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RESUMO 

Eficiência de uso da 
15

N-ureia tratada com ácido bórico e sulfato de cobre pelo milho 

O N é um nutriente empregado em grandes quantidades nos sistemas de 

produção agrícola e o mais limitante para a produção de gramíneas. A ureia é o 

fertilizante nitrogenado (N-fertilizante) mais usado no mundo e o principal foco 

da indústria mundial de fertilizantes tecnologicamente aperfeiçoados, sendo 

altamente suscetível à perdas por volatilização de amônia (NH3), quando aplicada 

sobre superfície do solo. Com intuito de minimizar o impacto ambiental e 

aumentar a eficiência de N, o uso de inibidores de urease é uma das tecnologias 

mais promissoras e menos onerosas. Adicionalmente, inibidores de urease 

inorgânicos constituídos por elementos essenciais às plantas, como ácido bórico 

(H3BO3) e sulfato de cobre (CuSO4), podem suplementar nutricionalmente os 

sistemas agrícolas de produção. Neste contexto, foram desenvolvidos dois 

experimentos, em condições controladas de laboratório e casa de vegetação, com 

os seguintes objetivos: i) quantificar as perdas por volatilização de NH3 a partir da 

aplicação superficial da ureia tratada com doses variadas de H3BO3 e CuSO4, em 

câmara fechada; ii) avaliar a eficiência de uso de N e B em dois estádios 

vegetativos do milho a partir da aplicação em superfície da 
15

N-ureia tratada com 

H3BO3 e CuSO4, em condições controladas de casa de vegetação. No experimento 

de laboratório, não houve interação entre as doses de B e Cu ou qualquer efeito do 

Cu sobre as perdas de NH3 por volatilização. O aumento de H3BO3 no tratamento 

da U atrasou as perdas diárias de NH3 e reduziu (P<0,001) as perdas cumulativas 

de volatilização de NH3. As doses de B apresentaram ajuste quadrático e, com 

base na análise de regressão, a dose estimada de máxima eficiência é atingida com 

0,88% B no recobrimento da U. Em condições de casa de vegetação, os inibidores 

de urease atrasaram e reduziram as perdas de NH3 por volatilização. Ao longo de 

15 dias após a fertilização, o tratamento com H3BO3 promoveu reduções na 

volatilização de NH3 que variaram de 6 a 17% em relação à ureia não tratada, 

ocorrendo diferenciação entre doses de B. Os tratamentos com maiores doses de B 

não diferiram do tratamento com N-(n-butil) tiofosfórico triamida (NBPT) em 

produção de biomassa de milho. A altura de plantas, diâmetro de colmo e índice 

de área foliar não apresentaram diferenças entre N-fertilizantes. A morfologia do 

sistema radicular do milho foi afetada pelo uso de inibidores no estádio V8. O 

aumento de H3BO3 no revestimento da ureia aumentou em média 10% a eficiência 

de uso do N-fertilizante (EUN-F), em relação à ureia não tratada. Em VT, não 

houve diferença para EUN-F entre os tratamentos NBPT e maior dose de H3BO3 

(0,88% B). O tratamento da ureia com H3BO3 aumentou proporcionalmente o 

acúmulo de B na planta. A adição de CuSO4 não afetou a volatilização de NH3 e a 

EUN-F. O recobrimento da ureia com H3BO3 foi uma estratégia eficiente em 

reduzir as perdas de N, aumentar a EUN-F e fornecer B às plantas. 

Palavras-chave: Volatilização de amônia; Zea mays L.; Fertilizantes de eficiência 

aumentada; Fertilizantes estabilizados; Boro; NBPT  
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ABSTRACT 

Nitrogen (
15

N) use efficiency in maize as affected by urea treated with boric acid and 

copper sulfate 

N is a nutrient used in large quantities in agricultural production systems 

and it is the most limiting element for production of grasses.  
Urea is the most widely used nitrogen fertilizer (N fertilizer) in the world and the 

main focus of the worldwide industry of fertilizers technologically improved, 

being highly susceptible to losses by volatilization of ammonia (NH3) when 

applied on soil surface. In order to minimize environmental impact and increase N 

efficiency, the use of urease inhibitors is one of the most promising and least 

expensive technologies. In addition, inorganic urease composed for essential 

elements for plants, such as boric acid (H3BO3) and copper sulfate (CuSO4), can 

nutritionally supplement agricultural production systems. In this context, two 

experiments were carried out under controlled conditions (laboratory and 

greenhouse) with the following objectives: i) laboratory: to quantify NH3 

volatilization losses from the surface application of urea treated with different 

rates of H3BO3 and CuSO4, using closed chamber; (ii) greenhouse: to evaluate the 

N and B use efficiency from surface application of 
15

N urea treated with H3BO3 

and CuSO4 in two vegetative stages of maize. In the laboratory experiment, there 

was no interaction between B and Cu rates or any Cu effect on NH3 losses by 

volatilization. The increase of  H3BO3 in the treatment of urea delayed the daily 

losses of NH3 and reduced (P<0.001) the cumulative volatilization losses of NH3. 

The rates of B showed a quadratic adjustment and, based on the regression 

analysis, the estimated rate of maximum efficiency was 0.88% B. Under 

greenhouse conditions, urease inhibitors delayed and decresed the losses of NH3 

by volatilization. Over 15 days after fertilization, treatment with H3BO3 promoted 

reductions in NH3 volatilization ranging from 6 to 17% compared to untreated 

urea, and occur differentiation between B rates. The treatments with higher rates 

of B did not differ from the treatment with N-(n-butyl) thiophosphoric triamide 

(NBPT) in maize biomass production. The plant height, stem diameter and leaf 

area index did not show differences between N fertilizers. The morphology of the 

maize root system was affected by the use of urease inhibitors only in stage V8. 

The increase of H3BO3 in the urea coating increased on average 10% the 

efficiency of use of N fertilizer (NUE-F) in relation to untreated urea. In VT 

growth stage, there was no difference for NUE-F between treatments NBPT and 

higher rate of H3BO3 (0.88% B). Treatment of U with H3BO3 increased 

proportionally the accumulation of B in the plant. The addition of CuSO4 did not 

affect volatilization of NH3 and NUE-F. Urea coating with H3BO3 was an 

efficient strategy to reduce N losses, to increase the NUE-F and to supply B for 

plants. 

Keywords: Ammonia volatilization; Zea mays L.; Enhanced efficiency fertilizers; 

Stabilized fertilizers; Boron; NBPT 
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1 INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays L.) é o cereal mais produzido do mundo, o que compreende na 

produção global aproximada de 1 bilhão de Mg (FAO, 2016). Com o milho de segunda safra 

superando a produção de primeira safra, o Brasil é atualmente o terceiro maior produtor e o 

segundo maior exportador mundial de grãos da cultura. Com base na estimativa de safra 

2016/2017, frente ao incremento de 10% em relação ao ano safra anterior, a área brasileira 

cultivada com milho foi situada em torno de 18 milhões de ha. A produtividade média 

nacional foi confirmada acima de 5,5 Mg ha
-1

, um recorde nacional que proporcionou estimar 

a produção total em 97,7 milhões de Mg do grão (CONAB, 2017). Ainda que sejam números 

significativos em termos absolutos, a produtividade brasileira média ainda é baixa em 

comparação aos Estados Unidos (11 Mg ha
-1

), o maior produtor mundial (USDA, 2016), o 

que reforça a necessidade de aumento nos patamares produtivos nacionais para assegurar a 

competitividade de mercado. 

A cultura do milho é altamente responsiva em N, nutriente mais limitante para 

maioria das culturas não leguminosas e aplicado em quantidades expressivas em sistemas de 

produção mais intensivos. No Brasil, a baixa produtividade de milho está diretamente 

relacionada a baixa eficiência de uso de N (EUN) pela cultura que, em grande parte, associa-

se ao baixo aproveitamento da adubação nitrogenada do cereal sob condições tropicais 

(LARA-CABEZAS et al., 2000; GAVA et al., 2006; DUETE et al., 2009). O fertilizante 

nitrogenado mais utilizado na produção brasileira de milho é a ureia, fonte de N menos 

onerosa e de maior concentração de N em relação às demais opções. Embora seja atrativa em 

termos econômicos, esta fonte amídica apresenta baixa eficiência quando aplicada em 

superfície, devido à alta suscetibilidade de perdas de N por volatilização de amônia (NH3) 

durante o processo de hidrólise do fertilizante (KIEHL, 1989; SOOMER; SCHJOERRING; 

DENMEAD, 2004; ROCHETTE et al., 2013).  

As perdas de NH3 por volatilização não reduzem somente o retorno financeiro pelo 

uso de fertilizantes nitrogenados, como também causam impactos ao ambiente. Ainda que não 

seja um gás de efeito estufa (GEE), a NH3 é um poluente atmosférico de papel importante na 

formação de aerossóis e, portanto, está relacionado à degradação da qualidade do ar e ao 

efeito de mudança climática (BEHERA et al., 2013; JIANG et al., 2017). Além dos efeitos 

atmosféricos, o retorno do NH3 emitido aos corpos d’água e ao solo, pode intensificar a 

acidificação e eutrofização do solo, afetando os processos cíclicos e a biodiversidade dos 

ecossistemas naturais (LIU et al., 2013; BEHERA et al., 2013). 
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Uma das estratégias para mitigar o potencial de poluição ambiental e aumentar a 

EUN das culturas compreende no uso de fertilizantes tecnologicamente aprimorados, 

denominados de “fertilizantes de eficiência aumentada” (FEA) (TRENKEL, 2010). Dentre os 

FEA, os fertilizantes tratados com aditivos que induzem a redução de perdas de NH3, como os 

inibidores de urease, são geralmente beneficiados industrialmente de modo menos complexo 

e, portanto, são menos dispendiosos em relação aos de liberação lenta e controlada (GUELFI, 

2017). 

Com mais de 14.000 compostos sendo estudados como inibidores de urease (KISS; 

SIMIHAIAN, 2002), o ácido bórico (H3BO3) é um dos inibidores inorgânicos de destaque na 

atualidade. A inibição da urease pelo H3BO3 foi demonstrada por estudos moleculares de 

Benini et al. (2004). Conforme relatado pelos autores, o mecanismo de inibição do H3BO3 é 

explicado pelo alocamento simétrico da molécula entre os dois átomos de Ni da enzima 

urease, devido às similaridades de arranjo estrutural do H3BO3 com a ureia. Embora alguns 

trabalhos recentes tenham explorado doses não convencionais do inibidor (NOMMIK, 1973; 

SOARES, 2011; STAFANATO et al., 2013), poucos se sabe sobre os reflexos do aumento da 

concentração do H3BO3 no recobrimento da ureia na EUN pelas plantas e, menos ainda, 

acerca do aproveitamento nutricional de B do recobrimento de grânulos desse aditivo. 

Vários estudos descrevem a ação de metais como inibidores da enzima urease 

(SHAW, 1954; TYLER, 1974; TABATABAI, 1977). Segundo a escala de inibição descrita 

por Shaw (1954), o Cu
2+

 é um dos principais cátions metálicos de maior afinidade com os 

grupos sulfidrilas da enzima urease e, assim, aparenta ser mais eficiente na formação de 

sulfitos insolúveis para inativação da ação enzimática da molécula em comparação à outros 

metais, como os micronutrientes Zn e Ni. Entretanto, diferentemente do H3BO3, a eficácia de 

ação do Cu sobre a enzima ainda não é bem esclarecida. A inconsistência do modo de ação do 

metal é tratada em estudos mais recentes que não atestaram sua eficiência de inibição, quando 

aplicado ao solo (CHAPERON; SAUVÉ, 2008; SOARES, 2011). 

O efeito sinérgico entre os inibidores de urease é um aspecto ainda pouco explorado 

na literatura. A dificuldade justamente está em distinguir qual a contribuição de cada aditivo 

na redução da atividade da enzima e a compatibilidade desses componentes em associação 

conjunta. Com isso, seja em associação ou isolados, explorar sob uma nova perspectiva as 

reais aptidões dos componentes adicionados a U torna-se indispensável para dimensionar com 

maior precisão ao que se deve atribuir o título de “eficiência aumentada” desses fertilizantes.  

Com base nesse estado da arte, foram possíveis formular as seguintes hipóteses para 

o direcionamento do presente estudo: 
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i) A adição de CuSO4 ao recobrimento da ureia apresenta baixa ação de inibição sobre a 

atividade da enzima urease e, portanto, não é um componente efetivo para reduzir a 

volatilização de NH3 desta fonte. 

ii) Em uma associação conjunta entre os inibidores H3BO3 e Cu
+2

, o revestimento da 

ureia com CuSO4 pode ser reduzido ou dispensado, uma vez que o efeito isolado do 

H3BO3 proporciona igual eficiência de uso de N pelo milho; 

iii) O aumento da proporção de H3BO3 no recobrimento da ureia promove maior 

mitigação de perdas de NH3 por volatilização e, consequentemente, otimização da 

eficiência de uso do N-fertilizante. 

iv) A ureia tratada com H3BO3 é um FEA de dupla aptidão, pois aumenta a eficiência de 

uso do N pelas plantas ao mesmo tempo que fornece o micronutriente B, 

desempenhando o aditivo papel concomitante de inibidor de urease e fonte de 

micronutriente às plantas. 

Para testar as hipóteses formuladas, o estudo foi dividido em dois capítulos para 

atender os respectivos objetivos: 

a) Quantificar as perdas de volatilização de NH3 a partir da aplicação superficial da ureia 

tratada com H3BO3 e CuSO4, sob sistema fechado e condições controladas. 

b) Avaliar a eficiência de uso de N e B em dois estádios vegetativos do milho a partir da 

aplicação em superfície da 
15

N-ureia tratada com H3BO3 e CuSO4, em condições 

controladas de casa de vegetação.  
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2 VOLATILIZAÇÃO DE AMÔNIA DA UREIA REVESTIDA COM 

ÁCIDO BÓRICO E SULFATO DE COBRE APLICADA 

SUPERFICIALMENTE AO SOLO 

RESUMO 

A ureia (U) é tradicionalmente o fertilizante nitrogenado mais utilizado no mundo. 

Com o intuito de reduzir as perdas por volatilização de NH3, o tratamento da U granulada com 

inibidores de urease, como o ácido bórico (H3BO3) e cobre, é uma das estratégias menos 

onerosas para aprimoramento tecnológico desse fertilizante. Diante disso, este estudo 

objetivou quantificar as perdas por volatilização de NH3 da aplicação superficial de U tratada 

com H3BO3 e sulfato de cobre (CuSO4), em condições controladas de laboratório. Os 

tratamentos foram constituídos de um fatorial completo com cincos doses de B (0, 0,40, 0,52, 

0,64 e 0,76% B) e quatro doses de Cu (0, 0,05, 0,10 e 0,15% Cu), mais um tratamento 

adicional (sem fertilizante). A interpretação estatística foi realizada com base na análise de 

superfície de resposta e, na ausência de interação, pela análise de regressão. Não houve 

interação entre as doses de B e Cu para as perdas diárias e cumulativas de NH3, o que excluiu 

o efeito sinérgico entre inibidores. Sem resposta para doses de Cu, o uso isolado de CuSO4 

não foi eficiente em mitigar as perdas de NH3 por volatilização em comparação à U sem 

tratamento. Os tratamentos com H3BO3 atrasaram e reduziram as perdas de NH3 em relação à 

U não tratada. A partir do ajuste quadrático das doses de B constatou-se que o aumento das 

mesmas resultou em menores perdas de NH3 por volatilização, sendo a dose de máxima 

eficiência estimada em 0,88% B. 

Palavras-chave: Perdas de amônia; Inibidor de urease; Ureia estabilizada; Fertilizantes de 

eficiência aumentada 

 

ABSTRACT 

Urea (U) is traditionally the most used nitrogen fertilizer in the world. In order to 

reduce NH3 volatilization losses, the treatment of granulated U with urease inhibitors, such as 

boric acid (H3BO3) and copper, is one of the least expensive strategies for the technological 

improvement of this fertilizer. Therefore, this study aimed to quantify losses by NH3 

volatilization from the application on soil surface of U treated with H3BO3 and copper sulfate 

(CuSO4) under controlled laboratory conditions. The treatments were constituted in a 

complete factorial scheme with five B rates (0, 0.40, 0.52, 0.64 and 0.76% B) and four Cu 

rates (0, 0.05, 0.10 e 0.15% Cu), plus an additional treatment (without fertilizer). The 

statistical interpretation was based on the response surface analysis and by regression analysis 

in the absence of interaction. There was no interaction between B and Cu rates for daily and 

cumulative NH3 losses, which excluded the synergistic effect between inhibitors. Without 

response for Cu rates, the isolated use of CuSO4 was not efficient to mitigate NH3 losses by 

volatilization relative to untreated U. Treatments with H3BO3 delayed and reduced NH3 losses 

compared to the untreated U. From the quadratic adjustment of B rates, when increased B 

rates decreased NH3 losses by volatilization, and the maximum efficiency rate was estimated 

in 0.88% B. 

Keywords: Ammonia losses; Urease inhibitor; Stabilized urea; Enhanced efficiency fertilizers 
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2.1 Introdução 

A aplicação de fertilizantes nitrogenados sintéticos é uma das principais fontes de 

emissões de N na forma de amônia (NH3) no mundo, contribuindo com aproximadamente 

17% das emissões globais (PAULOT et al., 2014). Embora a NH3 não seja considerada um 

gás do efeito estufa, a emissão deste gás para a atmosfera causa impactos ambientais 

negativos sobre a qualidade atmosférica (ZAMAN; BLENNERHASSET, 2010; WANG et al., 

2015) e a biodiversidade dos ecossistemas, pela eutrofização dos corpos d’água e a 

acidificação do solo (SUTTON et al., 2008; CONLEY et al., 2009). Além disso, a deposição 

de NH3 por volatlitização pode contribuir indiretamente para emissão de óxido nitroso (N2O), 

gás de efeito estufa cerca de 300 vezes mais potente que o dióxido de carbono (CO2) (IPCC, 

2006; ZAMAN et al., 2009). Diante disso, o aumento da eficiência de fertilizantes é um 

aspecto importante para a redução dos impactos ambientais e dos custos de produção agrícola 

(SOOMER; SCHJOERRING; DENMEAD, 2004; CHIEN; PROCHNOW; CANTARELLA, 

2009; PAN et al., 2016).  

A ureia (CO(NH2)2) é o fertilizante nitrogenado mais utilizado no mundo, 

representando 60% da comercialização global de fertilizantes nitrogenados (HEFFER; 

PRUD’HOMME, 2015), devido à elevada concentração de N, baixo custo por unidade do 

nutriente e menores restrições comerciais ao seu uso (CANTARELLA, 2007). Apesar dos 

benefícios econômicos em relação a outras fontes nitrogenadas mais estáveis, como o sulfato 

de amônio e nitrato de amônio, esse fertilizante amídico comumente apresenta menos 

eficiência de uso, quando aplicado em superfície (LARA-CABEZAS et al., 2000; TRIVELIN 

et al., 2002; SANGOI et al., 2003). Quando aplicada sobre a o solo, a ureia é rapidamente 

hidrolisada pela enzima urease, ocasionando liberação do N na forma amoniacal. O processo 

de hidrólise requer o consumo de prótons do meio (H
+
), o que promove a elevação do pH ao 

redor dos grânulos (OVERREIN; MOE, 1967; ROCHETTE et al., 2009) e, assim, formação 

de NH3 e CO2, os quais são facilmente perdidos para atmosfera devido ao caráter volátil 

destas moléculas, especialmente se arrastadas do solo à atmosfera pela evaporação da água  

(BREMNER, 1995).  

Em resposta às condições que inviabilizam a incorporação natural ou mecanizado da 

ureia ao solo, especialmente pela adoção de sistemas mais conservacionistas,  tais como a 

semeadura direta, cultivo mínimo e colheita de cana sem queima, desde a década de 60, vários 

materiais têm sido testados pela indústria para recobrimento e proteção dos grânulos de 

fertilizantes, visando reduzir as perdas e aumentar o aproveitamento de N-ureia pelas plantas 
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(TOMASZEWSKA; JAROSIEWICZ; KARAKULSKI, 2002). Nesse segmento, estudos tem 

apresentado resultados promissores com o uso de inibidores de urease, substâncias que 

promovem a inibição temporária da atividade da enzima, reduzindo a taxa de conversão do N-

amídico (NH2) para o N-amoniacal (NH4
+
) (KISS; SIMIHAIAN, 2002; TRENKEL, 2010). 

Os inibidores de urease são classificados em três grupos, de acordo com Krajewska, 

Zaborska e Chudy (2004). O primeiro grupo se refere aos compostos que promovem a 

inibição não competitiva pela reação com grupos sulfidrilas da urease, inativando o sítio ativo 

da enzima. Neste segmento estão incluídos os íons metálicos, como o Hg
+
, Ag

+
, Cu

+2
, os 

quais se diferenciam pelo produto da solubilidade do complexo metal-sulfeto. O segundo 

grupo abrange as substâncias análogas à ureia, como o NBPT [N-(n-butil) tiofosfórico 

triamida], ácido bórico (H3BO3) e demais ureias substituídas. A inibição por esses compostos 

ocorre de forma competitiva, pois são substratos que concorrem com a U pelo mesmo sítio da 

enzima. Menos explorado, o terceiro e último grupo é formado por inibidores não 

competitivos que reagem com o átomo de Ni da enzima, como os ácidos caprilohidroxâmico e 

hidroxâmicos. 

Embora a eficácia de inibição por compostos inorgânicos não competitivos seja 

muito variável (TYLER, 1974; TABATABAI, 1977; BREMNER; MCCARTY; HIGUCHI, 

1991), quando constituídos por elementos essenciais às plantas, os inibidores de menor 

eficiência podem promover efeito sinérgico em associação com inibidores mais eficientes e, 

adicionalmente, melhorar o aporte nutricional das plantas. Ainda pouco explorada, a 

otimização do efeito dos inibidores de urease pela associação conjunta e/ou ajuste de doses no 

revestimento pode ser considerada uma alternativa menos onerosa e de fácil aplicabilidade em 

comparação às outras tecnologias, como o recobrimento com polímeros e a incorporação de 

aditivos ao grânulos (YANG, 2012; DOMINGHETTI et al., 2016). 

Pelo exposto, objetivou-se neste estudo quantificar as perdas de NH3 por 

volatilização a partir da aplicação em superfície da ureia tratada com distintas doses de H3BO3 

e CuSO4, sob sistema fechado.  

 

2.2 Material e Métodos  

O experimento foi conduzido no Laboratório de Isótopos Estáveis (LIE) do Centro 

de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP), no munícipio de Piracicaba, SP (22º42’S 

47º38’O), no período de 09 de maio a 04 de junho de 2016. A temperatura do ambiente foi 

controlada por sistema de refrigeração ajustado para 25ºC, sendo as variações de temperatura 
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e umidade registradas a cada 15 minutos com o auxílio de um data logger. A média de 

temperatura no ambiente de experimentação foi de 22ºC, sendo os picos médios de máximo e 

mínimo de 24ºC e 21ºC, respectivamente. 

O solo do estudo foi coletado em área cultivada usualmente com culturas anuais, no 

município de Iracemápolis, SP (22º39’S 47º31’O), classificado como Latossolo Vermelho 

distrófico (EMBRAPA, 2013), de textura argilosa, correspondente a um Rhodic Haplustox 

(SOIL SURVEY STAFF, 2014). A amostragem do solo foi realizada na camada superficial, 

isenta de resíduos culturais superficiais, no início de abril de 2016. Para fins de 

condicionamento, o solo foi seco a 40ºC, em estufa de circulação forçada de ar, destorroado e 

peneirado com malha de 2 mm de abertura. A caracterização físico-química do solo foi 

determinada pela análise química, segundo Raij et al. (2001), e granulométrica, pelo método 

do densímetro (GEE; BAUDER, 1986), e apresentou a descrição das seguintes propriedades: 

pH (CaCl2) = 5,1; C total (colorimetria) = 18 g kg
-1

; N total = 1,2 g kg
-1

; P extraível (resina) = 

39 mg kg
-1

; S extraível = 16 mg kg
-1

; K trocável = 5,7 mmolc kg
-1

; Ca trocável = 28 mmolc 

kg
-1

; Mg trocável = 11 mmolc kg
-1

; Acidez potencial (H+Al) = 34 mmolc kg
-1

; Al trocável = 1 

mmolc kg
-1

; Capacidade de troca catiônica  = 78 mmolc kg
-1

; Saturação de bases = 57%; 

Argila = 494 g kg
-1

; Silte = 162 g kg
-1

; Areia total = 345 g kg
-1

. A capacidade máxima de 

retenção de água (CRMA) foi determinada pela diferença entre os valores de solo saturado, 

pré-drenado em areia, e solo seco a 105
o
C. Com base na massa seca de solo; a CRMA foi 

valorada em 0,328 g g
-1

 solo. 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com três repetições, e esquema 

fatorial completo com duas variáveis quantitativas. A casualização em blocos foi utilizada 

para minimizar possíveis oscilações microclimáticas do ambiente. Os tratamentos foram 

constituídos pelo recobrimento da ureia com cincos doses de B (0, 0,40, 0,52, 0,64 e 0,76% 

B) e quatro doses de Cu (0, 0,05, 0,10 e 0,15% Cu). As doses foram definidas a partir de  uma 

relação de B e Cu próxima ao fertilizante comercial “FH Nitro Mais”, fertilizante 

nacionalmente comercializado na proporção de 0,40% B e 0,15% Cu, registrado pela patente 

brasileira PI 0700921-6 A (HERINGER, 2008). Para descontar a volatilização de NH3 

oriunda do próprio solo, foi incluído um tratamento controle, sem a aplicação de fertilizante. 

O tratamento da ureia foi realizado no Laboratório de Isótopos Estáveis  (LIE-CENA/USP) 

com os reagentes de ácido bórico (H3BO3) e sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O). 

As unidades experimentais foram compostas por câmaras fechadas estáticas, 

constituídas por um recipiente com tampa de polietileno, dimensionado para volume de 1,3L, 

diâmetro externo de 13,4 cm e altura de 11,0 cm, e preenchidas com 800 g de solo. A 
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umidade do solo foi restaurada com a distribuição em superfície de 197 mL de água 

desionizada, volume que correspondeu a 60% da CRMA. Após a infiltração homogênea da 

água, a aplicação do fertilizante foi realizada pela deposição uniforme dos grânulos sobre toda 

a área superficial do solo, na dose de 1884 mg N. As massas de fertilizantes a serem aplicadas 

foram estabelecidas com a determinação do teor de N de cada tratamento pelo método 

analítico Kjeldahl, via digestão sulfúrica de amostras em triplicatas (BRASIL, 2014). 

A captura da NH3 volatilizada do solo deu-se em 40 mL de solução acidificada de 

H2SO4 (0,25 M) contida em um frasco plástico aberto (71 mm de diâmetro e 29 mm de altura) 

instalado no interior da câmara estática. Para monitorar a saturação de NH3 capturada em 

solução, foi adicionado duas gotas de indicador vermelho de metila 0,1%. Os frascos plásticos 

foram posicionados no interior e no centro das câmaras, mantidos a 1 cm acima da superfície 

do solo por um suporte de hastes plásticas. As trocas dos frascos contendo solução ácida 

ocorreram aos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 20 e 26 dias após a aplicação do fertilizantes (DAAF), 

sendo as armadilhas ácidas conservadas em refrigerador a 6
o
C até a determinação. A NH3 

capturada em solução ácida foi determinada em sistema por injeção em fluxo (FIA) por 

método condutimétrico (REIS et al., 1997). Na interpretação dos resultados de N-NH3 

volatilizado, as perdas diárias foram subdivididas nos períodos de 0-4, 4-8, 8-15 e 15-26 

DAAF. Seguindo a distruibuição temporal das perdas diárias, as perdas médias cumulativas 

de N-NH3 foram também comparadas em quatro intervalos de tempo, aos 4, 8, 15 e 26 

DAAF. 

A análise estatística foi baseada em análise de superfície de resposta pelo 

procedimento RSREG do programa SAS (versão 9.3, SAS Institute Inc., Cary, EUA). Para o 

ajuste do modelo de regressão múltipla das médias de cada tratamento, foram consideradas 

como variáveis independentes as proporções de tratamento com B e Cu.  Na ausência de 

interação entre B e Cu, a ocorrência de efeito principal foi analisado por meio de regressão 

polinomial por modelos linear e quadrático. Todas as variáveis de repostas foram 

representadas graficamente com o erro padrão da média (n=20), por meio do programa 

SigmaPlot (versão 11.0, Systat Software Inc., San Jose, EUA), também empregado no ajuste 

de curvas de resposta. 
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2.3 Resultados e discussão 

O presente trabalho foi desenvolvido em condições controladas, desprezando-se as 

combinações de efeitos edafoclimáticos, como temperatura, umidade e velocidade do ar, 

volume de chuvas, resíduos vegetais, pH do solo, CTC, umidade do solo e dose de aplicação 

(WATSON et al., 1994; SANGOI et al., 2003; TRIVELIN et al., 2002; VITTI et al., 2007; 

TASCA et al., 2011; ROCHETTE et al., 2013), fatores esses que podem ser favoráveis ou não 

ao processo de volatilização, em condições naturais. Portanto, a quantificação de perdas de 

NH3 neste estudo não deve ser extrapolada para condições de campo e, sim, interpretada 

como evidências que atestam o potencial do H3BO3 e CuSO4 em atenuar as perdas de N, 

respondendo efetivamente a participação de cada componente para aumentar a eficiência da 

ureia. 

A atividade da urease está diretamente relacionada com umidade do solo 

(CANTARELLA; 2007, ROCHETTE et al., 2009). Neste estudo, o sistema fechado e a 

umidade do solo a 60% da CMRA proporcionaram a manutenção da umidade, o que poderia 

favorecer as taxas de hidrólise maiores do que em condições de campo. Entretanto, as 

máximas perdas de NH3 foram atingidas aos 2 DAAF, o que não difere de estudos em 

condições de campo, que indicaram o máximo de perdas por volatilização ocorrendo, 

normalmente, no intervalo de 2 a 4 dias após a aplicação da ureia (LARA-CABEZAS; 

TRIVELIN, 1990; DA ROS; AITA; GIACOMINI, 2005). A explicação pode ser 

compreendida na reduzida alteração da taxa de hidrólise após os solos atingirem 20% de 

umidade (BREMNER; MULVANEY, 1978). 

Os primeiros picos de perdas por volatilização de NH3 foram observados entre 3-4 

DAAF (Figura 2.1) para ureia não tratada e os tratamentos com apenas Cu das demais 

combinações. Em geral, a ausência do B no recobrimento antecipou em, no mínimo, três dias 

os picos de perdas de N-NH3, intervalo que foi estendido em mais 5 dias (11 DAAF) com o 

aumento das doses de B. Os tratamentos com menor dose de B (0,40% B) foram os primeiros 

fertilizantes com H3BO3 a atingir o pico de perdas de N-NH3 e os que mais se distinguiram 

em relação às doses de Cu.  
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Dias após aplicação do fertilizante (DAAF)
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Figura 2.1 - Perdas diárias de N-NH3 pela aplicação em superfície de ureia (U) tratada com ácido bórico e 

sulfato de cobre no período de 26 dias após fertilização, estimadas em sistema fechado por método qualitativo 

direto. 

 

 

Tabela 2.1 - Análise de variância com os valores de P (Pr>F) da superfície de resposta das perdas diárias de N-

NH3 para cada fator de variação independente, em diferentes intervalos de dias após aplicação superficial da 

ureia tratada com ácido bórico e sulfato de cobre sob sistema fechado e condições controladas de laboratório.  

Aditivo 
Perdas diárias de N-NH3 (% N aplicado) 

0-4 DAAF 4-8 DAAF 8-15 DAAF 15-26 DAAF 

P B <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 

P Cu 0,090 0,601 0,860 0,700 

P B x Cu 0,237 0,790 0,403 0,518 

CV 40 18 14 16 

DAAF: dias após aplicação do fertilizante. CV: coeficiente de variação (%). 
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Embora tenha ocorrido maior diferenciação para as doses de Cu no revestimento com 

menor adição de B (0,40% B), não foi observado respostas claras em relação às proporções de 

Cu, tornando a expressão desse inibidor ainda menor no comportamento das perdas diárias de 

N-NH3 nas maiores concentrações de B (Tabela 2.1). As oscilações das taxas diárias não 

foram afetadas pelas doses de Cu e não houve interação entre doses de B e Cu, 

descaracterizando qualquer efeito associativo entre os dois inibidores. Stafanato et al. (2013), 

avaliando o tratamento da ureia pastilhada com os mesmos aditivos, reportaram que doses 

mais elevadas de Cu não alteraram as perdas cumulativas de NH3 entre proporções iguais 

(0,5% Cu + 0,5% B) e superiores em CuSO4 (2,0% Cu + 0,5% B). Soares (2011) também não 

constatou efeito sinérgico da mistura de H3BO3 e CuSO4 em doses equivalentes e mais 

elevadas (1% Cu + 1% B). Segundo o autor, estes aditivos poderiam atuar em tempos 

diferentes pela diversificação do modo de ação de ambos. Frente a esses resultados, a relação 

Cu/B provavelmente não aparenta ser um aspecto preponderante para a avaliação do efeito 

associativo entre esses aditivos. 

O tratamento isolado com CuSO4 não reduziu as perdas de NH3 por volatilização. O 

efeito foi observado aos 2 DAAF pela da antecipação do pico de perda de NH3 da ureia 

tratada com menor dose de Cu (U + 0,05% Cu) e o aumento nas perdas diárias do tratamento 

com dose intermediária (U + 0,10% Cu) em comparação ao fertilizante não tratado (U). Esses 

resultados corroboram novamente com os de Soares (2011), que também não observou 

redução na volatilização de NH3 pela adição de CuSO4 a ureia, tanto na forma incorporada 

quanto revestida, em doses crescentes de Cu muito superiores ao experimentado neste 

presente estudo (0,15; 0,30; 0,60 e 1,00% Cu). Reiterando o efeito deletério do Cu obtido 

neste estudo, Soares (2011) relatou, ainda, que a adição do metal afetou negativamente o 

desempenho do inibidor N-(n-butil) triamida tiofosfórica (NBPT), ocasionando aumento de 

7% nas perdas acumulativas de N-NH3 aos 15 DAAF. Quanto ao efeito do íon acompanhante, 

Stafanato et al. (2013), ao explorar o uso de CaSO4 no revestimento da ureia, evidenciaram 

que o sulfato presente na matéria-prima não demonstrou, aparentemente, ser um fator de 

influência sobre as perdas de volatilização de NH3. 

As ureias recobertas com H3BO3 apresentaram redução na intensidade das taxas e 

nas perdas cumulativas de N-NH3, ocorrendo maior distinção entre doses aos 8 DAAF. O 

atraso do processo de hidrólise pelo H3BO3 foi gradualmente reduzido ao longo do tempo, 

ocorrendo em dias subsequentes a intensificação de perdas de N-NH3 (8-11 DAF). 

A inibição da urease pelo H3BO3 é ser explicada pela substituição do ácido no lugar 

de moléculas de água ligadas aos átomos de Ni da urease, promovendo a formação de um 
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complexo no centro da reação da enzima, devido à semelhança geométrica do H3BO3 com a 

ureia (BENINI et al., 2004). Contrariamente à teoria de tamponamento da acidez pelo aditivo, 

os autores relataram que a máxima inibição do H3BO3 na área de solubilização da ureia 

ocorreu em pH de 6,2 a 9,3, confirmando a eficiência de inibição pela conservação estrutural 

trigonal neutra (H3BO3
0
) da molécula, no lugar da forma aniônica (H4BO4

-
).  

A diferença de competitividade de inibição da enzima urease entre o H3BO3 e o Cu 

pode ser explicada pela diferença no modo de ação e na reação desses aditivos ao solo. A 

inibição do H3BO3 é por ação competitiva e, portanto, depende da preservação do arranjo 

tridimensional análogo à ureia para concorrer diretamente pelo sítio de ligação na enzima 

(BENINI et al., 2004). Por ter um baixo grau de ionização (pKa = 9,24) e ser uma molécula 

não ionizada, a manutenção estrutural do inibidor não se torna um problema de maior 

relevância para a maioria dos solos agrícolas. Contrariamente ao H3BO3, a inibição do Cu é 

por ação não competitiva e requer que o elemento se preserve na sua forma iônica para 

ligação com os grupos sulfidrilas da enzima urease (SHAW, 1954; ZABORSKA; 

KRAJEWSKA; OLECH, 2004). Mesmo com solubilidade muito superior ao H3BO3, a baixa 

ação de inibição do Cu no solo pode estar associada à forte interação do íon com cargas do 

solo e, consequentemente, a baixa disponibilidade do inibidor em solução. O Cu é o 

micronutriente de menor mobilidade no solo graças a grande adsorção em colóides 

inorgânicos e orgânicos, induzido especialmente pela formação de complexos altamente 

estáveis com grupos carboxílicos e fenólicos de compostos orgânicos (ABREU et al., 2007). 

Com o Cu
2+

 adsorvido/complexado ao solo, a ureia pode ainda se movimentar livremente por 

difusão ou junto com o movimento da água no solo, levando-a para fora da zona de ação do 

metal (GEISSLER; SOR; ROSENBLATT, 1970). 

A redução de eficiência de inibição pela imobilização do íon Cu
+2

 por coloídes 

inorgânicos também foi relatada por Rech, Polidoro e Pavinato (2017) por meio da associação 

do CuSO4 com zeolita. Os autores reportaram que devido a afinidade do Cu
+2

 pelas cargas 

negativas da zeolita, parte do Cu foi retido nas cargas negativas do mineral, tornando o metal 

indisponível para inibição da urease. A fim de contornar a imobilização do Cu pelo solo, 

Geissler, Sor e Rosenblatt. (1970), detentores da patente que idealizou a associação B+Cu, 

propuseram utilizar fontes quelatilizadas de Cu para conferir carga neutra ao elemento e, 

assim, aumentar a eficiência de inibição da urease pelo metal no solo. No mesmo ano, estudos 

de Bhavanandan e Fernando (1970), citado por Kiss e Simihaian (2002), demonstraram que 

uma fonte menos solúvel de cobre (Cu2O) provocou inibição da urease maior que o CuSO4 

em doses equivalentes.  
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Em experimento de incubação de 148 dias, Pugh e Waid (1969) também verificaram 

a baixa eficiência do Cu e a variação do desempenho de inibição do metal, o que foi atribuído 

às características intrínsecas do solo. Ainda que os autores tenham observado atraso nas taxas 

de N-NH3 e respostas distintas pelo tipo de solo, o CuSO4 não foi capaz de reduzir as perdas 

cumulativas de NH3, ocasionando reduções que variaram de 2,6 a 8,4% na avaliação de vários 

períodos, em comparação à ureia não tratada. 

A mobilidade e disponibilidade dos aditivos no solo é um fator importante para 

garantia da eficiência de inibição enzimática. Nesse sentido, estudos concluíram que 

compostos inibidores com características de difusividade e solubilidade similares às da ureia 

apresentam melhores resultados (RADEL et al., 1988; WATSON, 2000). Isto, porque em 

condições elevadas de umidade, a camada superficial do revestimento é rapidamente 

desintegrada, tornando as moléculas da ureia mais suscetíveis à ação da urease (RECH; 

POLIDORO; PAVINATO, 2017). 

A compatibilidade entre os componentes do revestimento é outro aspecto que pode 

desfavorecer a atuação dos inibidores de urease. Como exemplo, alguns estudos reportaram 

maior volatilização de NH3 pela associação entre NBPT e dicianodiamida (DCD), conhecido 

inibidor de nitrificação (NASTRI et al., 2000; ASING et al., 2008; SOARES; 

CANTARELLA, MENEGALE, 2012). No presente estudo, ainda que tenha ocorrido aumento 

na volatilização pelo tratamento isolado com CuSO4, não foi observado efeito antagônico do 

Cu na associação B+Cu. 

Além de fatores ambientais como temperatura, umidade e velocidade de ar incidente, 

as perdas de NH3 são dependentes ainda de características do solo, como textura, pH e poder 

tampão (CANTARELLA, 2007). Em geral, solos com maior teor de matéria orgânica e mais 

argilosos apresentam menores perdas de NH3 pelo maior poder tampão de acidez do solo e a 

maior capacidade de retenção do NH4
+
 produzido durante a hidrólise da ureia (WATSON et 

al., 1994). 

A atenuação de perdas diárias pela presença de H3BO3 no revestimento da ureia 

refletiu positivamente nas perdas cumulativas de N-NH3 (Figura 2.2), independente do 

intervalo de tempo (Tabela 2.2), confirmando a ausência de efeito das doses de Cu e de 

interação entre inibidores. 
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Dias após aplicação do fertilizante (DAAF)
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Figura 2.2 - Perdas cumulativas de N-NH3 pela aplicação em superfície de ureia (U) tratada com ácido bórico e 

sulfato de cobre no período de 26 dias após fertilização, estimadas em sistema fechado por método qualitativo 

direto. 

 

 

Tabela 2.2 - Análise de variância com os valores de P (Pr>F) da superfície de resposta das perdas cumulativas 

de N-NH3 para cada fator de variação independente, em diferentes intervalos de dias após aplicação superficial 

da ureia tratada com ácido bórico e sulfato de cobre sob sistema fechado e condições controladas de laboratório.  

Aditivo 
Perdas acumuladas de N-NH3 (% N aplicado) 

4 DAAF 8 DAAF 15 DAAF 26 DAAF 

P B <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 

P Cu 0,088 0,599 0,923 0,925 

P B x Cu 0,236 0,373 0,910 0,851 

CV 40 16 10 10 

DAAF: dias após aplicação do fertilizante. CV: coeficiente de variação (%). 
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O aumento da acidificação do meio com materiais naturalmente acidificantes 

também pode ser uma estratégia para minimizar as perdas de NH3 (CANTARELLA, 2007). 

Com base nisso, Nascimento et al. (2013) afirmaram que o revestimento com H3BO3 poderia 

auxiliar no tamponamento do pH ao redor dos grânulos, pois a sua estrutura ácida geraria 

prótons pela dissociação, os quais poderiam atender a demanda de íons H
+
 para permanência 

do N na sua forma mais reduzida (NH4
+
). Entretanto, por meio de cálculos estequiométricos 

(HERINGER, 2008) e da constante de dissociação ácida do H3BO3 de 9,2 (SOARES, 

ALLEONI, CASAGRANDE, 2005), o poder de tamponamento das pequenas concentrações 

do referido ácido não seria suficiente para neutralizar a NH3 emitida por volatilização e, 

portanto, a alteração do pH pelo inibidor em torno dos grânulos da ureia não justifica a 

redução das perdas de N-NH3 (CANCELLIER et al. 2016). 

O aumento de H3BO3 no tratamento da U reduziu as perdas por volatilização de NH3, 

para todos os intervalos avaliados, apresentando resposta quadrática ao aumento das doses de 

B no revestimento (Figura 2.3). Esses resultados divergem dos obtidos por Soares (2011), ao 

avaliar o recobrimento de H3BO3 em doses de 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00 % B. Este mesmo autor 

relatou que, embora a adição de H3BO3 tenha reduzido e atrasado em um dia o pico de perdas 

de NH3, ao final de 15 dias, não houve diferença entre as doses de H3BO3 e a associação da 

máxima dose (1,0% B) com NBPT não resultou em efeito aditivo por ação conjunta. Mesmo 

com ambos conduzidos em sistema fechado, o contraste de respostas deste estudo com os de 

Soares (2011) pode possivelmente ser explicados pela diferença de textura e da capacidade de 

troca de cátions (CTC) dos solos, fatores que influenciam no poder tampão do solo, e alteram 

a quantidade de sítios de troca para retenção do NH4
+
 e, por consequência, a disponibilização 

de NH3 em solução (CANTARELLA, 2007; ROCHETTE et al., 2013). 

Aos 4 DAAF (Figura 2.3 A), os tratamentos sem B apresentaram perdas cumulativas 

de 6,9% do N aplicado, equivalente a 27% da perda de N-NH3 total durante todo o 

experimento e 25 vezes maior em relação a média dos tratamentos com B, os quais reduziram 

aproximadamente em 6,7% as perdas totais de N-NH3 nesse período. Diante disso, conclui-se 

que as doses de B demonstraram ser eficientes em mitigar, inicialmente, as perdas de N-NH3, 

especialmente no período mais crítico (2-4 DAAF), apresentando em ordem descrescente 

perdas cumulativas de N-NH3 de 0,50%, 0,27%, 0,17% e 0,15%, respectivamente, para doses 

de B de 0,40%, 0,52%, 0,64% e 0,76%. 

 



29 

 

C. 15 DAAF

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

10

15

20

25

D. 26 DAAF

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

A. 4 DAAF

0

5

10

15

20

y = 18,506x2 - 22,737x + 6,911
R² = 0,9946 ; P < 0,010

Xv = 0,61

B. 8 DAAF
y = 17,176x2 - 30,533x + 16,493

R² = 0,9974 ; P < 0,010
Xv = 0,89

y = 12,770x2 - 22,280x + 21,117
R² = 0,9940 ; P < 0,010

Xv = 0,87

y = 13,845x2 - 20,664x + 25,063
R² = 0,9660 ; P < 0,050

Xv = 0,75

Porcentagem de boro no fertilizante (%)

P
er

d
as

 a
cu

m
u

la
d

as
 d

e 
N

H
3

 (
%

 N
 a

p
li

ca
d

o
)

 

Figura 2.3 - Perdas cumulativas de N-NH3 aos 4, 8, 15 e 26 dias após aplicação do fertilizante (DAAF), em 

função das doses de B a partir do tratamento da ureia tratada com ácido bórico. Xv: coordenada x do ponto 

mínimo.  

 

No segundo intervalo (8 DAAF), com a intensificação do processo de hidrólise, as 

doses de B apresentaram desempenhos de inibição mais distintos entre si. Em relação aos 

tratamentos sem B, o incremento de H3BO3 no revestimento da ureia diminuiu as perdas de 

N-NH3, ocasionando as seguintes reduções: 9% (0,40% B); 11% (0,52% B); 12% (0,64% B) e 

13% (0,76% B). Explorando o potencial de ação do inibidor, o aumento de H3BO3 para dose 

de máxima eficiência (0,89% B) (Figura 2.3B) promoveria perda cumulativa de N-NH3 

estimada em 2,9% do N aplicado, aumentando em torno de 40% a ação de inibição em relação 

a menor dose (0,40% B). 

Aos 15 DAAF (Figura 2.3 C), a ausência de H3BO3 resultou em perdas cumulativas 

de 21% do N aplicado, aproximadamente 10% superior a maior dose de B. Ainda que seja 

possível constatar a resposta do aumento de B, as doses de B tendem a se equiparar pelo 

efeito temporário de inibição e, portanto, as diferenças entre tratamentos tornaram-se 

menores. Com desempenho muito similar, este foi o período em que as maiores doses de B 
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(0,64 e 0,76%) apresentaram a maior diferença entre si, sendo o maior incremento de H3BO3 

superior a 10% em desempenho de inibição. Aos 15 DAAF, a redução nas perdas cumulativas 

de NH3 pelo tratamento com H3BO3 são descritas em ordem crescente de doses de B em 7,28; 

8,00; 8,71 e 9,86%, em comparação aos fertilizantes não tratados (0% B). Com a equivalência 

entre as menores doses de B (0,40 e 0,52%) e estreitamento das reduções após a ação 

temporária de inibição, a dose de máxima eficiência estimada foi de 0,87% B. 

Ao final do experimento (26 DAAF) (Figura 2.3 D), a ausência de H3BO3 promoveu 

perda cumulativa de N-NH3 de 25% do N aplicado. O efeito temporário de inibição do H3BO3 

demonstrou-se mais evidenciado, sendo as diferenciações entre as doses de 0,40, 0,52 e 

0,64% B menos perspectíveis. Com perdas de N-NH3 variando de 18,2 a 16,9% do N 

aplicado, o tratamento com H3BO3 reduziu, em média, 7% as perdas cumulativas de N-NH3. 

Com base no comportamento de resposta das doses de B ao longo do experimento e nas 

análises de regressão para os diferentes períodos, a dose estimada de maior eficiência foi 

determinada em 0,88% B, média dos períodos mais representativos ao efeito de doses (8 e 15 

DAAF) (Figuras 2.3 C e D).  

 

2.4 Conclusões 

O tratamento de grânulos de U com CuSO4 não é uma estratégia capaz de minimizar, 

por efeito isolado ou associativo, as perdas por volatilização de NH3.  

O aumento do H3BO3 no tratamento da U granulada atrasa e reduz as perdas de NH3 

por volatilização em relação à ureia não tratada, respondendo de modo quadrático às doses de 

B. Com base na análise de regressões de períodos mais representativos (8 e 15 DAAF), a dose 

estimada de máxima eficiência para redução das perdas cumulativas de N-NH3 é de 0,88% B.   
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3 APROVEITAMENTO DE NITROGÊNIO (
15

N) E BORO DA 

UREIA TRATADA COM ÁCIDO BÓRICO E SULFATO DE 

COBRE PELO MILHO 

Resumo 

A ureia é o fertilizante nitrogenado mais empregado na cultura do milho (Zea mays 

L.) e, quando aplicada sobre o solo, está altamente propensa a perdas por volatilização de 

amônia (NH3). Dentre as estratégias que visam contornar esse processo e aumentar a 

eficiência de uso de N, o uso de inibidores de urease é uma das tecnologias mais promissoras 

e menos onerosas. Com dupla aptidão, os inibidores de urease inorgânicos constituídos por 

elementos essenciais às plantas, como ácido bórico (H3BO3) e sulfato de cobre (CuSO4), 

podem ser explorados ainda para incremento nutricional. Nesse contexto, o objetivo deste 

estudo foi avaliar a eficiência de uso de N e boro (B) em dois estádios vegetativos do milho 

(V8 e VT) a partir da aplicação em superfície de grânulos de 
15

N-ureia recobertos com H3BO3 

e CuSO4, em experimento de vaso. Os tratamentos foram constituídos pela aplicação 

superficial dos seguintes fertilizantes nitrogenados (N-fertilizantes): (a) Ureia não tratada (U); 

(b) Ureia recoberta com ácido bórico a 0,40% B (U+0,40% B); (c) Ureia recoberta com ácido 

bórico a 0,52% B (U+0,52% B); (d) Ureia recoberta com ácido bórico a 0,64% B (U+0,64% 

B); (e) Ureia recoberta com ácido bórico a 0,88% B (U+0,88% B); (f) Ureia recoberta com 

ácido bórico e sulfato de cobre, com 0,40% B e 0,15% Cu, respectivamente (U+CuB); (g) 

Ureia recoberta com N-(n-butil) triamida tiofosfórica (U+NBPT). Os inibidores de urease 

atrasaram e reduziram as perdas de NH3 por volatilização. Os tratamentos com H3BO3 

promoveram reduções na volatilização de NH3 que variaram de 6 a 17% em relação à U não 

tratada. Os tratamentos com maiores doses de B não diferiram do tratamento com N-(n-butil) 

tiofosfórico triamida (NBPT) em produção de biomassa de milho. A altura de plantas, 

diâmetro de colmo e índice de área foliar não apresentaram diferenças entre N-fertilizantes. A 

aplicação dos inibidores de urease modificaram a morfologia de raízes apenas no estádio V8. 

O aumento de H3BO3 no tratamento da U aumentou em média de 10% a eficiência de uso do 

N-fertilizante (UEN-F), em relação à ureia não tratada. Em VT, não houve diferença de EUN-

F entre os tratamentos NBPT e a maior dose de H3BO3 (0,88% B). O tratamento da U com 

doses crescentes de H3BO3 aumentou progressivamente o acúmulo de B na planta. A adição 

de CuSO4 não afetou a volatilização de NH3 e tampouco a EUN-F. O tratamento da U com 

H3BO3 reduziu as perdas de N, aumentou a EUN-F e forneceu o B às plantas. 

Palavras-chave: Zea mays L.; Inibidores de urease; Volatilização de amônia; Fertilizantes de 

eficiência aumentada; Fertilizantes estabilizados; NBPT 

 

Abstract 

Urea is the most nitrogen fertilizer commonly used in maize (Zea mays L.) and when 

it is applied to the soil it is highly prone to ammonia (NH3) volatilization losses. Among the 

strategies that aim to circumvent this process and increase the nitrogen use efficiency (NUE), 

the use of urease inhibitors is one of the most promising and least expensive technologies. 

With dual ability, inorganic urease inhibitors composed with essential elements for plants, 

such as boric acid (H3BO3) and copper sulfate (CuSO4), can be exploited for nutritional 

enhancement. In this context, the objective of this study was to evaluate the efficiency of the 
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use of N and boron (B) in two maize vegetative stages (V8 and VT) from the surface 

application of 
15

N-urea treated with H3BO3 and CuSO4, under pot experiment. The treatments 

consisted by the superficial application of the following nitrogen fertilizers (N fertilizers): (a) 

Untreated urea (U); (b) Urea treated with 0.40% boric acid B (U+0.40% B); (c) Urea treated 

with 0.52% B boric acid (U+0.52% B); (d) Urea treated with 0.64% B boric acid (U+0.64% 

B); (e) Urea treated with 0.88% boric acid B (U+0.88% B); (f) Urea treated with boric acid 

and copper sulfate, with 0.40% B and 0.15% Cu, respectively (U + CuB); (g) Urea treated 

with thiophosphoric N-(n-butyl) triamide (U + NBPT). Urease inhibitors delayed and reduced 

NH3 losses by volatilization. Treatments with H3BO3 promoted reductions in NH3 

volatilization ranging from 17 to 6% relative to untreated U. The treatments with higher rates 

of B did not differ from the treatment with N-(n-butyl) thiophosphoric triamide (NBPT) in 

maize biomass production. The height of plants, stem diameter and leaf area index did not 

show differences between N fertilizers. The application of urease inhibitors modified the root 

morphology only in stage V8. The increase of H3BO3 in the urea coating increased on average 

10% the efficiency of use of N fertilizer (NUE-F) in relation to untreated urea. In VT growth 

stage, there was no difference for NUE-F between treatments NBPT and higher rate of H3BO3 

(0.88% B). Treatment of U with increased rates of H3BO3 progressively increased the 

accumulation of B in the plant. The addition of CuSO4 did not affect volatilization of NH3 and 

NUE-F. Urea coating with H3BO3 reduced N losses, increased NUE-F and supplied B to 

plants. 

Keywords: Zea mays L.; Urease inhibitors; NH3 volatilization; Enhanced efficiency 

fertilizers; Stabilized fertilizers; NBPT 

 

3.1 Introdução 

O milho (Zea mays L.) é atualmente a segunda cultura de maior importância no 

Brasil, sendo representada pela produção de 98 milhões de Mg do grão em 18 milhões de ha 

(CONAB, 2017). A produção de grãos está diretamente relacionada com o suprimento do 

nutriente mais requerido pela cultura, o nitrogênio (N), componente essencial para síntese de 

proteínas, ácidos nucléicos, coenzimas, fitohormônios, clorofila e inúmeros metabólitos 

secundários (MARSCHNER, 2012). A produção agrícola desse cereal tem participação de 

destaque no consumo de fertilizantes nitrogenados sintéticos no país, especialmente pelo uso 

da fonte de N mais empregada no mundo, a ureia (ANDA, 2014).  

A ureia é o fertilizante nitrogenado mais usado na agricultura mundial 

(PRUD’HOMME; HEFFER, 2017), representando a principal fonte de N para as culturas, 

pelas vantagens que apresenta em relação às demais fontes nitrogenadas, como a maior 

concentração de nutriente (45 a 46% N) e o baixo custo por unidade de N no fertilizante. No 

entanto, ainda que vantajosa economicamente, esse fertilizante amídico promove 

significativos impactos agronômicos e ambientais nos agroecossistemas, ocasionados pela alta 
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probabilidade de perdas gasosas de NH3 e CO2 após aplicação em superfície (BEHERA et al., 

2013; PAN et al., 2016). 

A incorporação da ureia ao solo é o método mais eficiente para redução das perdas 

de N por volatilização de NH3, pois aumentam as chances de protonação e, posteriormente, a 

adsorção do NH4
+
 às cargas negativas do solo, reduzindo as perdas de N na forma gasosa 

(TRIVELIN et al., 2002; ROCHETTE et al., 2013a; ROCHETTE et al., 2013b). Entretanto, 

essa prática está restrita a adubação de plantio, já que em estádios mais avançados da cultura, 

além do maior custo operacional, a incorporação pode causar danos ao sistema radicular das 

plantas (RODRIGUES; KIEHL, 1986). 

Recentemente, uma estratégia para reduzir o potencial de poluição ambiental e 

aumentar a eficiência de uso da ureia pelas plantas, é o uso de fertilizantes tecnologicamente 

aperfeiçoados, denominados de “fertilizantes de eficiência aumentada” (FEA), os quais são 

recobertos ou encapsulados por substâncias que inibem alguma etapa de transformação do N 

ou promovem a liberação gradual deste no solo (TRENKEL, 2010; TIMILSENA et al., 2014). 

Dentre os FEA, os fertilizantes tratados com aditivos que promovem a redução de perdas de 

NH3, denominados como “estabilizados”, são geralmente produzidos de modo mais simples e, 

portanto, tornam-se economicamente mais acessíveis do que fertilizantes de liberação lenta ou 

controlada (GUELFI, 2017). A “estabilização” do N da ureia é temporária e tem como 

vantagem principal retardar o período de máxima volatilização, visando: garantir maior tempo 

para incorporação ao solo do N-fertilizante por chuva ou irrigação; reduzir a intensificação de 

hidrólise da ureia na superfície do solo, mitigando as perdas de N por volatilização; aumentar 

a eficiência de uso do fertilizante e incrementar a produtividade e qualidade das culturas 

(WATSON et al., 2008). Desse modo, os componentes adicionados à ureia, designados de 

inibidores da urease, são responsáveis por diminuir a taxa de conversão do N-amídico (N-

NH2) para a forma amoniacal (NH4
+
) por meio da redução da atividade da urease no solo 

(KISS; SIMIHAIAN, 2002; TRENKEL, 2010).  

Entre os vários inibidores de urease já estudados, o tiofosfato de N-(n-butil) triamida 

(NBPT) é atualmente o aditivo mais utilizado no mundo (KRAJEWSKA, 2009; TRENKEL, 

2010). O alto desempenho desse inibidor é assegurado especialmente pela semelhanças de 

solubilidade e difusividade com a ureia, características que favorecem a inibição do processo 

de hidrólise pela enzima urease (CANTARELLA, 2007).  Entretanto, a estabilidade do NBPT 

pode ser alterada pelo tempo de armazenamento pós-tratamento e condições ambientais 

desfavoráveis (WATSON et al., 2008). Segundo Suter et al. (2011), em condições tropicais, a 

elevada temperatura e umidade podem promover a rápida degradação deste componente, 
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diminuindo a eficiência de mitigação das perdas de NH3 por volatilização. Como alternativa, 

inibidores inorgânicos, como ácido bórico (H3BO3) e cobre (Cu
+2

), têm sido explorados pela 

sua aptidão nutricional e menor impacto ao ambiente. 

O ácido bórico (H3BO3) é um dos inibidores inorgânicos de destaque da atualidade. 

A eficiência de inibição pelo H3BO3 foi descrita por estudos moleculares de Benini et al. 

(2004), que atribuiu a ação inibição do H3BO3 às similaridades de arranjo estrutural do ácido 

bórico com a ureia. A ação do H3BO3 se dá pelo posicionamento simétrico da molécula no 

centro de reação da urease, entre os dois átomos de Ni da enzima, sítio ativo concorrido pelo 

inibidor e a ureia. 

Com inibição não competitiva, a ação do Cu é relatada por estudos que exploraram a 

ação de metais na enzima urease. Segundo Shaw (1954), o Cu é  um dos principais cátions 

metálicos de maior afinidade com os grupos sulfidrilas da enzima urease e, portanto, 

apresenta ser eficiente na formação de sulfitos insolúveis para inativação da ação enzimática 

da molécula. 

Por se tratar de inovações tecnológicas recentes, a predição da eficiência de uso dos 

FEA pelas culturas, sob diferentes condições de solo, clima e manejo, ainda são pouco 

descritas. Embora outros índices possam ser empregados para avaliação da eficiência de uso 

de fertilizantes agrícolas (DOBERMANN, 2007), o método direto com 
15

N é o único capaz de 

distinguir a origem do N presente na planta e o destino do N proveniente do fertilizante no 

sistema. Com isso, a metodologia de traçador isotópico é uma ferramenta indispensável para 

estudos que objetivam elucidar com maior clareza e eficiência o destino do fertilizante no 

sistema solo-planta (CANTARELLA, 2007). 

Com base no exposto, este estudo objetivou avaliar a eficiência de uso de N e B em 

dois estádios vegetativos (V8 e VT) do milho a partir da aplicação em superfície da 
15

N-ureia 

tratada com H3BO3 e CuSO4, em condições controladas de casa de vegetação. 

 

3.2 Material e Métodos 

3.2.1 Instalação e condução experimental 

O experimento de vaso foi conduzido em casa de vegetação do Departamento de 

Ciências do Solo da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), 

localizada no município de Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil (22°42’ S 47°38’ O e 560 

metros de altitude), no período compreendido entre 2 de setembro a 18 de dezembro de 2016. 
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O solo utilizado foi coletado no campo experimental da ESALQ/USP, no município 

de Piracicaba, SP, Brasil (22°42’S 47°37’O e 575 metros de altitude), em área recém-

preparada e cultivada anteriormente com mandioca (Manihot esculenta). O solo foi 

classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico (EMBRAPA, 2013), de textura 

média, correspondente a um Typic Haplustox (SOIL SURVEY STAFF, 2014). 

A amostragem para caracterização físico-química do solo foi realizada com trado 

tipo sonda, na mesma camada de coleta. A partir da média de três amostras compostas, a 

análise química foi determinada de acordo com Raij et al. (2001), as quais foram descritas 

pelas seguintes propriedades: pH (CaCl2) = 5,4; C total (colorimetria) = 21 g kg
-1

; P extraível 

(resina) = 27 mg kg
-1

; S extraível (fosfato de cálcio 0,01 M) = 5 mg kg
-1

; K trocável (resina) = 

2,6 mmolc kg
-1

; Ca trocável (resina) = 22 mmolc kg
-1

; Mg trocável (resina) = 11 mmolc kg
-1

; 

Acidez potencial (H+Al, por SMP) = 22 mmolc kg
-1

; Al trocável (KCl) = 0 mmolc kg
-1

; 

Capacidade de troca catiônica  = 58 mmolc kg
-1

; Saturação de bases = 62%; Cu trocável 

(DTPA) = 1,0 mg dm
-3

; Fe trocável (DTPA) = 21 mg dm
-3

; Zn trocável (DTPA) = 2,9 mg dm
-

3
; Mn trocável (DTPA) = 30,5 mg dm

-3
; B trocável (água quente) = 0,17 mg dm

-3
. A análise 

granulométrica foi efetuada pelo método do densímetro (GEE e BAUDER, 1986), 

apresentando composição para argila, silte e areia de 203, 64 e 733 g kg
-1

, respectivamente.  

Após a coleta, o solo foi seco ao ar por 10 dias e peneirado em malhas 

granulométricas de 2 mm. A capacidade máxima de retenção de água (CRMA) do solo foi 

determinada pela ISO (2003), por meio da diferença entre os valores de solo úmido pré-

drenado em areia e solo seco (105
o
C). Com base na massa seca de solo, a CRMA foi 

mensurada em 0,275 g g
-1

 solo. 

A correção e adubação do solo foi fundamentada na recomendação para 

experimentos em vasos com solo, segundo Malavolta (1980) e Novais, Neves e Barros 

(1991), por meio da homogeneização de corretivo e fertilizantes sólidos em betoneira (em 

pré-semeadura) e aplicações parceladas de soluções nutritivas em cobertura (K, 

micronutrientes e remediativas).  

Com base no método de saturação por bases (%), foi aplicado 0,34 g de calcário 

dolomítico (PRNT 70%, com 17,8% Ca e 10,2% Mg) por kg
-1

 solo, a fim elevar a saturação 

por bases para 70%. O fornecimento de P foi realizado com a aplicação de 200 mg P kg
-1

 

solo, na forma de superfosfato simples e superfosfato triplo, considerando atender 

concomitantemente o suprimento de Ca e S. A adubação potássica foi aplicada na dose de 150 

mg K kg
-1

 solo e parcelada proporcionalmente em três aplicações: 1/3 da dose em pré-

semeadura e outras duas aplicações em cobertura aos 16 e 26 dias após semeadura (DAS). 
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Para garantir o desenvolvimento inicial das plantas, foi adicionado em pré-semeadura 20 mg 

N kg
-1

 solo na forma de sulfato de amônio (abundância natural de 
15

N), correspondente a 10% 

da dose total de N (200 mg N kg
-1

 solo).  

As unidades amostrais foram constituídas de vasos plásticos de base circular 

(diâmetro superior e inferior, respectivamente, de 30 e 20 cm, e altura de 25 cm), com 

capacidade de 12 L, vedados por sacos plásticos transparentes e, preenchidos com 13 kg de 

terra fina seca ao ar (TFSA). Após a mistura mecânica dos insumos, o solo foi envasado e 

umedecido com 2,5 L de água deionizada (70% da CRMA) para o período de incubação, 

durante 35 dias. A manutenção da umidade foi mantida pelo selamento parcial dos vasos com 

filmes plásticos perfurados e a reposição da água perdida por evaporação, cada 3 dias. 

Ao término do período de incubação, no dia 18 de outubro de 2016, foram semeadas 

2 sementes de milho por vaso a 20 mm de profundidade. O híbrido de milho empregado foi o 

AG 8061 PRO da Agroceres
®
, material propagativo de ciclo precoce, alto potencial produtivo 

e com resistência genética às principais pragas da cultura (Helicoverpa zea, Spodoptera 

frugiperda e a Diatreae saccharallis). Adicionalmente, as sementes foram tratadas 

industrialmente com os fungicidas Fludioxonil e Metalaxyl, e o inseticida Clotianidina, de 

modo a assegurar a sanidade e poder germinativo das sementes. Após o período de 

emergência (4 DAS) e desenvolvimento inicial de plântulas, realizou-se o desbaste de uma 

planta de milho por vaso.   

A irrigação foi realizada por meio da aferição diária da massa dos vasos e a água foi 

reposta para manutenção de aproximadamente 50% da CRMA. No período de avaliação do 

N-NH3 volatilizado (18 a 33 DAS), a irrigação foi realizada pela inclinação dos vasos e a 

infiltração completa da água em área oposta à faixa de aplicação dos tratamentos, evitando-se 

incorporar ao solo, abruptamente, os fertilizantes nitrogenados aplicados em superfície e, 

assim, reduzir o processo de perdas de NH3. Por ocasião da colheita, a rega foi suspensa um 

dia antes do corte de plantas, com o intuito de retardar os processos de decomposição das 

raízes. 

Os micronutrientes catiônicos cobre, manganês e zinco foram acrescidos na forma de  

reagentes sulfatatos, via solução nutritiva nas doses respectivas de 1,2 , 3,5 e 4,5 mg de cada 

elemento kg
-1

 solo, as quais foram parceladas nos mesmos dias de aplicação de K em 

cobertura (16 e 26 DAS)  pelo pipetamento de alíquotas de 10 mL. O suprimento com B foi 

omitido para impedir a sobreposição de respostas aos tratamentos com B, evitando-se, ainda, 

possíveis efeitos deletérios pelo excesso do micronutriente. 
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Após a aplicação dos tratamentos (18  DAS), mesmo com a provisão do nutriente 

pela calagem e adubação fosfatada, foi observado sintoma de deficiência de Ca,  

diagnosticado visualmente pelo amarelecimento, sinais de necrose e dilaceração das margens 

das folhas mais novas. A deficiência foi remediada por meio de três aplicações paliativas do 

macronutriente, distribuídas em intervalos de 5 dias (22, 27 e 32 DAS) nas doses de 50, 100 e 

50 mg Ca kg
-1

 solo, com solução de CaCl2. Diante disso, a última aplicação em cobertura de 

K foi ministrada com K2SO4, a fim de reduzir o excesso de Cl no solo.  

O controle fitossanitário foi realizado após a ocorrência de tripes (ordem 

Thysanoptera), pela aplicação de inseticida Tiametoxam + Lambda-cialotrina e oléo mineral 

(inseticida natural indutor de anoxia), ambos na dose de 2 mL L
-1

 calda, aos 33 DAS. 

Preventivamente, foi incluso ao tratamento fitossanitário o acaricida abamectina (2 mL L
-1

 

calda).  

A temperatura ambiente (
o
C) e a umidade relativa do ar (%) foram monitoradas por 

um data logger, com o registro de dados a cada 15 minutos (Figura 3.1). Quando interpretados 

em unidades-térmicas, os períodos de desenvolvimento foram expressos em graus-dia de 

desenvolvimento (GDD), em 
o
C, conforme método proposto por Arnold (1959). Os valores de 

GDD foram calculados pela somatória da diferença entre a temperatura média diária e a 

temperatura de base (Tb), descrita pela seguinte equação: 

GDD = [(Temperatura máxima + Temperatura mínima) 2]⁄ − Tb. A Tb adotada foi de 

10
o
C, temperatura basal inferior considerada mais indicada para o milho (CROSS; ZUBER, 

1972). 

 



46 

 

Dias após semeadura (DAS)

0 4 18 33 52 61

T
em

p
er

at
u

ra
 (

o
C

) 
e 

u
m

id
ad

e 
re

la
ti

v
a 

d
o

 a
r 

(%
)

20

24

28

60

80

100

Temperatura média (
o

C)

Umidade média (%)

Avaliação da

VolatilizaçãoE 15
N V8 VTV5

 

Figura 3.1 - Médias diárias de temperatura (
o
C) e umidade relativa do ar (%) durante a condução do 

experimento em casa de vegetação.   

A temperatura do ambiente foi controlada por sistema de ventilação automática, 

sendo o acionamento e desligamento conduzido por um termostato ajustado para 26
o
C. Ao 

longo de todo o período experimental, a média de temperatura na casa de vegetação foi de 

25,6ºC, com picos médios de máximo e mínimo de 32,6ºC e 19,8ºC, respectivamente. As 

oscilações diárias de temperatura ocasionaram acúmulo médio diário de 16,2 GDD, sob 

umidade relativa média do ar de 79%. 

 

3.2.2 Delineamento experimental e tratamentos e caracterização dos fertilizantes 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três repetições, com 

duas avaliações no tempo. Os tratamentos foram constituídos pela aplicação em superfície de 

180 mg N kg
-1

 solo dos seguintes fertilizantes nitrogenados: (a) Ureia não tratada (U); (b) 

Ureia recoberta com 0,40% B (U+0,40% B); (c) Ureia recoberta com 0,52% B (U+0,52% B); 

(d) Ureia recoberta com 0,64% B (U+0,64% B); (e) Ureia recoberta com 0,88% B (U+0,88% 

B); (f) Ureia recoberta com 0,40% B e 0,15% Cu (U+CuB); (g) Ureia recoberta com N-(n-

butil) triamida tiofosfórica (U+NBPT). Os N-fertilizantes foram aplicados na forma granulada 
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e marcados com traçador isotópico 
15

N com enriquecimento de 0,85% de átomos em 

abundância.  

Para estabelecer padrões de comparação de aplicabilidade prática, os últimos dois 

tratamentos (U+CuB e U+NBPT) foram definidos em fertilizantes já comercializados, que são 

designados de fertilizantes de “eficiência aumentada” e subclassificados no grupo de 

“estabilizados”. As proporções do tratamento com B foram definidas a partir dos resultados 

de volatilização de NH3 previamente discutidos no capítulo 2 deste trabalho. Mesmo com a 

omissão de tratamentos com apenas Cu, a avaliação desse micronutriente foi preservada pela 

comparação entre as fontes equivalentes em concentração de B (U + 0,40% B e U + CuB).  A 

relação B e Cu foi determinada em proporção similar ao produto comercial “FH Nitro Mais”, 

o qual é constituído pela ureia recoberta com 0,40% B e 0,15% Cu e registrado pela patente 

brasileira PI 0700921-6 A (HERINGER, 2008). O NBPT foi adicionado na dose de 530 mg 

kg
-1

 ureia, pela aplicação de solução concentrada com 13% do composto. Para descontar a 

contaminação cruzada de 
15

N entre vasos e a volatilização de NH3 oriunda do próprio solo, foi 

incluso um tratamento controle, sem a aplicação de fertilizante.  

A aplicação dos tratamentos foi realizada no período de definição de potencial 

produtivo do milho, no dia 5 de novembro de 2016 (18 DAS), com 297 GDD acumulados, e 

50% das plantas em estádio V4 (4 folhas totalmente expandidas). Os fertilizantes foram 

aplicados superficialmente em faixas delimitadas por sulcos rasos, com 3 cm de largura e 

comprimento médio de 23,5 cm. A faixa abaixo do coletor foi demarcada por gabaritos 

plásticos de 9 cm de diâmetro e recebeu a aplicação de 896 mg N por unidade experimental, 

correspondente a 38% da dose total (2340 mg N).  

Com base na literatura (MALAVOLTA, 1980) e na textura do solo do estudo, para a 

aplicação superficial do fertilizante optou-se por utilizar a menor dose de N recomendada para 

experimentos em vasos (200 mg kg
-1

 solo), que é a indicada para solos menos argilosos. A 

escolha foi tomada para evitar uma aplicação excessiva do fertilizante e reduzir os impactos 

sobre o desenvolvimento da planta pela concentração do fertilizante aplicado em linha e em 

superfície. Em plantas jovens, a aplicação concentrada da ureia pode causar clorose foliar pelo 

efeito tóxico de salinidade e amônia, causando mudanças no balanço hormonal, diminuição da 

atividade metabólica, e perda da turgescência celular (FAN; MACKENZIE, 1994; OUYANG; 

MACKENZIE; FAN, 1998). Sob condições restritivas pelo cultivo em vaso, o excesso de sais 

na faixa de aplicação do fertilizante poderia causar efeito osmótico negativo, induzindo 

estresse hídrico localizado e, consequentemente, inibindo a absorção e o crescimento das 

plantas nessa região (MUNNS, 2002). 
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Os grânulos de CO(NH2)2 enriquecidos em 
15

N foram produzidos, em conformidade 

com os padrões industriais, no Laboratório de Isótopos Estáveis do Centro de Energia Nuclear 

na Agricultura (CENA/USP), em Piracicaba/SP. A granulação da CO(
15

NH2)2 foi baseada no 

método de agitação e aglomeração por crescimento (OTHMER, 1998), a partir da mistura de 

partículas finas de CO(
15

NH2)2 com aspersão do ligante fluido (H2O) em prato rotativo de aço 

inoxidável.  

Os grânulos despadronizados foram separados durante a caracterização física, 

mediante a análise granulométrica em peneiras padrão (ABNT n
o
 6 e 10, com malha de 2,00 e 

3,35 mm, respectivamente) e dureza de grânulos (BRASIL, 2014). Devido à secagem do 

material ao final da granulação para obtenção da dureza, foi determinado o teor de biureto da 

15
N-ureia, impureza tóxica produzida no processo de aquecimento do fertilizante amídico. A 

concentração de biureto foi determinado por método colorimétrico (FERREIRA; FRANZINI; 

GOMES NETO, 2007) e apresentou valor médio de 0,8%, faixa abaixo do nível máximo 

permitido por lei (1,5%) (BRASIL, 2016). Os grânulos de CO(
15

NH2)2 não tratados 

apresentaram dureza média de 4,46 kgf e teor de N de 45,39%, características dentro das 

especificações regidas pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).  

Todos os tratamentos da ureia foram feitos pela aplicação pulverizada dos aditivos na 

superfície dos grânulos. Após o tratamento dos grânulos de CO(
15

NH2)2 com os inibidores de 

urease, a caracterização do 
15

N-fertilizante foi realizada pela descrição dos contéudos totais de 

N e B, e pela determinação da abundância isotópica de 
15

N por espectometria de massas 

(Tabela 3.1). Os teores de N e B foram determinados pelos métodos Kjeldahl e 

espectofotométrico com azometina-H, respectivamente, de acordo com os métodos analíticos 

oficiais para fertilizantes e corretivos (BRASIL, 2014). 

De acordo com a Instrução Normativa n
o
 46 de 2016, os teores de B dos fertilizantes 

atenderam os limites de tolerância exigidos pela legislação, uma vez que são fertilizantes 

mistos de aplicação via solo que se encontram na faixa de tolerância entre o limite mínimo 

(30% abaixo do teor declarado) e máximo (até 1,5 vez acima do teor declarado) (BRASIL, 

2016). 

Os aditivos foram incorporados com base na massa de ureia a ser tratada (relação 

m/m). Para auxiliar a interpretação de resposta pelo aumento do revestimento com B, as doses 

de H3BO3 foram acrescidas em proporções equidistantes à concentração de 0,12% B. 
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Tabela 3.1 - Abundância de 
15

N, conteúdo total de N e B da 
15

N-ureia granulada e tratada com inibidores de 

urease. 

Fertilizante
1
 

Abundância de 
15

N Teor de N Teor de B 

% de átomos % % 

U 0,854 45,4 - 

U + 0,40% B 0,850 43,1 0,35 

U + 0,52% B 0,846 42,1 0,47 

U + 0,64% B 0,850 42,4 0,58 

U + 0,88% B 0,853 42,3 0,85 

U + CuB 0,851 43,4 0,42 

U + NBPT 0,853 45,0 - 
1
U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) proveniente do tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com 

ácido bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, respectivamente; NBPT: tratamento com 0,053% 

de N-(n-butil) triamida tiofosfórica. 

 

3.2.3 Avaliações 

As avaliações no tempo foram realizadas durante o período vegetativo, de forma 

destrutiva, em duas fases fenológicas importantes do desenvolvimento da cultura de milho, 

descritas por Fancelli e Dourado Neto (2004), a saber: (a) V8:  plantas com 8 folhas 

totalmente expandidas, aos 52 DAS e acúmulo de 827 GDD, no período de definição do 

número de fileiras por espiga, e (b) VT: pendoamento (diferenciação entre as fases vegetativa 

e reprodutiva), aos 61 DAS e acúmulo de 1036 GDD, na fase de máximo desenvolvimento e 

crescimento da planta. 

As plantas de milho foram avaliadas em parte aérea (PA) e raízes. A biomassa da 

parte aérea foi subdividida nos compartimentos vegetais de folha, bainha, colmo e órgão 

reprodutivo (OR - pendão e primórdio floral feminino), sendo o desmembramento dessas 

partes e o início do processo de secagem efetuados no dia da colheita. A separação de raízes 

do solo foi realizada manualmente em laboratório pelo peneiramento do solo de toda parcela, 

em peneira de malha de 1 mm e lavagem em água corrente, priorizando-se evitar a perda de 

material vegetal e reduzir os danos mecânicos do processo. Após a lavagem, o sistema 

radicular foi particionado para a análise morfológica de raízes. A biomassa seca total das 

raízes foi quantificada após as avaliações morfológicas do sistema radicular, com secagem do 

material subamostrado e a soma das partes oriundas do particionamento. 

Todas as amostras vegetais foram secas em esfuta de circulação forçada de ar a 65
o
C 

e, após atingirem a massa constante, pesadas em balança analítica de precisão 0,001g para 

determinação da biomassa seca. O material amostrado foi triturado em moinho tipo Willey, 
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homogeneizado, subamostrado e acondicionado em frascos plásticos tipo J30. As quantidades 

de nutrientes acumuladas foram calculadas pela multiplicação da concentração do nutriente 

(mg ou µg g
-1

 MS) com a biomassa seca acumulada de cada compartimento vegetal (g MS 

planta
-1

). 

A amostragem de solo das unidades experimentais foi realizada durante a separação 

de raízes, garantindo a representatividade pela máxima homogeneização do solo contido em 

cada vaso. As amostras de solo foram secas em estufa ventilada a 40
o
C e finamente moídas 

em moinho de bola para determinações de N-total e abundância isotópica de 
15

N. O acúmulo 

de N no solo foi obtido por meio do produto da massa de solo seco (kg parcela
-1

) e do teor de 

N (%). 

 

3.2.4 Perdas de N-NH3 por volatilização 

A quantificação de NH3 volatilizada foi determinada pela captura do gás em meio 

ácido por meio de coletor estático aberto, modificado de Alves et al. (2011). O sistema aberto 

foi escolhido por garantir o fluxo de ar na região de captura e, com isso, minimizar as 

interferências ocasionadas por formação de microclima.  

Os coletores abertos foram confeccionados com repiciente cilíndrico de 

polipropileno com 9 cm de diâmetro e 6 cm de altura, sem tampa. A porção superior do 

coletor correspondeu ao fundo do recipiente (abertura ficando voltada para baixo), de modo a 

produzir uma barreira física ao NH3 atmosférico, não emitido do solo. Na bordadura de 

abertura do recipiente (porção inferior do coletor), foi assentado o absorvedor de NH3, 

constituído por espuma circular de polietileno (9 cm de diâmetro, 2 cm de espessura e 

densidade de 0,028 g cm
-3

) embebida com 9 mL de solução de ácido fosfórico (1,5 M com 5% 

de glicerina – v/v). Os coletores foram posicionados a 1 cm da superfície do solo e suspensos 

por suporte de três hastes plásticas, posicionados no mesmo local e permanecendo por todo o 

tempo de duração do experimento de avaliação da volatilização de NH3. As perdas de NH3 

avaliadas nas parcelas sem aplicação de fertilizante (controle) foram subtraídas das unidades 

experimentais fertilizadas para descontar a volatilização de NH3 proveniente do solo.  

As coletas e reposições das espumas foram realizadas aos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 15 

dias após aplicação do fertilizante (DAAF). Após cada amostragem, as espumas foram 

mantidas em sacos plásticos e acondicionadas em freezer (-15
o
C). A NH3 retida nas espumas 

foi extraído com aproximadamente 150 mL de água deionizada. A determinação de N-NH4
+
 

das amostras foi realizada por sistema de análise por injeção em fluxo (FIA), com base na 
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formação de NH3 em meio alcalino, gás permeável em membrana hidrofóbica (PTFE) e 

aferido em solução por condutividade (REIS et al., 1997). 

As perdas de NH3 foram interpretadas por meio da representação gráfica de perdas 

diárias e cumulativas, expressas em porcentagem de N aplicado, e a análise estatística das 

médias em três tempos. As perdas médias diárias foram comparadas nos intervalos de 0-3, 3-8 

e 8-15 DAAF, sendo as perdas médias cumulativas de NH3  também avaliadas em mesma 

distribuição temporal, ao final de cada intervalo (3, 8 e 15 DAAF). 

 

3.2.5 Biometria e valor SPAD 

O crescimento de plantas foi avaliado por medições na parte aérea das plantas de 

milho, como altura, diâmetro de colmos e índice de área foliar (IAF), nos estádios V8 e VT. A 

altura de planta compreendeu a distância entre a base da região caulinar, sem raízes 

adventícias, até a folha recém-expandida (F), primeira folha superior com lígula visível. O 

diâmetro dos colmos foi mensurado com paquímetro digital no centro do primeiro internódio 

visível, região do colmo logo acima das raízes adventícias. O IAF foi realizado em integrador 

de área foliar (modelo LAI-3100, LI-COR Inc., Lincoln, EUA) imediatamente após a colheita 

das plantas e separação dos compartimentos ou órgãos, preservando ao máximo a 

turgescência foliar. 

O teor relativo de clorofila foi determinado no terço médio da folha recém-expandida 

(F), desconsiderando a área foliar da nervura central, pela leitura das unidades SPAD com 

clorofilômetro portátil (N-tester
®
, Yara International ASA). Com princípio análogo ao 

clorofilômetro SPAD-502
®
 (Konica Minolta Co., Osaka, Japão), o valor SPAD de cada 

unidade experimental foi calculado pela transformação do valor médio de 30 leituras, de 

acordo com Vieira-Megda (2013), pela fórmula (Yara International ASA, Noruega): SPAD = 

(NT + 90) / 15, em que: NT corresponde ao valor médio das leituras obtidas pelo 

clorofilômetro alternativo. 

 

3.2.6 Análise morfológica do sistema radicular 

As avalições morfológicas do sistema radicular foram realizadas em 20% da massa 

fresca total de raízes de cada parcela (ROSSIELO et al., 1995), amostrada de forma 

representativa pelo diâmetro de raízes. Para retardar o processo de decomposição e as 
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alterações morfológicas do tecido vegetal, as amostras de raízes foram conservadas com 

solução de etanol 70% (v/v) e acondicionadas em frascos de vidros, mantidas refrigeradas a 

4
o
C. Os resultados foram obtidos pela análise de imagem no software WinRhizo Pro (Regent 

Instruments Inc., Quebec, Canadá), conforme descrito por Bauhus e Messier (1999). As 

imagens foram obtidas em scanner profissional (modelo XL 1000, Epson Corp., Tokyo, 

Japão), equipado com unidade de luz adicional, e resolução de 400 dpi, de acordo com a 

metodologia proposta por Bouma, Nielsen e Koutstaal (2000), sem ser necessário alterar o 

contraste por coloração. Para captura das imagens, as raízes foram dispostas em uma cuba 

acrílica (20 cm de largura e 30 cm comprimento) com água, evitando-se a sobreposição das 

mesmas. 

Os parâmetros avaliados pelo WinRhizo foram: comprimento de raízes (m), área 

superficial (m
2
) e volume de raiz (m

3
). As medidas de extensão foram ainda estratificadas por 

classes de diâmetro em três categorias: muito finas (< 0,5 mm), finas (0,5 a 2,0 mm) e grossas 

(> 2,0 mm), segundo a classificação de Bhom (1979). As variáveis foram extrapoladas para 

planta inteira com base na massa seca de raiz amostrada, de acordo com Crestana et al. 

(1994). 

 

3.2.7 Aproveitamento do N-fertilizante 

A concentração de N e abundância isotópica de 
15

N (% de átomos) de solo e planta 

foram determinadas em espectrômetro de massas modelo Hydra 20-20 (SerCon Co., Krewe, 

UK), acoplado ao analisador automático de C e N ANCA-GLS (BARRIE; PROSSER, 1996).  

A partir da abundância isotópica (em % de átomos 
15

N) e do N acumulado de cada 

compartimento da planta, foi determinado o aproveitamento de N-fertilizante pelo método de 

diluição isotópica, calculado de acordo com Trivelin et al. (1994): 

 

 

Nitrogênio na planta proveniente do fertilizante (NPPF) 

NPPF (%) = ( (a - c) / (b - c) ) . 100 

NPPF (mg planta
-1

) = ( [NPPF (%)] / 100 ) . e 

 

Eficiência de uso do N-fertilizante 

EUN-F (%) = ( [NPPF (mg planta
-1

)] / F ) . 100 

 



53 

 

Em que: 

a = Abundância de 
15

N na planta, em % de átomos; 

b = Abundância de 
15

N no fertilizante, em % de átomos; 

c = Abundância natural de 
15

N (0,3663% de átomos); 

e = Nitrogênio absorvido pela planta (mg N planta
-1

); 

F = Dose de N-fertilizante (mg N planta
-1

); 

 

Para determinar o balanço do 
15

N no sistema solo-planta, a recuperação do N-

fertilizante no solo foi obtida analogamente pela aplicação das mesmas equações. O N não 

recuperado foi calculado pela diferença entre o N-aplicado e o recuperado no solo e na planta, 

e portanto, correspondeu ao total de perdas ocorridas durante todo o período de 

experimentação no sistema solo-planta-atmosfera. 

 

3.2.8 Aproveitamento do B-fertilizante 

A concentração de B nas plantas foi determinada por digestão via seca e método 

analítico colorimétrico, conforme descrito por Bataglia et al. (1983). O princípio do método 

consistiu na formação do complexo azometina-H, produto da reação de condensação 

catalisada pelo ácido bórico, com leitura espectrofotométrica a 420nm. 

O aproveitamento do B-fertilizante foi avaliado por método indireto, a partir do 

cálculo da recuperação aparente (RA), índice comumente empregado em estudos para 

otimização da eficiência de fertilizantes, proposto por Dobermann (2007) e descrito pela 

seguinte equação: 

  

Recuperação aparente (RA) 

RA (%) = ( (B1 - B0) / F ) x 100 

Em que: 

B1 = Boro absorvido pela planta de tratamentos com ácido bórico (µg B planta
-1

); 

B0 = Boro absorvido pela planta de tratamento sem ácido bórico (U) (µg B planta
-1

); 

F = Dose de B-fertilizante; 
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3.2.9 Análise estatística 

Após a análise exploratória dos dados pelo teste de pressuposições básicas, os 

resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo programa R (R CORE 

TEAM, 2017). A partir da significância pelo teste F, a comparação de médias foi realizada 

pelo teste t (LSD) com P ≤ 0,05, por meio do pacote ExpDes (FERREIRA; CAVALCANTI; 

NOGUEIRA, 2013). Com intuito de contornar a variabilidade prevista no estudo com solo, a 

análise morfológica do sistema radicular foi avaliada em maior nível de significância (P ≤ 

0,10). Todas as representações gráficas foram realizadas no programa SigmaPlot (versão 11.0, 

Systat Software Inc., San Jose, EUA). 

 

3.3 Resultados e discussão 

3.3.1 Volatilização de NH3 

De modo geral, os inibidores de urease influenciaram diretamente as perdas de N-

NH3 diárias (Figura 3.2 A) e cumulativas (Figura 3.2 B) da ureia aplicada em superfície, 

distinguindo o comportamento de resposta pelo atraso e magnitude de perdas de N-NH3. 

Previamente, ressalta-se que as emissões de NH3 quantificadas por coletores não refletem as 

trocas líquidas de NH3 dos ecossistemas (BASH et al., 2010; ASHRAF; MAHMOOD; 

AZAM, 2003), uma vez que são desconsideradas a absorção e emissão de NH3 pelas plantas, 

e há alterações das condições ambientais oriundas da própria metodologia experimental 

(LARA-CABEZAS; TRIVELIN, 1990; ARAÚJO et al., 2009; MIOLA et al., 2015). 

Somando-se isso à falta de calibração da adaptação metodológica para estimar com precisão a 

eficiência do coletor empregado no estudo, os resultados de volatilização de NH3 

apresentados têm caratér qualitativo e, portanto, devem ser interpretados somente pela 

comparação entre tratamentos. 
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Figura 3.2 - Perdas diárias (A) e cumulativas (B) de N-NH3 pela aplicação em superfície de ureia (U) tratada 

com ácido bórico, sulfato de cobre e N-(n-butil) triamida tiofosfórica (NBPT) no período de 15 dias após a 

fertilização, estimadas por método qualitativo direto em condições controladas de casa de vegetação. 

 

Em condições de umidade relativa do ar superiores à umidade relativa crítica da U 

(74%), os fertilizantes nitrogenados foram rapidamente capazes de absorver a água da 

atmosfera e do solo, dando início ao processo de dissolução dos grânulos. Embora não se 

possa atribuir o início do processo de hidrólise pela dissolução dos grânulos ao solo (OTTO et 

al., 2017), após 1 DAAF, a maioria dos grânulos de fertilizantes se encontravam dissolvidos 

no solo e os primeiros indícios de perdas de N-NH3 já puderam ser perceptíveis pelo odor 

característico da amônia no ambiente.  

O primeiro pico de perdas de N-NH3, e de maior magnitude, ocorreu aos 3 DAAF 

com perda de 11% do N aplicado da ureia não tratada (U). Aos 3 DAAF, a ausência de 

inibidores de urease na U resultou em 58% da perda total de N-NH3 desse fertilizante em 15 

dias. Devido à intensificação do processo de hidrólise nos 4 DAAF, as perdas diárias de N-

NH3 reduziram-se nos dias subsequentes. Esses resultados também foram constatados em 

vários estudos na literatura, nos quais a taxa máxima de volatilização de NH3 da urease, 

normalmente, deu-se de 2 a 4 DAAF (PEREIRA et al., 2009; DAWAR et al., 2011; GROHS 

et al., 2011; DOMINGHETTI et al., 2016; CANCELLIER et al., 2016).  

A redução no processo de hidrólise após o pico de perda de NH3 está relacionado ao 

pH e à reação de equilíbrio químico do N-amoniacal no solo (NH4
+
 ↔ NH3 + H

+
) (TISDALE; 

NELSON; BEATON, 1985). Após parte do NH4
+
 difundido ser adsorvido pela capacidade de 

troca catiônica (CTC) do solo, o pH ao redor dos grânulos tende a se equilibrar com a acidez 

do solo, especialmente com acidez ocasionada pelo processo de nitrificação (WATSON, 

2000; SOMMER; SCHJOERRING; DENMEAD, 2004). 
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Tabela 3.2 - Perdas diárias de N-NH3 pela aplicação em superfície de ureia tratada com ácido bórico, sulfato de 

cobre e N-(n-butil) triamida tiofosfórica em intervalos distintos de dias após a fertilização em condições 

controladas de casa de vegetação.  

Fertilizante
1
 

Perdas diárias de N-NH3 (% N aplicado) 

0-3 DAAF 3-8 DAAF 8-15 DAAF 

U 7,1 ± 0,23 a 2,7 ± 0,30 d 1,2 ± 0,07 d 

U + 0,40% B 1,7 ± 0,01 b 4,5 ± 0,14 ab 2,4 ± 0,07 bc 

U + 0,52% B 1,8 ± 0,14 b 4,8 ± 0,19 a 3,0 ± 0,20 bc 

U + 0,64% B 1,5 ± 0,29 bc 3,9 ± 0,26 bc 3,1 ± 0,16 b 

U + 0,88% B 1,1 ± 0,15 c 3,7 ± 0,08 c 3,2 ± 0,45 b 

U + CuB 1,6 ± 0,26 bc 4,5 ± 0,23 ab 2,2 ± 0,17 c 

U + NBPT 0,2 ± 0,01 d 1,6 ± 0,09 e 4,8 ± 0,43 a 

p>F 0,000 0,000 0,000 

CV 14,54 9,82 17,37 
1
U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) proveniente do tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com 

ácido bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, respectivamente; NBPT: tratamento com 0,053% 

de N-(n-butil) triamida tiofosfórica. DAAF: dias após aplicação do fertilizante. Médias seguidas de letras 

distintas na coluna diferem entre si pelo teste LSD (P ≤ 0,05). CV: coeficiente de variação (%). 

 

 

 

 

 

Tabela 3.3 - Perdas acumuladas de N-NH3 pela aplicação em superfície de ureia tratada com ácido bórico, 

sulfato de cobre e N-(n-butil) triamida tiofosfórica em períodos de dias após a fertilização em condições 

controladas de casa de vegetação.  

Fertilizante
1
 

Perdas acumuladas de N-NH3 (% N aplicado) 

3 DAAF 6 DAAF 15 DAAF 

U 21 ± 0,7 a 33 ± 0,8 a 36 ± 0,9 a 

U + 0,40% B 5 ± 0,0 b 24 ± 0,8 b 31 ± 0,7 bc 

U + 0,52% B 5 ± 0,4 b 24 ± 1,4 b 33 ± 1,0 ab 

U + 0,64% B 4 ± 0,8 bc 19 ± 1,7 c 28 ± 2,0 cd 

U + 0,88% B 3 ± 0,4 c 17 ± 0,3 c 27 ± 0,7 d 

U + CuB 5 ± 0,8 bc 23 ± 1,2 b 30 ± 1,5 bcd 

U + NBPT 1 ± 0,0 d 5 ± 0,3 d 17 ± 0,7 e 

p>F 0,000 0,00 0,00 

CV 14,45 8,76 7,17 
1
U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) proveniente do tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com 

ácido bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, respectivamente; NBPT: tratamento com 0,053% 

de N-(n-butil) triamida tiofosfórica. DAAF: dias após aplicação do fertilizante. Médias seguidas de letras 

distintas na coluna diferem entre si pelo teste LSD (P ≤ 0,05). CV: coeficiente de variação (%). 
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As perdas diárias de N-NH3 foram afetadas pelos N-fertilizantes neste estudo (Tabela 

3.2), sendo os picos de perdas de NH3 representados em ordem cronológica e descrescente da 

seguinte forma: U (11,4% do N aplicado, aos 3 DAAF); U + 0,40% B (8,9% do N aplicado, 

aos 4 DAAF); U + 0,52% B (8,1% N aplicado, aos 4 DAAF); U + CuB (8,0% do N aplicado, 

aos 4 DAAF); U + 0,64% B (6,5% do N aplicado, aos 4 DAAF); U + 0,88% B (5,7% do N 

aplicado, aos 4 DAAF); U + NBPT (2,2% do N aplicado, aos 6 DAAF).  

Independente do intervalo de tempo, a presença dos inibidores de urease reduziu as 

perdas cumulativas de N-NH3 durante todo experimento (Tabela 3.3). Exceto pelo 

comportamento atípico da U+0,52%, as perdas acumuladas de N-NH3 da U foram maiores 

que os demais tratamentos, totalizando perda mínima de N-NH3 de 36% do N aplicado com o 

término da avaliação (15 DAAF).  

Aos 3 DAAF, coincidindo com o período crítico para perdas de NH3, os fertilizantes 

com inibidores reduziram, em relação à U, de 16 a 20% as perdas acumuladas de N-NH3. Aos 

6 DAAF, com o aumento das perdas diárias de N-NH3 dos tratamentos com H3BO3, 

começaram a ocorrer maiores distinções entre tratamentos. Ao final dos 15 DAAF, as perdas 

acumuladas de N-NH3 da U+040%B foi inferior à U+0,88%B. O U+NBPT foi o de melhor 

desempenho, reduzindo as perdas acumuladas de N-NH3 em 20%, 28% e 19% para os 3, 6 e 

15 DAAF, respectivamente, em comparação à ureia não tratada. 

Com perdas de NH3 proporcionalmente bem menores em comparação a U, os 

tratamentos com H3BO3 atrasaram em um dia o pico de perdas de N-NH3 (4 DAAF), 

apresentando diferenças entre tratamentos quanto à grandeza dessas perdas. Os fertilizantes 

com maiores doses de B (U+0,64% e U+0,88% B) apresentaram desempenho de inibição 

muito similares para as perdas acumuladas de N-NH3 aos 6 DAAF, promovendo redução, em 

média, de 16% e 8% em relação à U e aos demais fertilizantes com H3BO3 (U+0,40% B, 

U+CuB e U+0,52% B), respectivamente. Aos 15 DAAF, quando comparada à U não tratada, 

a U+0,88% B reduziu em 9% as perdas acumuladas de N-NH3, o que pode ser considerado 

um desempenho intermediário em relação à U+NBPT. Esses resultados indicam o efeito da 

ação competitiva do H3BO3 na enzima urease, descrito por Benini et al. (2004) e constatado 

por outros autores com experimentos sob condições controladas e em campo (GROHS et al., 

2011; STAFANATO et al., 2013; NASCIMENTO et al., 2013; FARIA et al., 2014; 

DOMINGHETTI et al., 2016; CANCELLIER et al., 2016; OTTO et al., 2017). 

Quando comparados os tratamentos com mesma dose de B (U+0,40% B e U+CuB) 

para averiguar o efeito do Cu, novamente se confirmou a baixa eficiência de inibição da 

enzima urease pelo metal. Embora alguns autores tenham indicado reduções nas perdas de N-
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NH3 pelo uso do Cu (RECH; POLIDORO; PAVINATO, 2017), nesse presente estudo, a 

presença do elemento não afetou nenhuma das variáveis consideradas na volatilização de N-

NH3 (diária e acumulada). Segundo Fu, Yang e Wei (2009), ao avaliarem os parâmetros 

cinéticos da urease sob efeito de concentrações de Cu, mesmo que o metal influenciasse 

levemente a afinidade da enzima urease pela ureia, o Cu não exerceu efeitos sobre a 

configuração estrutural da enzima urease no solo. Ainda com o aumento da dose de Cu de 2,5 

para 4,0%, Volk (1966), citado por Kiss e Simihaian (2002), também não encontrou qualquer 

mitigação na volatilização de NH3 pelo tratamento da ureia perolada com CuSO4.  

A U+NBPT foi o fertilizante que apresentou a maior eficiência na redução das perdas 

de N-NH3, atrasando em 3 e 2 dias o pico de perdas de N-NH3, respectivamente, em relação à 

U e aos demais fertilizantes. As perdas diárias de N-NH3 da U+NBPT somente foram maiores 

no último intervalo de tempo (8-15 DAAF). Esses resultados foram similares aos de 

Cantarella et al. (2005), que observaram um período de intensa inibição inicial (3 a 7 DAAF), 

precedida pela diminuição gradativa do efeito do inibidor. A alta eficiência de inibição pelo 

NBPT deve ser atribuída ao forte bloqueio de três pontos ativos da enzima pelo NBPTO, 

fosfato de N-(n-butil) triamida, composto oxidado análago (MANUNZA et al., 1999).  

Segundo Cantarella (2007), o NBPT é atualmente o inibidor de urease disponível no 

mercado com resultados mais consistentes, devido à sua similiaridade de solubilidade e 

difusividade com a ureia. Mesmo com grande reprodução de resultados positivos, o 

desempenho do NBPT como inibidor depende de fatores como pH, textura do solo, matéria 

orgânica, evapotranspiração, temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento 

(SILVA et al., 2017). Exemplo disso, é a maior suscetibilidade de degradação do NBPT em 

condições de pH ácido e elevadas temperaturas (ENGEL; JONES, WALLANDER, 2011).  

Em suma, os resultados desse estudo demonstraram que, mesmo não cessando por 

completo as perdas de N-NH3 por volatilização, os fertilizantes com inibidores de urease, 

categorizados como “estabilizados”, foram hábeis em mitigar as perdas de N-NH3 e, ao 

retardar os picos de perdas de NH3, aumentariam as chances de incorporação do fertilizante 

pela ocorrência de chuvas. A “janela de incoporação” obtida pelo efeito temporário de ação 

dos inibidores é de extrema importância em condições de campo, uma vez que a presença de 

resíduos culturais, um componente desconsiderado nesse estudo, poderia potencializar ainda 

mais a atividade da urease (TRIVELIN et al., 2002; DAS ROS; AITA; GIACOMINI, 2005; 

VITTI et al., 2007) e servir de barreira física para incorporação do fertilizante ao solo 

(FRENEY et al., 1994).  
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A incorporação do fertilizante pela água das chuvas, um fator possível de ser 

avaliado somente em condições de campo, pode reduzir ainda mais as perdas de NH3, pois o 

maior contato do fertilizante com o solo promoveria o aumento na adsorção de NH4
+
 por 

cargas negativas (ERNANI, 2008), o que favoreceria a permanência do N-amoniacal no solo 

e, por consequência, reduziria as perdas por volatilização de NH3 (LARA-CABEZAS; 

KORNDORFER, MOTTA, 1997). 

 

3.3.2 Produção de biomassa seca e crescimento 

Na primeira avaliação (estádio V8), a produção de biomassa seca (Figura 3.3 A) foi 

afetada negativamente pelo incremento de H3BO3 em doses maiores (0,64 e 0,88% B), em 

relação a U (127,6 g MS planta
-1

). Embora não tenham diferido do controle (97,8 g MS 

planta
-1

), os mesmos tratamentos também não apresentaram diferença em relação à U+NBPT 

(115g MS planta
-1

), tratamento sem B, excluindo, desse modo, possíveis efeitos sintomáticos 

de toxidez que justificasse a redução na biomassa pelo excesso do micronutriente. Além disso, 

a falta de diferenciação entre a maior dose de B (0,88% B) e doses inferiores de B é outro 

ponto que reforça a ausência de alteração por ação tóxica do elemento. Em adição, a menor 

produção de biomassa pelo tratamento controle indica que o milho respondeu ao N aplicado. 

Ainda que sejam tratamentos representados por extremos opostos em perdas de NH3 

por volatilização, a U não tratada e a U+NBPT não diferiram entre si para o acúmulo de 

biomassa. A ausência de resposta em biomassa pela adição de inibidores da urease também 

teve reflexo nas menores doses de B (0,40% e 0,52%), que não diferiram da U não tratada. 

Esses resultados foram semelhantes aos experimentos em campo de outros pesquisadores, nos 

quais não se observaram diferenças em produção vegetal tão significativos quanto às perdas 

de NH3 por volatilização (NASCIMENTO, 2012; FARIA et al., 2013; SILVA, 2016; 

DOMINGHETTI, 2016; CANCELLIER et al., 2016; SILVA et al., 2017). Em parte, a menor 

alteração em biomassa pelas perdas de NH3 pode ser justificada pela capacidade de absorção 

foliar de NH3 pelas plantas, que pode atingir até 15% do N aplicado em superfície para milho, 

dependendo da área foliar da cultura (SCHONINGER, 2014). 
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Figura 3.3 - Produção de biomassa seca (g planta
-1

) (A e B), distribuição porcentual de compartimentos vegetais 

(C), e relação raiz/parte aérea (D) de plantas de milho, aos 52 dias após semeadura (V8). Letras iguais dentro de 

cada compartimento da planta não diferem entre si pelo teste LSD (P ≤ 0,05). *Letras referentes à análise 

estatística do órgão reprodutivo (OR), compartimento vegetal de parte área. U: ureia não tratada; B: adição de 

boro (%) pelo tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com ácido bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 

0,15% de B e Cu, respectivamente; NBPT: tratamento com 0,053% de N-(n-butil) triamida tiofosfórica. *OR: 

órgão reprodutivo. 

 

Com variações ainda menores em relação a planta inteira, os compartimentos de 

folha e órgão reprodutivo foram as únicas variáveis da biomassa de parte aérea afetadas pela 

aplicação de N. Quanto ao acúmulo de biomassa de raízes (Figura 3.3 B), a U não tratada foi 

superior (32,4 g MS planta
-1

) aos demais tratamentos, não diferindo apenas do U+0,40% B 

(29,2 g MS planta
-1

) e do controle. Esse maior acúmulo de biomassa no sistema radicular 

afetou diretamente a distribuição de biomassa total (Figura 3.3 C) e a relação raiz/parte aérea 

(Figura 3.3 D) das plantas de milho. A redução na biomassa de folha e o aumento da biomassa 

de raízes dos tratamentos U e U+0,40% B confirmaram a estratégia fisiológica das plantas 

voltada para o desenvolvimento radicular. Nesses tratamentos mais afetados pela volatilização 

de NH3, o maior acúmulo de biomassa no sistema radicular provavelmente está associado à 

maior necessidade do desenvolvimento radicular em condições restritivas de N, especialmente 

resultantes do cultivo em vaso. 
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Em condições adequadas de fertilidade, os vegetais distribuem maior parte da 

biomassa para a parte aérea em detrimento ao crescimento do sistema radicular (GEDROC et 

al., 1996), uma vez que o gasto energético necessário para aquisição dos nutrientes torna-se 

reduzido (MILLER; CRAMER, 2004).  Diante disso, os resultados de relação raiz/parte aérea 

levam a inferir que as plantas do tratamento com U não tratada e U+0,40% B, únicos que não 

diferiram do controle, priorizaram desenvolver estrategicamente o sistema radicular para 

contornar o ambiente de menor fertilidade em N, o que se relacionou com a menor 

disponibilidade de N oriunda das perdas de NH3 por volatilização. Sob condições de baixa 

disponibilidade de N, as plantas de milho apresentaram maior relação de raiz/parte aérea, 

resultando em maior alocação de assimilados nas raízes em relação à parte aérea da cultura 

(MI; CHEN; ZHANG, 2007). 

Com base na comparação entre tratamentos com e sem o nutriente metálico 

(U+0,40% B e U+CuB), foi observado que a presença de Cu aumentou em 5% a distribuição 

de biomassa foliar. Considerado um micronutriente de média probabilidade de resposta para o 

milho (LUCAS; KNEZEK, 1972), o Cu é um elemento indispensável para a fotossíntese, 

respiração, proteção de estresse oxidativo e lignificação, sendo que aproximadamente metade 

de todo Cu presente nos vegetais está alocado nos cloroplastos, associados à plastocianina, 

componente da cadeia de transporte de elétrons do fotossistema I (MARCHSNER, 2012).  

Na segunda avaliação (61 DAS), mesmo com o aumento médio de 60% da biomassa 

acumulada em V8 durante um curto período de tempo, não houve diferenças entre os 

tratamentos para a produção de biomassa (Figura 3.4 A e B), distribuição de biomassa seca 

(Figura 3.4 C), ou relação raiz/parte aérea (Figura 3.4 D). A ausência de resposta para o 

ácumulo de biomassa pode ser explicada pelo desencontro entre as taxas máximas de acúmulo 

de biomassa e o acúmulo de N. Schoninger (2014), ao avaliar o efeito de época na adubação 

em cobertura do milho, observou que o pico de acúmulo de N ocorreu entre os estádios V8 e 

V12, aproximadamente 16 dias antes do pico de acúmulo de biomassa seca, o qual foi 

atingido entre os estádios de V12 e R1. 
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Figura 3.4 - Produção de biomassa seca (g planta
-1

) (A e B), distribuição porcentual de compartimentos vegetais 

(C), e relação raiz/parte aérea (D) de plantas de milho aos 61 dias após semeadura (VT). Letras distintas dentro 

de cada compartimento da planta diferem entre si pelo teste LSD (P ≤ 0,05). U: ureia não tratada; B: adição de 

boro (%) pelo tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com ácido bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 

0,15% de B e Cu, respectivamente; NBPT: tratamento com 0,053% de N-(n-butil) triamida tiofosfórica. *OR: 

órgão reprodutivo. 

 

Considerando as elevadas perdas de NH3 do fertilizante e a ocorrência precoce de 

remobilização de N nas plantas de milho, acredita-se que o nutriente perdido na volatilização, 

possivelmente, induziu ao estresse abiótico de plantas, o que pode ter contribuído para a 

antecipação da antese e a diluição de efeito dos tratamentos. O suprimento adequado de N 

para o milho após o florescimento é essencial para a assegurar a atividade fotossintética das 

folhas por maior tempo, garantindo o stay-green. Quando a disponibilidade de N é limitada, 

próximo ou após o florescimento, ocorre a remobilização de N de órgãos vegetativos, como 

folhas e colmos, para os órgãos reprodutivos da planta (POMMEL et al., 2006; NING et al., 

2013). 

A altura de inserção da folha recém-expandida (F) não apresentou diferenças entre os 

tratamentos, independente do tempo de avaliação (V8 e VT) (Tabela 3.4). Ainda que seja 

esperado que plantas mal nutridas em N sejam menos eficientes na assimilação de CO2 e, 

consequentemente, apresentem redução de altura pela redução da divisão celular de zonas 
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meristemáticas (ARNON, 1975), a ausência de N (controle) não causou diminuição em 

relação aos demais tratamentos.  

Assim como os resultados da produção de biomassa seca, as variáveis biométricas de 

diâmetro de colmo (DC), índice de área foliar (IAF) e valor SPAD foram afetadas apenas em 

V8 (Tabela 3.4). 

 

Tabela 3.4 - Altura da folha recém-expandida (F) (cm), diâmetro de colmos (mm), índice de área foliar (IAF) 

(cm
2
 planta

-1
) e valor SPAD de plantas de milho em V8 e VT, respectivos aos 52 e 61 dias após a semeadura 

(DAS). 

Fertilizante
1
 

Altura da F DC IAF 
Valor SPAD 

cm mm cm
2
 planta

-1
 

 V8 

U 87 ± 0,8 22,7 ± 0,5 a 7859 ± 242 ab 46 ± 2,2 b 

U + 0,40% B 84 ± 4,2 22,4 ± 0,4 a 7655 ± 19 ab 50 ± 1,8 ab 

U + 0,52% B 86 ± 2,8 22,2 ± 0,3 a 7527 ± 154 ab 56 ± 1,8 a 

U + 0,64% B 93 ± 7,5 22,6 ± 0,3 a 7169 ± 406 b 54 ± 0,5 a 

U + 0,88% B 88 ± 7,4 22,0 ± 0,3 a 7345 ± 324 ab 52 ± 1,1 ab 

U + CuB 85 ± 3,0 22,4 ± 0,4 a 7413 ± 140 ab 52 ± 0,9 ab 

U + NBPT 86 ± 4,4 22,5 ± 0,3 a 7956 ± 117 a 54 ± 3,7 a 

Controle 81 ± 4,7 20,6 ± 0,4 b 6263 ± 255 c 36 ± 5,2 c 

p>F 0,814 0,04 0,004 0,000 

CV 9,72 3,12 5,34 7,84 

 VT 

U 126 ± 8,8 21,0 ± 0,9 8201 ± 239 28 ± 1,4 

U + 0,40% B 131 ± 1,7 20,9 ± 0,8 7841 ± 118 30 ± 0,6 

U + 0,52% B 130 ± 7,4 20,5 ± 0,3 7408 ± 605 31 ± 3,5 

U + 0,64% B 132 ± 0,9 21,1 ± 0,5 7587 ± 195 31 ± 1,7 

U + 0,88% B 148 ± 9,2 20,9 ± 0,3 8419 ± 268 31 ± 2,9 

U + CuB 130 ± 2,5 21,3 ± 0,8 7228 ± 648 28 ± 2,1 

U + NBPT 132 ± 5,2 21,6 ± 0,2 7997 ± 151 33 ± 0,6 

Controle 131 ± 7,2 20,2 ± 0,3 7457 ± 125 24 ± 2,0 

p>F 0,428 0,708 0,283 0,186 

CV 8,15 4,37 7,89 12,25 
1
U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) pelo tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com ácido 

bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, respectivamente; NBPT: tratamento com 0,053% de N-

(n-butil) triamida tiofosfórica. DAAF: dias após aplicação do fertilizante. Médias seguidas de letras distintas na 

coluna diferem entre si pelo teste LSD (P ≤ 0,05). CV: coeficiente de variação (%). 
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A baixa disponibilidade de N às plantas no controle reduziu, em relação aos demais 

tratamentos, 4% do DC, não havendo diferenciação entre as fontes nitrogenadas. Esses 

resultados corroboram com os de Soares (2003), que também reportaram o aumento de 

crescimento de colmos em plantas de milho pela adubação nitrogenada.  Além da 

funcionalidade estrutural de suporte às folhas e inflorescências, o colmo de milho tem papel 

importante sob o ponto de vista fisiológico, uma vez que é uma estrutura destinada ao 

armazenamento de sólidos solúveis que serão empregados no enchimento de grãos 

(FANCELLI; DOURADO NETO, 2004). 

Não houve diferenças significativas entre os N-fertilizantes testados para o índice de 

área foliar (IAF). O controle diminuiu, em média e em relação aos demais tratamentos, 20% 

do IAF, o que remete a atuação direta do N nas zonas meristemáticas na divisão e expansão 

celular (TAIZ; ZEIGER, 2010). Segundo Sangoi et al. (2012), a área foliar do milho próxima 

da floração é de 6.000 a 9.000 cm
2
, faixa coerente com os resultados obtidos em VT (61 

DAS), com a diferenciação entre o período vegetativo e reprodutivo. 

O valor SPAD foi influenciado pelo uso de inibidores e ausência de N. O maior 

índice SPAD foi obtido no tratamento U+NBPT, apresentando incremento de 50 e 17% em 

relação ao controle e U não tratada, respectivamente. O índice SPAD (“Soil Plant Analysis 

Development”) é gerado mediante leituras ópticas do limbo foliar em comprimentos de onda 

equivalentes aos picos de absorção da clorofila e, assim, quantifica valores proporcionais ao 

teor de clorofila na folha (RAMBO et al., 2011). Segundo Argenta et al. (2001), a medição 

indireta do teor de clorofila em plantas de milho correlaciona-se positivamente com a 

concentração de clorofila e N, exceto somente nos estádios iniciais de desenvolvimento da 

cultura, quando a precisão do método é reduzida. Com 50 a 70% do N total das folhas 

associadas aos processos enzimáticos dos cloroplastos (STOCKING; ONGUN, 1962; 

CHAPMAN; BARRETO, 1997), os incrementos do teor relativo de clorofila com uso dos 

inibidores de urease indicaram que o aumento na disponibilidade de N pela redução do 

processo de hidrólise pode ter efetivamente favorecido o aproveitamento de N, mesmo sem 

alteração na produção da biomassa. 

Estudos indicaram que o método de leitura pelo valor SPAD apresentam resultados 

coerentes com respeito ao estado nutricional do milho (ZOTARELLI et al., 2003; RAMBO et 

al., 2004). Diante disso, a média dos valores de SPAD em VT (29) reiteram novamente a 

deficiência nutricional das plantas próximas do florescimento, pois encontram-se muito 

abaixo de valores considerados adequados pela literatura (ARGENTA et al., 2002; 

HURTADO et al., 2009), os quais são próximos a 60 para o milho.    
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3.3.3 Morfologia do sistema radicular 

As alterações morfológicas de raízes nem sempre são evidenciados no acúmulo de 

biomassa seca (HODGE, 2004). Isso pode ocorrer porque, enquanto o acúmulo de biomassa 

está relacionado ao custo energético de construção e manutenção, as variáveis abordadas no 

detalhamento morfológico está direcionado à capacidade de aquisição de nutrientes e água 

pelas plantas (BOUMA; NIELSON; KOUTSTAAL, 2000).  

Na primeira avaliação (V8), a adição de inibidores a U afetou as classes de diâmetro 

para comprimento (Figura 3.5 A) e área superficial (Figura 3.5 B). do sistema radicular das 

plantas de milho, não ocorrendo alteração para volume de raízes (Figura 3.5 C). Com exceção 

da classe de raiz fina, os compartimentos de raízes muito finas e grossas apresentaram grande 

similaridade de resposta entre si. 

Os valores de raiz total da U não tratada foi superior ao controle, tanto para 

comprimento quanto em área superficial, sem diferir de U+CuB. Em geral, solos com baixo 

suprimento de N promovem o aumento do crescimento de raízes de plantas de milho, como 

uma estratégia para aumentar a exploração de nutrientes do solo (WANG et al., 2003; TIAN 

et al., 2005).  

Os valores para comprimento total de raízes variaram de 600 a 344 m, podendo ser 

representados os tratamentos em ordem decrescente da seguinte forma: U (600 m); U+CuB 

(481 m); Controle (476 m); U+40% (466 m); U+NBPT (428 m); U+0,52% (357 m); 

U+0,88% (351 m); U+0,64% (344 m). Com menor distinção, a área superficial dos 

tratamentos foi dividida em dois grupos que não diferiram entre si: (1) U (2.223 cm
2
), U+40% 

B (2.009 cm
2
) e U+CuB (1.931 cm

2
) e (2) U+NBPT (1.817 cm

2
), U+52% B (1.611 cm

2
), 

U+0,88% B (1.592 cm
2
) e U+0,64% (1.509 cm

2
). Semelhantes estatisticamente entre si, o 

volume das raízes de milho ficou compreendido entre 97 a 74 cm
3
. 
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Figura 3.5 - Comprimento (A), área superficial (B) e volume (C) de raízes de plantas de milho com 

fracionamento do total em classes de diâmetro de raiz muito fina (< 0,5 mm), fina (0,5 – 2,0 mm) e grossa (> 2,0 

mm), após 52 dias da semeadura (V8). Letras distintas dentro de cada classe diferem entre si pelo teste LSD (P ≤ 

0,10). 
* 

Estatística da classe raiz grossa. U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) pelo tratamento com ácido 

bórico; CuB: tratamento com ácido bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, respectivamente; 

NBPT: tratamento com 0,053% de N-(n-butil) triamida tiofosfórica. 
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Não houve resposta para adição de Cu no revestimento da U. Aparentemente, as 

diferenciações em comprimentro de raiz entre U+0,40% B e U+CuB foram equiparadas nas 

classes de raízes finas e muito finas, o que resultou na equivalência desses tratamentos em 

área superficial para raiz total.  

As maiores doses de H3BO3 no revestimento da U diminuiu em, aproximadamente, 

41% a formação de raízes muito finas em comparação a U não tratada, não diferindo de 

U+NBPT e U+0,40% B. Mesmo com redução da biomassa seca de raízes pelo aumento de 

H3BO3 em V8 (52 DAS), isso não se refletiu, aparentemente, sobre a morfologia do sistema 

radicular em aspectos que indiquem efeito de estresse abiótico. 

Com aplicação de uma mesma dose de N, as doses de H3BO3 do revestimento 

adicionaram, proporcionalmente, 1,7; 2,2; 2,7 e 3,7 mg B kg
-1

 solo. De acordo com Fageria 

(2000), ainda que estes teores sejam superiores ao recomendado para experimentos em vasos, 

as doses de B aplicadas se encontram muito abaixo da dose tóxica (8,7 mg B kg
-1

 solo) e 

dentro de níveis considerados adequados (4,7 mg B kg
-1

 solo) para o milho. Com tratamentos 

que consistiram na aplicação de 0, 1, 2, 3, 6, 12 e 24 mg B kg
-1

, o autor relatou que o 

comprimento de raízes de milho não foi influenciado pela aplicação de B. Segundo o mesmo 

autor, a ausência de resposta foi justificada pelo baixo requerimento de B para 

desenvolvimento radicular, que se tornou ainda mais evidenciado em relação às demais 

culturas abrangidas no estudo (trigo > feijão > soja > arroz > milho). Desta forma, a variação 

de resposta nesse presente estudo deve ser mais atribuída à disponibilidade de N do que pela 

disponibilidade crescente de B no solo.  

O desenvolvimento do sistema radicular das plantas está estreitamente associado 

com a disponibilidade e absorção de N. Como consequência, o crescimento de raízes pode ser 

modificado em condições de insufiência do nutriente. Como observado no presente estudo 

para U não tratada, Hatlitligil, Olson e Compton (1984) relataram que o maior crescimento do 

sistema radicular de milho promoveu maior acúmulo de biomassa seca total e produção de 

grãos em condições de casa de vegetação. Salvo em casos raros de salinidade pelo uso de N-

fertilizante (FANCELLI; TSUMANUMA, 2007), segundo Bull (1993), o aumento da 

produtividade do milho pela aplicação de N pode ser atribuído, em partes, pelos efeitos 

positivos no crescimento radicular das plantas. 

Em V8, as raízes muito finas e finas corresponderam, em média, a 21 e 77% do 

comprimento total radicular, respectivamente. As raízes de menor diâmetro são de grande 

relevância na absorção de nutrientes e água para o crescimento e desenvolvimento de plantas 

(BHOM, 1979). Em contrapartida, as raízes grossas estão relacionadas ao processo de 
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ancoragem e suporte, com menor participação na quantidade de absorção de água e nutrientes 

em relação às raízes finas (WILCOX et al., 2004). Nesse estudo, as raízes grossas tiveram 

menor participação nos tratamentos de U e controle, não diferindo apenas da U+0,64% B. O 

aumento de raízes grossas pela incorporação de inibidores da urease na U pode sugerir 

melhorias na condição de fertilidade solo.  

Teoricamente, plantas com maior comprimento de raízes apresentam maior 

capacidade de explorar e adquirir, por unidade de carbono investido, nutrientes e água no solo 

(BOUMA et al., 2001). Em geral, as gramíneas com raízes mais longas e finas apresentam 

menor requerimento nutricional externo para o máximo desenvolvimento, quando comparadas 

com espécies de sistema radicular menor e mais grosso (HILL et al., 2006). Com isso, plantas 

com maior desenvolvimento radicular em comprimento, área superfial e volume apresentam 

vantagem adaptativa em condições de baixa disponibilidade de nutrientes. Apesar do custo 

energético dispendido para aumento de eficiência de absorção, plantas com raízes mais finas 

geralmente apresentam características de genótipos ou espécies mais adaptadas a ambientes 

de baixa fertilidade e, muitas vezes, apresentam crescimento mais rápido (HODGE, 2004).  

Na segunda avaliação (VT), não houve diferenças significativas (p ≤ 0,10) entre 

tratamentos para comprimento, área superficial e volume de raízes (Tabela 3.5). Novamente, a 

diluição de efeito dos tratamentos provavelmente está associada às condições nutricionais das 

plantas em cada período, uma vez que alterações morfológicas do sistema radicular das 

plantas estão relacionadas aos fatores edáficos e, portanto, as modificações podem ocorrer 

com a disponibilidade e mobilidade de nutrientes ao solo (MARSCHNER, 2012). Com baixo 

suprimento de N pelas altas perdas de N-NH3, as adaptações morfológicas foram equiparadas 

entre os tratamentos, por meio de mecanismos que visaram produzir certo grau de 

compensação para o desbalanço nutricional (SOARES et al., 2009).  

Diversos estudos reportaram maior comprimento radicular específico de gramíneas 

em condições de baixa disponbilidade de nutrientes (LAVRES JUNIOR; MONTEIRO, 2003; 

HILL et al., 2006; BATISTA; MONTEIRO, 2006). O desenvolvimento de raízes finas e 

longas implicam em maior ciclagem de raízes e menor emissão de raízes mais grossas, o que 

pode ser desfavorável para situações em que a longevidade do sistema radicular é importante 

(HILL et al., 2006). 
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Tabela 3.5 - Comprimento (m), área superficial (cm
2
) e volume das raízes (cm

3
) de plantas de milho em classes 

de diâmetro e total, aos 61 dias após semeadura (VT). 

Fertilizante
1
 

Raiz muito fina Raiz fina Raiz Grossa 
Total de raiz 

(< 0,5 mm) (0,5 - 2,0 mm) (< 2,0 mm) 

 
Comprimento (m) 

U 379 ± 58 114 ± 13 7,2 ± 1,0 500 ± 70 

U + 0,40% B 320 ± 14 98 ± 8 7,5 ± 1,0 425 ± 13 

U + 0,52% B 413 ± 46 108 ± 10 6,9 ± 0,6 528 ± 55 

U + 0,64% B 359 ± 48 107 ± 15 7,4 ± 1,1 473 ± 62 

U + 0,88% B 467 ± 36 117 ± 5 8,6 ± 0,9 592 ± 40 

U + CuB 370 ± 46 111 ± 8 7,0 ± 0,2 488 ± 53 

U + NBPT 479 ± 42 130 ± 5 7,3 ± 0,7 616 ± 43 

Controle 381 ± 108 97 ± 17 9,1 ± 1,2 487 ± 124 

p>F 0,519 0,489 0,657 0,502 

CV 24,67 17,05 21,26 21,85 

 
Área Superficial (cm

2
) 

U 884 ± 118 941 ± 102 2058 ± 222 233 ± 27 

U + 0,40% B 756 ± 44 823 ± 81 1851 ± 93 271 ± 26 

U + 0,52% B 990 ± 115 868 ± 86 2087 ± 172 229 ± 24 

U + 0,64% B 838 ± 101 898 ± 160 1976 ± 240 239 ± 37 

U + 0,88% B 1085 ± 76 943 ± 38 2317 ± 126 289 ± 21 

U + CuB 876 ± 116 913 ± 72 2036 ± 171 247 ± 6 

U + NBPT 1101 ± 89 1042 ± 44 2380 ± 84 236 ± 17 

Controle 916 ± 262 785 ± 121 1969 ± 330 268 ± 47 

p>F 0,562 0,624 0,785 0,514 

CV 24,14 17,39 20,28 15,41 

 
Volume (cm

3
) 

U 66 ± 6 24 ± 2 3 ± 0,8 94 ± 9 

U + 0,40% B 62 ± 4 23 ± 3 4 ± 1,2 90 ± 8 

U + 0,52% B 67 ± 4 21 ± 2 3 ± 0,6 91 ± 5 

U + 0,64% B 64 ± 7 23 ± 2 3 ± 1,2 90 ± 9 

U + 0,88% B 75 ± 4 22 ± 1 3 ± 0,1 101 ± 3 

U + CuB 67 ± 5 23 ± 3 3 ± 0,3 93 ± 7 

U + NBPT 75 ± 1 25 ± 2 2 ± 0,3 102 ± 2 

Controle 65 ± 8 22 ± 1 5 ± 2,1 91 ± 5 

p>F 0,486 0,960 0,787 0,701 

CV 12,48 17,50 18,60 10,98 
1
U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) pelo tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com ácido 

bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, respectivamente; NBPT: tratamento com 0,053% de N-

(n-butil) triamida tiofosfórica. Médias seguidas de letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste LSD (P ≤ 

0,10). CV: coeficiente de variação (%). 
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O sistema radicular do milho pode sofrer modificações em reposta de alterações de 

dispnobilidade de água e nutrientes (LIU et al., 2005; VAMERALI et al., 2003). A 

plasticidade radicular está associada à cinética de absorção de nutrientes e água do meio, bem 

como às condições do solo para proliferação das raízes (ROBINSON, 2001). Dessa forma, 

segundo Bohm (1979), os estudos de crescimento radicular devem ser interpretados 

juntamente com fatores do solo que influenciam na distribuição de raízes, como a porosidade, 

densidade, pH, disponbilidade de nutrientes e água. 

 

3.3.4 Acúmulo de N e aproveitamento do N-fertilizante 

Houve diferenças entre os tratamentos em relação ao acúmulo de N em V8 (Figura 

3.6 A e C) e VT (Figura 3.6 B e D). Com exceção do órgão reprodutivo (OR) e raízes em VT, 

todas as demais partes de plantas de milho apresentaram diferenças na quantidade de N 

acumulada. Entretanto, frente à alta representatividade do compartimento folhas (equivalente 

a mais da metade do N total acumulado na planta) e à similaridade de resposta dos 

compartimentos da parte aérea (folha, colmo, bainha e OR), os compartimentos foram 

resumidos em valores acumulados de planta inteira (Figura 3.6 A e B), parte aérea (PA) e 

raízes (Figura 3.6 C e D). 

Independente do período de avaliação, o tratamento controle mostrou baixo acúmulo 

de N, resultante da reduzida disponibilidade de N nativo do solo. Com acréscimo de 206 mg 

N por planta entre os períodos, o acúmulo de N do controle foi inferior aos demais 

tratamentos em 54 e 28%, respectivamente, para V8 e VT. 

A redução drástica de N acumulado na ausência de adubação nitrogenda é explicada 

pela demanda nutricional do milho, que está compreendida entre o desenvolvimento 

vegetativo e até o enchimento de grãos. Apesar da cultura requerer quantidades menores do 

nutriente, o período crítico para demanda de N no milho está compreendido nos estádios 

iniciais, uma vez que o crescimento e desenvolvimento do radicular encontra-se limitado e, o 

potencial de rendimento é estabelecido (SANGOI; ERNANI; SILVA, 2007). Segundo 

Cantarella (1993), a absorção de N pelo milho é intensificada entre 40 a 60 dias após a 

emergência, o que representa em, aproximadamente, metade do N exigido pela cultura por 

todo o ciclo. 
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Figura 3.6 - Acúmulo de nitrogênio (mg planta
-1

) de plantas de milho em V8 (A e C) e VT (B e D), 

correspondentes respectivamente aos 52 e 61 dias após semeadura. Letras distintas dentro de cada 

compartimento vegetal diferem entre si pelo teste LSD (P ≤ 0,05). U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) 

pelo tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com ácido bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de 

B e Cu, respectivamente; NBPT: tratamento com 0,053% de N-(n-butil) triamida tiofosfórica. OR: órgão 

reprodutivo. 

 

Na primeira avaliação (V8), com exceção da U+052% B, o U+NBPT (2.173 mg N 

planta
-1

) foi o único fertilizante a diferir da U não tratada (1.392 mg N planta
-1

) para acúmulo 

de N. O maior desempenho do NBPT como inibidor de urease proporcionou um aumento de 

N de 36% (780 mg N planta
-1

), 37% (670 mg N planta
-1

) e 33% (111 mg N planta
-1

), para 

planta inteira, parte aérea e raízes, respectivamente, em relação à U sem inibidor. Esses 

resultados são contrários aos de Silva et al. (2011), que não reportaram diferenças entre a U e 

U+NBPT para acúmulo de N em grãos de milho, encontrando apenas resposta para doses 

crescentes do N em cobertura. Na mesma linha, Cancellier et al. (2016) não observaram 

diferenças para o acúmulo de N em grãos da cultura para fontes nitrogenadas “estabilizadas” e 

de liberação controlada, obtendo efeito positivo para doses de N.  
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Os fertilizantes recobertos com H3BO3 em maiores proporções (0,64% e 0,88% B) 

apresentaram acúmulos de N na parte aérea semelhantes ao U+NBPT. Estes resultados 

condizem com os obtidos na volatilização de NH3, confirmando que a mitigação das perdas 

oriundas da hidrólise enzimática e, consequetemente, a manutenção do N-amídico no solo 

pelos inibidores da urease, foram eventos que influenciaram no maior aproveitamento da 

adubação nitrogenada com ureia. Contrariamente ao obtido em casa de vegetação, ao avaliar 

proporções variadas de B e Cu no recobrimento da ureia, Silva (2016) não observou 

diferenças para acúmulo de N em parte aérea, grãos ou parte aérea+grãos, sob condições de 

campo.  

Diante da ausência de resposta para o acúmulo de N em estudos conduzidos em 

campo (SILVA et al., 2011; SILVA, 2016; CANCELLIER et al., 2016) , pode-se assumir que 

o efeito dos inibidores de urease são dependentes do potencial de fornecimento de N pelo 

solo. Especialmente em solos com alto teor de matéria orgânica e de elevado potencial de 

mineralização, a capacidade do solo em fornecer o nutriente aos vegetais pode ser aumentada, 

ocasionando maior disponibilização de N e, assim, a diluição do efeito do fertilizante. 

Na segunda avaliação (VT), foi possível verificar maiores diferenças de acúmulo de 

N entre os N-fertilizantes. Ainda que U+0,40% B (1.598 mg N planta
-1

) tenha diferido da U 

não tratada (1.337 mg N planta
-1

) em acúmulo total de N, quando observadas as quantidades 

acumuladas de N na parte aérea (Figura 3.6 D), o baixo acúmulo de N pela U recoberta com 

H3BO3 na menor dose de B (U+0,40% e U+CuB) torna-se evidenciado em comparação a U 

não tratada. Novamente, o recobrimento da U com maiores doses de H3BO3 (0,64 e 0,88% B) 

apresenta valores muito próximos em relação ao U+NBPT, não havendo diferenças 

estatísticas entre esses tratamentos. 

A redução do N acumulado nas plantas de milho em VT (61 DAS), quando 

comparada ao V8 (52 DAS), pode estar relacionada às mobilizações de N na planta que 

ocorrem na antese, levando a perdas de N pela parte aérea, especialmente em folhas 

senescentes. De acordo com Francis, Schepers e Sims (1997), ao atingir os estádios 

reprodutivos, as plantas de milho alteram o metabolismo do N e, ao quebrar compostos 

nitrogenados (proteínas e aminoácidos) durante a senescência e remobilização (RAVEN, 

1988; SOMMER; SCHJOERRING; DENMEAD, 2004), podem promover elevação das 

concentrações internas de NH3 e NH4
+
. Caso a NH3 no interior da planta não seja rapidamente 

assimilada, com o intuito de contornar o processo de toxidez pelo acúmulo de N-amoniacal, 

as quantidades excedentes de NH4
+
 podem ser liberadas para atmosfera por meio dos 

estômatos na forma de NH3, juntamente com a corrente transpiratória. Segundo Francis, 
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Schepers e Vigil (1993), as perdas de N pela parte aérea durante o período reprodutivo do 

milho podem alcançar proporções de 20% do total da aplicação do N-fertilizante, 

especialmente entre o período de início do enchimento de grãos (R2) e grãos maduros (R6), 

podendo atingir perdas variando de 45 a 81 kg N ha
-1

. As trocas gasosas de NH3 pelas folhas 

ocorrem por difusão, sendo a intensidade e o sentido (emissão e absorção) regulados pela 

concentração de NH3 da planta em relação a atmosfera (GESSLER; RIENKS; RENNEBERG, 

2002) e pelo ponto de compensação de NH3 da planta (FARQUHAR et al., 1980). Desse 

modo, o elevado ponto de compesação de NH3 da antese, especialmente das folhas mais 

velhas, possivelmente promoveu perdas de N e consequente redução do nutriente acumulado 

na parte aérea.   

Frente ao comportamento atípico do tratamento U+52% B para V8 e VT, pode-se 

inferir que ocorreram interferências além da casualidade. Essa hipótese é reforçada pela 

oscilação de resultados da caracterização do fertilizante, indicando possível alteração da 

homogeneidade do H3BO3 nos grânulos do lote. Desse modo, as variações observadas desse 

tratamento poderiam ser justificadas pela distribuição desigual do aditivo sobre a 
15

N-ureia. 

Mesmo com o aumento da disponibilidade de N proporcionado pelos inibidores de 

urease devido à redução de perdas da volatilização de NH3, diante da baixa variação para 

biomassa seca, a interpretação do aproveitamento nutricional por índices complementares 

(ANEXO B), como a eficiência de absorção (conteúdo total do nutriente na planta / biomassa 

seca de raiz) (SWIADER; CHYAN; FREIJI, 1994) e a eficiência de utilização (biomassa seca 

total / conteúdo total de nutriente na planta) (SIDDIQI; GLASS, 1981), tornaram-se inviáveis 

pelo acúmulo do nutriente ser menor do que o ganho em produção vegetal. 
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Tabela 3.6 - Nitrogênio na planta proveniente do fertilizante (NPPF) em % e mg por planta, e eficiência de uso de N-fertilizante (EUN-F), em %, nos compartimentos de folha, 

colmo, órgão reprodutivo (OR), parte aérea (PA), raiz e planta inteira (Total) de milho, aos 52 dias após semeadura (V8).  

Fertilizante
1
 Folha Bainha Colmo OR PA Raiz Total 

  --------------------------------------------------------------------------------------  NPPF (%) -------------------------------------------------------------------------------------  

U 40 ± 6 39 ± 3 41 ± 4 45 ± 2 c 41 ± 5 35 ± 1 40 ± 4 

U + 0,40% B 45 ± 5 47 ± 4 51 ± 5 56 ± 3 ab 46 ± 5 47 ± 4 46 ± 4 

U + 0,52% B 40 ± 6 40 ± 3 44 ± 3 54 ± 3 abc 42 ± 5 44 ± 1 42 ± 4 

U + 0,64% B 51 ± 3 52 ± 2 56 ± 2 62 ± 1 a 53 ± 2 46 ± 2 52 ± 2 

U + 0,88% B 44 ± 4 46 ± 5 50 ± 4 56 ± 5 ab 46 ± 4 42 ± 5 45 ± 4 

U + CuB 42 ± 5 39 ± 6 44 ± 4 52 ± 3 bc 43 ± 5 41 ± 2 43 ± 4 

U + NBPT 45 ± 2 50 ± 3 55 ± 3 62 ± 3 a 48 ± 2 49 ± 2 49 ± 2 

p>F 0,728 0,217 0,124 0,028 0,546 0,076 0,479 

  -------------------------------------------------------------------------------  NPPF (mg planta
-1

) ------------------------------------------------------------------------------- 

U 329 ± 27 c 48 ± 9 c 52 ± 2 c 33 ± 8 463 ± 28 c 79 ± 9 c 541 ± 23 c 

U + 0,40% B 430 ± 23 bc 64 ± 5 bc 73 ± 4 bc 47 ± 2 614 ± 19 bc 117 ± 10 bc 731 ± 29 bc 

U + 0,52% B 428 ± 7 bc 86 ± 9 ab 138 ± 21 ab 66 ± 8 718 ± 34 ab 141 ± 21 ab 859 ± 55 ab 

U + 0,64% B 493 ± 7 ab 72 ± 8 bc 105 ± 22 bc 48 ± 4 718 ± 24 ab 92 ± 8 c 810 ± 26 b 

U + 0,88% B 462 ± 46 ab 72 ± 2 bc 97 ± 14 bc 46 ± 9 677 ± 35 b 100 ± 18 bc 777 ± 53 b 

U + CuB 400 ± 18 bc 53 ± 2 c 73 ± 4 bc 44 ± 5 570 ± 9 bc 98 ± 9 bc 668 ± 2 bc 

U + NBPT 538 ± 58 a 103 ± 17 a 198 ± 64 a 58 ± 7 897 ± 143 a 166 ± 17 a 1063 ± 160 a 

p>F 0,017 0,016 0,040 0,098 0,009 0,015 0,009 

  ------------------------------------------------------------------------------------  EUN-F (%) ------------------------------------------------------------------------------------ 

U 14,1 ± 1,1 c 2,1 ± 0,4 c 2,2 ± 0,1 b 1,4 ± 0,3 19,8 ± 1,2 c 3,4 ± 0,4 c 23,1 ± 1,0 c 

U + 0,40% B 18,4 ± 1,0 bc 2,7 ± 0,2 bc 3,1 ± 0,2 bc 2,0 ± 0,1 26,3 ± 0,8 bc 5,0 ± 0,4 bc 31,2 ± 1,2 bc 

U + 0,52% B 18,3 ± 0,3 bc 3,7 ± 0,4 ab 5,9 ± 0,9 ab 2,8 ± 0,3 30,7 ± 1,4 ab 6,0 ± 0,9 ab 36,7 ± 2,3 ab 

U + 0,64% B 21,1 ± 0,3 ab 3,1 ± 0,3 bc 4,5 ± 0,9 bc 2,1 ± 0,2 30,7 ± 1,0 ab 3,9 ± 0,4 c 34,6 ± 1,1 b 

U + 0,88% B 19,7 ± 1,9 ab 3,1 ± 0,1 bc 4,1 ± 0,6 bc 2,0 ± 0,4 28,9 ± 1,5 b 4,3 ± 0,8 bc 33,2 ± 2,3 b 

U + CuB 17,1 ± 0,8 bc 2,2 ± 0,1 c 3,1 ± 0,2 bc 1,9 ± 0,2 24,4 ± 0,4 bc 4,2 ± 0,4 bc 28,6 ± 0,1 bc 

U + NBPT 23,0 ± 2,5 a 4,4 ± 0,7 a 8,5 ± 2,7 a 2,5 ± 0,3 38,3 ± 6,1 a 7,1 ± 0,7 a 45,4 ± 6,8 a 

p>F 0,017 0,016 0,040 0,098 0,009 0,015 0,009 
1
U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) pelo tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com ácido bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, 

respectivamente; NBPT: tratamento com 0,053% de N-(n-butil) triamida tiofosfórica. Médias seguidas de letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste LSD (P ≤ 0,05). CV: 

coeficiente de variação (%). 
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A eficiência de uso do N-fertilizante (EUN-F) foi diretamente afetada pelos 

fertilizantes “estabilizados” propostos nesse estudo. Em V8 (Tabela 3.6), o recobrimento com 

menor dose de H3BO3 (U+0,40% B e U+CuB) não influenciou a EUN-F (Tabela 3.6). As 

maiores doses de H3BO3 (0,64 e 0,88% B), mesmo apresentando desempenho inferior ao 

U+NBPT, proporcionaram aumento de, aproximadamente, 10,8% na EUN-F em relação a U 

não tratada.  

A EUN-F da U não tratada é compatível com os resultados obtidos por Gava et al. 

(2010). A partir do acúmulo de biomassa seca e nitrogênio pelo milho em função de doses de 

15
N-ureia, estes mesmos autores reportaram que, na maior dose aplicada (200 kg N ha

-1
), 

apenas 19% do N total acumulado na parte aérea do milho foi proveniente de N-fertilizante. 

Dessa forma, pode-se inferir que o potencial de mineralização do N-orgânico nativo do solo 

pode ser uma importante fonte de N para a cultura, especialmente em experimentos em campo 

(DUETE et al., 2008; GAVA et al., 2006). 

Diversos estudos reportaram que a eficiência de uso do fertilizante nitrogenado pelo 

milho  geralmente não ultrapassa 50% (GAVA et al., 2010; GAVA et al., 2006; DUETE et 

al., 2008; LARA-CABEZAS et al., 2000; COELHO et al., 1991), podendo ser menor quando 

comparada a maioria dos cereais, especialmente em condições com maiores pluviosidades e 

climas quentes, as quais potencializam as perdas de N no sistema (TRIVELIN et al., 2002; 

GHIBERTO et al., 2009). Estudos na região do Cerrado evidenciaram que a eficiência de uso 

de N  (EUN) máxima para milho pode ser inconstante, variando de 50% a 60% do total de N 

aplicado (COELHO et al., 1991; FERNANDES et al., 1999). 

Por ser um elemento exigido em grandes quantidades e com influência direta na 

produtividade da cultura, o manejo e recomendação de N são consideradas questões 

complexas no cultivo do milho, em virtude da multiplicidades de reações biológicas e 

químicas associadas à disponibilidade de N no sistema solo-planta (CANTARELLA; 

DUARTE, 2004). Além das condições edafoclimáticas, as variações na EUN-F pelo milho 

geralmente são dependentes de fatores como fonte de N (SILVA et al., 2011; LANGE; 

LARA-CABEZAS; TRIVELIN, 2010; LARA-CABEZAS; COUTO, 2007), dose de N 

(GAVA et al., 2010, DUETE et al., 2008), época e forma de aplicação dos fertilizantes 

(SCHONINGER, 2012; DUETE et al., 2008; LANGE; LARA-CABEZAS; TRIVELIN, 2010; 

LARA-CABEZAS; COUTO, 2007; LARA-CABEZAS et al., 2000). Além disso, seguindo as 

recomendações de N para cultura no sul do país (AMADO et al., 2006; FONTOURA; 

BAYER, 2009), o sistema de manejo empregado também pode afetar diretamente os valores 

da EUN-F pelo milho (GAVA et al., 2006). 
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Tabela 3.7 - Nitrogênio na planta proveniente do fertilizante (NPPF) em % e mg por planta, e eficiência de uso de N-fertilizante (EUN-F), em %, nos compartimentos de folha, 

colmo, órgão reprodutivo (OR), parte aérea (PA), raiz e planta inteira (Total) de milho, aos 61 dias após semeadura (VT).  

Fertilizante
1
 Folha Bainha Colmo OR PA Raiz Total 

  --------------------------------------------------------------------------------------  NPPF (%) -------------------------------------------------------------------------------------  

U 42 ± 5 37 ± 4 42 ± 4 43 ± 4 41 ± 4 33 ± 3 c 40 ± 4 

U + 0,40% B 49 ± 5 46 ± 4 49 ± 4 52 ± 4 49 ± 5 40 ± 3 bc 48 ± 5 

U + 0,52% B 53 ± 3 48 ± 2 50 ± 2 54 ± 3 52 ± 2 42 ± 2 ab 51 ± 2 

U + 0,64% B 48 ± 6 46 ± 5 51 ± 4 54 ± 5 49 ± 5 39 ± 4 bc 48 ± 5 

U + 0,88% B 53 ± 2 49 ± 2 53 ± 1 57 ± 1 53 ± 2 44 ± 1 ab 52 ± 1 

U + CuB 50 ± 1 47 ± 1 50 ± 1 54 ± 0 50 ± 1 42 ± 0 ab 49 ± 1 

U + NBPT 55 ± 3 55 ± 4 56 ± 3 63 ± 3 56 ± 3 48 ± 3 a 55 ± 3 

p>F 0,407 0,092 0,198 0,054 0,274 0,047 0,225 

  -------------------------------------------------------------------------------  NPPF (mg planta
-1

) ------------------------------------------------------------------------------- 

U 290 ± 3 c 53 ± 2 c 67 ± 1 e 75 ± 6 485 ± 10 c 46 ± 2 531 ± 12 c 

U + 0,40% B 431 ± 26 b 73 ± 3 bc 96 ± 2 bcd 92 ± 3 692 ± 30 b 63 ± 4 755 ± 32 b 

U + 0,52% B 398 ± 28 b 78 ± 3 bc 81 ± 3 de 83 ± 4 641 ± 32 b 58 ± 7 699 ± 37 bc 

U + 0,64% B 439 ± 23 b 85 ± 6 b 103 ± 6 abc 91 ± 15 719 ± 47 b 73 ± 24 792 ± 70 b 

U + 0,88% B 472 ± 6 ab 95 ± 2 b 109 ± 5 ab 90 ± 12 765 ± 16 ab 76 ± 6 841 ± 10 ab 

U + CuB 399 ± 22 b 72 ± 2 bc 86 ± 4 cde 92 ± 10 649 ± 35 b 65 ± 2 714 ± 35 b 

U + NBPT 535 ± 57 a 124 ± 22 a 121 ± 15 a 112 ± 13 892 ± 93 a 102 ± 16 993 ± 109 a 

p>F 0,003 0,004 0,002 0,224 0,002 0,103 0,003 

  ------------------------------------------------------------------------------------  EUN-F (%) ------------------------------------------------------------------------------------ 

U 12,4 ± 0,1 c 2,3 ± 0,1 c 2,9 ± 0,0 e 3,2 ± 0,2 20,7 ± 0,4 c 2,0 ± 0,1 22,7 ± 0,5 c 

U + 0,40% B 18,4 ± 1,1 b 3,1 ± 0,1 bc 4,1 ± 0,1 bcd 3,9 ± 0,1 29,6 ± 1,3 b 2,7 ± 0,1 32,3 ± 1,4 b 

U + 0,52% B 17,0 ± 1,2 b 3,3 ± 0,1 bc 3,5 ± 0,1 de 3,6 ± 0,2 27,4 ± 1,4 b 2,5 ± 0,3 29,9 ± 1,6 bc 

U + 0,64% B 18,8 ± 1,0 b 3,6 ± 0,2 b 4,4 ± 0,2 abc 3,9 ± 0,6 30,7 ± 2,0 b 3,1 ± 1,0 33,9 ± 3,0 b 

U + 0,88% B 20,2 ± 0,3 ab 4,1 ± 0,1 b 4,6 ± 0,2 ab 3,8 ± 0,5 32,7 ± 0,7 ab 3,3 ± 0,3 35,9 ± 0,4 ab 

U + CuB 17,1 ± 0,9 b 3,1 ± 0,1 bc 3,7 ± 0,2 cde 3,9 ± 0,4 27,7 ± 1,5 b 2,8 ± 0,1 30,5 ± 1,5 b 

U + NBPT 22,9 ± 2,5 a 5,3 ± 0,9 a 5,2 ± 0,7 a 4,8 ± 0,6 38,1 ± 4,0 a 4,4 ± 0,7 42,5 ± 4,6 a 

p>F 0,003 0,004 0,002 0,224 0,002 0,108 0,003 
1
U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) pelo tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com ácido bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, respectivamente; 

NBPT: tratamento com 0,053% de N-(n-butil) triamida tiofosfórica. Médias seguidas de letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste LSD (P ≤ 0,05). CV: coeficiente de 

variação (%). 
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Em VT (Tabela 3.7), o emprego de H3BO3 no recobrimento da U aumentou em torno 

de 10% a EUN-F da 
15

N-ureia aplicada, em relação à U não tratada. Quase 20% superior em 

EUN-F em comparação à U não tratada, o U+NBPT não diferiu da U recoberta com a maior 

dose de H3BO3 (U+0,88% B).  

Os resultados de N acumulado na parte aérea de plantas proveniente dos fertilizantes 

são semelhantes aos obtidos em campo. Ao comparar a recuperação de 
15

N-ureia no cultivo 

convencional e no sistema plantio direto, Gava et al. (2006) relataram que, em média, apenas 

25% do N total acumulado na parte aérea de plantas de milho foi proveniente do N-

fertilizante. Resultados similares também foram obtidos por Duete et al. (2008), LARA-

CABEZAS et al. (2000) e Coelho et al. (1991), que encontraram para a recuperação na parte 

aérea valores de 27, 24 e 31%, respectivamente.  

Segundo LARA-CABEZAS et al. (2000), as perdas gasosas de N por volatilização 

de NH3 e desnitrificação, a lixiviação e o escorrimento superficial, bem como a imobilização 

microbiana, são processos que, ocorrem simultaneamente e, geralmente, induzem a uma baixa 

EUN-F pela cultura do milho. Dentre esses processos, devido à manutenção controlada da 

umidade do solo, ausência de resíduos culturais e à restrição da mobilidade pelo cultivo em 

vaso, a aplicação superficial dos N-fertilizantes torna a volatilização de NH3 no processo mais 

limitante para EUN-F deste estudo. 

 

3.3.5 Balanço do 
15

N no sistema solo-planta  

Não foi verificada diferença entre tratamentos para as concentrações de N no solo 

(ANEXO A). Com valores compreendidos em torno de 3 a 4% (Figura 3.7), a baixa 

recuperação de 
15

N no solo entre V8 e VT confirma a baixa disponibilidade de N no sistema 

causada, muito provavelmente, pelas elevadas perdas ocorridas ao longo do período de 

condução experimento, indicando que boa parte do N-fertilizante disponível no solo foi 

aproveitado pelas plantas e determinado na primeira avaliação em V8. 
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Figura 3.7 - Balanço de nitrogênio no sistema solo-planta com aplicação em superfície de ureia tratada com 

ácido bórico, sulfato de cobre e N-(n-butil) triamida tiofosfórica, no cultivo de milho em condições controladas 

de casa de vegetação, aos 51 (V8) e 62 (VT) dias após a semeadura. Letras distintas diferem em recuperação 

solo+planta pelo teste LSD (P ≤ 0,05). U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) pelo tratamento com ácido 

bórico; CuB: tratamento com ácido bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, respectivamente; 

NBPT: tratamento com 0,053% de N-(n-butil) triamida tiofosfórica. 
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Na avaliação em V8, o recobrimento com a menor dose de B (U+0,40%B e U+CuB) 

não mostrou efeito na recuperação de N, pois não diferiu da U não tratada, tratamento esse 

que obteve menor recuperação no presente estudo (Figura 3.7). Ainda que inferior ao 

U+NBPT, a adição de H3BO3 em maiores proporções (0,64% e 0,88% B) aumentou, em 

média, 30% a recuperação do N-fertilizante no sistema solo-planta, em relação a U não 

tratada. O U+NBPT apresentou desempenho superior e comportamento destacado em relação 

aos demais tratamentos, reduzindo o N não recuperado entre valores de 11 a 23%. Com 

resposta atípica ao longo da primeira avaliação, o comportamento de U+0,52% em V8 foi 

desconsiderado, devendo a incoerência de resultados ser atribuída à casualidade ou menor 

homogeneidade do aditivo no recobrimento. 

Na avaliação em VT, os aditivos distinguiram categoricamente a recuperação de 
15

N 

entre fertilizantes (Figura 3.7). A adição de inibidores de urease aumentou de 7 a 20% a 

recuperação de N-ureia no sistema solo-planta. Embora os tratamentos com doses de H3BO3 

não tenham diferido entre si, o N recuperado na maior dose de H3BO3 foi similar ao obtido 

por U+NBPT. Mais uma vez, o balanço de 
15

N para U+0,40% B e U+CuB demonstrou que 

não houve qualquer efeito para adição de Cu no recobrimento de U. 

Com intuito de investigar a acurácia das perdasde N-NH3 quantificadas nesse estudo, 

foram correlacionados os dados de N não recuperado e a perdas acumuladas de N-NH3. 

Diante da alta correlação (r = 0,85; p <0,001), pode-se concluir que a avaliação qualitativa das 

perdas de N-NH3 é uma variável que se relaciona indiretamente à eficiência de uso do N-

fertilizante pelas plantas. 

Considerando a velocidade do vento como um dos principais fatores que regem o 

processo de volatilização de NH3 (SOMMER; JENSEN; SCHJOERRING, 1993; 

BOARETTO et al., 2013), a troca de ar promovida pelo sistema de ventilação da casa de 

vegetação pode ter resultado em baixa recuperação de 
15

N do sistema. Além de favorecer a 

volatilização pelo arraste físico forçado do ar, a corrente de ar criada pelos exaustores pode ter 

reduzido a absorção foliar pelas plantas do N-NH3 emitido ao ambiente e afetado a avaliação 

da volatilização, uma vez que diminui a eficiência de captação de NH3 pelos coletores.  

Em experimentos de casa de vegetação para quantificação de volatilização de NH3,  

Alves (2006) reportou perdas de N-NH3 com proporções similares (74% do N aplicado) pelo 

balanço de 
15

N. Como observado durante a condução desse estudo, no primeiro experimento 

conduzido pela autora, a mesma obteve elevadas perdas pela interferência do sistema de 

exaustão do ambiente, concluindo ser um fator responsável por aumentar a volatilização e 

prejudicar a quantificação do N-NH3 por distintas metodologias. 
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A estrutura arquitetônica entre as espécies (SOMMER; JENSEN; SCHJOERRING, 

1993) e, até mesmo, as variações de área foliar de uma mesma espécie vegetal (BOARETTO 

et al., 2013), são fatores que interferem no aproveitamento de N-fertilizante, pois alteram a 

capacidade de absorção de NH3 pelas folhas. Nesse sentido, a própria distribuição dos vasos 

sobre a bancada, mais espaçada para reduzir o autossombreamento entre plantas e, portanto, 

não representativa do dossel da cultura em condições normais de campo, pode ter contribuído 

para a baixa recuperação de N. Em condições naturais, ao limitar a passagem do vento, as 

culturas com dossel mais adensado promovem o aumento do tempo de residência do NH3 

próximo às folhas, podendo ocasionar menor dispersão do N-volatilizado para atmosfera e, 

assim, maior aproveitamento de N nessa forma (MARTHA JÚNIOR; TRIVELIN; CORSI, 

2009). 

Além dos fatores climáticos, as perdas por volatilização de NH3 no solo são afetadas 

diretamente pelo pH do solo (SANGOI et al., 2003; TASCA et al., 2011). Diferentemente de 

fertilizantes amoniacais de reação ácida ou neutra, que permanecem mais estáveis na forma 

iônica de NH4
+
, a ureia depende da hidrólise enzimática para liberação do N amoniacal. O 

consumo de protóns (H
+
) e a elevação do pH do solo ao redor dos grânulos pelo processo de 

hidrólise (KISSEL; CABRERA; FERGUSON, 1988), promovem o descolamento da reação 

de equilíbrio do N-amoniacal do solo para formação de NH3, mesmo em solos ácidos. 

Considerando a forma de aplicação dos fertilizantes e do aumento das doses para fins de 

experimentação em vaso, a aplicação em faixa dos N-fertilizantes é mais um ponto que 

contribuiu para perdas de N-NH3, uma vez que as aplicações localizadas tendem a manter o 

pH do solo mais elevado no local de concentração do fertilizante (CANTARELLA et al., 

2003; VITTI et al., 2007).  

O manejo de irrigação foi outro aspecto que favoreceu às elevadas perdas de 
15

N. A 

rega fora da faixa de aplicação do fertilizante favoreceu a volatilização de NH3, tanto pela não 

incorporação do fertilizante ao solo, quanto pelo aumento do potencial de evaporação de água 

no solo. Esse efeito é similar ao que ocorreria em condições de campo, quando precipitações 

insuficientes podem aumentar as perdas de NH3 ao fornecer a umidade necessária à hidrólise 

sem incorporação da U ao solo (FRENEY et al., 1994; LARA-CABEZAS; 

KORNDORRFER; MOTTA, 1997; DA ROS; AITA; GIACOMINI, 2005; FENILLI et al., 

2007). 

Normalmente, existe certo receio em se realizar a adubação nitrogenada em solos 

com umidade que favoreceria as perdas de NH3 por volatilização. De acordo com LARA-

CABEZAS, Trivelin e Boaretto (1992), a taxa de evaporação do solo é um elemento de maior 



81 

 

importância do que a umidade do solo em si, para definição do tempo adequado de aplicação 

de fertilizantes nitrogenados não incorporados, uma vez que arraste de vapor d’água é um 

aspecto que afeta diretamente o potencial de perdas de N-NH3 (LARA-CABEZAS; 

KORNDORRFER; MOTTA, 1997). Em condições de casa de vegetação, devido à 

manutenção da  umidade ambiente, o rápido secamento do solo, que em princípio reduziria ou 

interromperia o processo de hidrólise em condições naturais (CANTARELLA, 2007), não 

ocorreu e as condições favoráveis ao processo evaporativo do solo foram constantemente 

mantidas e, dessa forma, foram intensificadas as perdas.  

Apesar de ser um processo menos expressivo durante a nitrificação, a oxidação de 

NH4
+
 para NO2

-
 pode ocasionar a síntese de óxido nitroso (N2O), outra fonte de perda do 

sistema, por ação da redutase de nitrito ou dismutação química do nitroxil (NOH). Embora 

pouco explorado, esse mecanismo de perda de N do solo é um dos principais vias de emissão 

de N2O em solos aeróbicos adubados com fertilizantes amoniacais (BREMNER, 1997). 

Deve ser salientado que as trocas gasosas de N via foliar (absorção e emissão), 

especialmente no processo de remobilização ocorrido durante o experimento, evidenciado 

com a redução de acúmulo de N e o amarelecimento ascendente das folhas mais velhas em 

VT, não foram quantificadas e, podem ter subestimado a efiência de uso de N-fertilizante 

pelas plantas de milho. Desta forma, o N não recuperado no sistema não pode ser atribuído, 

somente, às perdas associadas diretamente ao solo, como a volatilização de NH3 e demais 

gases, na nitrificação e desnitrificação. 

 

3.3.6 Acúmulo de B e aproveitamento do B-fertilizante 

O B é um dos micronutrientes mais restritivos para produção vegetal (BROWN; 

SHELP, 1997). Além do importante papel que desempenha na síntese da parede celular e na 

integridade de membranas (CAKMAK; KURZ; MARSCHNER, 1995), o B apresenta atuação 

direta na atividade meristemática; metabolismo de carboidratos e fenóis; síntese de ácidos 

nucléicos e fitohormônios; germinação de grãos de pólen e crescimento do tubo polínico 

(MARCHSNER, 2012). Em plantas superiores, mais de 90% do B total está presente nas 

paredes celulares por complexações em configurações cis-diol, formadas por ligações 

cruzadas na pectina com cadeias de rhamnogalacturonana II, constituinte primário da parede 

celular de plantas superiores (O’NEILL et al., 1996).  
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Figura 3.8 - Acúmulo de boro (µg planta
-1

) de plantas de milho em V8 (A e C) e VT (B e D), correspondentes 

respectivamente aos 52 e 61 dias após semeadura. Letras distintas diferem pelo teste LSD (P ≤ 0,05). U: ureia 

não tratada; B: adição de boro (%) pelo tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com ácido bórico e 

sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, respectivamente; NBPT: tratamento com 0,053% de N-(n-butil) 

triamida tiofosfórica. OR: órgão reprodutivo. 

 

O acúmulo de B nas plantas de milho aumentou proporcionalmente às doses de 

H3BO3 no revestimento da U (Figura 3.8). Devido à mobilidade do micronutriente, o acúmulo 

de B nas raízes (Figura C e D) não seguiu a mesma distribuição do acumulado em planta 

inteira. Em VT, houve redução no acúmulo de B nas raízes para as menores doses de H3BO3 

(U+0,40%, U+CuB e U+0,52% B). Entretanto, a similaridade entre U+0,88% B e U+0,40% B 

e a ausência de sintoma visual de toxidez sugere que o possível consumo de luxo do 

micronutriente não tenha afetado os resultados desse experimento. 

A partir da avaliação de duas cultivares de arroz, Pavinato et al. (2009) também 

obtiveram resposta linear na concentração de B na parte aérea das plantas, com doses 

crescentes do micronutriente em solução nutritiva. Os mesmos autores relataram ainda 

aumento expressivo de raízes grossas e diminuição do comprimento de raízes, como 

características de toxidez severa de B nas plantas, diferentemente do observado por Fageria 

(2000) e do verificado no presente estudo. 
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A tolerância ao excesso de B varia amplamente entre as espécies e, até mesmo, entre 

genótipos da mesma espécie (MARSCHNER, 2012). Resultados de Fageria (2000) indicaram 

que as gramíneas, como o arroz e trigo, são mais eficientes no uso de B, do que as 

leguminosas, como feijão e soja. No mesmo estudo, os autores relataram que o milho foi mais 

responsivo à aplicação de B, sendo a necessidade de culturas em relação ao B aplicado, 

descrita pela seguinte ordem crescente: arroz < feijão < soja < milho. 

O acúmulo de B nos órgãos das plantas é definido especialmente pela taxa de 

transpiração da cultura. Na maioria das espécies vegetais, a concentração de B aumenta com o 

desenvolvimento foliar, sendo a concentração interior maior no ápice do que na base 

(BROWN e SHELP, 1997). Yamada e Lopes (1998) citaram que a baixa mobilidade do B nas 

plantas de milho é confirmada pelo maior teor de B em folhas velhas, em situações de 

deficiência do elemento. Com isso, os mesmos autores sugerem que o fornecimento de B para 

o milho deva ser realizado no solo para maior aproveitamento, uma vez que a aplicação foliar 

poderia ter efeito localizado e não suprir as exigências de novos tecidos em formação. 

A alta relação entre o  recobrimento da ureia com H3BO3 e o acúmulo de B na planta 

(Figura 3.9 A) pode ser associada à absorção facilitada do micronutriente, devido à 

movimentação do B por fluxo de massa, com equilíbrio entre as concentrações do nutriente na 

solução do solo e nas raízes das plantas. Apesar de haver divergências quanto à natureza de 

absorção de B (MALAVOLTA, VITTI, OLIVEIRA, 1997), a absorção passiva do mesmo é 

fundamentada pela difusão do H3BO3 não dissociado (sem carga) na bicamada lipídica da 

membrana, devido ao caráter lipofílico desse ácido e às mediações por canais e aquaporinas 

(DANNEL; PFEFFER; ROHMELD, 1997; DORDAS; BROWN, 2000; TYERMAN; 

NIEMIETZ; BRAMLEY, 2002). 

Com valores variando entre 21 e 27%, a recuperação aparente do B-fertilizante entre 

tratamentos foi significativa apenas em VT (Figura 3.9 B). Assim como o observado para o 

acúmulo de B, mediante a comparação entre U+0,40% B e U+CuB, o aproveitamento de B-

fertilizante aumentou em 5,4% com a adição de Cu no revestimento. De acordo com Favarin, 

Tezotto e Ragassi (2008), por não ser uma cultura que acumula grande quantidade de 

proteínas nos grãos, a resposta ao fornecimento de Cu pelo milho é alcançada, geralmente, 

somente com a maior entrada de N no sistema, ou em solos com teores muito limitantes do 

micronutriente. Nesses casos, o Cu deve ser aplicado, preferencialmente, via foliar (150 a 300 

g Cu ha
-1

). 
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Figura 3.9 - Acúmulo total de boro (A) e recuperação aparente do B-fertilizante (B) em plantas de milho, em 

função das doses de B empregadas no revestimento da ureia, aos 52 (V8) e 61 (VT) dias após semeadura. Letras 

iguais não diferem si pelo teste LSD (P ≤ 0,05). U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) pelo tratamento com 

ácido bórico; CuB: tratamento com ácido bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, 

respectivamente. 

 

A recuperação de B-fertilizante na planta pode estar relacionada a interação do 

elemento com solo, por meio de processos de adsorção e complexação pela fração coloidal 

(argila e matéria orgânica). Ao avaliar o efeito do B e sua influência na adubação nitrogenada, 

Dourado Neto et al. (2004) concluíram que doses crescentes de H3BO3 (1, 2, 4 e 8 kg B ha
-1

, 

mais controle) no sulco de semeadura não afetaram a produtividade de milho. Os mesmos 

autores sugeriram que a alta capacidade de adsorção do B ao solo e a elevada suscetibilidade à 

lixiviação da fonte podem ter causado redução de resposta à aplicação de B.  

 

3.4 Conclusões 

1. A adição de Cu ao recobrimento da U não apresenta efeito sobre a volatilização de 

NH3; 

2. O aumento da concentração de H3BO3 no recobrimento da U promove maior 

mitigação de perdas de NH3 por volatilização e aumenta o aproveitamento do N-

fertilizante; 

3. A maior dose de B (0,88% B) no recobrimento da U apresenta eficiência de uso de N-

fertilizante pelas plantas de milho similar ao uso de NBPT; 
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4. A ureia tratada com H3BO3 fornece B às plantas, ao mesmo tempo que otimiza a 

eficiência de uso do N-ureia; 

5. Em uma associação conjunta com H3BO3, o Cu pode ser reduzido ou dispensado do 

recobrimento da U por não influir na eficiência de uso do N-fertilizante.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Nitrogênio total (N-total) nitrogênio proveniente do fertilizante (NPF) e 

recuperação do N-fertilizante no solo com o cultivo de milho em condições 

controladas e a aplicação em superfície de ureia tratada com ácido bórico, sulfato de 

cobre e N-(n-butil) triamida tiofosfórica, aos 52 (V8) e 61 (VT) dias após a 

semeadura. 

Fertilizante
1
 

N-total NPF Recuperação 

(%) (g kg
-1 

solo) % mg kg
-1

 solo 

 V8 

U 0,79 ± 0,01 0,9 ± 0,1 6,9 ± 0,45 2,7 ± 0,2 

U + 0,48% B 0,77 ± 0,02 1,0 ± 0,1 7,7 ± 1,24 3,0 ± 0,5 

U + 0,60% B 0,76 ± 0,01 1,2 ± 0,2 9,3 ± 1,46 3,8 ± 0,6 

U + 0,72% B 0,81 ± 0,03 1,1 ± 0,1 8,8 ± 1,07 2,9 ± 0,1 

U + 0,96% B 0,71 ± 0,00 1,0 ± 0,2 7,4 ± 1,35 3,3 ± 0,4 

U + CuB 0,74 ± 0,02 1,0 ± 0,1 7,6 ± 0,81 3,1 ± 0,3 

U + NBPT 0,79 ± 0,04 1,2 ± 0,0 9,2 ± 0,69 3,7 ± 0,4 

Controle 0,73 ± 0,02 ND ND ND 

p>F 0,100 0,590 0,548 0,548 

CV 5,31 20,33 21,84 21,84 

 VT 

U 0,74 ± 0,03 0,9 ± 0,5 6,6 ± 0,27 2,7 ± 0,1 

U + 0,48% B 0,75 ± 0,03 1,0 ± 0,4 7,4 ± 0,27 3,0 ± 0,1 

U + 0,60% B 0,73 ± 0,01 1,3 ± 0,3 9,4 ± 1,05 3,8 ± 0,4 

U + 0,72% B 0,76 ± 0,03 0,9 ± 0,3 7,2 ± 0,37 2,9 ± 0,1 

U + 0,96% B 0,72 ± 0,01 1,1 ± 0,3 8,1 ± 1,01 3,3 ± 0,4 

U + CuB 0,73 ± 0,03 1,0 ± 0,4 7,5 ± 0,24 3,0 ± 0,1 

U + NBPT 0,74 ± 0,03 1,2 ± 0,3 8,8 ± 0,69 3,6 ± 0,3 

Controle 0,72 ± 0,02 ND ND ND 

p>F 0,814 0,168 0,138 0,138 

CV 5,00 17,15 15,08 15,08 
1
U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) pelo tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com ácido 

bórico e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, respectivamente; NBPT: tratamento com 0,053% de N-

(n-butil) triamida tiofosfórica. Médias seguidas de letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste LSD (P ≤ 

0,10). CV: coeficiente de variação (%). 
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ANEXO B. Eficiência de uso (EUN), eficiência de absorção (EAN) e eficiência de 

transporte (ETN) de nitrogênio pelo milho, a partir da aplicação em superfície de ureia 

tratada com ácido bórico, sulfato de cobre e N-(n-butil) triamida tiofosfórica, aos 52 

(V8) e 61 (VT) dias após a semeadura, sob condições controladas. 
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U: ureia não tratada; B: adição de boro (%) pelo tratamento com ácido bórico; CuB: tratamento com ácido bórico 

e sulfato de cobre com 0,40% e 0,15% de B e Cu, respectivamente; NBPT: tratamento com 0,053% de N-(n-

butil) triamida tiofosfórica. Letras distintas difere pelo teste LSD (P ≤ 0,05). 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A. Aplicação dos fertilizantes (a); preparo da solução ácida com indicador de pH (b); unidade experimental: câmara estática fechada 

com armadilha ácida para captura de N-NH3 (c); panorama geral do ambiente de experimentação com a disposição de blocos (d); troca de soluções 

dos coletores (e), término de coleta com unidades amostrais prontas para condicionamento (f). 

a b c 

d e f 
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APÊNDICE B. Granulação da 
15

N-ureia em prato rotativo (a); correção do solo e 

adubação de pré-semeadura (b); período de incubação do solo (c); período de emergência, 

aos 4 DAS (d); aplicação dos tratamentos, aos 18 DAS (e); unidade experimental e coletor 

aberto de N-NH3 (f); vista geral do experimento após tratamento; (g); dissolução dos 

grânulos, 1 DAAF (h). 

 

 

  
 

 
 

 
  

a b c 

d e f 

g h 
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APÊNDICE C. Vista geral do experimento aos 27 DAS (a); sintomas de deficiência de 

cálcio (b); irrigação dos vasos fora da faixa de aplicação dos fertilizantes (c); última 

aplicação de Ca, aos 32 DAS (d); danos foliares por inseto, aos 33 DAS (e); 

compartimentos vegetais de colmo, folha e bainha em V8; (f); folhas não expandidas e 

órgãos reprodutivos em V8 (g); raízes após lavagem (h).  

 

 

 

a b 

c d 

f g h 

e 
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APÊNDICE D. Comparação da parte aérea de plantas de milho entre tratamentos, de um mesmo bloco aos 51 DAS, dia anterior à colheita da 1
a
 

avalição.  

 

 

 

Controle U U + NBPT 

U U +0,40% B U + 0,52% B Controle U +0,40% B U + 0,88% B U U +0,40% B U + CuB 

U +0,64% B U + CuB U +0,52% B Controle U  U + 0,88% B 
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APÊNDICE E. Parte aérea de plantas de milho de um mesmo bloco aos 60 DAS, dia anterior à colheita da 2
a
 avalição. 

 

                                                                                     

                                                                                

Controle U U + 0,40% B U + 0,52% B 

U + 0,64% B U + 0,88% B U + CuB U + NBPT 




