em pulverização, 

foi muito pequeno. Dessa forma
1 

confirmam-se resultados ante

riores observados por SILVA et alii (1971b), SILVA et alii 

(1974) e SABINO (1987), 

- . 

4.5, COMPRIMENTO DA FIBRA 

Os dados médios 4e comprimento da fibra de al

godão e os resultados de análises estatísticas individuais e 

conjunta, encontram-se na Tabela 9. 

Na análise individual do ensaio conduzido 

em Tatuí, onde a resposta da planta a N foi maior, no 

·geral, nota-se que a cobertura com uréia concorreu pa

ra aumentar o comprimento da fibra. O efeito da ·apl!

caçao de uréia em pulverização, por sua vez, nao al-

cançou significüncia estatística nos experimentos estu-
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Tabela 8 - Resultados médios de peso de cem sementes (g)_ e de análises da

variância, obtidos nos ensaios de adubação com uréia, conduzi� 
dos nos municípios de Leme e Tatuí, Estado de São Paulo, no a
no agrícola de 1987/88. 

Tratamentos 

N9 Cob. 

1 o 

2 25 
3 50 
4 75 

5 o 

6 25 
7 50 
8 75 

Média o 

25 
50 
75 

Média 

Média Geral 
· F-Interação
CV%

Pulv, 
kg/ha - -

foliar 
- - - -

7,2 

7,2 
7,2 
7,2 

... 

... 

7,2 

1 Teste de Tukey, a nível de si

zam mesma classe estatística. 

Peso de 

Leme 

12,92 
13,23 
13,43 
13,67 

13,37 
13,38 
13,43 
13,60 

13,14 b 
13,31 ab 
13,43 ab 
13,63 a 

13,31 a 
13 ,45 a 

13,38 

0,96 
3,0 

de-probabilidade. 

-

·-·-

cem sementes 

Tatuí 
(g) -

11 ,85 
12,50 
12,95 
13,12 

12,32 
12,57 
12,88 
12 ,85 

12 ,08 e 
12,53 b 

- - - -

12 ,92 ab 
12 ,98 a 

12,60 a 
12,65 a 

12,63 

1 ,81 

3,2 

Média 
- - - -

12 ,39 
12,87 

13, 19 
13,40 

12,85 
12,98 

13, 16 
13,31 

12,61 b 
12, 92 b 
13, 18 ab 
13,�l a 

12 ,96 a 
13,05 a 

13, 00 
2,67 
3, 1 

Letras·comuns simboli-



.49. 

Tabela 9 - Resultados médios de comprimento da fibra (mm) e· de- análises da 
variância, obtidos nos ensaios de adubação com uréia, conduzi
dos nos municípios de Leme e Tatuí, Estado de São Paulo, no a
no agrícola de 1987/88. 

, Tratamentos ....... . 

N9 Cob. Pulv. foliar 
- - kg/ha - - - - -

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 

o 

25 

50 

75 

o 

25 

50 

75 

Média O 
25 

50 

75 

._ Média 

Média Geral 
F-Interação
CV%

7,2 

.7 ,2 
7,2 

7,2 

7,2 

·. Compr imento· (2; 5%} 

Leme Ta tuí Média 
- - - - - - - - - mm - - -- - - - - - -

27,80 

27,62 

27,70 

27,97 

27,53 

27 ,52 

27,97 

27 ,87 

27,67 a1

27,57 a 

27 ,83 a 

27 ,92 a 

27,77 a 

27,72 a 

27,75 

0,83 

1,5 

26,62 

26,92 

27,62 

26,90 

27, 15 

27,22 

27,58 

27,03 

26,88 b 

27,07 ab 
27,60 a 

26,97 b 

27,01 a 

27,25 a 

27,13 

0,67 

1,9 

27,21 

27,27 

27,66 

27,44 

27,34 

27,37 

27,78 

27,45 

27,28 a 

27,32 a 

27, 72 a 

27,44 a 

_27 ,39 a 

27,49 a 

27,44 

0,07 

1, 7 

1 Teste de TtÍkey, a níve; dé 5% de probabilidade. Letras comuns sirnboli�
zam mesma classe estat1stica. 
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dados, SILVA et alii (1971b) e SILVA et alii (1974), observa

ram que a cobertura-nitrogenada pode melhorar essa caracterís 

tica da fibra algodoeira, quando em presença de adequada nu

trição potássica das plantas. 

4,6, DEMAIS CARACTERÍSTICAS 

Foram ainda estudadas as demais característi

cas relacionadas ao capulho e â fibra do algodão, comprenden

do, porcentagem de fibra, uniformidade % de comprimento, mat� 

ridade, Índice de finura (Micronaire) e resist�ncia i tração 

(Pressley 1/8, em g/Tex), que entretanto apresentaram varia-

ções mínimas, no geral nao significativas, conforme 

10, 11, 12, 13 e 14. 

Tabelas 
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Tabela 10 - Resultado!? médios da porcentagem de fibra (.%) e de. análises 

da variância obtidos nos ensaios de adubação com uréia, con

duzidos nos municípios de Leme e Tatuí, Estado de São Paulo, 

no ano agrícola de 1987/88. 

Tratamentos Porcentagem de fibra 

N<? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Média 

Média 

Média geral 

F - Interação 

CV% 

Cob. Pulv. fol. 

- -kg/ha-

o 

25 

50 

75 

o 

25 

50 

75 

o 

25 

50 

75 

7,2 

7,2 

7,2 

7,2 

7,2 

Leme 

37·,33 

38,00 

37,38 

37,78 

37,87 

37,98 

37,85 

37,45 

37,85 a1

37,99 a 

37,62 a 

37,62 a 

37,75 a 

37,79 a 

37 ,77 
0,66 

1, 9 

1 Teste de Tukey, a nível de 5% de probabilidade.

Tatuí 
- -%- -

41,30 

41,57 

41,08 

40,63 

40,93 

41,32 

40,95 

40,93 

41,12 a 

41 ,44 a 

41, 02 a 

40,78 a 

41,15 a 

41,03 a 

41,09 

0,56 

1,6 

Letras comuns simbolizam mesma classe estatística. 

Média 

39,57 
39,79 

39 ,24 

39,21 

39,40 

39 ,65 

39,40 

39,20 

39,48 a 

39, 72 a 

39,32 a 

39,20 a 

39,45 a 

39,41 a 

39 ,43 

0,29 

1,7 
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· Tabela 11 - Resultados médios da unifonnidade de comprim�nto da fibra

(50/2,5%) e de análises da vàriância, obtidos nos ensaios de 

adubação com uréia, conduzidos nos municiÍpios de Leme e Ta

tuí, Estado de São Paulo, no ano agrícola de 1987/88. 

Tratamentos Uniformidade de comprimento 

N9 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

Média· 

Média 

Média geral 

F-Interação

CV%

Cob. Pulv. fol. 

- - - - - kg/ha - -

o 

25 

50 

75 

o 

25 

50 

75 

o 

25 

50 

. 75 

7,2 

7,2 

7,2 
7,2 

7,2 

Leme 

43;07 

48,67 

48,42 

48,92 

47,03 

47,77 
48,38 

49,32 

47,55 b 1

48,22 ab 

48,40 ab 

49, 12 a 

48,52 a 

48, 13 a 

48,33 

1,10 

2,4 

1 Teste de Tukey, a nível de 5% de probabilidade.

Letras comuns simbolizam mesma clásse estatística. 

Tatuí 

% -

48,60 

49,02 

48,50 

47,43 

48,80 

48,63 

48,20 

47,82 

48,70 a 

48,83 a 

48,35 a 

47,63 a 

48,39 a 

48,36 a 

48,38 

0,29 

2,5 

Média 

48 ,33 

48,85 

48 ,46 

48, 18 

47 ,92 

48,20 

48,30 

48,57 

48, 13 a 

48,52 a 

48,38 a 

48,37 a 

48 ,45 a 

48,24 a 

48,35 
1, 1 O 

2,4 
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Tabela 12 - Resultados médios de maturidade da fibra(%) e de análises da 

variância, obtidos nos ensaios de adubação com uréia, condu

zidos nos municípios de Leme e Tatuí, Estado de São Paulo, no 

ano agrícola de 1987/88. 

Tratamentos 

N9 Cob. Pulv. fol. 
- - - - -kg/ha- - -

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

'Média 

Média 

Média geral 

F - Interação. 

CV% 

o 

25 

50 
75 

o 

25 

50 
75 

o 

25 

50 

75 

7,2 
7,2 

7,2 
7,2 

7,2 

Leme 

61,90 

62,30 

63,97 

63,95 

61,50 

63,00 

64",58 

65,42 

61 >o a 1

62,65 a 

64,28 a 

64,68 a 

63,03 a 

63,63 a 

63,33 

0,10 

6,7 

1 Teste de Tukey, a nível de 5% de probabilidade.

Maturidade 

Tatuí 

% 

65,50 

63,98 

65,05 

63,00 

64,92 

65, 15 

62,20 

64,18 

65,21 a 
64,57 a 

63,63 a 

63,59 a 

64,38 a 

64, 11 a 

. 64 ,25 

1,04 

5, 1 

Letras comuns simbolizam mesma classe estatística. 

Média 

63,70 
63, 15 

64,51 
63,48 

63,21 

64,08 

63,40 

64,80 

63,45 a 

63,61 a 

63,95 a 

64, 14 a 

63,71 a 
·. 63,87 a

63,79

0,56 

5,9 



.54. 

Tabela 13 - Resultados médios de Índice de finura (Micronaire) e de aná-. 

lises da variância, obtidos nos ensaios de adubação com u

réia, conduzidos nos nrunicípios de Leme e T�tuí, Estado de 

São Paulo, no ano agrícola de 1987/88. 

Tratamentos 

N9 Cob. Pulv. fol. 
- - - - -kg/ha- - - - -

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Média; 

Média 

Média geral 
F - Interaçã<) 
CV% 

o 

25 

50 
75 

o 

25 
50 

75 

o 

25 
50 
75 

7,2 
7,2 
7,2 

7,2 

7,2 

Leme 

4,93 
4,82 
4,92 
4,97 

4,83 
4,90 
4,90 
4,�o 

4�88 a1

4,86 a 
4,91 a 
4,93 a 

· 4,91 a
4,88 a

4,90 

0,62 

3,6 

Micronaire 

Tatuí 
-índice-

5, 12
5,22 

5,17 
5,28 

5,18 
5, 15 
5, 13 
5,08 

5, 15 a 
5, 18 a 

5, 15 a 
5, 18 a 

5,20 a 
5,14 a 

5, 17 
0;93 

3,8 

1 Teste de T�key, a nível �e 5% de probabilidade.
Letras comuns simbolizam mesma classe estatística. 

Média 

5,03 
5,02 
5,05 
5, 13 

5,01 
5,03 
5,02 
5,00 

5,01 a 
5,02 a 
5,03 a 
5,06 a 

5,05 a 
5,01 a 

5,03 
0,67 

3,7 
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Tabela 14 - Resultados médios da resistência à tração (Pressley 1/8) da· 

fibra e análises da variância, obtidos nos ensaios de aduba

ção com uréia, conduzidos nos municípios de Leme e Tatuí, Es 

tado de São Paulo, no ano agrícola de 1987/88. 

Tratamentos Pressley 

N<? Cob. Pulv. fol. Leme Tatuí 
- -kg/ha- - - g/Tex -

1 o 21,50 20 ,90 

2 25 21,9.7 21, 15 

3 50 21,37 21,08 

4 75 21,68 21,03 

s o 7,2 21,67 21,10 

6 25 7,2 21,63 21,17 

7 50 7,2 21.,83 20,92 

8 75 7,2 21,62 21,02 

Média o 2<58 a 1 21,00 a 

25 21,80 a 21,16 a 

50 21,60 a 21,00 a 

75 21,68 a 21,03 a 

Média 21,63 a 21,04 a 

· 7 ,2 21,69 a 21,05 a 

Media geral 21,66 21 ,04 
F - Interação 1,03 0,44 

CV% 2,7 1 ,9 

1 Teste de Tukey, a nível de 5% de probabilidade. 
Letras comuns simbolizam mesma classe estatística. 

Média 
- - - -

21,20 

21, 56 
21,23 
21,36 

21,39 
21,40 
21,38 
21,32 

21,29 a 

21,48 a 
21,30 a 
21 ,34 a 

21,34 a 
21,37 a 

21,35 
0,01 
2,3 
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5. CONCLUSÕES

Do estudo de aplicação de uréia em cobertura e• 

em pulverização foliâr efetuado em ensaios de campo com o al

godoeiro, pode-se concluir: 

a) A aplicação de nitrogênio na forma de uréia

em cobertura, proporcionou aumentos significativos na produt! 

vidade do algodoeiro. 

b) A receita líquida relativa da cultura calcu

lada em função das despesas com a cobertura, e com a pulve

rização foliar aumenta de forma quadrática com a adubação, de 

modo a se poder estimar uma dose mais adequada em torno de 60 

kg/ha de nitrogênio em cobertur.a, quando complementada por pu.!_ 

verização foliar de uréia. 

c) Com o aumento do nível de uréia aplicada em

cobertura, diminui a eficiência da aplicação via foliar, che

.gando a ser prejudicial à produção. 

d) Com a aplicação de uréia em cobertura, au

mentam os teores de N-total na folha enquanto diminuem os de 

S-total; a pulverização foliar, por sua .vez, mostra - se pouco

eficiente nesse aspecto. 
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