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COMPETIÇÃO DE ADUBOS NITROGENADOS NA CULTURA DO MILHO 

(Zea mays L.) cv. Piran�o 

RESUMO 

Candidata: Maria Domitila Thomazi 

Orientador: Prof. Dr. Francisco de Assis Ferraz de 

Mel lo 

Foi efetuado um ensaio de competiçao entre adu 

bos nitrogenados fisiologicamente �cidos, em vasos, com a fina 

1 idade principal de se verificar o comportamento da· ur�ia fren 

te ao nitrato de am�nio, sulfato de am�nio, ur�ia + erixofre , 
, . , . este sob duas formas: sulfato de pot�ss10 e sulfato de calc10. 

A terra utilizada era de tabuleiro proveniente 

de Rio Largo, Alagoas, Brasil e o ensaio ·foi conduzido na Esco 

la Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Uriiversidade 

de S�o Paulo, localizada em Piracicaba, Brasil. 

A planta teste foi o milho (Zea mays L.) cv 

Piran�o. 

Os par�metros de aval iaç�o foram produç�o de 

mat�ria seca e absorç�o de nitrog;nio. 

Resumindo, pode-se concluir que a dose de 240 

kg N/ha foi excessiva em relaç�o à de 120 kg N/ha. Doses meno

�es que esta �ltima devem ser experimentadas. 
' � , . No que concerne a produçao de mat�r1a seca, o 

nitrato de am�nio superou os demais, na dose de 120 kg N/ha , 
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igualando-se a eles no que se refere� disponibi I idade de N ,

baseada no ac�mulo desse nutriente nas plantas. 

É de se esperar que a ur�ia, convenientemente 

aplicada no solo, seja t�o boa fonte de N quanto os demais fer 

til izantes nitrogenados. 



EFFICIENCY OF NITROGEN FERTILIZERS TO CORN PLANT 

(Zea mays L.) 

Candidate: Maria Domitila Thomazi 

VIII 

Adviser: Prof. Dr. Francisco de Assis Ferraz de 

Mel lo 

SUMMARY 

This work was carried out in pots in order to 

study the fertil izer effect of urea in face of the ammon1um 

nitrate, ammonium sulphate and urea plus sulphur , being this 

last one under two forms: potassium sulphate and calcium 

sulphate. 

A "tabu I e iro" so i 1, from Ri o Largo, State of 

Alagoas, Brazil, was used. The experiment took place at the 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 

of s;o Paulo, located in Piracicaba, State of 

Braz i 1. 

University 

São Paulo , 

Corn plant (Zea mays L.) c.v. Piranão was used 

as test plant. 

The evaluation parameters were production of 

dry matter and nitrogen absorption. 

ln what concerns to the dry matter production, 

the ammon1um nitrate surpassed ai I the others in the rate of 

120 kg N/ha whi le all of them showed to produce the some 

effect in what concerns to the nitrogen availabil ity based in 
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the accumulation of this nutrient in the plants. 

One can expected that urea, when conveniently 

app I i ed to the so i 1, w i 11 prove to be a good source of n itrogen 

as any other nitrogen fertil izer tested. 



1. INTRODUÇÃO

O Brasil possui um parque industrial razo�vel 

de fertilizantes nitrogenados que, em 1982, foi responsável 

por 61,6% do total desses ferti I izantes consumidos na lavoura 

nacional (ROCHA, 1983). 

Embora a preços elevados, e sujeitos a aumen 

tos cont'inuos, o consumo de adubos nitrogenados tem aumentado 

neste pafs nos �ltimos anos, conforme mostra a Tabela 1. 

Tabela 1. Consumo aparente de adubos nitrogenados no Brasil, 
em 1000 t de N (ROCHA, 1983). 

Ano 
1972. 
1973. 
1974· 
1975 
1976 
1977· 
1978 
1979 
1980 
1981 
198i 

N 

412 
346 
389 
406 
498 
700 
702 
779 
906 
668 
644 
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Esse aumento de produç�o se deve, indubitavel 
- , 

mente, a um incremento na produçao de ureia, conforme demons-

tra a Ta be I a 2. 

Tabela 2. Produç�o nacional de adubos nitrogenados, em 1000 t 

de N (ROCHA, 1983). 

Adubo N 

Sulfato de amon10 37,7 
Ur�ia 157,9 

Nitroc.ilcio 22,6 

Nitrato de 
,. 

amonio 60,4 

Fosfato de 
,. 

amon10 35,0 
,. 

48, 1 Fosfato monoamon10 

Fosfato 
,.

diamonio 35,0 

Fertilizantes complexos 34,9 

Entretanto, muitos trabalhos de pesquisa rea-
, ,r A , • 

1 i zados nos u I ti mos anos, tem mostrado que a ure Ia ap I i cada no 

solo, ou via foi iar, apresenta inconvenientes. 

No segundo caso, estes s�o devidos ao biure

to, quando presente em excesso. 
,

No primeiro caso, o principal problema da ure 
,a em relaç�o a outros fertilizantes nitrogenados, talvez se 

deva a perdas de N por volatil izaç�o na forma amoniacal, con

duzindo ã produç�es menores. 

Esses inconvenientes podem ser reduzidos atra 
,

ves de um bom manejo desse fertilizante. 
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, 

Para estudar esse aspecto, �le� de alguns ou-

tros problemas I igados à ur�ia fertilizante, em 1978 foi fir 

mado um Protocolo entre Petrof�rtil/Nitrof�rtil-NE/ Ultraf�r

til S.A./L.S.G.-ESALQ. 

Esta dissertaç�o � parte do referido protoc� 

lo e nela se pretendeu estudar, em condiç�es de vaso�,a comp� 

tiç�o entre adubos nitrogenados fisiologicamente �ciclos, vi-
, .., 

sando, sobretudo, o compqrtamento da ur�ia em relaçao a eles 

e tendo como par;imetros de ava 1. i aç�o a produç�o de massa vege 

tal e o ac�mulo de N pelas plantas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Muitos experimentos de competiç;o entre adu

bos nitrogenados t;m sido feitos em todo mundo, inclusive no 

Bras i 1 • 

A seguir serao feitas mençoes a alguns ensaios 

feitos no estrangeiro e, depois, a alguns efetuados no Brasil. 

2.1. Experimentos realizados no estrangeiro 

DEVINE e HOLMES (1963 a) estudando a efici�n

c1a do nitrato de am�nio, sulfato de am�nio e ur�ia em pasta-

gens· de trevo, em solos variando de fran-co arenoso a 

argiloso, anal 1saram o rendimento em mat�ria seca em 

sucessivos. Os menores rendimentos foram obtidos pela 

sendo esta relativamente menos eficiente que as outras 

franco 

cortes 
, . 

ure Ia, 

duas 

fontes em um ou mais cortes. Acreditam os -autores que a menor 

efici;ncia relativa da ur�ia foi devida à volatil izaç;o de 

NH
3 

oriundo da mesma.
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WORKER (1976) comparou a efici;ncia, da , . ureia 

em solos arenosos plantados com captm sud;o, concluindo que a 

maior efici;ncia do sulfato de am�nio para o desenvolvimento 

da grama foi devido� 1 ixiviaç�o da ur�ia da zona radicular, 

antes mesmo de sua amonificaç�o. 

MORRIS e JACKSON (1959), 
,._ 

comparando tres fon-

tes de N com a uréia, em dose �nica ou parcelada, para produ-

ç�o de azevém em solo franco arenoso de pH 6;0 , verificaram 
,., A 

que ela foi tao eficiente quanto o nitrato de amonio, o nitr� 

to de sÓdio e o sulfato de am�nio como fonte de nitrog;nio p� 

ra a produç�o da forrageira. 

DILZ e VAN BURG (1963), testando o efeito da 

uréia e n i trocá I cio ap I i cados em so I os arg i I osos ,. e arenosos 
~ , 

na produçao de pastagem, verificaram ser a ureia menos efi-

ciente em incre�entar o rendimento de matéria seca e revela

ram que a causa provável foi a evoluç�o de NH
3 

da uréia, du

rante e após a hidrÓI ise deste fertilizante. 

Utilizando capim cevadinha (Bromus innermis L) 

para verificar a açao residual em um experimento de compara

çao de fontes de Nem solo franco arenoso de pH 6,5 cultivado 

com milho por vários anos, POWER et al.ii (1973) constataram 

maior absorç�o pelas plantas do nitrog;nio proveniente do ni

trato de am�nio do que da uréia. Este efeito foi devido� ma-

ao 

nitrato de am�nio, nas condiç�es em que o trabalho foi execu

tado. 

SHENG (1964) estudou o efeito de diversas fon 

tes de N para capim napier e concluiu que os fert i I i zantes 

cloreto de am�nio, sulfato de am�n,o, uréia e nitrocálcio nao 
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diferiram significatiyamente entre s1 sobre a produç�o de ma-
, . teria seca. 

Comparando a efici�ncia da uréia recoberta 

com enxofre e sulfato de am�nio, para produç;o dé cana-de-açÚ 

car em solo argiloso, DALAL e PRASAD (1975) encontraram que a 

uréia se mostrou inferior aos outros dois tratamentos, que n�o 

diferiram significativamente entre si. A uréia teve menor efi 

ci;ncia aplicada na superfJcie que quando aplicada a 10 cm de 

profundidade. 

DU TOIT (1967) revisou os estudos sobre o uso 

e efic�cia de diferentes formas de nitrog:nio para cana-de-a 

ç�car em diferentes climas e solos e constatou que na maioria 

dos pafses produtores dessa gramrnea, os resultados m;dios ob 
A 

tidos para quantidades iguais de nitrogenio, aplicados na for 
. 

. 

-

ma de ur�ia e sulfato de am�nio, foram praticamente ,id;nticas. 

ABRUNA et a I i i ( 1962), comparando cinco fon

tes de nitrog:nio com a ur�ia, .aplicadas em solo argiloso, em 

um experimento de campo cultivado com caf�, constataram rendJ.. 
, -

mentos mais baixos apenas para o nitrato de s�dio, nao haven-

do diferenças significativas de rendimento entre as outras 
, . fontes e aure,a. 

Em um experimento em casa de vegetaçao com so 

lo aluvial de pH 7,8, NARAIN e DATTA (1974), testando fontes 

de N e inibidores de nitrificaç�o sobre o rendimento em peso 

da mat�ria seca de palha e gr;os de trigo e arroz inundado ,
, • A • concluíram que a ur�•a e o sulfato de amon10 foram igualmente 

A • eficientes e superiores ao nitrato .de amon10 para o arroz. Em 

relaç;o ao trigo a ur�ia foi superior apenas à testemunha. 

COURT et ai ii (1963), em um trabalho sobre os 
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efeitos do nitrato de am�nio e ur�ia no crescimento e produ

ç;o da folhagem do mJl.ho, em 42 tipos de solos, constataram u 

ma maior efici;ncia do nitrato de am�nio em 90% dos solos exa 

minados,tendo a ur�ia proporcionado maior rendimento em maté

ria seca apenas nos solos argilosos. Observaram tamb�m, que a 

uréia afetou negativamente v�rias fases do desenvolvimento da 

planta em solos de textura arenosa,em maior proporç;o do que 

em solos argilosos, s�ndo possivelmente este, o motivo do me-
, . nor rendimento com a ureia. 

Testando a efi�i:ricia d� diversas fontes de N 

na produtividade de cevada, em trabalhos instalados em solos 

barrentos, DEVINE e HOLMES (1963 b) concluíram pela menor efi 

ci:ncia da ur�ia e do nitrato de c;lcio, em relaç;o às outras 

fontes utilizadas. Constataram que a ur;ia prejudicou mais a 

germinaç;o que o sulfato e nitrato de am�nio. 

SAMUELS � ai ii (1960), comparando o sulfato 

de am�nio e a uréia em condiç�es de campo e seus efeitos na 

produç�o de tabaco, em solo argilo�� pH 5,5 , n�o encontra 

ram diferenças significativas entre as fontes em relaç;o aos 

rendimentos obtidos. 

ENYI (1965), em experimentos em casa de vege

taç�o, comparou sulfato de am�nio com uréia em solo argilo-a

renoso, quanto ao rendimento em mat�ria seca de v�rias cultu

ras {sorgo, milho, algod;o, gr;o de bico, mamona). Concluiu 

que a efici;ncia da uréia sobre o rendimento e �rescimento das 

plantas foi semelhante à do sulfato de am�nio. Tamb�m verifi

cou efeitos diferenciais em funç;o dos nfveis, dist�ncia de a 

pi icaç�o da I inha, apl icaç�o em cobertura e fracionamento das 

doses para as referidas culturas. 
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, 
. Em uma serie de experimentos de campo, testan-

do os efeitos de fontes de adubos nitrogenados sobre 
, . var,as 

condiç�es de clima e solos da Inglaterra, DEVINE e HOLMES(l963 

e) cone I u (ram que:

1) Na cultura de cevada os aumentos de rendimentos 

foram os mesmos com o emprego de ur�ia e de nitrato de 

obtidos 
A • amon,o 

em solos �cidos. Em solos alcalinos, o nitrato de am�nio foi 

mais eficiente que a ur�ia. Os autores n�o observaram influ;n

cia da textura do solo ou da regi�o. 

2) Na cultura da beterraba, observaram as mesmas tend;ncias

obtidas com a cultura da cevada. 

3) Para batata, o emprego da ur;ia resultou em menores aumen

tos de produç�o que com o sulfato de am�nio. Para esta cultura 

nao se observou influ;ncia do pH do solo, textura do solo, re-

91�0 ou m;todo de apl icaç�o do adubo. 

4) Trigo de ihverno: na maioria dos experimentos realizados,

a ur;ia n�o diferiu significativamente do nitrato de am�nio e 

nio foram observados efeitos de pH ou textura do solo. 

5) Em pastagens, a resposta m�dia � �nica aplicaç�o de ur�-

ia foi 
A • inferior ao emprego de nitrato de amon10. 

Esta inferioridade foi mais pronunciada em solos de pH maior 

que 7,0 e contendo bastante carbonato de c�lcio, sendo menos 

marcante em solos �cidos. Os autores conclu(ram que1na an�I ise

global para as culturas estudadas, a ur�ia proporcionou rendi

mentos significativamente menores que as outras fontes conside 

radas, em 28 dos 136 experimentos. Em casos isolados a 

foi apenas 50 a 66% t�o eficaz quanto as outras fontes em 

, . ureia 

au-

mentar a produç�o, proporcionando significativamente maiores 

rendimentos em apenas 4 experimentos, 2 em batata e 2 com a 
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cultura do trigo. Os autores acrescentaram que os menores ren 

dimentos com a ur�ia nas v;rias culturas, podem ser explicados 

pela volatil izaç�o diferencial da am�nia desta fonte em rela-
... '

çao as outras fontes utilizadas. 

HERNANDO et ai i i (1962), trabalhando com adub� 

ç�o de .cereais em regi�es distintas da Espanha, no sentido de 

verificar a efic�cia da ur�ia e do sulfato de am�nio, constat� 

ram que para a cultura de milho a ur�ia superou I igeiramente o 
,. 

. 
.,.. 

sulfato de amon10. O aumento das doses de nitrogenio proporei� 

nou aumento no rendimento da cultura e, ainda que o inc�emento 

obtido tenha sido muito pequeno, a an�I ise dos graos 
• A • . 

um aumento na riqueza em termos de n1trogen10. 

mostrou 

POWER et ai ii (1972) estudaram o efeito de fon 

tes de nitrog;nio na cultura do milho. Verificaram que tanto 

na produç�o de mat�ria seca como na produçio de gr�os, n�o hou 

ve diferenças significativas para a menor dose (55 kg N/ha) e� 

tre as fontes estudadas. Para a maior dose ( 110 kg N/ha), po

r�m, houve 'diferenças estatfsticas, tanto na produç;o.de mat;

ria seca como na de grios, sendo que neste �ltimo caso, a ur�-

ia foi 
A , 

inferior ao nitrato de amonio e igual ao nitrato de cal 
A • cio e sulfato de amon10. 

HERNANDO et ai i i ( 1962), compararam, no cult i

vo do trigo, em distintas regi�es da Espanha, a efic�cia da u

r�ia e do sulfato de am�ni.o em tr;s nfveis de adubaç;o. Os re 
, . sultados mostraram que a ureia pode substituir o sulfato de a-

m?nio, em condiç�es de igualdade, como adubo nitrogenado para 

essa gramfnea com tend�ncia, por parte da ur�ia, de apresentar 

um m�ximo rendimento na dose de 125 kg de ur;ia/ha. 
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STEPHEN e WAID (1963), trabalhando com experi-

mentos em vasos, testando tr;s fontes de adubos nitrogenados 

(ur�ia, sulfato de am�nio, nitrato de am�nio), sobre a produ

ç;o de mat�ria seca do trigo de ver;o e de inverno, verifica

ram que n;o houve diferenças significativas entre as fontes 

quando se utilizaram baixas doses de N (200 mg N/vaso), embora 
. 

·

,.. 
. . 

. ,..,, 

te�ha retardado a emergenc1a do trigo de verao quando se inco� 

porou a ur�ia. Por�m, para doses altas (400 e 600 mg N/vaso) a 

ur�ia foi estat'isticamente inferior �s outras duas fontes tes-

tadas, sendo que, quando incorporada, retardou a 

tanto do trigo de verao como de inverno. 

A 
• emergenc1a 

SAMUELS et ai ii (1960), estudando o efeito do 

sulfato de am�nio e da ur�ia como fonte de N na adubaç;o do fu 

mo, em Porto Rico, usando 247, 1 kg N/ha e aplicando dez dias 
, 

ap�s o transplante, verificaram que as duas fontes de N propo� 

cionaram produç�es semelhantes. 

STEPHEN e WAID ( 1963), trabalhando ,com exper1-

mentos em vasos e testando tres fontes de nitrog;nio ( , . 

ureia , 

sulfato de am�nio e nitrato de am�nio incorporados e aplicados 

superficialmente), sobre a produç;o de aveia, cevada, tomate, 

tabaco, batata e g i rasso 1, verificaram que quando se ut i l"i,za'.t'am 

baixas doses de N (200 mg N/vaso) e se incorporaram.ao solo:.n;o 

houve diferença significativa entre fonte de N e produç;o de 

mat�ria seca, embora a ur�ia incorporada tenha retardado a e

merg:ncia de todas as esp;cies. Para altas doses d� N (400 mg 

N/vaso e 600 mg N/vaso), de uma maneira geral, a ur�ia foi es

tatisticamente inferior �s outras duas fontes testadas, sendo 

que, nesse caso, tamb�m a ur�ia retardou a emerg;ncia das esp� 

cies. Quando se aplicaram os adubos superficialmente, a mesma 
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A IV , N 

tendencia de produçao de materia seca em funçéo da dose e fon-

te foi verificada, mas a uréia não retardou a emerg;ncia das 

pl�ntulas. 

HERNANDO et a I i i ( 1964), estudando adubação n, 

trogenada com uréia e sulfato de am�nio, em batata, pimentão e 

algodão, na Espanha, verificaram que nao houve diferença entre 

as formas de adubos nitrogenados, assim como entre 

de adubação. 

e • os n, ve 1s

SAMUELS e GANDfA-DfAZ (1963) observaram que a 

uréia e o sulfato de am�nio foram igualmente eficientes na do

se de 112 kg N/ha mas que na dose de 224 kg N/ha maior rendi

mento foi observado com a uréia na cultura do abacaxi. 

2.2. Experimentos realizados no Brasil 

CATANI et ai ii (1954) num ensaio em vasos,con� 

tataram que a uréia foi o melhor adubo da competição (uréia 
, 

sulfato de am�nio, solução amoniacal, farinha de chifres e cas 

cos, calciocianamida, torta de algodão e salitre do Chile, es

tando a efici;ncia dos mesmos nessa ordem) na produção de maté 

ria seca de arroz. 

fato de 
,. . amonto, 

ARRUDA (1960) nao observou diferenças entre sul 

uréia e nitrato de c�lcio na produção de cana-

-de-aç�car, numa Terra Roxa.

Num ensaio de adubação nitrogenada em cana-de

-aç�car, em Terra Roxa misturada, ALVAREZ et � (1958) cons-

tataram que dos adubos empregados (salitre do Chile, sulfato 

de am�nio, nitroc;tcio, ca1cio�ianamida, ur;ia e torta de mamo 

na) apenas a calciocianamida mostrou resultado inferior aos 
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demais, sendo que estes nao diferiram entre si. 

NEVES et � (1960) fazem refer;ncia a um en

saio de longa duraç;o (1925-1942) realizado pelo Instituto A

gron�mico do Estado de S�o Paulo para comparar a efici;ncia do 

salitre do Chile, ur�ia e sulfato de am�nio nas culturas de ma 

lho, algod�o e arroz. Concluiram que, de um modo geral, sal i-
, 

tre do Chile e ur�ia se portaram semelhantemente, com leve su-

perioridade ora de um, ora de outro; o sulfato de am�nio foi 

inferior a eles, sobretudo a partir de 1932-33.

BRASIL SOBRINHO et ai ii (1962) testaram os e

feitos de diversos fertilizantes nitrogenados na cultura do a-
- / bacaxi, durante duas produçoes consecutivas. Conclu1ram que, 

em ambas, nitrato de c;lcio, ur;ia, nitrato de c�lcio + enxo-
' ,. ,.. 

fre e sulfato de amonio nao diferiram entre si, mas foram sup.!::_ 

r1ores ao salitre do Chile no que concerne à produçio de fru-

tos. 

Em dois ensaios de adubaç�o do tomateiro, rea

lizados em 1962-63, CAMPOS et ai ii (1963) nio encontraram dif.!:_

renças significativas entre salitre do Chile, sulfato de 

nio, ur�ia e nitroc�lcio. 

A 

amo-

FUZATTO .!:!. ai ii (1965) relataram os resultados 

de 12 ensaios de competiç�o de fontes nitrogenadas no algodoej_ 

ro realizados nos anos de 1937-38 e 1960-61 
, . em varias local ida 

des do Estado de S� Paulo. Embora em um ou outro caso tenham 

sido observadas diferenças significativas, os autores as atri-

buiram a falhas na conduç;o dos experimentos e recomendam 

os ferti I izantes testados (salitre do Chile, cal nitro I.G. 

que 

, 

nitroc;lcio I.G., urecal I.G., sulfato de am�nio, nitroc�lcio 

e ur�ia) sejam considerados de mesma efici;ncia, o uso de um 
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ou de outro ficando na depend:ncia das conveni:ncias do momen

to. 

GAR GANTINI e OLIVEIRA (1972) estudaram, em va-
A • , 

sos, os efeitos do salitre do Chile, sulfato de amon10 e ure-

ia, na produção de mat�ria seca de palha e de grãos de trigo . 
A 

Verificaram que, no primeiro caso, os tres fertilizantes foram 

equivalentes e que na produç;o de grãos a ordem de efici;ncia 
A • I • 

foi: sulfato de amon10 > ureia> salitre do Chile. 

PEREIRA et ai ii (1976), estudando o efeito da 

ur�ia e do su·lfato de am�nio em solo de p H  8,0 , sobre a prod.!:!_ 

ção de capim elefante, atribuíram a menor efici;ncia da ur�ia 

à perda de N por volatilização. 

REIS et alii (1972) conclufram em seus estudos 
, ,.. 

sobre efeitos de fontes, doses e �pocas de apl icaçao de adubos 

nitrogenados na cultura do feij;o que sulfato de am�nio, sal i

tre do Chi I e, ur; ia e fosfato de am�n i o eram i gua I mente ef i ci'-� 

tes; o cloreto de am�nio foi inferior a todos eles. 

Num estudo de fontes de Nem cana-de-aç�car , 

ALVAREZ et iliJ.. (1957) verificaram aumentos de produção apre

ci�veis com o uso de farinha de cascos e chifres e tamb�m com 

o emprego de torta de mamona. A ur�ia foi menos eficiente, sen

do _que o sulfato de am�nio e a calciocianamida não afetaram a

produção.

MAGALHÃES _tl. a I i i ( 1978), estudando os efeitos 

de diferentes fontes de Nem abacaxizeiro, verificaram 

houve diferença estatfstica significativa entre torta 

na, ur;ia e ·sulfato de am�nio, com relação� produção 

m�dio dos frutos� 

que nao 

de mamo

e qJ'peso 
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Pimentel Gomes e Limb, citados por ESPIRONELO 

(1979), relataram um ensaio de competiç�o de fontes nitrogena

das em cana-de-aç�car, cujos resultados est�o expostos na Tabe 

la 3. 

Tabela 3. Efeito de fontes e doses de N em cana-de-aç�car. 

Tratamentos Produç�o {tLha} 

Testemunha sem adubo 76,4 

Sulfato de 
,.

amon10, 60 kg N/ha 92,3 

Sulfato de 
,. 

amon10, 120 kg N/ha 11 O, 5

u 
,. r�1a, 60 kg N/ha 92,4 

Ur� ia, 120 kg N/ha 103,6 

Salitre do Chile, 60 kg N/ha 81, 2 

Salitre do Chile, 120 kg N/ha 100,6 

Nitroc�lcio, 60 kg N/ha 93,7 

Nitroc;lcio, 120 kg N/ha 87,7 

Observa-se que os adubos nitrogenados, embora 

nao se apresente a signific�ncia estat1stica, agiram de modo 

semelhante, exceto o nitroc;lcio, na dose de 120 kg N/ha que 

causou uma reduç;o na produç�o de cana em relaç;o à dose de 

60 kg N/ha. 

E, finalmente, MALAVOLTA (1967) se refere 

dois ensaios de adubaç�o nitrogenada feitos em Pernambuco 

CUJOS resultados est;o na Tabela 4 ■ 

a

, 

Verifica-se, como no caso anterior e sem a si.s, 

nific�ncia estatrstica, que, de um modo geral, os adubos nitro 

genados se comportaram semelhantemente, exceto a ur�ia no ensa 

io I e a torta de mamona no ensaio 2. 
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Tabela 4. Resultados de competiç�o entre fertil izántes nitroge 

nados em cana-de-aç�car, t/ha. 

Tratamentos 
Ensaio 

2 

Testemunha sem N 64,0 78,0 

Salitre· do Chile 74,0 106,0 

Sulfato de amonio 71, 7 109,5 

Ur�ia 64,3 109,4 

Torta de mamona 76,4 97,9 

-N itroc� 1 cio 72,5 105,5 

Da rev1sao bibl iogr�fica apresentada se consta 

ta que-os valores fertilizantes dos adubos nitrogenados se e

quivalem, quando convenientemente utilizados, uma vez ou outra 

sobressaindo-se um ou outro fertilizante. 
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3. MAT
°

ERIAIS E M�TODOS 

, 

A terra utilizada e' de tabuleiro de Macei� 

(Rio Largo), Alagoas, e a planta 

(Zea mays L.), cultivar Piran�o. 

teste foi o mi I ho 

As características ffsicas e quimicas do solo 

se acham nas Tabelas 5 e 6, respectivamente. 

Tabela 5. Caracterfsticas ffsicas da T.F.S.-A.- provenientes do 

solo empregado ,.

Caracterfsticas 

Areia total 

Limo 

Arg i Ia 

Porcentagem 

49, 1 

8,3 

42,6 



Tabela 6. Caracterfstic�s qufmicas da T.F.S.A. 

do solo empregado. 

Caracter1sticas 

pH (re I aç;o 1 . 

. 

e%· 

P03 -
, 

soluvel em
4 

i e.mg/100

K
+ troc�vel,

2+ , 
Ca troc�ve 1,

2+ . , 
Mg troc<:lve 1, 

3+ , 
-:/\ 1 troc�ve 1, 
,gl . .. , 

,.-,,'i poter.re Ia , 

N % total 

Valores 

2,5) 4,90 

0,51 

H2so
4 

0,05 N,

g de terra 0,02 

e.mg/100 g de terra 0,03 

e.mg/100 g de terra o, 16 
e.mg/100 g de terra 0,32 
e.mg/100 g de terra 0,76 

e.mg/100 g de terra 3,28 

0,05 

17 

,provenientes 

1 nterereta�ao 

baixo 

baixo 

baixo 

baixo 

baixo 

baixo 

alto 

m�dio 

baixo 

Os métodos anal'iticos utilizados sao os segui� 

tes, sucintamente descritos: 

Análise mec;nica - m�todo da pipeta, usando calgon como dis 

persante; 

pH - potenciometricamente, com a relaç�o �erra-�gua igual a 

: 2,5; 

C% - oxidaç;o com bicromato 

cesso deste por titulaç�o com soluç;o de sulfato ferroso; 
3- , , ,. 

P04 · sol�vel - m�todo colorim�trico do vanadomol ibdato de
A - -

, • amonio, extraçao com soluçao de H2so
4 

0,05 N e empregando aci-

do asc�rbico como redutor; 

K+ trocável - fotometria de chama; extraç�o com s�luç�o de

H
2
so4 0,05 N;

Ca++e Mg
++ 

trocáveis - quelatometria, extraindo-os com solu

ç�o _de KCI N;

N % tota 1 - m�todo s,em i im í cro_,r t}e.l dah 1 ; 
. 
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3+ · ' ,.. 
1 ,.. d 1 AI trocavel - extraçao c9m so uçao e KC N e titulaç�o 

do extrato ácido com soluç�o 0,02 Nem NaOH; 
+ ,.. - , 

H total - extraçao com soluçao normal em acetato de calcio 

e titulaç;o do extrato �cido com soluç;o 0, 02 em NaOH. 

Os tratamentos utilizados sao apresentados na 

Tabela 7 ■ 

Tabela 7. Tratamentos utilizados. 

Trata
mentos 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

Adubos 

Testemunha absoluta 

Testemunh� sem nitrog;nio 
, .  Ureia 

Uréia 

Nitrato de 

Nitrato de 

Sulfato de 

Sulfato de 

Uréia + S 

Uréia + S 

Uréia + S 

A • amonto 
A • amonto 

amonto 
A • amonto 

(K2so
4

)

(K2SO 
4

)

(gesso) 

Ur�ia + S (gesso) 

N - P2
ºs - K20

(kg/ha) 

o o o 

o 90 -'. 120

120 - 90 

240 - 90 

120 - 90 

240 -

120 -

90 

90 

- 120

- 120

- [20

- 120

- 120

240 90 120

120 - 90 - 120

240 - 90 - 120

120 - 90 - 120

240 - 90 - 120

O f�sforo foi empregado como superfosfato triplo ( 45 % de 

P2o5) ; nos tratamentos 9 e 10, potássio e enxofre foram em

pregados como K2
so4

; nos demais tratamentos, o potássio foi u

tilizado na forma de KCI; nos tratamentos 11 e 12, o enxofre 

foi aplicado na forma de gesso. 
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O experimento foi conduzido e� casa de vegeta-
,., 

çao. Foram utilizados vasos com 3,0 kg de terra submetidos aos 

tratamentos da Tabela 7, sendo os adubos bem misturados com a 

terra,, 

As terras foram umidecidas a 70% da capacidade 

de campo sendo, a seguir, colocadas 10 sementes de milho; dez 
, ,. 

dias ap�s, fez-se o desbaste, deixando-se 5 plantas por vaso. 

A irrigaçao foi efetuada de acordo com as ne 

cessidades das plantas. 

Deve-se acentuar que cerca de dois meses antes 

do plantio as terras receberam calagem,, Na ocas,ao do mesmo , 

apresentavam pH em torno de 6,0. 

A semeadura foi efetuada em 03/ 11 /8tr e a co I hei 

ta em 29/12/80,, 

Na colheita foram separadas as partes aereas 

das ,t ratzes. As rafzes foram lavadas em -�gua corrente, em solu-

ç�o de HCI a 0,2% e em ;gua destilada,, A seguir, partes a�reas 

e rafzes foram secas em estufa .. a 60-70°C, pesadas e mofdas pa

ra as an�lises qufmicas. 

As determinaç�es do N foram efetuadas pelo m�

todo :Semi -m í "°o-..Kj e.1 dah 1 • 

Para a an�I ise estatfstica dos resultados obti 
. . 

dos, estes foram, em todos os casos, reunidos em dois grupos: 

o pr1me1ro formado pelos tratamentos que n�o receberam N, ou

seja, pela testemunha absoluta 0-0-0 e pela testemunha sem N,
, 

0-P-K; o segundo re�ne os tratamentos que receberam N. As com-

paraçoes entre tratamentos foram feitas pelo teste de Tukey a

5% de probabilidade.



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

... , , 
4.1. Produçao de materia seca da parte aerea 
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Os resultados relativos à produç;o de· mat�ria 

seca da parte a�rea das plantas se encontram na Tabela 8. 

Tabela 8. Massa de mat;ria seca da parte aérea, g/vaso. 

Trata
mentos 

· 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 
11 
12 

A 

3,97 
7,73 

32,22 
21, 29 
38,47 
38,25 
32,89 
22,49 
36,99 
26,76 
32,33 
27,93 

B 

2,97 
7,45 

32,64 
20,32 
35,92 
35,31 
39,53 
31,83 
39,24 
27 ,27 
43,43 
23,37 

Repetiç�es 

e 

2,54 
8,89 

33,57 
19, 16 
45,97 
24,20 
41,27 
25,99 
37,94 
13,65 
41,91 
20,00 

D 

5,24 
9,79 

39,92 
19, 12 
41,40 
39,7°6 
37,46 
21,99 
36,99 
37,57 
36,77 
20,73 

Médias 

3,680 
8,465 

34,588 
19,973 
40,440 

. 34,380 
37,788 
25,575 

37,790 
26,163 
38,610 
23,008 

A an�I ise de vari;ncia dos dados da Tabela 8 

foi feita conforme aparece na Tabela 9. 



21 

Tabela 9. ·An�I ise de vari�ncia ,referente a produç�o de mat�ria 
, 

seca da parte aerea. 

Causas de variaçao 
Tratamentos 

,t" Res1duo 
Total 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo I x Grupo 2 

Dose (D) 
. Adubo (A) 

Inter.· D x A 

Doses d., Uréia 
Doses d. Nitr. Am. 
Doses d. Sulf. Am. 

. Doses d. Ur;ia + K2S04 
Doses d. Ur;ia + CaS04 
Adubos d. Dose 120 
Adubos d. Dose 240 

CV
= 16,71 dms = 

G.L.

li 
36 
47 

1 

9 

1 

S.Q. 
6448,8242 

761, 9624 
7210,7865 

45,7925 
1979,6104 
4423,4213 

1 1445, 6455 
4 423,4029 
4 11 O, 5620 

427, 1965 
73,4472 

298,2903 
1 270,3975 
1 486,8760 
4 71, 7475 
4 462,2174 

11,3635 

Q .M. F 

586,2567 27,70* 
21, 1656 

45,7925 2, 16 
219,9567 10,39* 

4423,4213 208,99* 

1445,6455 
105,8507 

27, 6405 

427, 1965 
73,4472 

298,2903 
270,3975 
486,8760 

17,9369 
115,5543 

68,30* 
5,00* 
1, 31 

20, 18* 
3,47 

14,09* 
12,78* 
23,00* 

0,85 
5,46* 

* O asterisco significa diferença significativa ao nrvel de 5%.

O teste F reveloy a exist;ncia de diferenças 

entre tratamentos por�m, a adubaç�o P K n;o afetou a produç;o 

de modo significativo, embora se trate de solo pobre em f�sfo� 

roe em potássio. Contudo, numericamente as produç�es nas par 
" ,., 

celas que receberam P e K foram superiores as que nao recebe-

ram. 
Tratamento 

o - o - o

O···-- p - K 

Produç;o 

3,680 

8,465 

, dº me 1a
,. 

2Lvaso 

a 

a 

A adubaç;o nitrogenada a�mentou significativa-



mente a �roduç;o, como se observa a seguir, o que revela 

Tratamento Produç�o m�dia, g/vaso 

Sem N 

Com N 

que o nitrog;nio � um elemento 

ut i I i zado. 

6,073 

31,831 

a (*) 
b 

imitante da produç�o no 
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solo 

, 
Constata-se tamb�m, que houve efeito signific!!_ 

tivo de doses e de adubos nitrogenados. O efeito das doses 

apresentado a seguir: 

Dose Produç�o 'd· me 1a
t. 

9/vaso

120 37,843 b 

240 25,824 a 

Observa-se que na dose mais elevada os adubos 
... ... ... 

nitrogenados causaram menor produçao em relaçao a dose de 120 

kg N/ha. Embora o motivo desse comportamento n�o seja conheci� 
... ... 

do, pode-se pensar que se deva a maior reduçao do pH das ter-

ras, pois tratam-se de fertilizantes fisiologicamente ácidos , 

(NEVES et ai ii, 1960; MELLO e ANDRADE, 1973; MELLO et ai ii , 

1980) ou a ai imentaç�o de lµxo .. Resultado semelhante a esse foi 

constatado por MELLO e ARZOLLA (no preJ�)i 
, 

O efeito geral dos adubos nitrogenados e apre-

sentado na Tabela 10. 

Esses resultados esclarecem , . que a ureia apl i-

cada isoladamente corresponde às menores produç�es e o nitrato 

de am�nio, às maiores. Os demais tratamentos deràm 

intermediárias. 

produç�es 

(*) Em todas as comparaç;;es entre m�dias neste trabalho, letras 
iguais na mesma coluna signific�m que n�o há diferenças 
estatisticas entre as médias comparadas� Letras d iferentes 
significam que h� difer�nças estatisticas entre as médias 
comparadas. · 
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Tabela 10. Efeito geral dos adubos nitrogenados. 

Adubo Produçao medi a, 9/vaso 

Ur�ia 
, . Ureia+ Caso

4 
Sulfato de am�nio 

Ur�ia + K2so4
Nitrato de am�n10 

dms = 4,652 

27,280 a 

30,809 ab 

31,681 ab 

31,976 b 

37,410 e

( Ao prelo.) 

Em trabalho semelhante a este, MELLO e ARZOLLA 

verificaram a seguinte ordem de efici;ncia dos 
A • r • 

fertilizantes empregados: nitrato de amon10:,,. ureia + gesso:::,.. 

ur� ia > su I fato de am�n io,. 

A an�I ise da vari�ncia (Tabela 9) revela que 

houve efeito de doses dentro de adubos e de adubos dentro de 

doses. Os primeiros s�o apresentados na Tabela 11. 

Tabela li. Efeito de doses dentro de adubos. Produç�o m�dia ,

g/vaso. 

Dose Adubo. 
de 

Ur�ia 
Nitr. Sulf. Ur. + Ur,. + 

N Am. Am. K2S04 CaS04 

120 34,588b 40,440a 37,788b 37,790b 38,610b 

240 19,973a 34,380a 25,575a 26, 163a 23,008a 

dms = 9,339 

Pode-se constatar que apenas no caso do nitra 
A • 

1W ' 

to ·de amon10 as produçoes correspondentes as doses d� 120 kg 
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N/ha e 240 kg N/ha nao diferiram entre si. Nos demais casos, a 

dose 120 kg N/ha resultou em produç�es mais elevadas. 

No que concerne ao efeito de adubos dentro de 

doses, os resultados est�o contidos na Tabela 12. 

Tabela 12. Efeito de adubos dentro de doses 

Adubo 

,., . 

Ur�ia 

Sulfato de amon10 

K2so
4

Caso
4

Ur�ia + 

Ur�ia + 

Nitrato 
A • de amon10 

Ur�ia 

Ur�ia + Caso4
,., . Sulfato de amon10 

Ur�ia + K2so4
,.. 

.Nitrato de amon10 

dms = 9,339 

Dose 

120 kg N/ha 

240 kg N/ha 

Produç;;io 

34,588 

37,788 

37,790 

38,610 

40,440 

19,973 

23,008 

25,575 

26,163 

34,380 

'd· me 1a, g/vaso

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

ab 

ab 

b 

Nota-se que na dose de 120 kg N/ha nao houve g_i · 
,. . 

ferenças estat1st1cas entre os tratamentos, o que concorda com 

MORRIS e JACKSON (1959), mas na dose de 240 kg N/ha houve. Nes

te caso, o nitrato de am�nio causou a melhor produç;;o. De um 

modo geral, a ur�ia determinou as produç�es mais baixas, o que 

pode ser devido� volatit izaç;;o de N na forma amoniacal (MATO

CHA, 1976; VOLK, 1959; RODRIGUES, 1983; DEVINE e HOLMES, 1963) 
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tendo esse gás pre.judicado o desenvolvimento das plantas, à ab 

sorç�o preferencial de N de outras fontes (SCARBR00K, 1970) ou 

à conhecida elevaç;o inicial do pH do solo que pode ter sido su 

ficientemente alta de modo a causar dano às rafzes. 

4.2 .. Produç;o de mat�ria de seca ra1zes 

,., 

Na Tabela 13 s;;io apresentadas as produçoes de 
, 

de ,: obtidas. materia seca ra1zes 

Tabela 13. Massa de mat�ria· seca de rafzes, g/vaso. 

,., 

Trata-
Repetiçoes 

mentos A B e D 

1 4,26 3,61 2,92 3., 66 
6,25 5,67 5,27 7,06 

3 16,51 16,41 18,00 20,54 
9,83 8,96 10,76 7,32 

5 17,01 20, 15 15,65 20,58 
6 17,96 17,09 16,26 17,71 
7 13,50 12,27 13,51 13,39 
8 8,92 10,00 6, 14 8,68 
9 13,80 16,.66 12, 19 16, 13 

10 10,77 10,75 5,08 8,87 
li 13,61 13, 18 15,39 18,84 
12 10,09 10,29 8

,. 98 7,32 

A análise de vari�ncia das produç�es de 

ria seca de rafzes foi feita de maneira análoga às das 

ç�es das partes a�reas, mostrada na Tabela 9. 

M�dias 

3,613 
6,063 

17,865 
9�218 

18,348 
17,255 
13,168 
8,435 

14,695 
8,868 

15,255 
9,170 

, 
mate-

produ-
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O teste F mostrou ter ocorrido ,diferenças en

tre tratamentos, sem efeito significativo da adiç�o de fósforo 

e potássio, semelhantemente ao que foi observado no caso das 

partes aereas, como aparece a seguir: 

Tratamento Produç�o 'd· me ia
,: 

SLVaso 

o - o o 3,613 a 

o - p - K 6,063 a 

� Entretanto, no caso das ra1zes, a falta de res 

posta à ap I i caç�o de f?sforo e de pot�ss i o ta.l vez possa, pe I o 

menos em parte, ser atribuida à I imitaç�o de espàço imposta p� 

las paredes dos vasos. 

De uma maneira geral, a adubaç�o nitrogenada 

causou um aumento de produç;o de massa de mat�ria seca de raf-
;.. 

zes como se ve abaixo: 

Tratamento 

Sem N 

Com N 

Produç�o m�dia
,: 

g/vaso 

.4,838 

13,228 

a

b

Tamb�m foi verificado um efeito de doses ·e de 

adubos nitrogenados. 

-se o que segue:

No que concerne ao efeito das doses, constatou 

Dose 

120 

240 

Produç�o m�dia
,: 

9LVaso 

15,866 

1.0, 589 

b

a

Observa-se que a produçio na dose de 240 kg 

N/ha foi menor que a observada na dose de 120 kg N/ha, de ma

neira semelhante à observada em relaç;o à produç;o· da parte 

a�rea. Resultado id;ntico J; havia sido constatado por MELLO e 

ARZOLLA ( n� prelo),. 
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No,que tange ao efeito geral dos fertilizantes 

nitrogenados os resultados est�o expostos na Tabela 14. 

Tabela 14. Efeito geral dos adubos nitrogenados. 

Adubo Produçao media
l 

sLvaso 

Sulfato de 
,A. 

10,801 amon 10 a 

Ur�ia + K
2

so
4 11,781 a 

Ur�ia + Caso
4

12,213 ab 

Ur�ia 13,541 b 

Nitrato de 
,A. 

amon10 17,801 c 

dms = 1, 7 540 

Nota-se que, como aconteceu com a produç�o de 
, ,A. 

parte a�rea, o nitrato de amonio continuou a ser o tratamento 

mais eficiente. O sulfato de am�nio e a ur�ia + K2so
4 

foram os

tratamentos que determinaram as menores produç�es. Os tratame� 

tos uréia+ Caso4 e ur�ia deram as produç�es intermedi�rias.

Sem fornecerem expl icaç�es MELLO e ARZOLLA 

( - · no pre I o ) cone I ui ram, em um ensaio rea 1 1 zado em vasos 
. ... ,.

que a ordem de produçao de ra�zes de milho era a seguinte 

, 

em 

relaç�o aos adubos utilizados: nitrato de am�nio �uréia+ ge� 
, • A • so > ure Ia =- su I fato de amon 10. 

O efeito de dose dentro de cada adubo .aparece 

na Tabela 15. 

Os dados da Tabela 15 atestam que na dose de 

/ 
-

� 

240 kg N ha, as produçoes de ra!zes foram menores que na dose 

de 120 kg N/ha, possi�elmente devido; reduç;o do pH· das ter-

ras, pois todos os fertilizantes nitrogenados empregados sao 

fisiologicamente �cidos. 
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Tabela 15. Efeito de doses dentro de adubos. Produç�o média ,

g/vaso ,.

Dose Adubo 
de 

ur.;ia Nitr. Sulf. Ur. + Ur. +

N Am. Am. K2S04 CaS04 

120 17,8656 18,3486 13, 1686 14,6956 15,2556 

240 9,218a 17,2556 8,435a 8,868a 9, 170a 

_·;dms = 3,5213 

, 

Verificou-se tamb�m, que houve efeito de adu-

�bos dentro de cada dose. Os resultados encontram-se na Tabela 

16. 

Tabela 16. Efeito -de adubos dentro de doses. 

Adubo Dose Produçao m�dia
L 

s/vaso 

120 kg N/ha 
Sulfato de amon10 13,168 ·a

, . K2so
4Ureia + 14,695 a

ur.;ia + Caso
4 15,255 ab

ur.;ia 17,865 ab
Nitrato de amon10 18,348 b

240 kg N/ha 

de Sulfato amon10 8,435 a 
, . K2so4 8,868 Ureia + a 

ur.;ia + Caso
4 9,170 a 

, . 9,218 Ureia a 
Nitrato de amon10 17,255 b 

dms = 3,5213 
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Os dados da Tabela 16 revelam que, nas duas do 

ses utilizadas, o nitrato de am�nio apresentou as maiores pro

duç�es, os demais tratamentos n;o diferindo entre si. 
,.. .,.. 

A observaçao de que o sulfato de amonio, nes� 

te caso, apresentou-se como o tratamento menos eficiente, pode 

ser devido ao seu forte efeito acidificante, maior que os dos 

demais adubos utilizados no ensaio. 

No que se refere à superioridade do nitrato de 
A • .., 1' , , 

amon10 em relaçao a ur�ia, esse fato tambem foi constatado por 

POWER et .tlJJ. (1973) que o atribuíram às perdas de N da , . 
ureia 

por I ixiviaç�o (o que nao ocorreu no presente trabalho) e vola 

til izaç;o na forma de NH
3

•

4.3. Acúmulo de N nas partes a�reas das plantas 

Os resultados relativos aos acúmulos de N nas 

partes a�reas das plantas est:io contidos na Tabela 17.

A an�I ise da vari;ncia dos dados da Tabela 17

foi feita de acordo com o mostrado na Tabela 9.

Constatou-se, pelo teste F, que houve diferen

ças entre tratamentos e que a adubaç�o P K contribuiu para ele 

var o conteúdo de N das partes a�reas d�s plantas, conforme a

baixo: 

Tratamento Conteúdo de Nl msLvaso 

o o - o 28,050 a 

o p K 40,953 b 

o motivo por que a adiç�o de f�sforo e de po-

t�ssio conduziu a um ac�mulo maior de �]�rog;nio nas partes a

�reas n�o fica esclarecido neste trabalho. � possrvel que ela 
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Tabela 17. Conte�dos de N nas partes 
, 

das plantas , aereas em 

mg/vaso. 

Trata- Repetiç�es 

mentos A B e D Médias 

21,676 29,106 18,136 43,282 28,050 
2 40,041 36,505 39,294 47,971 40,953 
3 433,037 415,834 366,584 486,226 425,421 
4 545,450 526,288 407,725 409,550 472,253 

360,849 346,987 386,148 394,128 372,028 
6 551,565 454,793 304,920 517,675 457,238 

359,159 415,065 398,668 424,796 399,422 
8 538,411 775,379 640,394 532,598 621,696 
9 398,752 395,539 382,435 398,752 393,870 

10 626,270 668, 115 296,205 936,244 631,709 
li 375,675 462,095 510,464 396,381 436,154 
12 6Z6. 465 615,028 524,600 583,342 592,876 

seja consequ;ncia do maior dêsenvolvimento das partes aereas 

( embora n;o si gn i f i cativo como se v; em 4. 1 • ) ou- de um maior 

desenvolvimento do sistema radicular (embora n�o significativo 

como se v; em.4.2.), o que permitiria uma exploraç�o 

tensa das terras dos vasos. 

.. mais 

Observou-se um efeito significativo da aduba-
, 

çao nitrogenada, esta e�evando os conteudos de N das partes 

aéreas, fato j� esperado: 

Tratamento 

Sem N 

Com N 

Conte�do de N, mg/vaso 

34,502 

480,967 

a

b

O efeito de doses e de adubos nitrogenados foi 

significativo. A seguir são apresentados os efeitos de doses e 

o efeito geral dos adubos1
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Dose, kg N/ha 

120 

Conte�do de N, mg/vaso 

240 

405,379 

556,554 

a

b

O efeito geral dos adubos nitrogenados 

contido na Tabela 18. 

Tabela 18. Efeito geral dos adubos nitrogenados. 

Adubo Conte�do de N, 

Nitrato de 
,. 

amon10 414,633 a 

Ur�ia . 448,837 ab 

Sulfato de 
,. 

amon10 510,599 ab 

Ur�ia + K2so4 512,789 b 

Ur�ia + Caso
4 

518,015 b 

dms = 97,2489 

,

esta 

mg/vaso 

É curioso notar-se, embora nao se tenha expl i-

caçao plausfvel, que o,nitrato de am�nio, que correspondeu 
- , � 

produçao mais elevada de partes aereas e de raizes, tenha con 
. . 

.duzido ao menor ac�mulo de N nas partes a�reas. Isso, provave! 

mente se deve� absorç;o de N relativamente baixa nesse trata-
. 

,. 

mento, comparado aos demais tratamentos que receberam n1troge-

Houve efeito de dose dentro de adubo ( Tabela 

19) ..

N;o foi observado efeito de adubos dentro de 

doses, conforme mostram os n�meros .da Tabela 20. 
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Tabela 19. Efeito de doses dentro de adubos. Produç�o média , 

mg/vaso. 

Dose Adubo de N itr. Sulf. 
N Ur�ia Am. Am. 

120 425,421a 372,028a 399,422a 

240 472,253a 457,238a 621, 696b 

dms = 195,2360. 

Tabela 20. Efeito de adubos dentro de 

Adubo 

Nitrato 
, . Ureia + 

Sulfato 
, .  Ureia 

. 

,Ureia+ 

Nitrato 

Ur�ia 

Uréia + 

Sulfato 

Uréia + 

,..

de amon10 

K2so4
de am�nio 

Caso4

,..

de amonio 

Caso
4

,.. 
. de amonto 

K2so4

dms = 195,2360 

Dose 

120 kg N/ha 

240 kg N/ha 

Ur. + Ur. + 
K2S04 CaS04 

393,870a 436,154a 

631,709b 599,8766 

doses. 

Conte�do de N l 
m9/vaso 

372,028 a 

393,870 a 

399,422 a 

425,421 a 

436,154 a 

457,238 a 

472,253 a 

599,876 a 

621,696 a 

631,709 a 
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Os resultados da Tabela 20, concordam com os 

de HIROCE et !!.!Jl. (1974) e os de GALLO et � (1971) que nao 

encontraram diferenças entre os teores de N total em folhas de 

cafeeiro submetidas ao tratamento com diversos 

nitrogenados,, 

fert i I i zantes 

Embora dentro de cada dose os fertilizantes n1 
, 

trogenados tenham contribuido para acumulos de N nao diferen-

tes estatisticamente, nota-se que na dose de 240 kg N/ha as 

quantidades absorvidas foram mais elevadas. E, de nov�, o fato 

j� comentado de o nitrato de am�nio ter acarretado os menores 

acúmulos de N tanto na dose de 120 kg N/ha como na de 240 kg 

N/ha. 

4.4 .. Acúmulo de N nas ra1zes 
----

A respeito deste assunto os resultados encon� 

trados se acham na Tabela 21. 

Tabela 21. Conteúdo de N 
,. 

das plantas, mg/vaso.nas ra1zes 

Trata-
Repetiç;;es 

mentos A B e D 
M�dias 

26,242 42,959 26,163 35,868 32,808 
2 35,000 42,071 38,366 50,408 41,461 

161,798 165,413 166,320 175,412 167,236 
4 118,353 115;405 132,563 97,356 115,919 
5 121,451 152,334 127,078 141,179 135,511 
6 188,580 196,193 200,323 193,393 194,622 
7 160, _650 146,013 132,398 164,965 151,007 
8 129,875 159,600 1 O 1,433 137,318. 132,057 
9 152,628 118,924 139,941 162,590 161,021 

10 131, 179 150,500 75,387 14.1, 565 124,658 
1 1 158,148 125,474 152,977 184,632 155,308 
12 139,847 128,213 116,.920 108,629 123,402 
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A an�I ise de vari�ncia dos conteúdos de N das 

rarzes (Tabela 21) foi realizada conforme a Tabela 9. 

O teste F revelou diferenças entre tratamentos 

e que a adubaç�o P K elevou o acúmulo de N das rafzes, 

mostrado a seguir: 

Tratamento 

o - o - o 

O - P - K 

Conte�do de N, mg/vaso 

32,808 

41,461 

a

b

, 
como e 

Este �!timo resultado deve ser atribuído ao ma 

1or desenvolvimento radicular, embora n�o significativo ( ver 

t.2.) uma vez que o teor m�dio de N nas rafzes foi inferior no

hratamento 0-P-K que no 0-0-0, respectivamente O, 686% e O, 921%,

":onforme se v; na Tabela do Ap;ndice.

De um modo geral, os tratamentos que receberam 

nitrog;nio acumularam mais desse elemento que aqueles que nao 

receberam, conforme se apresenta a seguir: 

Tratamento 

Sem N 

Com N 

Conte�do de N, mg/vaso 

37,135 

146,074 

a

b

Esse resultado, como no caso referente à parte 
, . , 

de Conforme observa 4.2. a�rea, J� era se esperar. se em os 

tratamentos N produziram ,(' 

N. Al;m com mais ra1zes que os sem 

disso, os pr1me1ros apresentaram u� teor m�dio de N ma 1or que 

os segundos, 1, 170% e 0,804% respectivamente (Ap;ndice). 

Encontrou-se efeito geral significativo de do

ses e de adubos nitrogenados. 

A , 

O efeito geral de doses de nitrogenio e apre-

sentado a seguir: 
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Dose, k9 NLha 
, 

Conteudo de N, msLvaso 

120 154,016 b 

240 138,132 a 

O efeito geral dos adubos nitrogenados , dadoe 

na Tabela 22. 

Tabela 22. Efeito geral dos adubos nitrogenados. 

Adubo 

Ur�ia +

Sulfáto 

Ur�ia 

Ur�ia +

Nitrato 

Caso4 ,.. . de amon10 

K2so4
de am�nio 

dms = 17,7887 

Conteudo de N, mg/vaso 

139,355 a 

141,532 a 

141,578 a 

142,839 a 

165,066 b 

, 
O efeito das doses dentro dos adubos esta ilus 

trado na Tabela 23. 

Tabela 23. Efeito de doses dentro de adubos, mg/vaso. 

Dose Adubo 
de Nitr. Sulf., Ur. + Ur. + N

, .Ureia Am. Am. K2S04 CaS04 

120 167, 2366 135,511 a 151,007 a 161,0216 155,3086 

240 115,919a 194;6226 132,057a 124,658a 123,402a 

dms = 35,7124 
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,.,

Conforme se observa nao houve efeito de doses 

no caso do sulfato de am;nio. Ur�ia, ur�ia + K2so
4 

e ur�ia + 

CaS0
4

, acumularam mais nitrog;nio na dose de 120 kg N/ha, en

quanto o nitrato de am�nio fez o contr�rio. 

A an�I ise estatfstica dos resultados da Tabela 
. . 

21 revelou a exist;ncia de efeitos de adubos dentro de doses , 

conforme a Tabela 24. 

Tabela 24. Efeito de adubos dentro de doses. 

Adubo Dose Conteúdo de N, mg/vaso 

Nitrato de 

Sulfato de 

amon10 

amon10 

Ur�ia + Caso
4 

Ur�ia + K2so
4 

Ur�ia 

Ur�ia 

Ur�ia + Caso
4 

Ur�ia + K2so
4 

Sulfato de 

Nitrato de 

amon10 

amon10 

dms = 35,7124 

120 kg N/ha 

240 kg N/ha 

135,511 

151,007 

155,308 

161,021 

167,236 

115,919 

123,402 

124,658 

132,057 

194,622 

Os resultados expostos na Tabela 24 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

b 

indicam 

que na dose de 120 kg N/ha os adubos n;o diferiram entre si no 

que concerne ao acúmulo de N nas ra'izes. Na dose de 240kg N/ha, 

o nitrato de am�nio superou os demais, que n�o diferiram entre

S 1 ■ 
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, 

4.5. Acumulo de� pelas plantas 

Os totais de nitrog;nio acumulados pelas plan-
, � 

-

tas nas partes aereas e ra1zes, estao contidos na Tabela 25. 

Tabela 25. Nitrog;nio total acumulado pelas plantas, mg/vaso. 

Trata-
Repetiç�es 

mentos A B e 

47,918 72,065 44,299 
2 75,041 78,576 77,660 
3 594,835 581,247 532,904 
4 663,803 641,693 540,288 

482,300 499,321 513,226 
6 740,145 650,986 505,243 
7 519,809 561,078 531,066 
8. 668,286 934,979 741,827 
9 551,380 584,463 522,376 

10 757,449 818,615 371,592 
11 533,823 587,569 663,441 
12 816,312 743,311 641,520 

D 

79,150 
98,379 

661,638 
506,906 
535,307 
711,068 
589,761 
669,916 
561,342 

1077,809 
581, O 13 
691,971 

, . 

Medias 

60,858 
82,414 

592,656 
588,173 
507,539 
651,861 
550,429 
753,752 
554,890 
756,366 
591,462 
723,279 

A an�I ise de vari�ncia dos resultados da Tabe 

la 25 foi efetuada da maneira apresentada na Tabela 9. 

Observou-se que houve diferenças entre trata-

mentos, 
., 

indicadas pelo teste F, por�m, o tratamento 0-0-0 

diferiu estatisticamente do tratamento 0-P-K. 

Tratamento 

o - o - o

O - P - K 

Conte�do de N, mg/vaso 

60,858 

82,414 

a 

a 

nao 
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Esta �ltima observaç�o parece estranha, pois 

como foi mostrado em 4.3. e 4.4., a adiç�o de P K elevou de mo 

do estatisticamente significativo as quantidades de N acumula-
, � das nas partes aereas e nas ra1zes. 

Do mesmo modo que ocorreu com o ac�mulo de N

, � nas partes aereas e nas ra1zes, 4.3. e 4.4.- respectivamente , 

·tamb�m se observou que nas plantas inteiras houve maior ac�mu

lo.desse nutriente quando elas receberam fertilizantes nitroge

nados.

Tratamento 

Sem N 

Com N 

Conte�do de N, mg/vaso 

71,636 

627,041 

a 

b 

, 
Constatou-se um efeito de doses, porem nao se 

, 
observou efeito de adubos. O efeito de doses e apresentado a 

seguir: 

Dose, kg N/ha 

120 

240 

Conte�do de N, mg/vaso 

559,395 

694,686 

a 

b 

Esses resultados est�o de acordo com os obser

vados em 4.3.- e 4.4.-
, 

O efeito geral dos adubos nitrogenados e enco� 

trado na Tabela 26.-

Como se pode observar, a acumulaç;o de N '., na 

planta total n�o dependeu da fonte nitrogenada empregada, dife 

rentemente do que ocorreu na parte a�rea e raJzes. Mas, curio

samente, a tend;ncia geral dos fertilizantes de elevar os ac�

mulos de N na parte a�rea e na planta total, � a mesma ( Tabe

las 18 e 26). 
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Tabela 26. Efeito geral dos adubos nitrogenados. 

Adubo Conte�do de N l 
m�i/vaso 

de 
,.

Nitrato amonio 579,700 a 

Ur�ia 590,414 a 

Sulfato de 
,.

amon10 652,090 a 

Ur�ia + K2so4 655,628 a 

Ur�ia + Caso
4 

657,370 a 

dms = 105,8341 

Não se constatou efeito de doses dentro de adu 

bos, conforme mostra a Tabela 27. 

Tabela 27. Efeito das doses dentro de adubos, mg/vaso. 

·Dose Adubo 
de N itr. Sulf. Ur. + Ur. + 
N 

, .  Ureia Am. Am. K2S04 CaS04 

120 592,656a 507,539a 550,429a 554,890a 591,462a 

240 588,173a 651,861 a 753,752a 756,366a 723,279a 

dms = 212,4715 

A an� 1 i se estat Tst i ca, nao · reve I ou efeito de a 

dubos dentro de doses, como aparece na Tabela 28. 

Observa-se que, dentro de cada dose de N util i 

zada, 120 kg/ha e 240 kg/ha, as quantidades desse nutriente a

cumuladas pelas plantas, n;o diferiram estatisticame�te, ou, 

dito de outra forma, os fertilizantes empregados apresentaram 

disponibilidades de N semelhantes. 
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Tabela 28. Efeito de adubos dentro de doses. 

Adubo Dose Conteúdo de N
,: 

m9/vaso 

120 kg N/ha 

Nitrato de amonto 507,539 a 

Sulfato de 
,. 

550,429 amon 10 a 

Ur�ia + K
2

so
4

554,890 a 

·Ur� ia + CaS0
4

591,462 a 

Ur�ia 592,656 a 

240 kg N/ha 

ur:;ia 588,656 a 

Nitrato de 
A 

651,861 amon10 a 

Ur�ia + Caso
4

723,279 a 

Sulfato de am�nio 753,752 a 

Ur�ia + K
2

so
4

756,366 a 

dms = 212,4715 
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5. CONCLUSÕES

As principais conclus�es a serem tiradas deste 

trabalho sao apresentadas a seguir. 

a) Produç�o da parte a�rea

A adubaç�o nitrogenada aumentou a produç�o se� 

do que a dose de 120 kg N/ha superou a de 240 kg N/ha, exceto 
A • 

no caso do nitrato de amon10 em que os efeitos foram iguais nas 

duas doses. 
A • De um modo geral, o nitrato de amon10 foi o me 

, .

lhor fertilizante em teste, seguido da ureia+ K
2
so

4
•

Na dose de 120 kg N/ha todos os fertilizantes 
,.

se comportaram de modo identico, mas na dose de 240 kg N/ha o 
,._ 

nitrato de amon10 foi o melhor. 

b) Produç�� de ra1zes

A adubaç�o nitrogenada aumentou a produç�o mas 

a dose de 120 kg N/ha superou a de 240 kg N/ha em relaç�o a to 

dos os adubos. 
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De maneira geral, o nitrato de am;nio e a ur�-

1a foram os melhores tratamentos; os demais não diferiram en 

tre si. Contudo, considerando-se separadamente as doses, o ni

trato de am�nio foi o mais eficiente adubo. 

c) Ac�mulo de N na parte a�rea

A adubação nitrogenada conduziu a uma elevação 
, , 

do conteudo de N da parte aerea, sobretudo na dose de 240 kg 

N/ha, exceto no caso da ur�ia e do nitrato de am�n10 em que 
-

nao houve deferenças entre as doses. 

No conjunto, ur�ia + Caso
4 

e ur�ia + K2so
4 

fo

ram os melhores tratamentos, os demais não tendo diferido en 

tre si. Mas, dentro de cada dose, não houve diferença entre os 

efeitos dos fertilizantes. 

) , ,r d Acumulo de N nas ra1ze& 

A adubação nitrogenada elevou o conte�do de N 

das ,r ra!zes, de um modo geral, sobretudo na dose de 120 kg 

N/ha; no caso do nitrato de am�nio aconteceu o inverso, tendo 

a dose de 240 kg N/ha superado a de 120 kg N/ha; com o sulfato 

de am�nio nao houve diferenças entre as doses referidas. 

Dentro da dose de 120 kg N/ha, os tratamentos 

não diferiram entre si e dentro da dose de 240 kg N/ha, o n1-
,., . trato de amonto superou os demais. 

e) Ac�mulo de N total

De um modo geral, a adubação nitrogenada 

vou o conte�do de N das plantas. Os diversos tratamentos 

ele-

nao 

diferiram entre si dentro de cada dose e nem a dose de 120 
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kg N/ha diferiu da de 240 kg N/ha. 

Resumindo, pode-se concluir que a dose de 240 

kg N/ha foi excessiva em relaç;o � de 120 kg N/ha. Doses meno

res que esta �ltima devem ser experimentadas. 
' � , .No que concerne a produçao de mater1a seca , o 

nitrato de am�nio superou os demais, na dose de 120 kg N/ha, 
' 

igualando-se a eles no que se refere a disponibilidade de N,

baseada no acúmulo desse nutriente nas plantas. 

f de se esperar que a ur;ia, convenientemente 

aplicada no solo, seja t;o boa fonte de N quanto os demais fer 

til izantes nitrogenados. 
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APÊNDICE 



Teores de N ( N%) nas 

Trata-

mentos 

01 0,546 

02 0,518 
03 1,344 
04 2,562 
05 0,938 
06 1,442 
07 1,092 
08 2,394 
09 1,078 
10 2,394 
11 1,162 
12 2,422 

Teores de N (N%) nas 

Trata-
mentos 

A 

OI 0,616 
02 0,560 
03 0,980 

04 1,204 

05 0,714 
06 1,050 
07 1,190 
08 1,456 
09 1, 106 
10 1,218 
11 1,162 
12 1,386 

partes 
, 

das plantas. aereas 

Repetiç�es 

B e D 

0,980 0,714 0,826 
0,490 0,442 0,490 
1,274 1,092 1,218 
2,590 2,128 2,142 
0,966 0,840 0,952 
1,288 1,260 1,302 
1,050 0,966 1,134 
2,436 2,464 2,422 
1,008 1,008 1,078 
2,450 2,170 2,492 
1,064 1,218 1,078 
2,632 2,623 2,814 

� 

das plantas. ra.1.zes 

Repetiç�es 

B e D 

1, 190 0,896 0,980 
0,742 0,728 o, 714 
1,008 0,924 0,854 
1,288 1,232 1,330 

0,756 0,812 0,686 
1,148 1,232 1,092 
1, 190 0,980 1,232 
1,596 1,652 1,582 
1,134 1,148 1,008 
1,400 1,484 1,596 
0,952 0,994 0,980 
1,246 1,302 1,484 

52 

M�dias 

0,767 
0,485 
1,232 
2,356 
0,924 
1,323 
1,061 
2,429 
1,043 
2,377 
1, 131 
2,623 

, . Medias 

0,921 
0,686 
0,942 
1,264 

0,742 
1, 131 
1,148 
1,572 
1,099 
1,425 
1,022 
1,355 


