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FONTE NITROGENADA DE LIBERAÇÃO LENTA NA 
CULTURA DO MILHO EM UM LATOSSOLO 
ARGILOSO NA REGIÃO DE MARACAJU EM MATO 
GROSSO DO SUL 

 

RESUMO 

Na produção de grãos na região Centro-Oeste do Brasil a cultura do milho 
tem destaque e a adubação nitrogenada desempenha papel fundamental. 
Com o objetivo de identificar a eficiência de duas fontes de N e a resposta a 
diferentes doses N na cultura do milho, conduziu-se um experimento na 
região de Maracaju em Mato Grosso do Sul com doses de nitrogênio (N) (0; 
50; 100; 150 e 200 kg ha-1 de N) utilizando as fontes uréia e uréia protegida (N 
de liberação lenta). Avaliaram-se os teores foliares, eficiência de uso do N e a 
produtividade de grãos da cultura do milho. Para a produção de grãos a 
uréia apresentou produtividade máxima com 159 kg ha-1 de N, enquanto o 
N de liberação com 212 kg ha-1 de N. Na comparação entre as fontes, o N de 
liberação lenta apresenta melhor eficiência do uso deste nutriente. 

Palavras-Chave: adubação; Zea mays L; perdas; eficiência. 

ABSTRACT 

In grain production in Central-West region of Brazil the culture of corn has 
featured and fertilization is need with nitrogen. In order to identify the 
efficiency of two sources of N and the response to different doses no culture 
of maize, conducted an experiment in Maracaju region in Mato Grosso do 
Sul, doses of nitrogen (N) (0; 50; 100; 150 and 200 kg ha-1 of N) using urea 
and urea protected sources (N slow release). It assessed the levels foliar N 
use efficiency and grain yield of maize. For the production of urea grains 
presented maximum productivity with 159 kg ha-1 of N, while no release 
with 212 kg ha-1 of N. A comparison of the fonts, N slow release introduces 
better efficiency from the use of this nutrient. 

Keywords: fertilization N; Zea mays; losses; efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos principais problemas do atual sistema de recomendação da adubação 

nitrogenada é que a determinação da quantidade de N a ser aplicada no milho é feita 

antes da semeadura, não ocorrendo o monitoramento deste elemento após a emergência. 

A variabilidade das condições edafoclimáticas, associada aos múltiplos processos que 

interferem na complexa dinâmica do N no solo (lixiviação, volatilização, imobilização, 

nitrificação, desnitrificação e mineralização) e na sua relação com a planta, podem 

ocasionar grandes modificações na disponibilidade e na necessidade deste nutriente 

durante a ontogenia da planta. Assim, o sistema vigente de recomendação pode 

subestimar ou superestimar a analise (RAMBO et al., 2004). 

Cantarella (2007) considera que o uso de fertilizantes nitrogenado de liberação 

lenta ou controlada tem como objetivo aumentar a eficiência do uso, que podem ser 

classificados em dois grupos: os formados por compostos de condensação da uréia e uréia 

formaldeído e os formados por produtos encapsulados ou recobertos. 

Bono et al. (2006) trabalhando com algodão e uma fonte de ureia recoberta por 

camada de amido verificaram que o produto foi mais eficiente em relação à ureia. Estes 

autores concluíram que o fertilizante ureia recoberta (N de liberação lenta) poderia ser 

aplicado todo no plantio, dispensando a adubação em cobertura. 

Setti et al. (2006), também trabalhando com ureia recoberta por camada de amido 

observaram que este tipo de fertilizante foi mais eficiente que a ureia sem cobertura na 

cultura do milho. Os autores verificaram que as produções de milho na dose parcelada de 

N de 60 kg ha-1 no plantio e 60 kg ha-1 em cobertura, foi semelhante a dose de 120 kg ha-1 

de N aplicada toda no plantio da ureia recoberta. 

Para Broch e Ranno (2008) a adubação nitrogenada em cobertura deverá ser 

realizada no máximo até o estádio V4 (4 folhas). Aplicação precoce é importante já que a 

definição do potencial produtivo da cultura se dá nesta fase e são necessárias condições 

adequadas de fornecimento de nitrogênio para o estabelecimento de altos potenciais 

produtivos. 

Malavolta et al. (1997) afirmam que o teor de N na folha é um parâmetro que 

pode ser utilizado como indicador do nível desse nutriente na planta. A diagnose foliar é 

um método de avaliação do estado nutricional das culturas em que se analisam 

determinadas folhas em períodos definidos do ciclo. 
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Cerrato e Blackmer (1991) relatam que o teor de N crítico na folha o índice do 

milho é de 21 (g kg-1). Já Malavolta (2006) considera teores foliares adequados valores 

entre 28 a 35 g kg-1 e Fontes (2001) valores de 27,5 g kg-1 como adequado. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência da ureia comum em relação a 

ureia recoberta com amido (N de liberação lenta) aplicado em cobertura na cultura do 

milho na região de Maracaju em Mato Grosso do Sul. 

2. MATERIAL E MÉTDOS 

O experimento foi conduzido na Fundação MS Para a Pesquisa e Difusão de Tecnologias 

Agropecuárias, localizada na estrada da Usina Velha, km 2, zona rural da cidade de 

Maracajú-MS, nas seguintes coordenadas geográficas 21º 36’58,22” Sul e 55º 07’53,67” 

Oeste. O solo foi classificado como Latossolo Vermelho Eutrófico, cujas características 

químicas e físicas apresentam-se na Tabela 1. 

Tabela 1. Características químicas e físicas da área do experimento, conforme Embrapa (1999).  

Amostra 

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

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

Acetato 
de cálcio Colorimetria

H20 CaCl2 mg dm-3 cmolc dm-3 g dm-3 

0 – 0,20 m 6,3 5,6 4 113 3,5 2,3 0,0 4,3 19,9 

0,2 a 0,4 m 6,1 5,6 0,5 50 2,8 1,6 0,0 3,6 16,7 

Amostra 
Argila Silte 

Areia 

Total Fina Média Grossa 

g kg-1 

0 – 0,20 m 390 388 222 78 58 86 

0,2 a 0,4 m 477 293 230 78 55 98 

Os tratamentos foram constituídos do fatorial entre doses de N (0, 50, 100, 150 e 

200 kg ha-1) e duas fontes, uréia com 45% de N e uréia recoberta com amido (N de 

liberação lenta) com 30% de N e com 5 repetições, totalizando 50 parcelas experimentais. 

Ar parcelas experimentais, com dimensões de 4 m de largura (5 linhas de plantio 

espaçadas de 0,80m) e 18 m de comprimento foram distribuídas no campo segundo o 

delineamento blocos casualisados. 

Em 01/11/2008 realizou-se a semeadura utilizando o híbrido AG 1551 YG na 

densidade de 5 sementes por metro linear e a adubação de plantio com 364 kg ha-1 do 

formulado 09-22-22 contendo 0,4%S, 0,5%Zn, 0,10%B, 0,24%Mn e 0,33%Cu, aplicado no 

sulco de plantio. 
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Aos 20 dias após a germinação, a cultura estava no estágio V3 (3 folhas 

totalmente expandidas) aplicou-se o N em cobertura de forma manual e a lanço nos 

conforme os respectivos tratamentos. 

As sementes, antes da semeadura, foram tratadas para controle das plantas 

daninhas e de pragas e doenças seguindo as recomendações da Fundação MS (2008). 

Quando a cultura estava em pleno florescimento, coletou-se amostras de folhas 

para determinação de nitrogênio conforme descrito em Malavolta (2004). As amostras 

coletadas foram secas em estufa com circulação de ar forçado a 65º C por 48 horas, moídas 

em moinho tipo Willye com peneira de aço inoxidável de 30 malhas por polegadas 

(0,30mm). O N do material seco e moído foi submetido à digestão via úmida sulfúrica e o 

N quantificado no estrato pelo método de Kjeldhal, conforme EMBRAPA (1999). 

A eficiência do N foi obtida em cada dose estudada, conforme expressão 

adaptada de Martha Júnior et al. (2007): 

 
100% x

testdaNuréiafontedaN
testdaNLentoNfontedaNdoNeficiência ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

=
 

A produtividade da cultura foi obtida, em 28 de março 2009, colhendo 

manualmente as espigas da parcela de três linhas centrais e cinco metros no centro da 

parcela. Após a colheita as espigas foram debulhadas em uma batedeira movida por trator 

e posteriormente pesadas e medido o teor de umidade. Em seguida os pesos da parcela 

foram ajustados para a umidade de 13%. 

A conversão do N em produtividade foi obtida pela diferença de produtividade 

da dose de N estudada com a dose 0, divido pelo N aplicado, obtendo assim kg de grãos 

por kg de N aplicado. 

Os dados foram submetidos a análise estatística para teste de variância e de 

regressão, nos procedimentos PROC GLM e PROC REG do aplicativo SAS (1993), 

considerando como causas de variação bloco, fontes, doses e a interação fonte x dose. Para 

doses foi realizado análise de regressão. 

No período experimental foram medidas as precipitações diárias, os quais 

encontram-se na Figura 1. 
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Figura 1. Precipitação em mm de chuva, ocorrida na área experimental na cultura do milho  
(acumulado durante o ciclo 461,6 mm). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A cultura do milho apresentou respostas significativas para os teores de N foliar e na 

produtividade de grãos, para as fontes e doses. A interação entre fontes e doses (Fonte × 

Dose) também foi significativa para os parâmetros estudados (Tabela 2). 

Tabela 2. Análise de variância para as características de N foliar e produtividade de grãos. 

CV GL QM N foliar  F QM Produtividade de grãos  F 

Bloco 4 3,45 1,56 ns 253.421,52 0,69ns 

Fontes 1 22,31 10,55** 631.224,42 4,51* 

Doses 4 42,291 19,95** 105.111,44 3,12* 

Fontes × Doses 5 21,10 12,11** 237.421,15 3,84** 

Coeficiente de variação 
(CV%) 8,76 14,24 

ns = não significativo * significativo a 5% ** significativo a 1% 
F = Estatísticas F da análise de variância, QM= quadrado médio da análise de variância 

Como a interação foi significativa a mesma foi desdobrada estudando fontes 

dentro das doses, através do regressões polinomial. O experimento apresentou 

coeficientes de variação baixos, ou seja, valores considerados aceitáveis para este tipo de 
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experimento. Como ocorreu a interação entre fontes e doses, houve o desdobramento, 

estudando doses dentro de cada fonte. 

Os teores foliares responderam significativamente para as doses de N aplicado 

em cobertura (P<0,01), independente das fontes (Figura 2). A ureia recoberta (N de 

liberação lenta) apresentou valor máximo de nitrogênio foliar (29,0 g kg-1) superior ao da 

uréia sem recobrimento (27,0 g kg-1) nas doses estudadas, evidenciando que o N por desta 

fonte foi mais efetivo. Tal fato é reforçado quando se compara os modelos matemáticos 

ajustados, a medida que a dose de N aumenta, a diferença dos teores foliares de N 

também aumenta em favor da uréia recoberta. Para estado nutricional adequado os teores 

foliares de N, segundo Malavolta (2006) e Fontes (2001) deveria ter valores acima de 27,0 g 

kg-1. Assim, a uréia recoberta precisou de 85 kg ha-1 para atingir este teor, enquanto que a 

uréia sem recobrimento precisou de 155 kg ha-1 de N (Figura 2). 

 
Figura 2. Teores foliares de nitrogênio na cultura do milho com de uréia recoberta  

(N de liberação lenta) e uréia sem recobrimento. 

O melhor do N pela fonte de uréia recoberta é verificada pela Figura 3, onde em 

todas as doses estudada o N de liberação lenta foi superior. Considerando todas as does, a 

eficiência da fonte ureia recoberta variou de 30 a 48%, com um valor médio de 42%. 
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Figura 3. Eficiência da utilização da ureia recoberta (N de liberação lenta) em relação a uréia sem 

recobrimento para doses aplicados em cobertura, nos teores foliares de N na cultura do milho. 

Na eficiência da uréia recoberta neste trabalho deve-se considerar, o regime 

hídrico do período experimental. Segundo Monteiro et al. (1996) o milho necessita no seu 

ciclo em torno de 600 mm sendo que no experimento decorrer do ensaio (Figura 1) a 

quantidade de chuva foi de 461,6 mm, ocorrendo uma estiagem de 35 dias após a 

germinação. Este fato pode ter proporcionado menor liberação de N da matéria orgânica e 

a cultura ficou mais depende do N dos fertilizantes, favorecendo assim o N de liberação 

lenta. Assim, em condições normais de umidade uma maior fornecimento de N da 

matéria orgânica do solo este valores de eficiência poderiam ser menores. 

A resposta máxima de produtividade de grãos ocorreu em 116 kg de N ha-1 e 128 

kg de N ha-1, respectivamente para uréia recoberta e uréia sem recobrimento (Figura 4). 

Estes valores reforçam os dados de Setti el al. (2006) e Bono (2006) que doses elevadas de 

N (acima de 100 kg ha-1) aplicada de uma única vez, a fonte de N de liberação lenta seria 

mais indicada. 
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Figura 4. Produtividade de grãos de milho em função de doses, com uréia recoberta  

(N de liberação lenta) e ureia sem recobrimento. 

A conversão de kg de N aplicado em kg de grão é observado na Figura 5, onde 

verificamos que até a dose 45 kg ha-1 de N o conversão é de 5,5 de kg de grão por kg de N, 

independente da fonte estudada. Após os 45 kg de N ha-1 as fontes apresentaram 

diferenciação, a uréia recoberta (N de liberação lenta) chegando a resposta máxima em 

112 kg ha-1 de N com 9,1 kg de grão para kg de N, e a uréia sem recobrimento chegando a 

resposta máxima com 103 kg ha-1 de N com 8,1 kg de grão para kg de N, o que reforça a 

idéia que a fonte de N de liberação lenta estaria sendo eficiente. 

 
Figura 5. Conversão de N aplicado em kg de grãos da uréia recoberta (N de liberação lenta)  

e uréia sem recobrimento aplicado em cobertura na cultura do milho. 

N de liberação lenta = -0,0007x2 + 0,1561x + 0,1993 R2= 0,96**
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4. CONCLUSÕES 

A uréia quando recoberta por camada de amido apresenta melhor eficiência de uso do N, 

quando comparada a uréia sem recobrimento. 

Doses elevada de N (acima de 100 kg ha-1) aplicada em cobertura de uma única 

vez na cultura do milho, a melhor opção seria o uso de uréia recoberta. 

Na cultura do milho na região de Maracaju em Mato Grosso do Sul, as doses de 

103 kg e 112 kg de N, aplicada em cobertura, respectivamente para uréia sem 

recobrimento e uréia recoberta, são as de máximas respostas técnicas para fertilizantes 

nitrogenados. 
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