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1. INTRODUÇÃO

A

indústria mundial de fertilizantes tem o desafio de
melhorar as características químicas, físicas e físicoquímicas dos produtos e a eficiência no uso
dos nutrientes, particularmente do nitrogênio (N). Contudo,
os avanços tecnológicos sempre devem ocorrer associados ao
menor impacto ambiental e à adequada remuneração dos agricultores – os principais responsáveis pela segurança alimentar da
população.
O maior avanço tecnológico no setor de fertilizantes nitrogenados, considerada como a principal invenção do século XX, foi
a síntese da amônia (NH3) a partir da reação do gás dinitrogênio
(N2), presente na atmosfera, com o hidrogênio (H), em condições
de alta pressão e temperatura e na presença de ferro (ErismaN
et al., 2008). a patente do processo foi obtida em 13 de outubro
de 1908 pelos químicos Fritz Haber e Carl Bosch, o que possibilitou a diversos países a diminuição da dependência das reservas
restritas de N na forma de Guano, existente no Chile, o aumento
na produtividade das culturas e a segurança alimentar e nutricional da população (ErismaN et al., 2008). Por tal feito, Haber e
Bosch foram agraciados com o prêmio Nobel em 1918 e em 1931,
respectivamente.
a partir da síntese da amônia foi possível o desenvolvimento
de novas rotas tecnológicas e a produção em maior escala de ureia,
nitrato de amônio, nitrato de cálcio, sulfato de amônio, monoamônio
fosfato (maP) e diamônio fosfato (DaP) – principais fertilizantes
nitrogenados utilizados na agricultura mundial que têm a amônia
como matéria-prima básica para a sua produção.

Em 1924 ocorreram os primeiros estudos com fertilizantes
nitrogenados quimicamente modificados ou de liberação lenta,
como a ciclo diureia (CDU) e a ureia formaldeído (UF), que foram
patentadas como fertilizantes na Europa e nos EUa em 1947 e 1955,
respectivamente, e ainda despertam grande interesse da pesquisa
no mundo (YamamOtO et al., 2016).
Na década de 1960, a ureia revestida com enxofre elementar (s0) foi patenteada pelo tennessee Valley authority (tVa)
(BlOUiN; riNDt, 1967) que, posteriormente, abriu caminho para
o aparecimento de uma série de inovações tecnológicas relacionadas
à produção de fertilizantes de liberação controlada.
Na década de 1990 começaram a ser comercializados os
aditivos DmPP (3,4-dimetilpirazolfosfato) e NBPt [N-(n-butil)
tiofosfórico triamida], duas das principais moléculas utilizadas no
mundo com a função de estabilizar o N por meio da inibição da
reação de nitrificação ou da atividade da urease no solo.
atualmente, o fertilizante nitrogenado convencional
mais utilizado na agricultura mundial é a ureia. a desvantagem
agronômica da ureia é a elevada perda de N por volatilização
quando aplicada na superfície do solo e em condições climáticas
inadequadas.
Portanto, um dos inúmeros desafios das pesquisas relacionadas aos fertilizantes nitrogenados é o desenvolvimento de tecnologias para redução das perdas de N da ureia. algumas tecnologias
começaram a ser desenvolvidas e comercializadas ainda no século
XX e continuam em constante aperfeiçoamento. muitas delas já
eram conhecidas, porém pouco utilizadas, principalmente devido
à sua disponibilidade e custo restritivos.

Abreviações: AAPFCO = Association of American Plant Food and Control Officials; C = carbono; CAGR = taxa de crescimento anual composta; CDU =
ciclo diureia; DAP = diamônio fosfato; IBDU = isobutileno diureia; INPI = Instituto Nacional de Propriedade Intelectual; DMPP = 3,4-dimetilpirazolfosfato;
MAP = monoamônio fosfato; MOS = matéria orgânica do solo; N = nitrogênio; NBPT = [N-(n-butil) tiofosfórico triamida]; NH3 = amônia; N2 = dinitrogênio;
PCF = fertilizantes recobertos por polímeros; S0 = enxofre elementar; SCU = ureia revestida com enxofre; TVA = Tennessee Valley Authority; UF = ureia
formaldeído; UM = ureia metileno.
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A necessidade de melhorias da eficiência no uso do N, a
adoção das práticas de manejo 4C, o crescimento na demanda dos
fertilizantes de eficiência aumentada, a implantação de novas fábricas, o desenvolvimento de novas tecnologias e a competitividade
no setor são fatores que devem contribuir para maior redução nos
preços dos fertilizantes nitrogenados estabilizados, de liberação
lenta e controlada no mercado mundial de fertilizantes.
América do Norte

2. MERCADO MUNDIAL DE FERTILIZANTES
NITROGENADOS ESTABILIZADOS, DE
LIBERAÇÃO LENTA OU CONTROLADA
a capacidade instalada mundial para produção de fertilizantes nitrogenados estabilizados, de liberação lenta ou controlada
praticamente dobrou entre 2011 e 2014, passando de 6,5 milhões
de toneladas para 11,6 milhões de toneladas. Em uma escala global
de mercado, a predominância é da Ásia, que é a maior produtora e
consumidora dos produtos (tabela 1).
a China utiliza na agricultura 2,8 milhões de toneladas de
fertilizantes nitrogenados estabilizados, de liberação lenta ou controlada. a taxa de crescimento anual composta (CaGr – Compound
Annual Growth Rate) no período de 2014-2020 desse mercado
está estimada em 12% (aPOstOlOPOUlOU, 2016). Do total de
fertilizantes de eficiência aumentada consumidos na China, 36%
são estabilizados, 26% são recobertos com enxofre elementar (s0),
24% são de ureia formaldeído e 14% são de fertilizantes revestidos
com polímeros (Figura 1).
O mercado na Índia é de 6,3 milhões de toneladas e
grande parte do consumo é de coated neem urea, um tipo de
ureia tratada com óleo de nim (ViaDYa et al., 2010) que tem
sua aplicação incentivada pelo governo indiano (aPOstOlOPOUlOU, 2016).
Na América do Norte, o consumo de fertilizantes de eficiência aumentada é de 1,2 milhões de toneladas, dos quais 90% são
fertilizantes de liberação controlada. a CaGr estimada para os
mercados americano e canadense está entre 2% e 3%. Na américa
latina, a estimativa de consumo é de 1,0 milhão de toneladas. Desse
total, 90% são de fertilizantes nitrogenados estabilizados (tabela 1).
Os países da américa latina representam o segundo maior
mercado de expansão, ficando atrás apenas da China (aPOstOlOPOUlOU, 2016). Os países da américa do sul – principalmente
Brasil, argentina e Paraguai – têm grande potencial para adoção
em maior escala dessas tecnologias.

Oeste Europeu

Japão

China

Figura 1. Porcentagem de consumo das diferentes tecnologias para fertilizantes nitrogenados em diferentes regiões do mundo. siglas: UF
= ureia formaldeído; sCU = ureia revestida com enxofre; PCF
= fertilizantes recobertos por polímeros; CDU = ciclo diureia;
iBDU = isobutiraldeído diureia; sF = fertilizantes estabilizados.

Na Europa, a produção está concentrada na região Nordeste
e a maior demanda na região sudeste. O consumo de fertilizantes de
liberação lenta e controlada foi de 140 mil toneladas, principalmente
na forma de ureia formaldeído e isobutiraldeído diureia (Figura 1).
O mercado para os fertilizantes estabilizados é 4 a 5 vezes maior
que o atual. No geral, o potencial de crescimento é menor – CaGr
2014-2020 de 2%.
O mercado global de fertilizantes nitrogenados de eficiência aumentada, excluindo a China, é de 3,6 milhões de toneladas. O
valor atual desse mercado é de U$s 1,6 bilhão. O seu crescimento
foi notável nos últimos anos, principalmente na Ásia.
as projeções indicam que o mercado global de fertilizantes nitrogenados estabilizados, de liberação lenta e controlada
deverá crescer 7,5 milhões de toneladas.

3. CLASSIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS PARA
FERTILIZANTES NITROGENADOS
Os fertilizantes que promovem melhorias na eficiência
agronômica da adubação nitrogenada, em comparação aos fertili-

Tabela 1. Consumo mundial de fertilizantes nitrogenados estabilizados, de liberação lenta ou controlada em 2014.
Região

Fertilizantes de liberação
lenta e controlada

Fertilizantes
estabilizados

Total

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1.000 toneladas) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Índia

6.000

Taxa de crescimento anual
composta (CAGR)
(%)

300

6.300

-

China

-

-

2.800

> 12

Japão

150

20

170

1

EUa e Canadá

1.080

120

1.200

2-3

américa latina

< 100

> 900

1.000

4-7

Oeste Europeu

140

560 - 700

700 - 840

2

Europa Central

-

-

20

-

África

-

-

80

Total

7.470

1.900

12.270

Fonte: adaptada de apostolopoulou (2016).
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zantes convencionais, são denominados fertilizantes de eficiência
aumentada (trENKEl, 2010; timilsENa et al., 2014).
Por ser o fertilizante nitrogenado mais utilizado na agricultura mundial e devido à necessidade de redução de suas perdas
por volatilização quando aplicada na superfície do solo, a ureia
tornou-se o fertilizante convencional mais utilizado para o desenvolvimento de fertilizantes de eficiência aumentada.
Atualmente, os fertilizantes nitrogenados de eficiência
aumentada podem ser classificados em três categorias, conforme as
tecnologias utilizadas nos seus processos de produção: (i) estabilizados; (ii) de liberação lenta e (iii) de liberação controlada (Figura 2).
a) Fertilizantes nitrogenados convencionais: ureia, nitrato
de amônio, sulfato de amônio, nitrato de cálcio, maP e DaP,
dentre outros.

Figura 3. Modo de ação dos inibidores da urease e da nitrificação utilizados
como aditivos em fertilizantes nitrogenados.

controle da liberação de nutrientes. a curva
de liberação de nutrientes geralmente é sigmoidal e deve ter semelhança com a curva de
absorção de N da cultura na qual o fertilizante
será aplicado.
É importante enfatizar que existem
diferenças conceituais entre as tecnologias
quando são utilizados os termos liberação
lenta e liberação controlada. a primeira delas é
que os fertilizantes de liberação lenta não têm
revestimento, como os fertilizantes de liberação controlada. também ocorrem diferenças
nos preços, pois geralmente os fertilizantes
de liberação controlada são mais caros em
função do tipo e quantidade de revestimento
utilizado no processo de produção (Naz;
sUlaimaN, 2016).
Figura 2. Classificação dos fertilizantes nitrogenados de eficiência aumentada. Siglas: NA = nitrato
de amônio; sa = sulfato de amônio; UF = ureia formaldeído; iBDU = isobultiraldeído
diureia; CDU = ciclo diureia; NBPt = N-(n-butil) tiofosfórico triamida; DmPP =
3,4 dimetilpirazol fosfato; sCU = ureia revestida com enxofre elementar (s0); PsCU =
ureia revestida com polímeros e s0; UrP = ureia revestida com polímeros.

b) Fertilizantes nitrogenados estabilizados: são aqueles
nos quais a ureia é tratada com aditivos para estabilização do N.
Esse grupo é subdividido em (i) aditivos para inibição da urease e
(ii) aditivos para inibição da nitrificação (Figura 3). Os principais
inibidores de urease são: NBPt, hidroquinona, cobre, boro e catecol.
Entre os inibidores de nitrificação estão os compostos químicos:
DmPP, DCD, tiossulfato de amônio e o nitrapyrin.
c) Fertilizantes nitrogenados de liberação lenta ou quimicamente modificados: são produtos de condensação da ureia
com aldeídos. Dentre os mais utilizados estão: UF, ureia metileno
(Um), iBDU e CDU.
d) Fertilizantes nitrogenados de liberação controlada: são
fertilizantes nitrogenados convencionais, como a ureia, que têm alta
solubilidade em água, aos quais são adicionados compostos para
o recobrimento do grânulo que serve de barreira física e controla
a passagem de N por difusão. Existem diversos compostos que
podem ser utilizados para o recobrimento do grânulo, como enxofre elementar (s0), resinas plásticas, termoplásticos, poliuretano,
polietileno, dentre outros.
Um fertilizante de liberação controlada ideal deve ser
recoberto com materiais biodegradáveis que permitam adequado
4

Os fertilizantes de liberação controlada
têm a taxa de liberação do nutriente influenciada basicamente pelo tipo e espessura de
revestimento, temperatura, umidade do solo
e, consequentemente, pela precipitação pluviométrica no local de aplicação.

No caso dos fertilizantes de liberação lenta, o comportamento da liberação é menos previsível, pois varia em função do
tamanho e da proporção dos polímeros de carbono (C) e N formados
no seu processo de produção. as condições edafoclimáticas da área
(temperatura, umidade, pH, MOS e textura) também influenciam na
atividade microbiológica do solo e estão diretamente relacionadas
com a degradação das cadeias de polímeros (JaHNs; EVEN; KaltWassEr, 2003; azEEm et al., 2014; timilsENa et al., 2014).
De modo geral, os custos dos fertilizantes nitrogenados convencionais e de eficiência aumentada variam em função das matérias-primas, tecnologias de produção e distância do mercado consumidor.
Os preços seguem a seguinte tendência crescente: convencionais <
estabilizados < blends ≤ liberação lenta < liberação controlada.

3.1. FERTILIZANTES NITROGENADOS ESTABILIZADOS

3.1.1. Inibidores de urease
a incorporação de compostos químicos, em pequenas
quantidades, à ureia com o objetivo de estabilizar o N é uma das
tecnologias mais eficientes para aumentar sua eficiência e tem baixo
INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 157 – MARÇO/2017

A capacidade de inibição da atividade da urease é influenciada por diversos fatores relacionados ao processo de produção,
formulação e armazenamento da ureia tratada com NBPt.
O tipo de solvente, seu tamponamento, a concentração de
NBPt e a forma de sua aplicação à ureia, bem como as condições
climáticas no local de armazenamento estão diretamente relacionados à qualidade do produto. Por exemplo, quando a ureia é
tratada com NBPt + solvente propilenoglicol após o seu processo
de granulação ocorre 81% de degradação do NBPt após 9 meses e
em temperatura de armazenamento de 25 ºC (tabela 2). Quando o
NBPt é adicionado antes do acabamento do grânulo de ureia (new
melt) a sua degradação diminui para 25%. À temperatura de 25 ºC o
tempo de meia vida do NBPt é de 74 dias (WatsON et al., 2008).
Tabela 2. recuperação do NBPt após 9 meses (21 de março a 19 de dezembro de 2005) em diferentes processos de produção de ureia
e temperaturas de armazenamento.
Recuperação do NBPT (%)

Temperatura de
armazenamento (ºC)

New melt1

Old melt2

Coated (%)3

4

98,3

89,5

66,3

15

88,0

55,5

42,0

25

75,0

14,3

19,0

aplicação da solução de propilenoglicol + NBPt na ureia antes da granulação em planta semi-industrial.
2
aplicação da solução de propilenoglicol + NBPt na ureia antes da granulação por processo realizado em laboratório.
3
recobrimento dos grânulos de ureia (após a granulação).
1

Fonte: Watson et al. (2008).

a Figura 5 mostra a porcentagem de recuperação de
500 mg kg-1 de NBPt em quatro formulações armazenadas à temperatura de 11,9 ºC (representativa do Norte da irlanda) durante
9 meses (21/03/2005 a 19/12/2005).

Recuperação (%)

custo (trENKEl, 2010; azEEm et al., 2014; timilsENa et al.,
2014). O custo da ureia com inibidor de urease é 10 a 30% maior
em comparação ao custo da ureia convencional, sem aditivos.
Diversos compostos químicos foram avaliados como inibidores de urease, e os mais testados em pesquisas foram: fosforotriamidas, hidroquinona, catecol, cobre, boro e zinco (BrEmNEr;
DOUGlas, 1971).
As fosforotriamidas são os compostos mais eficazes na
inibição da urease e possuem grupos funcionais que contêm P = O
ou P = s ligados a pelo menos uma amida (NH2) livre para reação
com os sítios ativos da urease. isso foi demonstrado por Dominguez
et al. (2008), que sintetizou mais de 40 fosforotriamidas.
O inibidor de urease mais utilizado em produtos comerciais é
o NBPt. Para adição à ureia, o NBPt é dissolvido em um solvente
não aquoso (em geral propilenoglicol) acrescido de corantes que
ajudam na observação da distribuição do aditivo no fertilizante.
O solvente utilizado para dissolução do NBPt deve ter as
seguintes características: (i) aumentar a estabilidade da molécula de
NBPt em condições variadas de temperatura e umidade durante o
armazenamento e transporte; (ii) melhorar a solubilidade do NBPt;
(iii) melhorar as características de aderência da mistura solvente
+ NBPt ao grânulo de ureia; (iv) ter baixa toxicidade e não ser
inflamável; (v) ter um agente tamponante para manter o pH alcalino,
semelhante ao das condições de hidrólise da ureia no solo, para
proporcionar estabilidade ao NBPt (OmiliNsKY et al., 1997).
a estabilização do N da ureia devido à adição de NBPt tem
como principal benefício o atraso no pico de volatilização, que
proporciona: (i) maior número de dias, após a adubação nitrogenada, para sua incorporação pelas águas das chuvas ou irrigação;
(ii) redução das perdas de N por volatilização devidas à hidrólise
excessiva da ureia na superfície do solo; (iii) aumento da absorção
de N, da produtividade, da eficiência da adubação com N e da
qualidade das culturas (WatsON et al., 2008).
Os inibidores de urease reduzem a taxa de conversão do
N na forma amídica (N-NH2) para a forma amoniacal (N-NH4+)
devido à redução da atividade da urease no solo (timilsENa et
al., 2014) (Figura 3).
Para que ocorra a inibição da atividade da urease é necessário que haja a conversão do NBPt em seu análogo, o NBPtO.
Essa molécula tem a capacidade de reduzir a atividade da urease
no solo devido à presença de oxigênio no lugar de enxofre na sua
composição (WatsON et al., 2008; CHiEN et al., 2014) (Figura 4).
a inibição ocorre devido à formação de ligações químicas entre os
átomos do inibidor da urease (O e NH2) e o sítio ativo dessa enzima.

Data
Figura 5. Porcentagem de recuperação de 500 mg kg-1 de NBPt em diferentes produtos armazenados no período de aproximadamente
nove meses (21 de março a 19 de dezembro de 2005).

Figura 4. modo de ação do NBPt na inativação da urease.
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Mais detalhes sobre a influência das condições de armazenamento nas formulações de NBPt podem ser encontrados no relatório publicado pela pesquisadora Caroline Watson (DEFra, 2006).
Os fatores edafoclimáticos na área de cultivo (pH, textura
e matéria orgânica do solo, evapotranspiração, temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento) também influenciam na
eficiência da ureia tratada com NBPT (CaNCElliEr et al., 2016;
silVa et al., 2017).
5

a quantidade de chuvas no período posterior à adubação,
a temperatura e a acidez do solo são fatores determinantes para a
eficiência do NBPT na redução da atividade da urease. Precipitações pluviométricas em um intervalo de 3 a 7 dias após a adubação
com ureia + NBPt ajudam a reduzir as perdas por volatilização de
NH3. Já quando sua aplicação é realizada em solos ácidos e com
temperatura elevada ocorre aumento na degradabilidade do NBPt
(ENGEl; JONEs; WallaNDEr, 2011).
resultados de pesquisa em área de cultivo de milho mostram
que a perda de N por volatilização da ureia + NBPt foi de 8% do
N aplicado. Portanto, dos 150 kg ha-1 de N aplicados em cobertura,
12 kg ha-1 foram perdidos por volatilização. a ureia tratada com
NBPt promoveu 79% de redução nas perdas por volatilização em
comparação à ureia convencional (tabela 3). também promoveu
redução e atraso nas perdas de N por volatilização, que começaram
a aumentar no 5º dia após a adubação nitrogenada de cobertura,
com valor máximo igual a 2,5% do N aplicado, 10 dias após a sua
aplicação na superfície do solo (sOUza, 2015).
Tabela 3. Perda acumulada de nitrogênio por volatilização de amônia
(N-NH3) 55 dias após a aplicação, em cobertura, de fertilizantes
nitrogenados convencionais, estabilizados e de liberação controlada na cultura do milho.
Tipos de ureia
Ureia granulada

Perda acumulada
Redução da
volatilização em
de N-NH3
(% do total de N comparação à
aplicado)
ureia (%)
39 a

-

Ureia perolada

38 a

3

Ureia + 16% s0

32 b

18

Blend de ureia + 7,9% s0 + polímeros e ureia convencional

32 b

19

Ureia perolada incorporada (2 cm)

24 c

39

Hidrolisado de couro

9d

77

Ureia + 530 mg kg-1 de NBPt

8d

79

Ureia + resina termoplástica

3e

92

sulfato de amônio

1e

97

Nitrato de amônio

0,7 e

98

Fonte: souza (2015).

No cultivo de milho realizado em solo de fertilidade construída, o NBPt, o cobre e o boro promoveram redução de 18% nas
perdas de N por volatilização, em comparação à ureia convencional
(tabela 4), porém sem aumento na produtividade de grãos (CaNCElliEr et al., 2016).
Existem diversos estudos anteriores relacionados à adição
de zinco, cobre e boro no revestimento da ureia e sua atuação como
inibidores de urease (sOr; liNDEN, 1968; GEisslEr; sOr;
rOsENBlatt, 1970; BrEmNEr; DOUGlas, 1971; tUCKEr;
BlaNtON, 1976; Van der PUY et al., 1984; WHitEHUrst;
WHitEHUrst, 2004).
Uma patente americana da década de 1970, descrita por
Hendries (1976), citado por HEriNGEr (2008), apresenta a
fundamentação teórica referente à adição de Cu e B à ureia com a
finalidade de reduzir a atividade da urease no solo e, consequentemente, as perdas de N-NH3.
De acordo com a patente brasileira (HEriNGEr, 2008)
depositada no instituto Nacional de Propriedade intelectual (iNPi)
relacionada a um processo de produção da ureia recoberta com Cu
6

Tabela 4. Perdas acumuladas de nitrogênio por volatilização de amônia
(N-NH3) 23 dias após a aplicação em cobertura de ureia estabilizada e de liberação controlada na cultura do milho.

Tipos de ureia
Ureia perolada

Redução da
Perda acumulada
volatilização em
de N-NH3
comparação à
(% do N aplicado)
ureia (%)
31 a

-

Ureia + 0,15% Cu + 0,4% B

26 b

18

Ureia + 530 mg kg-1 de NBPt

26 b

18

Ureia + 7,9% s0 + polímeros

20 c

37

Fonte: Cancellier et al. (2016).

e B, o ácido bórico e o sulfato de cobre devem ser adicionados à
ureia na proporção de 1,5% a 2,4% e 0,6% a 1,5%, respectivamente.
Esses compostos podem ser incorporados de duas maneiras: por
meio de dissolução na ureia fundida antes da granulação/perolação
ou depois desses processos por meio de sua mistura na forma de
pó (≤ 0,015 mm) com a ureia sólida (recobrimento do grânulo).
O princípio da redução da atividade da urease é explicado
pelo efeito da inibição não competitiva e competitiva do B e do
Cu, respectivamente.
Por fundamentação realizada por meio de cálculos estequiométricos, pode-se dizer que para cada 61 partes de ácido bórico na
ureia ocorre a captura de cerca de 42 partes de N [H3BO3 + 3NH4OH
→ (NH4)3BO3 + 3 H2O], o que não seria capaz de explicar a
redução de volatilização devido ao efeito da adição de 24 g kg-1
de ácido bórico à ureia. Ocorreria a captura de apenas 3,4 kg de
N-NH3 por 100 kg de ureia [(NH2)2CO] (HEriNGEr, 2008).
além disso, o ácido bórico é fraco, possui pKa de 9,2 (sOarEs;
allEONi; CasaGraNDE, 2005), e quando adicionado em
pequenas concentrações aos fertilizantes, promove tamponamento
na concentração de H+ em torno do grânulo menor que o necessário para a neutralização do NH3 produzido no solo. Dessa forma,
a hipótese de redução de perdas por volatilização de fertilizantes
com ácido bórico devido à redução do pH em torno dos grânulos
de ureia não justifica a diminuição das perdas de N-NH3.
a inibição da atividade da urease pelo Cu2+ pode ser
explicada pela reação deste íon com um grupo sulfidril da urease,
bloqueando o sítio ativo da enzima (CaNCElliEr et al., 2016).
a adição de micronutrientes como cobre, boro, molibdênio e
zinco juntamente com polímeros aniônicos para retenção do amônio
oriundo da hidrólise da ureia não promoveu redução nas perdas de
nitrogênio por volatilização, em comparação à ureia convencional
(silVa, 2016) (tabela 5).

3.1.2. Inibidores da nitrificação
Os inibidores da nitrificação são compostos químicos que
são adicionadas aos fertilizantes nitrogenados durante seu processo
de produção. Esses aditivos (tabela 6) promovem atraso na oxidação biológica do amônio (NH4+) a nitrato (NO3-) no solo devido à
diminuição da atividade das bactérias Nitrosomonas, responsáveis
pela conversão do amônio a nitrito (NO2-), primeira etapa da reação
de nitrificação (aBalOs et al., 2014) (Figura 3).
Por outro lado, a manutenção do N por mais tempo na forma
amoniacal, devido à adição de inibidores de nitrificação à ureia, pode
ocasionar perdas de N por volatilização de amônia maiores do que
as da ureia convencional (PraKasa raO; PUttaNNa, 1987;
trENKEl, 2010). Esse é um fato ainda mais preocupante quando
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Tabela 5. Perdas acumuladas de nitrogênio por volatilização de amônia (N-NH3) 23 dias após a aplicação em cobertura de ureia estabilizada e de
liberação controlada na cultura do milho.
Tipos de ureia

Perda acumulada de N-NH3
(% do N aplicado)

Ureia + DmPP

52,2 a

Ureia + polímeros aniônicos

46,5 b

Ureia + polímeros aniônicos + 3% zn

44,5 b

Ureia + polímeros aniônicos + 1,5% Cu

44,3 b

Ureia + 0,1% Cu + 0,3% B + 0,05% mo

42,7 b

Ureia + polímeros aniônicos + 3% Cu

41,0 c

Ureia perolada

39,4 c

Ureia + polímeros aniônicos + 1,5% zn

37,7 c

Ureia + 0,15% Cu + 0,4% B

37,6 c

Ureia + polímeros aniônicos + 0,25% Cu + 0,68% B

36,2 c

Ureia + polímeros aniônicos + 0,34% Cu + 0,94% B

36,1 c

Fonte: silva (2016).

Tabela 6. Inibidores de nitrificação mais utilizados em fertilizantes nitrogenados estabilizados.
Tipo de inibidores de nitrificação

Inibição da nitrificação
após 14 dias
(%)

Nitrapyrin (2-cloro-6-triclorometil piridina)

82

atC (4-amino-1,2,4- triazol HCl)

78

(2,4-diamino-6-triclorometil triazina)

65

DCD/DDa (Dicianamida)

53

DmPP (3,4-dimetilpirazol fosfato)

51

tioureia

41

am (2-amino-4-cloro-6-metilpirimidina)

31

a aplicação da ureia com inibidores de nitrificação é realizada em
condições favoráveis à ocorrência de volatilização de amônia.
Em cultivo de milho adubado com ureia tratada com inibidor
de nitrificação (DMPP), a perda de N por volatilização foi de 78 kg ha-1
de N (52,2% do N aplicado), maior do que a da ureia convencional,
de 59 kg ha-1 de N (39,4% do N aplicado) (silVa, 2016) (tabela 5).
Os inibidores da nitrificação são particularmente úteis
em condições favoráveis à ocorrência de lixiviação de nitrato e
desnitrificação. Essas perdas de N podem causar contaminação da
água e contribuir para as emissões de óxido nitroso – um dos gases
causadores das mudanças climáticas (rUsEr; sCHUlz, 2015).
Os efeitos dos inibidores de nitrificação na população geral
de microrganismos-não alvo são contraditórios e não estão claros.
Em alguns estudos foram reportadas redução na população de
bactérias-não alvo, enquanto em outros não houve nenhum efeito
dos inibidores de nitrificação na biomassa microbiana (rUsEr;
sCHUlz, 2015).
Os inibidores de nitrificação tem potencial de uso restrito
no Brasil. sua aplicação é limitada a áreas de cultivo onde existe
excesso de nitrato no solo suscetível a perdas por lixiviação. Essa
não é uma situação comum na maior parte das áreas de cultivo do
país (CaNtarElla, 2007). Algumas situações específicas para
sua aplicação seriam em áreas irrigadas, em solos arenosos localizados em regiões com maior intensidade de chuvas e com elevadas
doses de N aplicadas anualmente.
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Outra aplicação dos inibidores de nitrificação e de urease é
como aditivos para redução de perdas de N dos estercos em sistemas de criação de animais (HaGENKamP-KOrtH et al., 2015;
riCHEs et al., 2016).
Os inibidores de nitrificação são eficientes na diminuição
das emissões de óxido nitroso quando adicionados aos fertilizantes
nitrogenados (rUsEr; sCHUlz, 2015). Foram relatadas reduções
nas emissões de óxido nitroso entre 33% e 96% com a utilização
de inibidores de nitrificação como Nitrapyrin, DCD, carbeto de
cálcio em diferentes fertilizantes nitrogenados (sNYDEr, 2007).
as perdas de N na forma de óxido nitroso representam 1%
ou menos do N total aplicado na forma de ureia (iPCC, 2006). No
que se refere à eficiência agronômica, a diminuição das perdas de
N na forma de óxido nitroso não são muito significativas, mas do
ponto de vista ambiental são extremamente relevantes.

3.2. FERTILIZANTES NITROGENADOS DE LIBERAÇÃO
LENTA OU QUIMICAMENTE MODIFICADOS
a ureia formaldeído começou a ser desenvolvida em 1924 e
foi o primeiro fertilizante do grupo de liberação lenta a ser comercializado. atualmente, existem formulações líquidas e sólidas
(trENKEl, 2010; azEEm et al., 2014; YamaNOtO et al., 2016).
Os fertilizantes de liberação lenta ou quimicamente modificados, sem revestimento, como a ureia formaldeído, têm como
princípio a redução da solubilidade das frações N presentes na sua
composição (NEYmaN; DErr, 2002).
Para sua produção dentro de um reator e em condições controladas de pH, temperatura, proporção molar e tempo de reação,
são formadas cadeias poliméricas entre o carbono do crotonaldeído,
acetaldeído, isobultiraldeído ou formaldeído e a ureia. O produto final
é uma mistura de ureia metileno com polímeros com diferentes pesos
moleculares, grau de polimerização e solubilidade do N (JaHNs;
EVEN; KaltWassEr, 2003; YamamOtO et al., 2016) (Figura 6).
a disponibilidade de N dos fertilizantes de liberação lenta
depende da decomposição das cadeias dos polímeros em CO2 e NH3
pela atividade microbiológica. Por isso, as propriedades do solo e
os fatores ambientais, como teor de argila, pH, umidade e temperatura, afetam a decomposição e a liberação de N dessa categoria
de fertilizantes nitrogenados (JaHNs; EVEN; KaltWassEr,
2003; timilsENa et al., 2014).
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Ureia formaldeído

Figura 6. Diferentes polímeros com nitrogênio presentes na ureia formaldeído que liberam nitrogênio em função do peso molecular e grau de polimerização.

O principal desafio na produção dos fertilizantes de liberação
lenta é a formação de polímeros com N e C que tenham a proporção
desejada de ureia metileno, com tamanho de cadeia e grau de polimerização que proporcione a liberação em sincronia com a curva
de absorção das mais variadas culturas e condições climáticas.
Para a avaliação do tempo de liberação do N dos diferentes
polímeros presentes nos fertilizantes de liberação lenta foi proposto
o emprego do índice de atividade (ia) (tabela 7 e Figura 7).
Tabela 7. Índice de atividade para avaliação da solubilidade do nitrogênio
presente na ureia formaldeído.
N solúvel
em água a 25ºC
(I)

N insolúvel em água a 25 ºC
N solúvel em água
a 100º C

N insolúvel em água
a 100º C

(II)

(III)

Índice de atividade (ia):
[(N insolúvel a 25 ºC + N insolúvel a 100 ºC)/(N insolúvel a 25 ºC)] x 100
Exemplo: ia = [(71 - 22)/71] x 100
ia = 69%
Fração I: N solúvel em água a 25 ºC que contém ureia residual,
metileno diureia, metileno triureia e outras frações de N mais solúveis.
Fração II: N solúvel em água quente (100 ºC) que contém ureia
metileno de tamanho de cadeia intermediário, com liberação mais lenta
que a fração i (3 a 4 meses).
Fração III: N insolúvel em água quente (100 ºC) que contém ureia
metileno de tamanho de cadeia grande, com liberação mais lenta
que a fração i e ii. a liberação é extremamente lenta e pode conter N
insolúvel.
Fonte: trenkel (2010).

O tempo de liberação do N da ureia formaldeído aumenta da
fração i para a fração iii. as formulações mais antigas de ureia formaldeído tinham ia entre 40% e 50%. atualmente, as formulações
existentes no mercado possuem valores de ia entre 55% e 65%.
A Association of American Plant Food and Control Officials
(aaPFCO) recomenda que os fertilizantes de liberação lenta tenham
um ia mínimo de 40% com pelo menos 60% do N insolúvel em
água a 25ºC e N total no fertilizante igual a 35% (trENKEl, 2010).
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Figura 7. análise das frações de N em fertilizantes de liberação lenta.
Fonte: trenkel (2010).

O ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento
(maPa) exige que pelo menos 60% do nitrogênio total da ureia
formaldeído seja insolúvel em água (anexo i da instrução Normativa 46 de 22/11/2016).
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No Brasil, a ureia formaldeído tem sido comercializada
para aplicação via solo na cultura do café. resultados obtidos em
duas safras, totalizando seis adubações nitrogenadas aplicadas
em lavoura em produção, mostram redução de 98% nas perdas de
N por volatilização da ureia formaldeído em comparação à ureia
convencional (tabela 8).
Os fertilizantes convencionais, como sulfato e nitrato de
amônio, promovem redução nas perdas por volatilização em comparação à ureia e outras tecnologias existentes no mercado, independentemente das condições climáticas da adubação. Entretanto,
não apresentam o efeito de liberação lenta ou controlada do N para
as culturas (DOmiNGHEtti, 2016).
É importante elucidar que o conceito teórico de liberação
de nutrientes em sincronia com a absorção pelas plantas, na
prática, nem sempre influencia a nutrição e a produtividade das
culturas. Por exemplo, em solos com disponibilidade adequada
de N a sua absorção pelas plantas não estará sujeita somente às
variações da sua taxa de liberação do fertilizante, mas também
à concentração de N na solução do solo próximo às raízes (disponibilidade), que é influenciada pelas diferentes formas de N
relacionadas ao seu ciclo na agricultura e a outras condições edafoclimáticas e de manejo.
Outra estratégia interessante para aumentar a eficiência da
ureia convencional na cultura do cafeeiro é sua dissolução em água
(50 g l-1) para aplicação via drench (na forma de esguicho). as perdas
de N por volatilização diminuíram 85% em comparação à ureia aplicada na superfície do solo (tabela 8). Nessa solução ainda poderiam
ser adicionados micronutrientes, para aumentar a uniformidade de
distribuição, e também inibidores de urease e de nitrificação.
além da ureia formaldeído, existem no mercado mundial
outros fertilizantes de liberação lenta, como a iBDU e a CDU. O
iBDU é formado pela reação do isobultiraldeído com a ureia e,
diferentemente da ureia formaldeído, não forma polímeros com
diferentes tamanhos de cadeia e grau de polimerização, ou seja,
tem sua composição química definida. A liberação de N ocorre
em função do tamanho das partículas (partículas menores = mais
rápida liberação do N), umidade, temperatura e pH do solo. O
tempo de liberação do N fica entre 1,5 e 3 anos (NEYmaN;
DErr, 2002).

a CDU, patenteada em 1959, é obtida pela reação entre
o acetaldeído, ou crotonaldeído, e a ureia. a sua decomposição
é mais lenta que a do iBDU, principalmente em solos ácidos. Da
mesma maneira que o iBDU, a sua taxa de liberação do N varia em
função do tamanho de suas partículas, atividade microbiológica e
condições de umidade, temperatura e pH do solo (JaHNs; EVEN;
KaltWassEr, 2003).

3.3. Fertilizantes nitrogenados de liberação controlada
são fertilizantes convencionais, como a ureia, que, após
a granulação ou perolamento, têm os grânulos recobertos para
controlar a penetração de água, a taxa de dissolução do fertilizante e a duração do tempo de liberação dos nutrientes. Dependendo do material utilizado no revestimento, também ocorrem
melhorias nas suas características físicas e físico-químicas, em
comparação aos fertilizantes convencionais, como: redução de
empedramento, formação de pó, higroscopicidade, adequação
do ângulo de repouso e fluidez, aumento na dureza e maior
uniformidade dos grânulos.
seu preço pode ser 1,5 a 10 vezes maior que o da ureia convencional. além do N, os grânulos revestidos podem conter outros
nutrientes na sua composição, principalmente fósforo e potássio.
Em função do protocolo analítico oficial para quantificação da
curva de liberação do N (trENKEl, 2010), os fertilizantes devem
ser classificados como de liberação controlada quando atendem os
seguintes critérios: (i) liberar menos do que 15% do N total do fertilizante no período de 24 h; (ii) liberar menos do que 75% do total de
N do fertilizante em 28 dias; (iii) O tempo em dias necessário para
liberar 75% do N total do fertilizante deve ser utilizado para especificações e garantias dos fabricantes (Naz; sUlaimaN, 2016).
Em alguns países como Japão, China, EUa e na União Europeia existe uma normatização específica para esse tipo de tecnologia
de fertilizantes (trenkel, 2010). No Brasil, de forma genérica, são
considerados como aditivos para fertilizantes.
Essa classe de fertilizantes pode ser dividida em três categorias: (i) fertilizantes revestidos com enxofre elementar (s0),
(ii) fertilizantes revestidos com enxofre elementar e polímeros e
(iii) fertilizantes revestidos somente com polímeros.

Tabela 8. Valores médios de volatilização (% do N aplicado em 6 adubações) de fertilizantes nitrogenados aplicados no cafeeiro.
Fertilizante
1ª

1º ano (2014/2015)

2º ano (2015/2016)

Adubação

Adubação1

1

2ª

3ª

1ª

2ª

Média

Redução

3ª

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

Ureia

28,6 a

22,2 b

43,2 a

31,8 b

55,3 a

22,1 b

Ureia + polímeros aniônicos
Blend de PsCU e ureia convencional
Ureia + Cu + B

33,9 a

-

32,6 a

30,2 a

44,7 a

38,1 a

43,0 b

27,6 a

36,0 a

+6

29,6 a

23,5 b

39,8 a

26,5 c

38,0 b

16,8 c

29,0 b

- 15

25,4 a

17,1 c

34,3 b

15,5 d

27,0 c

7,7 d

21,2 c

- 38

Ureia dissolvida em água (50 g l-1)

8,8 b

2,3 d

2,5 e

4,6 e

9,3 d

2,2 e

5,0 f

- 85

Ureia + NBPt

3,3 c

2,9 d

29,5 c

22,6 c

38,2 b

9,8 d

17,7 d

- 48

Ureia formaldeído

2,1 c

0,6 e

0,6 e

0,7 e

0,6 e

0,1 e

0,8 g

- 98

sulfato de amônio

1,5 c

0,5 e

0,7 e

0,5 e

1,2 e

0,1 e

0,8 g

- 98

Ureia + resina termoplástica

1,4 c

3,7 d

20,5 d

5,7 e

14,7 d

23,6 b

11,6 e

- 66

Nitrato de amônio

0,7 c

0,1 e

0,1 e

0,3 e

0,2 e

0,03 e

0,2 g

- 99

Dose de 150 kg ha-1 de N aplicados em cada uma das 6 adubações nitrogenadas, totalizando 900 kg ha-1 de N nas duas safras.

Fonte: Dominghetti (2016).
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3.3.1. Fertilizantes revestidos com enxofre elementar (S0)
O enxofre elementar (s0) é uma das substâncias mais baratas para o revestimento da ureia. trabalhos iniciais com um bom
nível de detalhamento do processo de produção da ureia + s0 foram
publicados em duas patentes por pesquisadores do tennessee Valley
authority (tVa), nos EUa (BlOUiN; riNDt, 1967; sHirlEY
Jr; mEliNE, 1975).
O revestimento da ureia com s0 foi uma das primeiras tecnologias de produção desenvolvidas para diminuir a taxa de hidrólise
da ureia no solo e as perdas de N por volatilização (tabela 5).
Outra função do revestimento com s0 é reduzir a higroscopicidade
da ureia. além disso, a adição de s0 faz com que a ureia leve ao
solo enxofre na forma elementar. acreditava-se que esse s0 poderia
gerar acidez para diminuir o pH na região de hidrólise da ureia.
Entretanto, a taxa de hidrólise da ureia é mais rápida do que a de
oxidação do s0 do revestimento.
Para a produção da ureia revestida com s0 inicialmente os
seus grânulos devem ser revestidos com subprodutos de petróleo
(petrolatum, óleo de motor, ceras, etc.) para atuarem como selantes.
Posteriormente, a ureia deve ser pré-aquecida (71 a 82°C) para
deixar a superfície dos grânulos mais propícia para receber o s
fundido (159 ºC). Os selantes e o s0 (na cor amarela) não devem
penetrar no grânulo de ureia (na cor vermelha) após o recobrimento,
conforme mostram as imagens da Figura 8.
Alguns plastificantes também podem ser adicionados ao S0
fundido para melhorar sua aderência e distribuição nos grânulos
de ureia (liU et al., 2008). Ceras, como parafinas e agente condicionantes, devem ser adicionadas para selar as fissuras, aumentar
a dureza, diminuir a tendência à formação de pó da camada de s0
e aumentar a fluidez dos grânulos.
a taxa de liberação do N da ureia + s0 depende da espessura
e qualidade do revestimento, da atividade dos microrganismos responsáveis pela oxidação do s0, pH, temperatura e umidade do solo.
Por isso, alguns pesquisadores consideram a ureia revestida com
s0 como fertilizante de liberação lenta (sHirlEY Jr; mEliNE,
1975; trENKEl, 2010; azEEm et al., 2014).
O revestimento da ureia com s0 tem algumas desvantagens.
Entre elas, a ocorrência de fissuras que permitem a entrada de água e
a dissolução do grânulo de ureia, deixando somente o revestimento
intacto no solo.

A

após o processo de produção da ureia + s0 são identificados
três tipos de grânulos: grânulos recobertos e perfeitos, grânulos
recobertos com fissuras seladas por ceras e grânulos danificados
(Figura 9).

Figura 9. tipos de grânulos da ureia revestida em função da desuniformidade de aplicação de enxofre elementar no processo de
recobrimento.

Portanto, em uma tonelada de ureia revestida com s0 pelo
menos 1/3 dos grânulos são danificados e outros 1/3 ou mais ficam
perfeitos. Dessa forma, os grânulos danificados e com revestimento
desuniforme liberam o N imediatamente após o contato com a água
(efeito burst) e os grânulos perfeitos liberam o N muito lentamente
(efeito lock-off) (GOErtz, 1995).
Esse tipo de problema originado no processo de produção
da ureia revestida com s0 permitiu o desenvolvimento de outras
tecnologias que diminuem o problema da desuniformidade do
revestimento, como a modificação, por meio da adição de aditivos,
das características químicas e físicas do s0, a adição de camada
adicional de polímeros ou pela retirada desse material do revestimento do fertilizante.

3.3.2. Fertilizantes revestidos com enxofre elementar
e polímeros
a irregularidade no revestimento de s0 adicionado à ureia
promove liberação desigual do N. Para melhorar o controle da
liberação de nutrientes foi proposta a adição de mais uma camada
de polímeros à ureia revestida com s0, o que originou a ureia

B

Figura 8. Eletromicrografia por microscopia eletrônica de varredura (MEV) de grânulos de ureia (A) e de MAP (B) revestidos com 16% de enxofre
elementar.
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revestida com s0 e polímeros, denominada também de fertilizante
híbrido (DEtriCK, 1997). De maneira geral, o produto final
contém 37% a 42% de N, 8% a 15% de s0 e 2% de um polímero
selante (Figura 10).

Figura 11. Eletromicrografia por microscopia eletrônica de varredura
(mEV) de grânulos de ureia com diferentes revestimentos
com polímeros.
Figura 10. Eletromicrografia por microscopia eletrônica de varredura
(mEV) do grânulo de ureia revestido somente com enxofre
elementar e polímeros.
Fonte: Cancellier et al. (2016).

Devido à fragilidade inerente da camada de s0 e à desuniformidade do revestimento, é necessária a adição de mais outra camada
ao revestimento com polímeros nos grânulos de ureia. Os selantes
mais utilizados são hidrocarbonetos, ceras, polietileno e polímeros
vegetais. Essa camada também tem a função de aumentar a resistência à abrasão e ao impacto, pois durante o manuseio, transporte
e mistura com outros fertilizantes pode ocorrer deterioração dos
grânulos (DEtriCK, 1997; liU et al., 2008).
Os fertilizantes com revestimento híbrido representam
uma evolução, em comparação à ureia revestida somente com s0.
Entretanto, continuam apresentando algum efeito burst ou lock-off
(GOErtz, 1995; trENKEl, 2010).

3.3.3. Fertilizantes revestidos com polímeros
Os fertilizantes revestidos somente com polímeros são
a tecnologia mais avançada dentre os fertilizantes de eficiência
aumentada (trENKEl, 2010; timilsENa et al., 2014; NaUz;
sUlaimaN, 2016). Os fertilizantes podem ser revestidos com
uma ou mais camadas de polímeros (Figura 11).
INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 157 – MARÇO/2017

Diversos compostos naturais ou sintéticos têm sido avaliados
como revestimento em fertilizantes: polímeros naturais de amido,
alginas, glúten de trigo, borracha e látex, em suas formas naturais ou
modificadas. Vários compostos sintéticos também foram preparados
para revestimento de fertilizantes, como poliolefinas, poliuretano,
poliacrílico, poliacrilamida, polisulfonato, policloreto de vinila,
poliestireno, poliacetato e polidopamina.
Embora esses polímeros sintéticos apresentem maior resistência e controle da liberação dos nutrientes, seu acúmulo no solo
pode levar a uma nova forma de poluição. assim, devem ser utilizados materiais com baixa toxicidade e adequada degradabilidade
no solo (timilsENa et al., 2014; NaUz; sUlaimaN, 2016).
O processo de produção dos fertilizantes recobertos com
polímeros depende da natureza do seu recobrimento e das características desejáveis do produto final. O processo mais simples
consiste na dissolução dos polímeros em um solvente orgânico
(tolueno e xileno, por exemplo) para aplicação nos grânulos em
um tambor rotativo ou spray drier (azEEm et al., 2014; NaUz;
sUlaimaN, 2016).
a liberação dos nutrientes ocorre por difusão através do
revestimento do grânulo. a água, principalmente na forma de vapor,
entra no grânulo através do revestimento (Figura 12). O vapor é
condensado dentro do grânulo e dissolve parte do mesmo, promo11

Figura 12. Diagrama esquemático da liberação da ureia revestida por
polímeros.
Fonte: adaptada de timilsena et al. (2014).

vendo aumento na pressão dentro do revestimento. Nesse estágio,
dois processos são possíveis: (i) se a pressão interna é maior do
que a resistência do revestimento, o revestimento se rompe e libera
o nutriente imediatamente para a solução do solo; (ii) se a membrana resistir à pressão interna, o nutriente é liberado por difusão
em função do gradiente de concentração, temperatura e umidade.
Portanto, o coeficiente de permeabilidade à vapor d’água dos
compostos utilizados no revestimento é um parâmetro importante
para escolha do tipo de revestimento a ser utilizado no processo de
produção (NaUz; sUlaimaN, 2016).

Conceitualmente, a curva de liberação do N do fertilizante
deve ser a mais parecida possível com a curva de absorção de N
da cultura a ser adubada.
a determinação da curva de liberação dos nutrientes dos fertilizantes revestidos com polímeros é muito importante, pois ocorre variação na taxa de liberação do N em função da composição e espessura
do revestimento e da temperatura, umidade do solo e da quantidade
de chuvas após a aplicação ao solo (Figura 13).
a ureia “a”, com espessura de revestimento com s0 + polímeros entre 67 e 68 µm, liberou 80% do N após 63 dias, em temperatura de 40 ºC. Já a ureia “B”, com revestimento mais espesso,
entre 87 a 99 µm, liberou 60% do N após 63 dias a 40 ºC. após
233 dias do teste de liberação de N, a ureia “a” liberou 87% do N
e a ureia ‘B” 71%, o que mostra a influência do tipo e da espessura
do revestimento na liberação do N dos fertilizantes revestidos.
Fatores como pH e força iônica da solução do solo não
interferem no tempo de liberação dos nutrientes. Entretanto, o tipo
de revestimento utilizado, resina plástica ou poliuretano, mudaram
o comportamento da curva de liberação de N (aNDraDE, 2016)
(Figura 14).

3.3.4. Mistura física das diferentes tecnologias para
fertilizantes nitrogenados “blends”
Uma alternativa para redução de custos dos fertilizantes de
eficiência aumentada e ajuste da curva de liberação de N para cada

N liberado (%)

Espessura do revestimento = 67-68 µm

A

Dias

N liberado (%)

Espessura do revestimento = 87-99 µm

B

Dias

Figura 13. Eletromicrografia por microscopia eletrônica de varredura (MEV) de grânulos de ureia “A” com espessura de revestimento entre 67 e
68 µm (a) e ureia “B” com espessura entre 97 e 99 µm (B) e suas respectivas curvas de liberação de nitrogênio.
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ração à ureia convencional após a aplicação em lavoura cafeeira
(tabela 9). Dos 900 kg ha-1 de N aplicados na forma de ureia convencional, em dois anos agrícolas, 166 kg ha-1 foram perdidos por
volatilização. O nitrato de amônio promoveu as menores perdas
de N em todas as adubações nitrogenadas, independentemente das
condições climáticas (CHaGas et al., 2016).

Ureia revestida + resina plástica
Ureia revestida + poliuretano “1”

N liberado (%)

Ureia revestida + poliuretano “2”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os fertilizantes nitrogenados estabilizados, de liberação lenta
ou controlada são uma realidade no mundo. Existem diferentes
tipos de tecnologias de produção que influenciam no seu custo.
Em função da tecnologia de produção, os preços dos fertilizantes
aumentam na seguinte ordem: convencionais < estabilizados <
blends < liberação lenta < liberação controlada.
mais de 60 fatores determinam a produtividade das culturas. as tecnologias dos fertilizantes, as condições climáticas
e de solo, a aplicação do fertilizante, o manejo da correção do
solo e da adubação, o sistema de cultivo, a rotação de culturas
e as exigências das culturas são alguns dos principais fatores
que devem ser levados em consideração na escolha da dose de
N adequada.

Dias
Figura 14. Curva de liberação de nitrogênio de dois tipos de ureia revestida,
com resina plástica e com poliuretano.
Fonte: andrade (2016).

tipo de cultivo é a utilização das tecnologias de forma integrada na
forma de blends. Por exemplo, a mistura física de grânulos de ureia
tratada com NBPt e de ureia revestida com s0 + polímeros é um
tipo de blend. a fração de ureia tratada com NBPt é solúvel, menos
suscetível às perdas e atende à demanda imediata de N pela cultura.
a outra fração, de ureia + s0 + polímeros, libera o N gradualmente
em médio e longo prazo.
Formulações de blends de ureia + NBPt e de ureia + s0 +
polímeros reduziram as perdas de N por volatilização em compa-

Os fertilizantes nitrogenados estabilizados, de liberação
lenta ou controlada estão dentro do escopo das práticas de manejo
4C para uso adequado de nutrientes (fonte certa, dose certa, época
certa e local certo). as tecnologias para fertilizantes podem reduzir
as perdas de N em sistemas agrícolas e levar a melhorias na produtividade e qualidade das colheitas. Esse aumento na eficiência
da adubação deve sempre estar atrelado a maior rentabilidade
econômica e menor impacto ambiental.

Tabela 9. Perdas de nitrogênio por volatilização de blends de fertilizantes nitrogenados aplicados no cafeeiro nas safras 2014/2015 e 2015/2016.
Perdas de N por volatilização 2014/2015
Tratamentos1

Parcelamento da adubação
1º

2ª

Perda acumulada

3ª

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (kg ha-1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23,2 b

32,8 a

27,4 a

83,4 a

Nitrato de amônio (3 parcelamentos)

Ureia (3 parcelamentos)

0,9 c

0,6 e

0,7 b

2,2 f

Blend “a” - 100% (2 parcelamentos)

38,8 a

21,4 b

-

60,2 b

Blend “a” - 70% (2 parcelamentos)

23,1 b

11,6 c

-

34,7 d

Blend “b” - 100% (1 parcelamento)

41,9 a

5,5 d

-

47,4 c

Blend “b” - 70% (1 parcelamento)

20,0 b

4,3 d

-

24,3 e

Perdas de N por volatilização 2015/2016
Tratamentos

Parcelamento da adubação
1º

2ª

3ª

Perda acumulada

Total2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (kg ha-1 de N) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ureia (3 parcelamentos)

1
2

41,2 a

22,0 a

19,5 a

82,1 a

166

Nitrato de amônio (3 parcelamentos)

1,2 e

0,2 d

0,3 b

1,8 e

4

Blend “a” - 100% (2 parcelamentos)

42,8 a

11,4 b

-

53,7 b

114

Blend “a” - 70% (2 parcelamentos)

22,7 c

5,6 c

-

28,4 c

63

Blend “b” - 100% (1 parcelamento)

26,5 b

5,4 c

-

31,8 c

79

Blend “b” - 70% (1 parcelamento)

16,5 d

2,9 d

-

19,3 d

44

100% da dose = 450 kg ha-1 de N por ano; 70% da dose = 315 kg ha-1 de N por ano.
somatório das perdas por volatilização dos dois anos agrícolas (2014/2015 e 2015//2016).

Fonte: Chagas et al. (2016).

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 157 – MARÇO/2017

13

REFERÊNCIAS
aBalOs, D.; JEFFErY, s.; saNz-COBENa, a.; GUarDia, G.; VallEJO,
A. Meta-analysis of the effect of urease and nitrification on crop productivity and
nitrogen use efficiency. Agriculture, Ecosystems and Environment, n. 189,
p. 136-144, 2014.
aNDraDE, a. B. Release characteristics of blends from slow, controlled and
conventional nitrogen fertilizers and uptake by corn. 2016. 91 f. tese (mestrado
em Ciência do solo) – Universidade Federal de lavras, lavras, 2016.
aPOstOlOPOUlOU, E. The global market for slow-release, controlled-release
and stabilized fertilizers. Beijing: international Fertilizer association – iFa,
2016. 19 p.
azEEm, B.; KUsHaari, K.; maN, z. B.; Basit, a.; tHaNH, t. H. review on
materials and methods to produce controlled release coated urea fertilizer. Journal
of Controlled Release, v. 181, p. 11-21, 2014.
BlOUiN, m. G.; riNDt, W. D. Method of making sulfur-coated fertilizer
pellet having a controlled dissolution rate. United States Patent Office, 1967.
(Us Patent nº 3295950).
BrEmNEr, J. m.; DOUGlas, l. a. inhibition of urease activity in soils. Soil
Biology Biochemistry, v. 3, p. 297-307, 1971.
CaNCElliEr, E. l.; silVa, D. r. G.; FaQUiN, V.; almEiDa, B. a.; CaNCELLIER, L. L.; SPEHAR, C. R. Ammonia volatilization from enhanced-efficiency
urea on no-till corn in Brazilian cerrado with improved soil fertility. Ciência e Agrotecnologia, v. 40, p. 15-23, 2016.
CaNtarElla, H. Nitrogênio. in: NOVais, r. F.; alVarEz V., V. H.; BarrOs,
N. F.; FONtEs, r. l. F.; CaNtarUtti, r. B.; NEVEs, J. C. l. (Ed.). Fertilidade
do solo. Viçosa, mG: sociedade Brasileira de Ciência do solo, 2007. p. 375-470.
CHaGas, W. F. t.; GUElFi, D. r.; CaPUtO, a. l. C.; sOUza, t. l.; aNDraDE,
a. B.; FaQUiN, V. ammonia volatilization from blends with stabilized and
controlled-released urea in the coffee system. Ciência e Agrotecnologia, v. 40, n.
5, p. 497-509, 2016.
CHiEN, s. H.; EDmEaDEs, D.; mcBriDE, r.; saHraWat, K. l. review of
maleic-itaconic copolymer purported as urease inhibitor and phosphorus enhancer
in soils. Agronomy Journal, v. 106, n. 2, p. 423-430, 2014.
DEFra. Department for Environment Food and rural affairs. 2006. Component
reports of Defra project Nt2605 (Csa 6579). Work package 1a Crop responses to
different N fertiliser materials (2006); Work package 1b ammonia emissions and
crop N use efficiency (2005); Work package 3 Optimum use of nBTPT (Agrotain)
urease inhibitor (2005). Disponível em: <http://randd.defra.gov.uk>. acesso em
22 maio 2008.
DEtriCK, J. H. Process for producing improved sulfur-coated urea slow release
fertilizers. United States Patent Office, 1997. (US Patent nº 5599374).
DOmiNGHEtti, a. W. Fertilizantes nitrogenados de eficiência aumentada e
convencionais na cultura do cafeeiro. 2016. 144 f. tese (Doutorado em Fitotecnia)
– Universidade Federal de lavras, lavras, 2016.

Naz, m. Y.; sUlaimaN, s. a. slow release coating remedy for nitrogen loss
from conventional urea: a review. Journal of Controlled Release, n. 225, p. 109120, 2016.
NEYmaN, G. B.; DErr, E. a. Homogeneous granules of slow-release fertilizer
and method of making the same. United States Patent Office, 2002. (US Patent
nº 6464746).
OmiliNsKY, B. a.; liNDsaY, a. D.; sUttON, a. r.; tHOrNsBErrY, W.
l. Formulation for fertilizer additive concentrate. United States Patent Office,
1997. (Us patent nº 5698003).
PRAKASA RAO, E. V. S.; PUTTANNA, K. Nitrification and ammonia volatilisation
losses from urea and dicyandiamide-treated urea in a sandy loam soil. Plant Soil,
v. 97, p. 201-206, 1987.
riCHEs, D. a.; mattNEr, s. W.; DaViEs, r.; POrtE, i. J. mitigation of nitrous
oxide emissions with nitrification inhibitors in temperate vegetable cropping in
southern Australia.Soil Research, n. 54, p. 533-543, 2016.
RUSER, R.; SCHULZ, R. The effect of nitrification inhibitors on the nitrous oxide
(N2O) release from agricultural soils - a review. Journal of Plant Nutrition and
Soil Science, v. 178, p. 171-188, 2015.
sHaViV, a. advances in controlled release of fertilizers. Advances in Agronomy,
v. 71, p. 1-49, 2000.
sHirlEY Jr, a. r.; mEliNE, r. s. Production of slow release nitrogen fertilizers
by improved method of coating urea with sulfur. United States Patent Office,
1975. (Us Patent nº 3903333).
silVa, a. l. Eficiência agronômica da ureia estabilizada com inibidores de
urease e nitrificação na cultura do milho. 2016. 71 f. Dissertação (mestrado em
Ciência do solo) – Universidade Federal de lavras, lavras, 2016.
silVa, a. G. B.; sEQUEira, C. H.; sErmariNi, r. a.; OttO, r. Urease inhibitor
NBPt on ammonia volatilization and crop productivity: a meta-analysis. Agronomy
Journal, n. 109, p. 1-13, 2017.
sNYDEr, C. s.; BrUUlsEma, t. W.; JENsEN, t. l. Greenhouse gas emissions
from cropping systems and the influence of fertilizer management: a literature
review. Norcross, Ga: international Plant Nutrition institute, 2007.
sOarEs, m.r.; allEONi, l. r. F.; CasaGraNDE, J. C. Parâmetros termodinâmicos da reação de adsorção de boro em solos tropicais altamente intemperizados.
Química Nova, são Paulo, v. 28, n. 6, p. 1014-1022, 2005.
sOr, K.; liNDEN, N. J. Fertilizer composition consisting of urea, a urease
inhibitor, and a hydrocarbon binder. United States Patent Office, 1968. (US
Patent nº 3388989).
sOUza, t. l. Eficiência agronômica de fertilizantes nitrogenados, emissão de
CO2 e volatilização de NH3 na cultura do milho. 2015. 98 f. Dissertação (mestrado
em Ciência do solo) – Universidade Federal de lavras, lavras, 2015.

DOmiNGUEz, m. J.; saNmartiN, C.; FONt, m.; PalOP, J.; saN FraNCisCO,
s.; UrrUtia, O.; HOUDUssE, F.; GarCÍa-miNa, J. m. Design, synthesis and
biological evaluation of phosphoramide derivatives as urease inhibitors. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, n. 56, p. 3721-3731, 2008.

timilsENa, Y. P.; aDHiKari, r.; CasEY, P.; mUstEr, t.; Gill, H.; aDHiKARI, B. Enhanced efficiency fertilizers: a review of formulation and nutrient
release patterns. Journal of the Science of Food and Agriculture, v. 95, p. 11311142, 2014.

ENGEl, r.; JONEs, C.; WallaNDEr, r. ammonia volatilization from urea and
mitigation by NBPt following surface application to cold soils. Nutrient Management and Soil adn Plant Analysis, v. 75, p. 2348-2357, 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. 167 p.

ErismaN, J. W.; sUttON, m. a.; GallOWaY, J.; KlimONt, z.; WiNiWartEr, W. How a century of ammonia synthesis changed the world. Nature Geoscience, n. 1, p. 636-639, 2008.

tUCKEr, G. l.; BlaNtON E. l. Zinc oxide coated urea. United states Patent
Office, 1976. (US Patent nº 3941578).

GEisslEr, P. r.; sOr, K.; rOsENBlatt, t. urease inhibitors. United states
Patent Office, 1970. (US patent nº 3523018).
HaGENKamP-KOrtH, F.; HaUEssErmaNN, a.; HartUNG, E.; rEiNHarDt, a. reduction of ammonia emissions from dairy manure using novel
urease inhibitor formulations under laboratory conditions. Biosystems Engineering,
n. 130, p. 43-51, 2015.
HEriNGEr, D. D. Produto fertilizante a base de ureia e processo para fabricação do produto. Pi 0700921-6 a. 2008. 10 p.
iPCC. intergovernmental Panel on Climate Change. N2O emissions from managed
soils, and CO2 emissions from lime and urea application. in: 2006 iPCC Guidelines for National Greenhouse Gas inventories. iGEs: Japan,v. 4, cap. 11, 2006.
JaHNs, t.; EVEN, H.; KaltWassEr, H. Biodegradability of urea-aldehyde
condensation products. Journal of Polymers and the Environment, v. 11, n. 4,
p. 155-159, 2003.
liU, Y. H.; WaNG, t. J.; QiN, l.; JiN, Y. Urea particle coating for controlled release by using DCPD modified sulfur. Powder Technology, n. 183, p. 88-93, 2008.

14

VaN DEr PUY, m.; GatrONE, r. C.; rOBiNsON, m. a.; HENDriCKsON,
l. l. urease inhibited urea based fertilizer compositions containing organo
boron acid compounds. 1984. Us Patent nº 4462819. Disponível em: < http://
www.freepatentsonline.com/4462819.pdf>. acesso em 15 jan. 2017.
ViaDYa, C. K.; VYas, B. a. s.; iYEr, r.; mistrY, K. B.; GODrEJ, N. B.
Neem based composition for coating nitrogenous fertilizer. United states Patent
Office, 2010. (US patent nº 7772695).
WatsON, C. J.; aKHONzaDa, N. a.; HamiltON, J. t. G.; mattHEWs, D.
i. rate and mode of application of the urease inhibitor N-(n-butyl) thiophosphoric
triamide on ammonia volatilization from surface-applied urea. Soil use and
Management, v. 24, p. 246-253, 2008.
WHitEHUrst, G. B.; WHitEHUrst, B. m. Volatility-inhibited urea fertilizers.
United States Patent Office, 2004. (US Patent nº 6830803).
YamamOtO, C. F.; PErEira, E. i.; mattOsO, l. H. C.; matsUNaKa, t.;
riBEirO, C. slow release fertilizer based on urea/urea-formaldehyde polymer
nanocomposites. Chemical Enginnering Journal, v. 287, p. 390-397, 2016.

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 157 – MARÇO/2017

