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RESUMO 

 

O nitrogênio (N) é um elemento essencial às plantas e tem grande influência no 

rendimento da cultura do milho. O N presente nas plantas é encontrado em diversas 

moléculas de compostos orgânicos, como aminoácidos e proteínas, sendo ainda ativador 

de enzimas para realização de processos vitais da planta, como síntese de proteínas, 

absorção iônica, fotossíntese, respiração, multiplicação e diferenciação celular, além de 

fazer parte da molécula de clorofila. O nitrogênio tem efeitos diretos no crescimento e 

desenvolvimento da planta de milho, o que afeta sua produtividade. Diversos fatores 

influenciam  os resultados da adubação nitrogenada, devendo ser considerados antes de 

se recomendar a adubação. Além das fontes, devem ser consideradas as condições de 

solo e clima, principalmente temperatura e umidade, sistema de cultivo, época de 

semeadura, híbridos de boa resposta à adubação nitrogenada, época e modo de aplicação 

e aspectos econômicos. Dentre todos esses aspectos, o presente trabalho teve como 

objetivo realizar uma revisão de literatura sobre as principais fontes de nitrogênio 

aplicadas na cultura do milho no Brasil. 

Palavras-chave: Adubação nitrogenada, ureia, sulfato de amônio. 

 

ABSTRACT 

Nitrogen (N) is an essential element to plants and has great influence on income of the 

crop. The N present in plants is found on various molecules of organic compounds, as 

amino acids and proteins, still being activator of enzymes for realization of vital 

processes of plant, like protein synthesis, ionic absorption, photosynthesis, respiration, 

multiplication and cell differentiation, besides it do part of chlorophyll molecule. 

Nitrogen has direct effects on growth and development of the plant, which affects your 

productivity. Several factors should be analyzed before performing the nitrogen 

fertilization of recommendation. Should be considered the soil conditions, cultivation 

system, sowing time, hybrid of good response to nitrogen fertilization, time of 

application, application mode, sources and economic aspects. This way, the present 

work aimed to carry out a literature review on the principal sources of nitrogen applied 

in maize crop. 

Keywords: Nitrogen fertilization, urea, ammonium sulfate.
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1 INTRODUÇÃO 

O nitrogênio é um elemento fundamental para o desenvolvimento das plantas, 

por participar da composição dos aminoácidos, proteínas, ácidos nucléicos, clorofila e 

muitas enzimas essenciais para o estímulo ao crescimento e desenvolvimento da parte 

aérea e do sistema radicular das plantas (MALAVOLTA, 2006). Porém, o nitrogênio é 

um elemento muito complexo e de difícil manejo nos sistemas de produção agrícola 

devido às diversas reações químicas e biológicas que ele sofre no ambiente. O uso 

racional da adubação nitrogenada é essencial, não somente para aumentar a eficiência 

de recuperação, mas também para aumentar a produtividade da cultura e diminuir o 

custo de produção (FAGERIA et al., 2007). 

O manejo do nitrogênio tem sido uma das práticas agrícolas mais estudadas, 

visando maximizar a eficiência de seu uso. Estes estudos são de grande importância, 

pois a maior parte do nitrogênio presente no solo se encontra na forma orgânica 

(MALAVOLTA, 2006), devendo ser mineralizado, antes de ser absorvido pelos 

vegetais. 

Segundo CANTARELLA (2007), no Brasil os fertilizantes nitrogenados mais 

utilizados são ureia, nitrato de amônio e o sulfato de amônio. No entanto, a principal 

fonte de nitrogênio no Brasil ainda é a ureia, que é um fertilizante sólido granulado com 

concentração aproximada entre 43 e 46% de nitrogênio, na forma amídica. A ureia 

apresenta diversas vantagens, dentre elas, sua elevada concentração de N, possui menor 

custo de fabricação, transporte, armazenagem, aplicação, alta solubilidade, baixa 

corrosividade e facilidade de mistura com outras fontes.  

Em contrapartida ela apresenta alta higroscopicidade e maior susceptibilidade à 

volatilização. A ureia é obtida a partir da reação da NH3 com o principal subproduto da 

sua elaboração, o CO2, com a vantagem de reduzir seu custo de produção, além de não 

envolver reações com ácidos, que requerem materiais e equipamentos especiais 

(CANTARELLA, 2007). 

O nitrato de amônio é um fertilizante nitrogenado que tem ganhado mercado no 

Brasil nos últimos anos, principalmente em função da redução do seu custo. Ele possui 

de 30 a 33% de N, sendo metade do N, na forma amoniacal e metade na forma nítrica. É 

fabricado a partir da mistura de amônia com ácido nítrico. O nitrato de amônio tem 

como principal vantagem o fato de apresentar baixa volatilização, pois sua dissolução 

não altera o pH nas imediações dos grânulos. Como desvantagem, ele pode apresentar 
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maiores perdas por lixiviação, por ficar prontamente disponível na solução do solo, 

além de apresentar maior higroscopicidade do que a ureia e ter a possibilidade de 

incendiar ou se tornar explosivo (ERNANI, 2003), quando puro. 

O sulfato de amônio é um dos mais antigos fertilizantes nitrogenados, 

provavelmente por ser um subproduto de algumas indústrias químicas e metalúrgicas. 

Sua baixa atratividade no mercado se dá principalmente em função de seu alto preço por 

unidade de N, devido sua baixa concentração de nitrogênio, aproximadamente 20%. 

Além disso, ele apresenta um alto poder acidificante do solo. Sua produção é através da 

combinação de amônia com ácido sulfúrico. As vantagens do sulfato de amônio incluem 

a baixa higroscopicidade e a presença de enxofre (ERNANI, 2003). Pensando-se no 

enxofre, atualmente há fontes mais atrativas comercialmente para a cultura do milho, a 

exemplo do gesso agrícola. 

Em termos de consumo de fertilizantes no Brasil, a cultura do milho consome 

cerca de 17% dos fertilizantes comercializados no País. Em termos gerais, o Brasil é o 

quarto maior consumidor de fertilizantes no mundo (IFA, 2013), que está diretamente 

ligado à extensa produção agropecuária e à baixa eficiência de utilização de fertilizantes 

pelas culturas.  

De acordo com dados da Associação Nacional da Difusão de Adubos (ANDA, 

2015), a produção nacional de fertilizantes do período janeiro-abril de 2015 foi de 2.913 

mil toneladas, contra 2.687 mil toneladas do mesmo período do ano anterior, 

representando aumento de 8,4%. Ainda que o Brasil apresente um aumento na produção 

de fertilizantes, continua sendo um dos maiores importadores do mundo. Dessa forma, 

devem ser buscadas estratégias para aumentar a eficiência dos fertilizantes no País. 

No Brasil, a adubação nitrogenada em cobertura na cultura do milho é realizada 

principalmente com uréia aplicada a lanço e sem incorporação. Esta forma de aplicação 

contribui, para o aumento das perdas por volatilização, visto que a uréia tem uma 

higroscopicidade alta. Aproximadamente 50% do N aplicado na forma de uréia sobre o 

solo, pode ser perdida por volatilização de amônia em até quatro dias (TASCA et al., 

2011). 

Apesar de a incorporação ser tecnicamente vantajosa na minimização da 

volatilização de NH3, outros aspectos devem ser considerados, como seu alto custo e 

baixo rendimento operacional (FONTOURA e BAYER, 2010). 

Varias estratégias estão sendo desenvolvidas com o objetivo de minimizar as 

perdas de nitrogênio e aumentar sua eficiência. Dentre estas estratégias desenvolvidas, 
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incluem-se o uso de inibidores de urease (N-(n-butil) tiofosfóricotriamida, NBPT) e de 

nitrificação, a adição de compostos acidificantes e  dutos de uréia, a incorporação de 

ureia ao solo e o uso de ureia revestida com polímeros ou gel também conhecidos como 

fertilizantes de libertação lenta ou controlada (CANTARELLA, 2007). O presente 

trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre as fontes de 

fertilizantes nitrogenados disponíveis e mais utilizados para a adubação da cultura do 

milho no Brasil. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 FONTES DE NITROGÊNIO 

Os principais adubos nitrogenados são obtidos através do N disponível na 

atmosfera e do H (hidrogênio), o qual é obtido utilizando energia da queima de 

combustíveis fósseis, em geral a partir de gás natural e óleo (CANTARELLA, 2007). 

Cerca de 1,2 a 1,8 % do consumo de energia fóssil no mundo é para a produção de 

fertilizantes nitrogenados (LAGREID et al., 1999). No Brasil os fertilizantes 

nitrogenados mais utilizados são ureia, nitrato de amônio e o sulfato de amônio 

(CANTARELLA, 2007). 

2.1.1 UREIA 

A ureia é um dos fertilizantes nitrogenados mais utilizados na agricultura, 

devido ao seu menor custo relativo e alta solubilidade em água. Quando aplicada ao 

solo é transformada em amônio pela ação da enzima urease, a qual é produzida pelos 

microorganismos encontrados em quase todos os solos. No entanto, quando a ureia é 

aplicada ao solo sem incorporação, ocorrem altas perdas de nitrogênio para a atmosfera 

sob a forma de amônia, contribuindo para menor eficiência no seu aproveitamento 

(SILVA et al., 2012). 

A ureia tem como vantagem alta concentração de nitrogênio, fácil manuseio, 

menor custo por kg de nitrogênio, causando menor acidificação quando comparado com 

o sulfato de amônio. Porém pode apresentar elevadas perdas de nitrogênio por 

volatilização (PRIMAVESI et al., 2004). 

 As perdas de N por volatilização de amônia após a aplicação de uréia sobre a 

superfície do solo variam desde valores baixos (menores que 5 %) até quantidades 

extremamente altas (próximo de 50% ou mais), de acordo com características 

específicas de cada solo e das condições climáticas no dia da aplicação. Fatores como 
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baixa umidade do solo, temperaturas atmosféricas altas, dias de muito vento, e solos 

com baixa capacidade de troca de cátions (CTC) e pH próximo de 7,0, maximizam sua 

perda (ERNANI, 2003). 

Outro aspecto negativo que a ureia pode apresentar é a possibilidade de 

prejudicar a germinação das sementes e o desenvolvimento inicial de plântulas, quando 

aplicada em dose elevada próximo das sementes, em conseqüência da liberação de 

amônia e  nitrito (HORN et al., 2003). 

A ureia está sujeita a perdas por lixiviação por ser um composto de alta 

solubilidade em água e não-iônico, portanto, fracamente adsorvido aos colóides do solo. 

A taxa de lixiviação da ureia, embora alta, ainda é menor que a do nitrato. A menos que 

chova intensamente nos dias posteriores a sua aplicação, a lixiviação tem baixa 

importância, pois a ureia é normalmente hidrolisada em poucos dias, produzindo 

amônio, o qual fica retido às cargas negativas dos colóides do solo (CANTARELLA, 

2007). 

2.1.2 UREIA PROTEGIDA  

Devido às possibilidades de perdas de N por volatilização, a indústria buscou 

formas para minimizá-la. Uma delas é o tratamento prévio da ureia com inibidores de 

urease, os quais proporcionam diminuição nas perdas de NH3 por volatilização. Atuam 

ocupando o sítio ativo da enzima urease, que é a responsável pela hidrólise da molécula. 

O atraso na hidrólise da ureia reduz a concentração de NH3 próxima da superfície do 

solo, o que reduz o potencial de volatilização e aumenta a possibilidade da chuva 

incorporar a ureia no perfil do solo (OKUMURA e MARIANO, 2012). 

Dentre os produtos testados para oferecer essa proteção à ureia, o NBPT [N-(n-

butil) tiofosfórico triamida] tem demonstrado boa eficiência na redução das perdas. O 

inibidor depende das condições climáticas. Quando a precipitação é suficiente para 

incorporar a ureia ao solo, em um intervalo de 3 - 7 dias após a adubação é a condição 

que mais favorece a eficiência do NBPT em reduzir as perdas por volatilização de NH3. 

Porém, mesmo na ausência de chuvas, alguma redução na volatilização pode ser 

observada (CANTARELLA e MARCELINO, 2007). Entretanto, não se pode presumir 

que uma redução da volatilização de NH3 se traduzirá em um aumento no rendimento 

agrícola, em decorrência da produtividade da cultura ser influenciada por diversos 

outros fatores, além da nutrição por N. 
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A utilização de ácido bórico e sulfato de cobre para reduzir as perdas por 

volatilização também é uma alternativa utilizada e é possível devido ao efeito da 

inibição do sítio ativo da urease por cátions bivalentes, se destacando o cobre. O boro 

pode funcionar como inibidor não competitivo da urease, fixando o nitrogênio 

(WATSON, 2000). FARIA et al. (2013), avaliaram o efeito da adição de cobre mais 

ácido bórico e enxofre à ureia e relataram que a adição desses nutrientes demonstrou ser 

eficiente em diminuir perdas de nitrogênio amoniacal em dois cultivos de milho. 

Resultados semelhantes foram obtidos por NASCIMENTO et al. (2013), em áreas de 

cultivo de cana de açúcar. 

2.1.3 UREIA DE LIBERAÇÃO LENTA OU CONTROLADA 

Atualmente no mercado, existem diversos tipos de fertilizantes conhecidos como 

fertilizantes de eficiência aprimorada ou fertilizantes especiais. Esses tipos de 

fertilizantes são descritos como fertilizantes de liberação lenta ou controlada. Existem 

também os fertilizantes estabilizados, que são associados com inibidores de urease e 

nitrificação para minimizar as perdas de nitrogênio (TRENKEL, 2010).  

Estes fertilizantes podem reduzir os custos de produção e diminuir os impactos 

ambientais, devido ao seu melhor aproveitamento reduzindo perdas por volatilização e 

lixiviação (VALDERRAMA et al., 2009). 

 Dentre os vários tipos de fertilizantes nitrogenados de liberação lenta 

encontrados no mercado, os mais comuns são aqueles cuja liberação é retardada por 

recobrimento ou encapsulamento com diversos tipos de materiais. Destacam entre eles, 

os fertilizantes formados por grânulos recobertos por polímeros orgânicos 

termoplásticos ou resinas, ou com materiais inorgânicos, tal como enxofre elementar 

(SHAVIV, 2005). Embora exista, não é muito comum o uso de fertilizantes 

encapsulados com materiais hidrofóbicos, como borracha e poliolefinas, ou hidrofílicos, 

os quais reduzem a taxa de dissolução do fertilizante e sua consequente liberação para o 

solo (CANTARELLA, 2007).  

O produto mais conhecido, com mais de 30 anos no mercado de fertilizantes de 

liberação lenta é a ureia recoberta com enxofre. Esta fonte consiste em grânulos de ureia 

revestidos com enxofre elementar e uma cera que serve como selante para recobrir 

fendas no revestimento de enxofre. (SHAVIV, 2005).  

Segundo TRENKEL (1997), o padrão de liberação desses fertilizantes depende 

da qualidade do recobrimento, e a velocidade de liberação é variável entre produtos 
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buscando atender as necessidades da cultura alvo. Ao contrário da ureia recoberta com 

enxofre, a liberação do N dos fertilizantes recobertos com polímeros é pouco afetado 

pelas características do solo, mas depende da temperatura presente no solo e da 

permeabilidade da água no material de recobrimento. 

Uma tecnologia desenvolvida e utilizada no Brasil é a tecnologia chamada 

"KIMCOAT", que consiste no revestimento da ureia por três camadas de polímeros que 

atuam na redução de perdas por volatilização da amônia (REIS JÚNIOR, 2007). 

PEREIRA et al. (2009) observaram que o uso da tecnologia de revestimento por 

polímeros promoveu redução de 21% na taxa de volatilização de amônia acumulada em 

onze dias, na dose de 80 kg ha
-1

 de N. 

O uso de fertilizantes nitrogenados de liberação lenta ou controlada para culturas 

anuais é mais avançado no Japão, na cultura do arroz, cuja produção é altamente 

subsidiada. No Brasil um dos grandes problemas dos fertilizantes de liberação lenta ou 

controlada é seu alto custo, sendo pouco competitivos para as culturas anuais como 

milho, o qual possui baixo valor agregado (IFA, 2000).  As taxas de liberação do 

nutriente e as necessidades da cultura devem ser conhecidas, para que não ocorra 

incompatibilidade entre o uso destes fertilizantes e a demanda da planta (VIAPIANA, 

2014). 

2.1.4 NITRATO DE AMÔNIO 

O nitrato de amônio contém 33% de N, sendo a metade na forma nítrica e 

metade na forma amoniacal. No Brasil, sua produção, transporte e estocagem são 

controlados pelo governo, por ser também utilizado para a produção de explosivos 

(CANTARELLA, 2007). É também um fertilizante que tem perdas de N por 

volatilização muito baixa, não comprometendo sua utilização (MESQUITA, 2007). 

   2.1.5 SULFATO DE AMÔNIO 

O sulfato de amônio contém cerca de 21% de N na forma amoniacal, porém, 

possui maior custo por unidade de N em relação a ureia ou o nitrato de amônio. Além 

disso, tem baixa disponibilidade de adubo na forma granulada, o que reduz sua demanda 

(CANTARELLA, 2007). 

O sulfato de amônio também é tido como a fonte nitrogenada de maior 

capacidade de acidificação do solo, disponível no mercado, como recentemente foi 

demonstrado por ABREU (2011). Por outro lado, essa desvantagem pode ser vantajosa 

em áreas cultivadas sob solos alcalinos e/ou com utilização de águas ricas em 
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carbonatos, como ocorre em alguns locais do nordeste brasileiro e norte de Minas 

Gerais. 

A maior acidez causada pelo sulfato de amônio, comparado à ureia ocorre 

porque o N-amoniacal do sulfato de amônio está prontamente sujeito à reação de 

nitrificação, diferente da ureia, que ao ser aplicada se encontra na forma amídica e ainda 

precisa ser hidrolisada para sofrer o processo. Na reação de nitrificação dois mols de H
+
 

são liberados para cada mol NH4
+
 oxidado (CANTARELLA, 2007). 

2.1.6. OUTRAS FONTES 

No Brasil, embora em menor quantidade quando comparados à ureia, sulfato de 

amônio e o nitrato de amônio, outras fontes de N também são utilizadas na agricultura. 

Entre elas, podem ser citados o nitrato de sódio, nitrato de potássio, nitrocálcio e o uram 

(dissolução de ureia e nitrato de amônio em água) (CANTARELLA, 2007).  

Embora o MAP (fosfato monoamônico) e DAP (fosfato diamônico) sejam fontes 

preferenciais de fósforo, devido à alta concentração nesse nutriente, também são uma 

alternativa complementar para o fornecimento de nitrogênio para as culturas, 

apresentando de 9 a 11% e 16 a 20%  de N em sua composição, respectivamente. 

Atualmente essas fontes vem sendo muito utilizadas em adubação de base para diversas 

culturas de grãos, sendo as principais fontes do N aplicadas na semeadura em várias 

regiões do Brasil. 

3 CARACTERÍSTICAS DOS FERTILIZANTES NITROGENADOS 

 O conhecimento das principais características dos fertilizantes nitrogenados é de 

grande importância, para melhorar o manejo, evitar perdas e aumentar produtividade. 

Dentre estas características, destacam o potencial de volatilização e higroscopicidade 

das fontes, como pode ser mostrado na Tabela 1. Ressalta também que todos os 

fertilizantes nitrogenados utilizados no Brasil são solúveis em água.  
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Tabela 1: Características dos principais adubos nitrogenados. 

Fertilizante 
Solubilidade em 

água 

Potencial de 

volatilização 

*URc (%) 

Ureia solúvel alto 75,2 

Nitrato de 

amônio 
solúvel baixo 

59,4 

Sulfato de 

amônio 
solúvel baixo 

79,2 

Nitrocálcio solúvel baixo 46,7 

DAP solúvel baixo 82,9 

MAP solúvel baixo 91,6 

FONTE: Adaptado de MALAVOLTA et al. (2000). * URc = umidade relativa crítica do ar a 

uma temperatura de 30°C. 

3.1 HIGROSCOPICIDADE e POTENCIAL DE VOLATILIZAÇÃO  

Higroscopicidade consiste na tendência que os materiais apresentam em 

absorver água do ar atmosférico. É uma das características físico-químicas mais 

importantes dos fertilizantes sólidos, que é expressa pela umidade relativa crítica (URc), 

a qual é definida como a umidade relativa do ar máxima em que o produto pode ser 

exposto sem absorver umidade (ALCARDE, 2007).  

Fertilizantes úmidos ou os que tendem a absorver a água do ar causam sérios 

problemas de manuseio, escoamento no momento da sua aplicação, tendência ao 

empedramento, diminuição no teor de nutrientes. Tendo como consequência perdas 

econômicas (ALCARDE et al.,1992). 

Existem meios de se prevenir ou minimizar os efeitos da higroscopicidade dos 

fertilizantes, como o aumento do tamanho do grânulo, o revestimento dos grânulos com 

materiais que impeçam a absorção de umidade e principalmente condições adequadas 

de armazenamento (ALCARDE et al.,1992). 

Entre os três fertilizantes nitrogenados mais utilizados no Brasil (ureia, sulfato 

de amônio e nitrato de amônio), aquele com maior higroscopicidade é o nitrato (Tabela 

1). Dessa forma, se por um lado é um dos fertilizantes com menor potencial de 

volatilização, por outro tem grande potencial de absorção de água em épocas de maior 

umidade relativa do ar (meses do verão). 

A volatilização é definida como o processo de perda de nitrogênio na forma 

gasosa. No Brasil, as perdas ocorrem em sua maioria na forma de amônia, apesar de 

também existir perdas gasosas de N2, NO e N2O. As perdas do nitrogênio por 

volatilização, em geral são muito altas e sua intensidade depende de muitos fatores 
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(MIKKELSEN, 2009) como temperatura, dias de muitos ventos, CTC do solo, pH do 

solo, natureza do fertilizante e formas de aplicação, por exemplo. Existem outras 

práticas para reduzí-la, como aplicação em solos úmidos, e com previsões seguras de 

chuvas, enterrio do adubo, como será discutido nos próximos itens. 

4 FORMAS DE APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO NA CULTURA DO MILHO 

Dentre os aspectos mais importantes quando se fala sobre a adubação 

nitrogenada, a época e forma de aplicação são aspectos relevantes para o sucesso da 

lavoura. Durante o processo de escolha da fonte nitrogenada, o critério a se utilizar é o 

que apresenta melhor desempenho (PORTUGAL, 2012). 

A crescente preocupação com a poluição do meio ambiente, proveniente do 

manejo inadequado de fertilizantes nitrogenados, especialmente a poluição dos recursos 

hídricos por nitrato e da atmosfera por óxido nitroso, tem estimulado a busca de 

sistemas de manejo que aumentem a eficiência da adubação, com melhor 

aproveitamento do nitrogênio pelo milho (DUETE et al., 2009). 

Acreditava-se que para nutrientes com alta mobilidade no solo, como o 

nitrogênio, os métodos de aplicação teriam baixa influência na eficiência agronômica 

dos fertilizantes nitrogenados. No entanto, como as fontes de nitrogênio apresentam 

fórmulas químicas diferentes, trabalhos têm mostrado que o método de aplicação tem 

influência significativa na eficiência agronômica (COELHO, 2010). 

A aplicação de N em pré-semeadura é muito comum no sistema de plantio direto 

(SPD), em sucessão a outras gramíneas. Esse tipo de aplicação aumenta o rendimento 

operacional e proporciona maior flexibilidade para a distribuição do nitrogênio. Embora 

apresente algumas vantagens, a aplicação em uma única época pode resultar no acúmulo 

de nitrato no solo nos estádios iniciais de desenvolvimento do milho (BASSO e 

CARETTA, 2000), podendo ser perdido por lixiviação, dependendo do tipo de solo e 

clima da região.  

No Brasil, a aplicação simultânea com a semeadura tem se restringido a 

pequenas doses, geralmente variando de 30 a 50 kg/ha. As razões para isso incluem 

evitar o excesso de sais no sulco de semeadura, perdas por lixiviação e a baixa demanda 

inicial por nitrogênio pelo milho. Por outro lado, segundo SOUZA et al. (2011), a 

antecipação de toda a adubação nitrogenada na semeadura não diferiu 

significativamente para produtividade de grãos de milho, em relação à aplicação de 
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nitrogênio em cobertura em Latossolo vermelho distrófico com elevado teor de argila, 

utilizando sulfonitrato de amônio, sultato de amônio e ureia.  

CASAGRANDE e FORNASIERI FILHO (2002), também não verificaram 

diferença na produtividade de grãos de milho quando o nitrogênio na forma de ureia foi 

todo aplicado na semeadura ou todo em cobertura, em um solo de textura argilosa. ROS 

et al. (2003), também não constataram diferença significativa entre a aplicação total de 

nitrogênio na forma de sulfato de amônio na semeadura ou em cobertura para 

produtividade de grãos de milho em sistema plantio direto em solos com alto teor de 

argila. 

Apesar de as exigências nutricionais serem menores nos estádios iniciais de 

crescimento, algumas pesquisas indicam que altas concentrações de N na zona radicular 

são benéficas para promover o rápido crescimento inicial da planta e o aumento da 

produtividade. Segundo YAMADA (2000), o milho mostrou respostas positivas com a 

aplicação de 80 kg de nitrogênio no sulco de semeadura, na forma de uréia. Segundo 

SCHONINGER et al. (2012), a aplicação de todo o nitrogênio na semeadura diminuiu a 

população final de plantas, porém não afetou a produtividade de grãos de milho. Porém 

em determinadas condições, a produtividade de milho com aumento da dose de N 

aplicada na semeadura pode sofrer redução. Por exemplo, pela toxidez que a amônia 

pode causar quando em excesso no sulco de semeadura, provocando problemas na 

germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas (CANTARELLA, 2007). 

A aplicação de N em cobertura em diferentes estádios fenológicos do milho tem 

sido a recomendação tradicional para as épocas de aplicação de N e que tem 

apresentado maior eficiência, podendo ser recomendada para todas as situações, 

independente das condições de solo e clima. Entretanto, para um manejo adequado do 

fertilizante nitrogenado, é importante observar as exigências deste nutriente durante o 

desenvolvimento da cultura do milho (COELHO, 2010).  

Como já mencionado, as perdas do nitrogênio por volatilização são muito 

comuns, principalmente quando o fertilizante utilizado é a uréia, e mais agravada 

quando sua aplicação é feita a lanço. Várias pesquisas realizadas mostraram que em 

SPD, quando a uréia é deixada sobre a palhada, as perdas de N podem chegar a valores 

muito altos, mesmo com o uso de irrigação após adubação. As perdas por volatilização 

são descritas na literatura desde próximo de zero até quase 100% (MIKKELSEN, 2009). 

TASCA et al. (2011), em experimentos realizados em laboratório, obtiveram perdas 

máximas de 50% do N aplicado em condições mais favoráveis à volatilização. SANGOI 
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et al. (2003) obtiveram perdas do N aplicado na forma de ureia entre 0,3 e 64% em dois 

solos com diferentes teores de argila e matéria orgânica, sob condições de laboratório.  

No SPD, a aplicação de N fertilizante em pré-semeadura para o cultivo de milho 

na região dos cerrados representa uma prática arriscada, pois devido a alta intensidade 

de chuvas, pode acarretar perdas do nutriente por lixiviação e volatilização (LARA 

CABEZAS et al. 1997), tendo como consequência diminuição de produtividade. LARA 

CABEZAS et al. (2004) relataram que os fatores a ser considerados no manejo da 

adubação nitrogenada do milho, para as condições do cerrado são as condições 

edafoclimáticas locais, acúmulo de palha na superfície, teor de matéria orgânica do solo 

e tempo de adoção do SPD.  

Segundo CANTARELLA (2007), a incorporação da ureia no solo é a principal 

forma de minimizar perdas para a maioria dos solos está entre 5 e 10 cm. O uso de ureia 

protegida tem sido uma estratégia comprovada pela pesquisa para reduzir as perdas de 

N por volatilização, conforme demonstrado por diversos autores (OKUMURA e 

MARIANO, 2012; CANTARELLA e MARCELINO, 2007; TRENKEL, 2010; 

VALDERRAMA et al., 2009). 

Outra forma de contornar estes problemas é através da mistura entre 

fertilizantes. Alguns estudos mostraram que a mistura de uréia + cloreto de potássio 

(KCl), além de resultar num composto mais estável, aumenta o rendimento e reduz 

perdas por volatilização de N. Em algumas situações o percentual de perdas pode ser 

reduzido de 40% para 5%, quando o KCl é adicionado à ureia (YAMADA, 2000). 

A escolha da forma e da época de aplicação deve ser baseada em vários aspectos 

como características do solo, características do fertilizante, época de semeadura, doses a 

serem aplicadas e no uso de irrigação.  O nitrogênio é um elemento muito dinâmico no 

solo, influenciado por fatores climáticos e físicos do solo. A fonte a ser utilizada, a 

forma e a época da utilização pode variar para cada situação. 

5 USO DE FONTES NITROGENADAS NA PRODUTIVIDADE DO MILHO 

O balanço nutricional interfere na produção do milho, na atividade de 

microorganismos e na melhoria da qualidade do solo (OKUMURA et al., 2013). Dentre 

os nutrientes, o nitrogênio é o mais requerido pela cultura do milho e possui importantes 

funções no metabolismo da planta, como constituinte de proteínas, enzimas, coenzimas, 

ácidos nucléicos, citocromos, clorofila e atua diretamente na expansão e divisão celular 

(MARSCHNER, 2011).  
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O manejo da adubação nitrogenada deve suprir a demanda da planta nos 

períodos críticos, maximizar a percentagem de recuperação do nitrogênio e minimizar o 

impacto no ambiente pela redução de perdas (FERNANDES e LIBARDI, 2007). Dessa 

forma, é importante saber a época em que o nutriente é mais exigido pela cultura, 

permitindo assim, corrigir as deficiências que possam ocorrer no desenvolvimento das 

plantas.  

A adubação nitrogenada é a que mais influencia na produtividade do milho, visto 

que os solos não suprem a demanda da cultura por nitrogênio, ao longo do ciclo de 

desenvolvimento da planta (PÖTTKER e WIETHÖLTER, 2004). Em média, para a 

produção de uma tonelada de grãos, a cultura acumula em sua parte aérea 28 kg ha
-1

 de 

N e exportam nos grãos em torno de 60%, ou seja, 17 kg ha
-1

 de N (CANTARELLA, 

2007). 

O fertilizante aplicado ao solo é, também, envolvido nas várias reações do 

nitrogênio no solo. Por isso, é muito difícil determinar a quantidade de nitrogênio que o 

milho necessita para atingir uma produção alta, pois sua disponibilidade no solo é um 

processo dinâmico e varia com as mudanças no teor de umidade e temperatura do solo, 

tipo de fertilizante, ocorrência de doenças, pragas e plantas daninhas e práticas de 

manejo da cultura. Assim, as recomendações de adubação são sempre uma aproximação 

de acordo com a produtividade esperada, pois não é possível obter um valor exato para 

aplicação (CANTARELLA, 2007). 

A aplicação do fertilizante altera a quantidade de nitrogênio disponível, 

favorecendo a mineralização da matéria orgânica do solo, com consequente aumento do 

nitrogênio disponível para as plantas (MALAVOLTA, 1976). 

A adubação com N em cobertura nos estágios V4 a V6 (planta com quatro a seis 

folhas expandidas) é essencial. Nesta fase ocorrem as diferenciações das várias partes 

da planta e a definição de sua produção potencial, como número de fileiras de grãos, 

grãos por fileira e tamanho de espiga. Também nesse estádio se inicia o processo de 

diferenciação floral, o qual se origina os primórdios da panícula e da espiga, bem como 

define o potencial de produção. Assim, a ocorrência de deficiência de nitrogênio nesta 

fase reduz o número de óvulos nos primórdios da espiga (FANCELLI e DOURADO 

NETO, 2000). 

De acordo com VALDERRAMA et al. (2011), trabalhando com o efeito de 

doses de N na cultura do milho, verificaram que aplicação de 120 kg ha
-1

 de N 

proporcionou a maior produtividade de grãos. SORATTO et al. (2011), estudando doses 
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crescentes de nitrogênio, verificaram aumento da produtividade do milho até a dose de 

124 kg ha
-1

 de N. SOUZA et al. (2011), observaram um aumento linear na 

produtividade com o acréscimo das doses de N, sendo que a dose de 120 kg ha
-1

 

proporcionou o maior incremento na produtividade. SILVA et al. (2012) encontraram 

acréscimo na produtividade do milho, com o aumento das dose de N na cultura do 

milho, demonstrando que a quantidade de N exerce influencia na produtividade. 

Como cada uma das fontes de nitrogênio disponíveis no mercado apresentam 

vantagens e desvantagens, a escolha da fonte deve ser feita com critérios, pois cada uma 

se comporta de forma diferente de acordo principalmente com o clima, solo, cultura e 

manejo da propriedade. A escolha correta da fonte irá refletir diretamente nos ganhos de 

produtividade para o milho e, consequentemente, aumentar a receita do produtor rural 

através da minimização dos custos com adubação nitrogenada.  

No Brasil, a fonte de nitrogênio mais utilizada ainda é a uréia, devido 

principalmente à sua alta concentração de N em comparação com outras fontes 

disponíveis no mercado, o que reduz seu custo de transporte e aplicação. 

 

6 CONSIDERAÇÕES  

A adubação nitrogenada é uma prática muito complexa, pois existem diferentes 

tipos de manejo e produtos diferenciados que podem ser utilizados. A eficiência de cada 

um é variável, pois dependem de inúmeros fatores físicos, químicos e biológicos e até 

mesmo da natureza do fertilizante. Com o intuito de aumentar a produtividade da 

cultura do milho, é necessária a contínua busca por alternativas que possam aumentar a 

eficiência dos fertilizantes nitrogenados, através de tecnologias que possam viabilizar 

economicamente a sua utilização pelos produtores rurais. 

 

REFERÊNCIAS 

ABREU, F. R. M. ; SIQUEIRA, F. C. J. ; OLIVEIRA, B. M.; SILVA, M. A. S.; 

CARVALHO, M. T. M.. Dinâmica do nitrato, amônio e potencial hidrogeniônico em 

resposta a diferentes fontes de nitrogênio na cultura do feijoeiro comum irrigado em 

spd. In: 10º CONAFE - Congresso Nacional de Pesquisa de Feijão, 2011, Goiânia. 10º 

CONAFE - Congresso Nacional de Pesquisa de Feijão, 2011. 

ALCARDE, J. C.; MALAVOLTA, E.; BORGES, A. L.; MUNIZ, A. S.; VELOSO, C. 

A.; FABRÍCIO, A. C.; VIEGAS, de J. M. Avaliação da higroscopicidade de 

fertilizantes e corretivos. Scientia Agrícola, Piracicaba-SP, p. 137-144, 1992. 



20 
 

 

ALCARDE, C. J. Fertilizantes. In: NOVAIS, R. F. et al. Fertilidade do solo. Viçosa, 

MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2007.740p. 

ANDA (Associação Nacional para Difusão de Adubos). Mercado de fertilizantes, 

Janeiro-Abril /2015. São Paulo, 2015. 

BASSO, C. J.; CARETTA, C. A. manejo do nitrogênio no milho em sucessão a plantas 

de cobertura de solo, sob plantio direto. Revista Brasileira de Ciência de Solo, 

Campinas, v. 24, p. 905-915, 2000. 

CANTARELLA, H.; MARCELINO, R. Uso de inibidor de uréase para aumentar a 

eficiência da ureia. In: Simpósio sobre informações recentes para otimização da 

produção agrícola, 2007, Piracicaba. Anais. Piracicaba: IAC, 2007. 1 CD-ROM. 19p. 

CANTARELLA, H. Nitrogênio. In: NOVAIS, R.F.; ALVAREZ V., V.H; FONTES, 

R.L.F.; CATARUTTI, R.B.; NEVES, J.C.L. Fertilidade do Solo. Sociedade Brasileira 

de Ciência do Solo, 2007. 1017p. 

CASAGRANDE, J.R.R.; FORNASIERI FILHO, D. Adubação nitrogenada na cultura 

do milho safrinha. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.37, p.33-40, 2002. 

COELHO, A. M. Manejo da adubação nitrogenada na cultura do milho. Jornal 

Eletrônico da Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas-MG) Ano 04 - Edição 23 - Abril / 

Maio de 2010. Disponível em: < 

http://www.cnpms.embrapa.br/grao/24_edicao/grao_em_grao_artigo_01.htm >. Acesso 

em: 26 de Maio de 2015. 

DUETE, R. R. C.; MURAOKA, T.; SILVA, E. C.; TREVELIN, P. C. O.; 

AMBROSANO, E. J. Viabilidade econômica de doses e parcelamentos da adubação 

nitrogenada na cultura do milho em Latossolo Vermelho Eutrófico. Acta Scientiarum 

Agronomy, Maringá, v. 31, p. 175-181, 2009. 

ERNANI, P. R. Disponibilidade de nitrogênio e adubação nitrogenada para a macieira. 

1. ed. Lages: Graphel, 2003. v. 1. 76p  

FAGERIA, N. K.; SANTOS, A. B.; CUTRIM, V. A. Produtividade de arroz irrigado e 

eficiência no uso do nitrogênio influenciadas pela adubação nitrogenada. Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, v.42, p. 1029-1034, 2007.  

FANCELLI, A. L.; DOURADO NETO, D. Produção de milho. Guaíba: Agropecuária. 

2000. 

FARIA, L. D. A. et al. Loss of ammonia from nitrogen fertilizers applied to maize and 

soybean straw. Revista Brasileira de Ciênica do Solo, Viçosa, MG, v. 37, p. 969-975, 

set. 2013. 

FERNANDES, F. C. F e LIBARDI, P. L. Percentagem de recuperação de nitrogênio 

pelo milho, para diferentes doses e parcelamentos do fertilizante nitrogenado. Revista 

Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 6, p. 285-296, 2007. 

FONTOURA, S. M. V.; BAYER, C. Adubação nitrogenada para alto rendimento de 

milho em plantio direto na região centro-sul do Paraná. Revista Brasileira de Ciência do 

Solo. Viçosa, v. 34, p. 1677-1684, 2010. 

HORN, D.; ERNANI, P.R.; SANGOI, L. & BIANCHET, P. Toxidez de fertilizantes 

nitrogenados na germinação e crescimento inicial do milho em diferentes solos. In: 

XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 2003, Ribeirão Preto, 



21 
 

 

SP. XXIX Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. 2003. 

IFA (International Fertilizer Industry Association). O uso de fertilizantes minerais e o 

meio ambiente. Paris, Fevereiro, 2000. 

IFA (International Fertilizer Industry Association) – disponível em < 

http://www.fertilizer.org/> acesso em acesso em 19 de Junho de 2015. 

LAGREID, M.; BOCKMAN, O.C.; KAARSSTAD, O. Agriculture fertilizers and the 

environment. Wallingford, CABI Publishing, 1999. 294p. 

LARA CABEZAS, Waldo Alejandro Ruben ; KORNDORFER, G. H. ; ALVES, A. J. ; 

LIBERALE, A. ; TAKIHARU, D. . Balanço da adubação nitrogenada sólida e fluida na 

cultura de milho em sistema de plantio direto. In: XXVI Congresso Brasileiro de 

Ciência do Solo, 1997, Rio de Janeiro. Resumos. Rio de Janeiro: Artes Gráficas Kirios 

Ltda., 1997. p. 164-164. 

LARA CABEZAS, Waldo Alejandro Ruben; ALVES, Bruno José Rodrigues ; 

CABALLERO, Segundo Sacramento Urquiaga; SANTANA, Denise Garcia de . 

Influência da cultura antecessora e da adubação nitrogenada na produtividade de milho 

em sistema plantio direto e solo preparado. Ciência Rural , Santa Maria - RS, v. 34, p. 

1.005-1.013, 2004. 

MALAVOLTA, E. Matéria orgânica. Manual de Química Agrícola: nutrição de plantas 

e fertilidade do solo. São Paulo, 1976. p.177-256. 

MALAVOLTA, E. Manual de nutrição mineral de plantas. Piracicaba: Editora Ceres, 

2006. 631p. 

MALAVOLTA, E. ; GOMES, F. P. ; ALCARDE, J. C. Adubos e Adubações. Editora 

Nobel, 2000. 200p . 

MARSCHNER, P. 2011. Mineral Nutrition of Higher Plants, Third Edition. Academic 

Press. 

NASCIMENTO, C. A. C. do et al. Ammonia volatilization from coated urea forms. 

Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 37, p. 1057-1063, set. 2013. 

MESQUITA, L. A. V. In: Nitrato de amônio. Informações agronômicas, n° 120, 

Dezembro, 2007. 24p. Piracicaba- SP. 

MIKKELSEN, R. Ammonia emissions from agricultural operations: fertilizer. Batter 

Crops, Atlanta, v. 93, p. 9-11, Oct. 2009. 

OKUMURA, R.S.; MARIANO, D. C.; ZACCHEO, P. V. C.; ALBUQUERQUE, A.; 

GIEBELMEIER, C. G.; LOBATO, A. K. S.; FRANCO, A. N. A.; NETO, C. O.; 

SALDANHA, C. M.; CONCEICÃO, H. E. O.; SILVA, R. T. L. Efficiency of 

Utilization of Nitrogen Coated with Urease Inhibitor in Maize. Pakistan Journal of 

Biological Sciences, v.16, p. 871-876, 2013. 

OKUMURA, R.S.; MARIANO, D. C. Aspectos agronômicos da ureia tratada com 

inibidor de urease. 2012. Revista do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais, 

Guarapuava-PR, v.8, p. 403 – 414.  

PEREIRA, H. S.; LEÃO, A. F.; VERGINASSI, A.; CARNEIRO, M. A. C. Ammonia 

volatilization of urea in the out-of-season corn. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 

v.33, p.1685-1694, 2009. 



22 
 

 

PORTUGAL, A. V. Fontes de nitrogênio no cultivo de milho em sistema de plantio 

direto: avaliação econômica e produtividade. 2012. 66 f. Dissertação de mestrado - 

Universidade José do Rosário Vellano - Alfenas - MG. 

PÖTTKER, D.; WIETHÖLTER, S. Épocas e métodos de aplicação de nitrogênio em 

milho cultivado nosistema plantio direto. Ciência Rural, Santa Maria, v. 34, p. 1015-

1020, 2004. 

PRIMAVESI, A. C.; PRIMAVESI, O.; CORRÊA, L. A.; CANTARELLA, H.; SILVA, 

A. G.; FREITAS, A. R. Adubação Nitrogenada em capim coastcross: Efeitos na 

extração de nutrientes e recuperação aparente do nitrogênio. Revista Brasileira de 

Zootecnia, Viçosa, v. 33, p. 68-78, 2004. 

REIS JÚNIOR, R. A. Kimcoat N - Uma nova ferramenta para a otimização do uso de 

fertilizantes. Informações Agronômicas, n.117, p.13-14. 2007. 

ROS, C.O.; SALET R.L.; PORN, R.L.; MACHADO, J.N.C. Disponibilidade de 

nitrogênio e produtividade de milho e trigo com diferentes métodos de adubação 

nitrogenada no sistema plantio direto. Ciência Rural, v.33, p.799-804, 2003. 

SANGOI, L. Volatilização de N-NH3 em decorrência da forma de aplicação de uréia, 

manejo de resíduos e tipo de solo, em laboratório. Ciência Rural, Santa Maria, v. 33, p. 

687-692, Ago. 2003. 

SCHONINGER, E. L. ; SILVA, A. F. ; CAIONE, G. ; LANGE, A. ; CARVALHO, M. 

A. C. . Fontes e métodos de aplicação de nitrogênio na cultura do milho. Agrarian 

(Dourados. Online) , v. 5, p. 365-372, 2012. 

SHAVIV, A. Controlled release fertilizers. In: International Workshop on Enhanced-

Efficiency Fertilizers, Frankfurt, 2005. Proceeding. Paris, International Fertilizer 

Industry Association, 2005. 13p. CD-ROM. 

SILVA, A. A.; SILVA, T. S.; VASCONCELOS, A. C. P.; LANA, R. M. Q. Aplicação 

de diferentes fontes de uréia de liberação gradual na cultura do milho. Bioscience 

Journal, Uberlândia, v. 28, Supplement 1, p. 104-111. 2012. 

SORATTO, R. P.; SILVA, A. H.; CARDOSO, S. M.; MENDONÇA, C. G. Doses e 

fontes alternativas de nitrogênio no milho sob plantio direto em solo arenoso. Ciência 

Agrotécnica, v. 35, p. 62-70. 2011. 

SOUZA, J. A.; BUZETTI, S.; TEIXEIRA FILHO, M. C. M.; ANDREOTTI, M.; 

EUSTÁQUIO de SÁ, M. e ARF, O. Adubação nitrogenada na cultura do milho safrinha 

irrigada em plantio direto. Bragantia, Campinas, v. 70, p. 447-454, 2011. 

TASCA, F. A.; ERNANI, P. R.; ROGERI, D. A.; GATIBONI, L. C.; CASSOL, P. C. 

Volatilização de amônia do solo após aplicação de ureia convencional ou com inibidor 

de urease. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.35, p.493-502, 2011. 

TRENKEL, M. E. Slow and controlled-release and stabilized fertilizers: an option for 

enhancing nutrient use efficiency in agriculture. Paris: International Fertilizer Industry 

Association, 2010.  

TRENKEL, M. E. Improving fertilizer use efficiency. Controlled-realease and stabilized 

fertilizers in agriculture. Paris, International fertilizer Industry Association, 1997. 151p. 

VALDERRAMA, M.; BUZETTI, S.; BENETT, C. G. S.; ANDREOTTI, M.; 

TEIXEIRA FILHO, M. C. M. Fontes e doses de NPK em milho irrigado sob plantio 

direto. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 41, p. 254-263, 2011. 



23 
 

 

VALDERRAMA, M.; BUZETTI, S.; BENETT, C. G. S.; ANDREOTTI, M.; ARF, O.; 

SÁ, M. E. Fontes e doses de nitrogênio e fósforo em feijoeiro no sistema plantio direto. 

Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 39, p. 191-196, 2009. 

VIAPIANA, A. M.. Fertilizantes de liberação lenta e controlada de n como estratégia 

para aumentar a eficiência da adubação nitrogenada no híbrido de milho AS 1565. 

Lages, 2014. 60-69 Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Santa Catarina, 

Centro de Ciências Agroveterinárias, Programa de Pós-Graduação em Produção 

Vegetal, Lages, 2014. 

WATSON, C.J. Urease activity and inhibition: principles and practic. London: The 

International Fertilizer Society, 2000. 40 p. 

YAMADA, T.; ABDALLA, e S. R. S. Como melhorar a adubação nitrogenada no 

milho. Informações agronômicas. N. 91, POTAFOS - Associação Brasileira para 

Pesquisa da Potassa e do Fosfato, Piracicaba-SP, 2000. 

 

 

 


