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1. RESUMO 

A forma mais rápida de restaurar a fertilidade de um solo e aumentar a 

produtividade é com adubação química, porém esta é uma técnica onerosa e que 

muitas vezes não traz o resultado esperado. Atualmente o fertilizante mais utilizado 

para fornecimento de nitrogênio é a ureia, porém este é o adubo que mais se 

destaca em questão de perdas, principalmente por volatilização. Isso ocorre, 

principalmente pelo manejo incorreto da ureia. Uma forma de reduzir essas perdas 

seria o uso de adubos de liberação lenta e controlada, que garantem a proteção do 

nutriente através de camadas de polímeros e enxofres, protegendo o nitrogênio de 

ações enzimáticas e liberando-o gradualmente entre 1 a 8 meses de acordo com as 

variações de temperatura e umidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 

produção de massa forrageira da aveia preta, comparando a ureia com o adubo de 

liberação lenta Producote® 38-00-00 e 39-00-00, em diferentes doses, blend´s e 

diferentes momentos de aplicação. As doses variaram de 126Kg.ha-1 a 180 Kg.ha-1, 

as aplicações ocorreram no plantio, perfilhamento e 1º corte, houve também o blend 

entre a ureia e os adubos de liberação lenta, onde a quantidade de cada fertilizante 

no blend vária de 35% a 75%. Não houve diferença estatística quanto à produção de 

massa forrageira, o que indica a possibilidade de eliminar no mínimo duas 

operações de adubação, reduzindo assim custos e aumentando a margem de lucro. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A adubação nitrogenada é um dos principais fatores que iram garantir a alta 

produtividade das forrageiras em geral, porém também é um dos maiores desafios 

de manejo para produtores e profissionais agrícolas, devido às perdas relacionadas 

a estes fertilizantes, que geralmente ocorrem devido à aplicação em solos úmidos, 

em presença de resíduos vegetais e sem ausência de incorporação, seja ela via 

sulco ou irrigação.  

Além da ausência da incorporação dos adubos nitrogenados, a cultura da aveia 

e as forrageiras em geral produzem uma grande quantidade de resíduos vegetais, 

que aumentam exponencialmente as perdas de nitrogênio quando a em contato 

direto com esses resíduos, essas perdas são causadas principalmente pela ação da 

enzima uréase, tronando a adubação dessas áreas quase que inviáveis (MOREIRA 

et al, 2001). 



Atualmente existem inúmeros adubos nitrogenados disponíveis no mercado, 

onde o nitrogênio se encontra em diversas formas, sendo as mais comuns, ureia, 

sulfato de amônio e nitrato de amônio (MALAVOLTA, 2002).A ureia é uma das 

principais fontes de nitrogênio utilizada na agricultura brasileira, devido aos baixos 

preços, maiores concentrações de N (45%) e fácil acesso, já que o mesmo é um 

subproduto da exploração de petróleo. 

 A ureia nada mais é do que um gás que esta em sua forma sólida e que 

quando exposto as condições do ambiente, como temperatura, palhada, umidade, 

logo começa a se volatilizar, aumentando criticamente os níveis de perdas de 

nitrogênio (MALAVOLTA, 1989). 

Estudos mostram que a melhor forma de aplicação da ureia no solo é 

incorporando-a, via suco ou irrigação. Este processo pode ser facilmente realizado 

no plantio, porém a liberação da ureia ocorre em poucos dias, sendo necessário que 

se faça uma adubação de cobertura, o que pode ser uma barreira para alguns 

produtores, principalmente pecuarista, devido à exigência de maquinas especificas 

para sua incorporação (STIPP, 2008) 

Para amenizar perdas, e garantir uma maior eficiência na aplicação e liberação 

de nitrogênio para as forragens, podem ser utilizados como alternativa aos adubos 

convencionais, os adubos de liberação lenta e controlada. Estes adubos são 

formados por nutrientes e por polímeros biodegradáveis que os revestem garantindo 

a proteção do nutriente e liberação gradual, conforme as variações climáticas, 

principalmente temperatura e umidade (BAYLOCK, 2007). 

Os adubos Producote 38-00-00 e 39-00-00 são duas fontes de N que possuem 

grânulos revestidos com uma camada de enxofre e outra camada de polímero 

biodegradável. O polímero trabalha de forma osmótica, conforme as variações de 

temperatura e umidade, quando a umidade aumenta os micros poros se dilatam e 

aumentam a liberação de N, quando a umidade diminui os micros poros se contraem 

reduzindo a liberação de N. 

Além de conceder liberação controlada estes polímeros ainda protegem os 

nutrientes contra as ações de microrganismos que aumentam as perdas de 

nitrogênio via ureia por volatilização, sendo assim possível a aplicação deste adubo 

via cobertura de solo, seja em solo coberto ou descoberto. Desta forma a um maior 

aproveitamento dos nutrientes, e maior eficiência no manejo da adubação 

(BENNETT,1996). 



3. OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo a avaliação de diferentes fontes de adubos 

nitrogenados na produção de massa forrageira da aveia preta na região do Alto 

Paranaíba, comparando a Ureia e os atuais adubos de liberação lenta e controlada 

Producote®,a fim de proporcionar ao produtor respostas sobre esta nova tecnologia, 

tendo em vista que pouco se sabe dos seus resultados em áreas de pastagens. 

Além da utilização de adubos de liberação lenta em plantas forrageiras, este 

trabalho objetivou a busca por novos dados para a produção da Aveia preta no 

cerrado, cuja qual é novidade no município de Araxá. 

 

4. METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no Campo Experimental do Centro Universitário 

do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, localizado no município de Araxá-Mg que se 

encontra a 19° 35’ 36’’ de latitude e 46° 56’ 26’’ de longitude, com altura média de 

997 metros, em um argisolo vermelho/amarelo, distrófico de textura média. O 

experimento foi realizado durante os meses de julho, agosto e setembro. O 

delineamento experimental utilizado foi o de Blocos Casualizados, o qual possuiu 7 

tratamentos e três repetições, com dimensionamentos de 2 m x 1,8 m, totalizando 

3,6 m2, constituídas por 10 linhas de aveia preta de 1,8 m cada, com espaçamento 

de 20 cm entre linhas. Foram semeados 1,8 gramas de sementes puras e viáveis de 

aveia preta, cultivar IAPAR 61, por metro linear, dose referente a 100 Kg.ha-1. 

As doses totais recomendadas de P2O5 e K2O foram as mesmas para todos os 

tratamentos, 50Kg.ha-1 e 53 Kg.ha-1 respectivamente. As doses totais de nitrogênio 

variaram de 126 a 180 Kg.ha-1. Os fertilizantes utilizados como fonte de potássio e 

de fósforo foi o Cloreto de Potássio e Super Triplo em doses de 3,6 g para o Cloreto 

de Potássio e 4,1 g de Super Triplo a cada 1,8 metros lineares, sendo iguais para 

todos os tratamentos. 

No tratamento 1 foi aplicada uma dose de 180 Kg.ha-1 de N, utilizando como 

única fonte de nitrogênio o adubo de liberação lenta e controlada Producote® 38-00-

00. No tratamento 2 foi feita uma única adubação no plantio, utilizando duas fontes 

de nitrogênio, Producote® 38-00-00 fornecendo 75% de N mais Ureia com 25% de N, 

dose total de 180 Kg.ha-1. No tratamento 3 foi feita adubação com o adubo 

Producote® 38-00-00 fornecendo 65% de N mais Ureia com 35% de N, na dose total 

de 126 kg/ha em única aplicação no plantio. A adubação nitrogenada no tratamento 



4   foi realizada no plantio e no 1º corte, utilizando como única  fonte de nitrogênio o 

adubo Producote® 39-00-00, com dose de 90 Kg.ha-1 em cada aplicação. A 

adubação no tratamento de número 5 foi realizada no plantio e 1º corte, utilizando o 

adubo Producote® 39-00-00 fornecendo 50% de N, mais a Ureia contribuindo com 

50% de N na dose de 90 Kg.ha-1 por aplicação (2 aplicações). No tratamento 6  

realizou-se a adubação no plantio e 1º corte com o adubo Producote® 39-00-00 

disponibilizando 30% do N mais Ureia fornecendo 70% do N na dose de 63 Kg.ha-1 

em cada aplicação. 

Por fim, a adubação da testemunha, T7, demandou 3 aplicações, sendo a 

primeira no plantio, a segunda no perfilhamento e a terceira no 1º corte, utilizando 

como única fonte de nitrogênio a Ureia em doses de 60 Kg.ha-1 em cada aplicação. 

Para determinação da massa forrageira foram colhidos 3 amostras de forragem em 

cada parcela e em cada corte, utilizando uma moldura de vergalhão de 0,5 m x 0,5 

m, que foi colocada ao acaso, em pontos representativos das parcelas, sendo a 

aveia cortadas a 7 cm do solo. Após o corte toda área foi manejada a fim de deixar 

todas as plantas com a mesma altura, a aveia cortada era então retirada da área 

sobrando quase nenhum resíduo vegetal. Os perfilhos contidos no interior da 

moldura foram acondicionados em sacos plásticos, devidamente identificados 

constituindo a amostra. Em seguida, essas amostras foram transportadas para o 

laboratório e acondicionadas em refrigeradores. Para determinação de massa seca 

utilizou-se o método do forno de micro-ondas (LACERDA et al, 2009). A realização 

de comparação de médias foi realizada com o auxilio do programa SASM-AGRI. 

Tabela 1: Quantidade de adubos e blends aplicado aos tratamentos 

 
BLEND 

 

Trat. Fert. 1 %N Fert. 1 Fert. 2 %N Fert.2 
Dos. Total 

de N 
kg/ha 

%Dos. 
Total 
de N 

Nº 
Aplicação 

Época 
Aplicação 

1 38-00-00 100 X X 180 100 1 Plantio 

2 38-00-00 75 Ureia 25 180 100 1 Plantio 

3 38-00-00 65 Ureia 35 126 70 1 Plantio 

4 39-00-00 100 X X 180 100 2 Plant./1ºCorte 

5 39-00-00 50 Ureia 50 180 100 2 Plant./1ºCorte 

6 39-00-00 30 Ureia 70 126 70 2 Plant./1ºCorte 

7 X X Ureia 100 180 100 3 
Plant./Perfilho.

/1ºCorte 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

O plantio da aveia ocorreu na primeira semana de julho, no dia 11/07/2014, o 

primeiro corte na terceira semana de agosto, no dia 23/08/2014 e o segundo corte 

na segunda semana de setembro, 16/09/2014. A pesagem e os blends dos 

tratamentos foram realizados no laboratório de química da UNIARAXÁ com o auxilio 

de uma balança de precisão da marca GEHAKA. Os adubos foram pesados e 

misturados em um Becker e depois embalados em sacos plásticos com medidas de 

10 cm x14 cm totalizando 10 embalagens de fertilizantes a cada parcela, as doses 

pesadas foram referentes a 1,8 metros lineares de cada linha. As sementes também 

passaram pelo mesmo processo de pesagem e embalagem, sendo pesadas 3,6 g 

de sementes e embaladas em sacos plásticos de 10 cm x 14 cm. Os cortes foram 

realizados com o auxilio de um cuitelo quando a aveia atingiu 35 cm de altura de 

média geral. O primeiro corte ocorreu 38 dias após a emergência e o segundo corte 

62 dias após emergência. Toda área foi irrigada com uso de uma mangueira de 

micro aspersão, sendo o sistema ligado de 2 em 2 dias aplicando uma lâmina de 

12mm, exceto no plantio e primeiro corte, onde foi aplicada lamina de 25 mm a fim 

de garantir o desenvolvimento da cultura. 

 

6. RESULTADOS 

Tabela 2: Produção de massa forrageira no primeiro,segundo corte e total.  

Tratamento 1º Corte 2º Corte Total 

1 2275,25 1734,94 4010,19 a 

2 2039,57 1247,05 3286,62 a 

3 1843,31 1340,6 3183,91 a 

4 2062,24 1510,3 3572,54 a 

5 1790,93 1285,23 3076,16 a 

6 1637,19 1266,09 2903,28 a 

7 1928,87 1469,71 3398,58 a 

 

A produção de massa forrageira se encontra na Tabela 1. Não houve diferença 

significativa segundo o teste de Tukey a 5% para a produção de massa forrageira 

para os diferentes tratamentos aplicados a cultura da aveia. Moreira et al. (2001) 

utilizando também a cultivar IAPAR 61 na região norte do Paraná, obteve produção 



de 2561 Kg.ha-1  aplicando dose total de 200 Kg.ha-1 de N via sulfato de amônio, o 

que condizem com os dados encontrados no presente trabalho.  

Todos os tratamentos ao serem irrigados após aplicação dos blends tiverem 

seu potencial de perdas reduzido. Richardt (2008) trabalhando com diferentes doses 

de N na cultura da aveia no estado do Mato Grosso do Sul observou que a ausência 

de precipitação aumentou significativamente as perdas de N. Portanto o fato da 

aveia ser irrigada com lamina de 25 mm após o plantio e primeiro corte diminuiu 

significativamente as perdas de N-ureia por volatilização em todos os tratamentos. 

Da Ros, et al. (2005) trabalhando com milho avaliaram a volatilização da ureia 

quando aplicada em cobertura no sistema de plantio direto, observando que, quando 

incorporada via sulco ou irrigação os níveis de N perdidos via volatilização eram 

reduzidos. Civardi, et al. (2011) trabalhando com milho mostraram em pesquisa, que 

quando o milho foi adubado com ureia convencional incorporada, o resultado foi 

maior do que quando adubado com ureia revestida em cobertura. 

Devido à sazonalidade foi possível a realização somente de dois cortes, pois 

logo após o segundo corte a aveia logo veio a pendoar. PRIMAVESI, et.al. (2006) 

trabalhando com a cultivar de aveia preta IAPAR 61 em São Carlos, obteve 

produção de 5948 Kg.ha-1 em 6 cortes, sendo que, no primeiro e segundo corte 

foram produzidos um total de 1641 Kg.ha-1  de matéria seca, número abaixo dos 

encontrados com o uso de adubo de liberação lenta em única aplicação no plantio. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1 - Não houve diferença significativa entre  adubos de liberação lenta e a ureia na 

produção de massa forrageira. 

2 - Não houve diferença nas respostas de aplicação dos adubos para datas 

diferentes. 

3 - Não houve diferença estatística entre as diferentes doses de nitrogênio 

praticadas. 

4 -  A utilização de adubos de liberação lenta permitiu à redução da dose de adubo 

nitrogenado em 35% se mostrando mais eficiente quando comparado a dose total de 

180 Kg.ha-1. 
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