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Estudo adicional mostrou que o sulfato de amônio (SA) propor-
cionou maior efeito residual na produtividade da 4ª soca da cana,
comparado à uréia e ao nitrato de amônio (NA) (Tabela 2), indicando
aumento na eficiência de aproveitamento do N pelas plantas.
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Os fertilizantes de liberação controlada fazem parte de um
grupo maior de produtos denominados genericamente de fertilizan-
tes de eficiência aprimorada. Vários produtos, antigos ou novos,
estão sendo vistos com amplo interesse devido a modificações
recentes no contexto agronômico e ambiental. Estes produtos pos-
suem diferentes modos de ação, sendo os principais: (a) inibidores
ou de estabilização, (b) compostos orgânicos sintéticos não reves-
tidos mas de disponibilidade lenta, e (c) fertilizantes solúveis reves-
tidos.

• Inibidores ou de estabilização

São produtos que reduzem as perdas de N por retardarem a
conversão das formas originais do fertilizante em formas que po-
dem ser facilmente perdidas. O tempo de proteção varia de dias a
semanas e o efeito se manifestará se houver condições reais para as
perdas. Como exemplo, tem-se, entre outros, o Agrotain (NBPT), o
N-serve (nitropirina) e o N-nitrosfere.

• Compostos orgânicos sintéticos não revestidos mas de
disponibilidade lenta

Estes produtos protegem o N por adiarem sua disponibilida-
de através da necessidade de decomposição bioquímica dos com-
postos. A proteção é mais longa que a do primeiro grupo, variando
de semanas a meses. A taxa de liberação do N irá depender da
estrutura química, do peso e do grau de polimerização molecular, e
ainda, das condições ambientais. A liberação é lenta mas não pode
ser controlada. Como exemplos, tem-se, entre outros, a ureiafor-
maldeído, a metileno uréia e a diuréia isobutileno. São produtos
utilizados atualmente em hortas.

• Fertilizantes solúveis revestidos

São produtos com N na forma tradicional, porém revestidos,
o que propicia uma barreira física contra a exposição do nutriente.
Enquadram-se basicamente em dois tipos de recobrimento, com
enxofre ou com polímeros. No caso do recobrimento com enxofre a
disponibilidade do nutriente ocorrerá através da destruição da co-
bertura, o que irá depender basicamente da espessura de reco-
brimento e das condições ambientais. Os polímeros utilizados são
poliuretanos e poliolefinas, sendo que, neste caso, a liberação se

Figura 11. Volatilização de nitrogênio da soca de cana-de-açúcar sob plan-
tio direto.

Fonte: Vitti (2003).

Esses resultados podem ser explicados pelo efeito mais du-
radouro do N no solo, quando na forma amoniacal, refletindo em
maior efeito residual, tanto do N quanto do enxofre (S). Além disso,
o S contido no sulfato de amônio melhora a absorção e o aproveita-
mento do N pelas culturas devido à sinergia positiva entre esses
nutrientes.

As diferenças nas taxas de nitrificação do sulfato de amônio
e da uréia ocorrem devido às diferenças de pH das soluções fertili-
zantes. O pH ótimo para a nitrificação está entre 7,9 e 9,0; o pH da
solução da uréia situa-se ao redor de 9,0 e o da solução de sulfato
de amônio ao redor de 5,1. Assim, o NH

4
 da uréia nitrifica-se mais

rapidamente que o NH
4
 da solução de sulfato de amônio (Figura 12)

perdendo-se em maior quantidade do sistema.

Outra possível vantagem advinda do uso de sulfato de
amônio diz respeito ao aumento da solubilidade do fósforo e do
manganês do solo, melhorando o aproveitamento desses nutrien-
tes pelas plantas e aumentando a produtividade das culturas.

Existem evidências da ação do sulfato de amônio na supres-
são de doenças importantes em diversas culturas, e a redução do
pH da rizosfera seria uma possível explicação para o fato. Além
disso, a maior disponibilidade de Mn no solo está relacionada com
o aumento da resistência das plantas às doenças, por causa da sua
participação na ativação de enzimas atuantes na síntese de com-
postos fenólicos.

Figura 12. Nitrificação de N-NH
4
 de diferentes fontes de nitrogênio.

Fonte: Sims (1991).

Tabela 2. Efeito residual de nitrogênio em soca de cana-de-açúcar sem
queima.

Produtividade

3a soca 4a soca 3a + 4a socas

(kg ha-1) - - - - - - - - - Colmos (t ha -1) - - - - - - - - - -

SA 70 72,8 81,5 154,3

Uréia 70 60,0 51,8 111,8

NA 70 63,5 77,6 140,8

Fonte: Vitti (2003).

Fonte Dose de N
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dá através da difusão pela camada de cobertura, determinada pela
característica química do polímero, da espessura, do processo de
cobertura e da temperatura do meio. Os polímeros propiciam condi-
ções de controle e podem ser produzidos para sincronizar a libera-
ção do N de acordo com as necessidades nutricionais das plantas
ao longo do ciclo de cultivo, tal como exemplificado na Figura 13.
São exemplos: osmocote e ESN (uréia revestida).

Se os dados mostram que os produtos mencionados podem
levar a menores perdas de N e, conseqüentemente, aumentar a efi-
ciência agronômica e ambiental, por que estes fertilizantes não são
utilizados com freqüência? Para responder a esta indagação deve-
se considerar a situação desses produtos no passado e no futuro.
No que diz respeito ao passado, a utilização era limitada pelo eleva-
do custo para culturas comerciais intensivas e ainda pela adoção
de práticas de manejo não compatíveis com as necessidades des-

Figura 13. Absorção sazonal de nitrogênio em cultivo de milho nos Esta-
dos Unidos.

Observa-se que os mecanismos de redução das perdas de N
ocorrem basicamente através de dois processos:

• Controle das transformações, visando diminuir as conver-
sões do produto em formas suscetíveis de perdas, e

• Proteção física das formas solúveis, visando evitar a expo-
sição do produto aos mecanismos de perdas. As principais formas
de perdas são: lixiviação, emissões na forma de N

2
O (desnitrificação)

e volatilização (Figura 14).

Figura 14. Destino do nitrogênio dos fertilizantes.

Figura 15. Fontes de nitrogênio e perdas por lixiviação (ESA = uréia reves-
tida).

Fonte: Islam (2003).

Dentre os inúmeros estudos realizados com esses produ-
tos, destacam-se os que levam à diminuição das perdas de N por
lixiviação (Figura 15), à dimininuição na emissão de N

2
O (Figura

16) e a maior eficiência de utilização de N pela cultura do milho
(Figura 17). Em geral, os estudos mostram, ainda, que a produti-
vidade das culturas pode ser mantida utilizando-se ao redor de
70-80% da dose de N, em relação à dose dos produtos comumente
utilizados.

Figura 16. Emissões de N
2
O em cultura de milho após trigo (PC = plantio

convencional; PD = plantio direto; CM = cultivo mínimo).
Fonte: Motavalli (2004).

Figura 17. Produtividade de milho irrigado e recuperação aparente de ni-
trogênio de diferentes fontes (SA = sulfato de amônio; IN =
inibidor da nitrificação; ESN = uréia revestida).

Aplicação em
cobertura



    10                             INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS  Nº 120 – DEZEMBRO/2007

ses produtos. Assim, estes materiais eram utilizados apenas em
hortas ou culturas de grande valor econômico. Quanto ao futuro, a
expectativa é de que haja uso de produtos novos e mais baratos,
reconhecimento da maior eficiência agronômica desses fertilizan-
tes, melhor conscientização dos problemas ambientais, maior preço
das commodities agrícolas e programas governamentais de incenti-
vo à utilização desses produtos. Este conjunto de fatos deverá
levar a maior utilização dos fertilizantes nitrogenados de liberação
controlada.

A adoção destes fertilizantes será facilitada por meio de:
a) pesquisa e educação; b) reconhecimento da necessidade de se
conciliar o  modo de ação do produto ao mecanismo de perda de N
e ao sistema de cultivo, c) uso do produto certo em relação ao
mecanismo de perda específica de N, considerando as condições
de solo e clima, sistema de cultivo, equipamento, infaestrutura, etc.,
e d) integração da prática com outras tecnologias.

Finalmente, o que deverá convencer definitivamente o pro-
dutor rural a optar pelo uso desses fertilizantes de liberação contro-
lada será a economia de tempo, mão-de-obra e equipamento (múlti-
plas aplicações), além de menores riscos. Os produtores pagarão o
custo se perceberem claramente que os benefícios são consisten-
tes. O futuro mostra-se promissor para estes fertilizantes.
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A agricultura de precisão pode ser compreendida como uma
estratégia espacial em campos de cultivo que proporciona solu-
ções rentáveis aos agricultores pelo balanço entre conhecimento
técnico e agronômico, enquanto respeita o ambiente. Sabe-se que
os solos são muito heterogêneos e, se esta variação for manejada
adequadamente, maior será a possibilidade de sucesso por parte
dos agricultores. A técnica sincroniza a necessidade de insumos
com o potencial de produtividade, as propriedades dos solos e as
informações de manejo, possibilitando maiores lucros e evitando
aplicações inadequadas de fertilizantes. A Figura 18 mostra a gran-
de variação no desenvolvimento das plantas, em glebas de um mes-
mo terreno, devido à diferença marcante na fertilidade do solo.

Embora a variabilidade dos solos seja amplamente reconhe-
cida, existem desafios na utilização de sistemas de monitoramento
variável do N. Isto se deve principalmente a enorme variabilidade
espacial e temporal do nutriente no sistema, ao ciclo muito dinâmi-
co deste elemento, à ausência de confiança dos agricultores, à com-
plexidade dos sistemas de produção, ao custo envolvido e à
dificuldade na aferição do valor ambiental das técnicas propostas.
Segundo dados publicados recentemente pela revista Croplife, da
Universidade de Purdue, 54%, 56%, 45% e 18% dos agricultores
dos Estados Unidos utilizam a tecnologia no que diz respeito, res-
pectivamente, a coleta de amostras de solo com GPS (sistema de
posicionamente geográfico), controle espacial na aplicação de fer-
tilizantes, mapas dos campos de cultivo e imagens de satélite.

A variabilidade do N nos solos pode ser aferida através de
inúmeros métodos, sendo estes relacionados a medidas da condi-
ção de N no próprio solo ou nas plantas que se desenvolvem nele.
Os principais métodos relacionados ao solo são: tipo de solo quan-
to às suas propriedades e características (classificação do solo),
amostragem por zonas ou áreas de produção, amostragem espacial
com grid de coleta e, ainda, de acordo com a topografia. No que diz
respeito às plantas, a variabilidade pode ser aferida através de aná-
lise foliar, sensores remotos, coloração da parte aérea e mapas de
produtividade.

Atualmente, dois procedimentos básicos têm sido utiliza-
dos para proceder as recomendações de doses variáveis de N. O
primeiro é denominado preditivo, o qual leva em consideração a
variabilidade do terreno através da análise do solo e/ou de imagens
remotas, conjugando estas informações com a demanda potencial
da cultura. O segundo usa um procedimento de avaliação e reco-
mendação in time através da utilização de sensor, o qual pode estar
localizado próximo da cultura ou em distância remota. A Figura 19
mostra um exemplo de mapa de produtividade potencial de milho
com a utilização de sensores remotos. Embora o segundo procedi-
mento possa parecer mais adequado, deve-se ter em mente que a
avaliação é realizada normalmente quando as plantas são novas e
ainda não mostram deficiência. O futuro da recomendação de doses
variáveis de N poderá depender da habilidade em se integrar os
dois procedimentos, de forma a se avaliar os aspectos espaciais e
temporais em conjunto.

Figura 18. Campo de culturas mostrando a diferença no desenvolvimento
das plantas em função da condição heterogênea de fertilidade
do solo.

Figura 19. Mapa de produtividade potencial de milho com a utilização de
sensores remotos.

Como exemplo de tecnologia disponível em agricultura
de precisão, o palestrante citou o Field in Site (Campo através
do Website). Trata-se de um pacote disponível na internet


