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RESUMO
O estudo foi realizado na Fazenda Ouro Branco localizada no município de Maracajú, MS, na safra agrícola 2004/2005, 

e teve como objetivo avaliar a fonte alternativa de fertilizantes nitrogenados na cultura do algodão. O nitrogênio é um 

dos nutrientes mais importante para a cultura, necessário, principalmente, nas  fases vegetativa e de florescimento. 

Foram utilizadas duas fontes de fertilizantes nitrogenados: N-protegido (28% de N) e uréia (45%N),  aplicadas só no 

plantio, só em cobertura e parcelada parte no plantio e parte em cobertura. Os tratamentos constituíram um fatorial 

entre o modo de aplicação e fontes, 0-100, 20-80, 40-60, 60-40, 80-20 e 100-0, representando plantio e cobertura 

respectivamente. As parcelas experimentais foram constituída de quatro linhas de 5 m de comprimento, e consideradas 

como parcela útil as duas linhas centrais com 3 m de comprimento cada, apresentando uma densidade de 12 plantas 

por metro linear e espaçadas de 0,90 m. Os tratamentos foram distribuídos nas parcelas, segundo um delineamento 

de blocos casualizados com três repetições. A quantidade de N aplicado em cobertura foi efetuada nos 50 dias após 

a emergência, conforme o tratamento. A colheita efetuou-se aos 150 dias após a emergência, na qual obteve o peso 

do algodão em caroço. O tratamento 100-0 do N-protegido foi superior ao tratamento 100-0 da uréia e aos demais 

tratamentos com parcelamento do N. A aplicação de todo o N no plantio tem como benefício uma maior flexibilização 

no tempo de aplicação e redução dos custos de produção. 

Palavras-chave: Gossypium hirsutum L. N-protegido. Adubação nitrogenada. Época de aplicação.
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1  INTRODUÇÃO

O algodoeiro herbáceo (Gossypium 

hirsutum L.) é uma das plantas domesticadas mais 

importantes para a humanidade. Hoje, consome 

mais de 19 milhões de toneladas de fibra por 

ano, com produção quase igual ao consumo, e 

rendimento de 603 kg de fibra/ha (International 

Cotton Advisory Committee, 2002), com previsão 

de aumento do consumo em mais de 40% nos 

próximos vinte anos (Mariano, 1999), tendo somente 

a fibra, o principal produto do algodão, mais de 400 

aplicações industriais (CORRÊA, 1998). 

Entre os fatores de produção e insumos 

utilizados na cotonicultura, os fertilizantes 

assumem papel de destaque, por causa das 

respostas positivas da cultura, em especial quando 

cultivada em solos com problemas nutricionais 

(CORRÊA, 1998). 

Dentre os elementos químicos retirados 

do solo, o nitrogênio é o mais importante para 

as plantas crescerem e se desenvolverem e é 

o nutriente que, se disponível em quantidade 

e época adequadas, estimula o crescimento e 

o florescimento, aumenta a produtividade e a 

qualidade de fibra do algodoeiro. A CFSMG (1999) 

recomenda adubação de 20 kg de N no plantio e 

de 30 a 60 kg de N em cobertura. Em altas doses, 

a aplicação deve ser dividida em duas etapas, aos 

25 e 40 dias após emergência das plantas. Doses 

elevadas promovem o excessivo crescimento 

vegetativo em detrimento do crescimento 

reprodutivo (CARVALHO et al, 1999). 

Na prática de aplicação de nitrogênio 

em cobertura, ocorre o trânsito de máquinas e 

implementos agrícolas, e isto, além de aumentar 

os custos da cultura, pode disseminar doenças 

e pragas. Destaca-se também as dificuldades 

TABELA 1 - Análise química do solo

pH         P K+ Ca++ Mg++ Al3+ H++Al3+ MO

1:2,5 Mehlich-1 Extração por KCl / titulometria pH SMP Colorimetria

H20 CaCl2 mg/dm3 cmolc/dm3 g/dm3

6,75 6,09 10 225 6,00 3,00 0,0 2,45 22,0
TABELA 2 - Doses, fontes e modos de aplicação dos fertilizantes nitrogenados  utilizados no ensaio na Fazenda Ouro 

Branco, Maracaju, MS.

Tratamento Fonte
N plantio

kg/ha

N em cobertura

kg/ha 
1 Uréia 0 100

2 Uréia 20 80

3 Uréia 40 60

4 Uréia 60 40

5 Uréia 80 20

6 Uréia 100 0

7 N-Protegido 0 100

8 N-Protegido 20 80

9 N-Protegido 40 60

10 N-Protegido 60 40

11 N-Protegido 80 20

12 N-Protegido 100 0
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de aplicação do nitrogênio em grandes áreas de 

cultivo.  Essa adubação de cobertura com esse 

nutriente deve-se à dinâmica no solo e, como 

conseqüência, perdas por volatilização e lixiviação 

podem ocorrer (KIEHL, 1993). A perda por 

volatilização pode ocorrer na superfície do solo, 

principlamente quando utiliza a fonte nitrogenada 

uréia, que, segundo Sousa et al. (2003), podem 

ocorrer perdas de até 70%. 

As fontes de fertilizantes nitrogenados, 

tais como uréia e sulfato de amônio, são muito 

solúveis o que acelera os processos de perdas. 

O uso de uma fonte menos solúvel pode reduzir 

essas perdas.  O proteção do nitrogênio por 

uma cadeia carbonada  é o produto obtido pela 

extrusão de uma mistura de amido e uréia, sob 

condições de alta temperatura e pressão, levando 

à gelatinização do amido (BARTLEY; DOYOE, 

1975; TEIXEIRA et al., 1988).

2  MATERIAIS E MÉTODOS

O ensaio foi conduzido na Fazenda Ouro 

Branco, situada no município de Maracaju, MS, 

realizado em um Latossolo Vermelho distrófico. 

Na Tabela 1, encontra-se a análise química 

do solo da área experimental. A composição 

granulométrica é composta de 62% de argila, 15% 

de silte e 13%  de areia. A região apresenta uma 

precipitação média anual de 1.400 mm de chuva. 

Na área utilizou 1 t/ha  de calcário 

dolomítico,  1 t/ha  de gesso  e 1 t/ha de esterco 

de galinha, aplicados a lanço 60 dias antes da 

semeadura. Foi realizada uma adubação corretiva 

que constou da aplicação de 45 kg/ha de P2O5 

(superfosfato triplo) e 180 kg/ha de K2O (cloreto 

de potássio) e 2 kg/ha de boro (Borogran), também 

aplicados a lanço antes da semeadura.

Os tratamentos constituíram 100 kg/ha de 

N aplicados de diversas formas com duas fontes, 

uréia (45% N)  e N-protegido (28% N), conforme 

discriminados na Tabela 2. 

As parcelas experimentais foram constituídas 

de quatro linhas espaçadas de  0,9 m e com 5 m de 

comprimento (18 m2), sendo que a parcela útil foi as 

duas linhas centrais com 3 m de comprimento (5,4 

m2). Os tratamentos foram dispostos nas parcelas 

experimentais segundo um delineamento de blocos 

casualisados, com três repetições. 

A semeadura do experimento foi realizada 

no dia 15 de novembro de 2004, colocando-se 12 

sementes por metro linear de sulco da variedade 

Delta Opal, em sulcos abertos por semeadora de 

plantio direto.

TABELA 3 - Produção média  de algodão em caroço segundo fontes e forma de aplicação de fertilizantes

Aplicação Fontes
Média

Plantio Cobertura N-protegido Uréia

arroba/ha

0 100 203,8 c B 214,6 a A 209,2

20 80 217,0 b A 199,6 bc B 208,3

40 60 218,9 b A 217,1 a A 218,0

60 40 224,2 a A 194,0 c B 209,1

80 20 208,2 c A 203,2 b A 205,7

100 0 226,2 a A 218,3 a B 232,5

Média 216,4 207,1 213,8
Letras iguais e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Letras iguais e minúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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Na semeadura, utilizou para todas as 

parcelas, uma adubação básica de 187 kg/ha de 

P2O5 e 80 kg/ha  de K2O. 

A aplicação do adubo nitrogenado, no 

plantio, foi realizada com a adubação básica, de 

acordo com os respectivos tratamentos (Tabela 2). Já 

a aplicação do nitrogênio, em cobertura, ocorreu aos 

50 dias após a emergência, caracterizada pelo estádio 

fenológico B1, segundo Marur e Ruano (2004).

O controle fitossanitário constou de 

tratamento de sementes e controle integrado de 

pragas e doenças, conforme Santos (2001).

A produção foi avaliada aos 150 dias apos 

a emergência quando os capulhos se encontravam 

totalmente abertos, estádio C10 (MARUR; 

RUANO, 2004).

Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância, considerando como causa 

de variação: blocos, tratamentos, fontes, interação 

entre fonte e tratamento e resíduo. Para verificar os 

efeitos dos tratamentos aplicou-se o teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. Na análise estatística, 

utilizou o programa SAS no procedimento GLM.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito da interação entre fonte e 

tratamento (P>0,01). Na Tabela 3 encontram-se 

os valores de produtividade média de algodão em 

caroço, em função da fonte utilizada. Para a fonte 

N-protegido, o tratamento 100 – 0, onde todo o 

N (100 kg/ha) foi aplicado no sulco de plantio, 

mostrou-se superior aos demais tratamentos, com 

exceção do tratamento que parcelou 60 kg/ha de 

N no plantio e 40 kg/ha de N em cobertura. 

Zancanaro (2001) registra que não existe 

diferença na produção de algodão em pluma 

com o parcelamento do nitrogênio. Entretanto, 

Moraes e Bolonhezi (2001), também estudando 

o parcelamento da adubação nitrogenada em 

cobertura em duas épocas (40 e 63 dias após a 

emergência) na variedade Cd-403, concluíram que 

a dose 60 kg/ha de N em duas épocas propiciou 

melhor produtividade quando comparada em 

uma única aplicação. 

Junior et al. (2001), estudando doses e 

momentos de aplicação de adubo nitrogenado 

Gráfico 2 - Precipitações ocorridas no período de outubro de 2004 a abril de 2005 na  área experimental.



43O NITROGÊNIO PROTEGIDO COMO ALTERNATIVA DE FERTILIZANTE PARA O USO NO PLANTIO DA CULTURA DO ALGODÃO

Suplemento Ensaios e ci., Campo Grande, v. 10, n. 1, p. 39 - 45, abr. 2006

na variedade IAC-22, concluíram que não houve 

diferenças para os momentos das aplicações. 

Contudo, a dose 70 kg/ha de N aplicada aos 

40 dias após a emergência propiciou melhores 

produtividades. 

A dose de 100 kg/ha de N, aplicados no 

plantio, tanto na forma de N-protegido como uréia 

proporcionou melhor produtividade, obtendo-se 

226,2 e 218,3 @/ha, respectivamente. Na comparação 

dessa dose e do modo de aplicação, o N-protegido 

apresentou produtividade superior à uréia.

Para a fonte de N-protegido, houve 

uma tendência de aumento de produtividade à 

medida que a dose  de plantio aumentava, com 

exceção da dose  80 -20,  conforme pode ser 

observado na Gráfico 1. Esse resultado mostra 

que o N dessa fonte apresenta uma liberação mais 

lenta, justificando  a melhor produção para o N-

protegido aplicado todo no plantio. Esse produto 

está envolvido por uma cadeia de carbono de 

origem amilácea, o que propicia uma liberação 

mais lenta do N, evitando perdas por lixiviação 

e volatilização, proporcionando um melhor 

aproveitamento do N pela cultura.

Isto resulta na possibilidade  de sua 

aplicação total no momento da semeadura, dando 

opção ao produtor de uma maior flexibilização no 

uso dessa fonte nitrogenada. A aplicação de todo 

o N na semeadura proporciona uma redução do 

custo de produção da cultura pela eliminação das 

operações de aplicação em cobertura.  
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Gráfico 1 - Quantidade, fonte de adubo e média 
de produção de algodão em caroço no 
experimento de Maracaju, MS (@ / ha).

Para a fonte uréia, aplicada totalmente 

na semeadura (100-0), totalmente em cobertura 

(0-100) e parcelada (40-60), a produtividade 

foi superior aos demais tratamentos. Esta fonte 

nitrogenada tem rápida liberação do N amoniacal, 

quando não ocorre restrição de umidade no solo 

(KYELH, 1993). 

Os resultados da fonte uréia não 

demonstraram respostas lineares, em função dos 

tratamentos nas condições do estudo, conforme 

podem ser observadas no Gráfico 1.

Provavelmente, essa fonte possui 

características diferentes da fonte N-protegido. 

Tobal et al. (2001) discutem em seu trabalho que, 

ao utilizar a fonte uréia, não obtiveram resultados 

de incremento de produtividade, pois durante 

a condução do experimento ocorreu um déficit 

hídrico após a cobertura dessa fonte. 

Um ponto que deve ser considerado é a 

condição climática ocorrida na área experimental. 

As precipitações foram irregulares, totalizando 572 

mm no ciclo da cultura (Gráfico 2), ocasionando 

interferência nas fases de botão floral e formação 

de maçãs. 

Ao analisarmos a média das fontes 

e modos de aplicação da dose de 100 kg/ha 

de N, verifica-se que o nitrogênio aplicado na 
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semeadura para as duas fontes nitrogenadas foi a 

forma de aplicação que maior produtividade de 

algodão proporcionou. Ao comparar as fontes, o 

N-protegido produziu 7,9 @/ha a mais do que 

a uréia, resultando em uma receita maior em 

R$106,65/ha (valor da arroba em R$13,50) 

Outra vantagem observada é a 

possibilidade de redução de custo de produção da 

cultura, pois o N-protegido aplicado totalmente no 

plantio elimina os custos decorrentes da aplicação 

em cobertura fracionada em pelo menos duas 

aplicações, conforme as recomendações técnicas 

preconizadas para a cultura do algodoeiro.

4  CONCLUSÕES

  a) Com o uso da fonte N-protegido, 

o nitrogênio requerido pela cultura 

do algodão pode ser todo aplicado 

no momento da semeadura.

  b) O uso do N-protegido 

proporciona uma redução dos custos 

de produção da cultura do algodão 

pela eliminação das operações de 

aplicação do N em cobertura.
ABSTRACT
The  study go executed in farm  white gold located in 
country of Maracajú –  MS, in crop agricultural  2004/
2005, what had how objective evaluate the source  
alternative of nitrogen fertilizer in culture of cotton. The 
nitrogen is an nutrient necessary to period vegetative 
and the flowering. Went used two source of nitrogen 
fertilizer; N-protected (28% of N) and urea (45% of N) 
applied alone in seeds alone in cover and part parcel in 
seeds and part in cover. This treatment went constituted 
of factorial between mode of application and sources, 0-
100, 20-80, 40-60, 60-40, 80-20 e 100-0 representing 
seeds and cover respectively. The plots experimental 
went  constituent of four line with five meters of  length 
and plot useful the two line middle with three meters. 
Each plot useful have 12 plant of lineal meters and sparse 
of 0,90 m. The delimitation experimental  block random 
with three repetition. The  amount of N applied in cover 
go  complete at the 50 day after the emergence of 

seeds,  conform treatments. The crop effectuate after the 
period of  150 day.  The treatment 100-0 of N-protected 
go  superior that treatment 100-0 with urea and too 
much where have parcel of N. The application of  N 
total in seeds have how advantage in larger flexibility in 
application of N and   reduction that production costs.
Keyword: Gossypium hirsutum, N-protected, nitrogen 
fertilizer,  period of application
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