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Na quantificação do nitrogênio absorvido pelas plantas e oriundo dos fertilizantes
nitrogenados, tem-se utilizado dois métodos: o método da diferença ou indireto e, o
método da diluição isotópica. No método da diferença, a fração aparente do nitrogênio
(N) recuperado do fertilizante é calculada subtraindo-se a quantidade de N acumulado
nas plantas de tratamentos que receberam adubação com N, daquela plantas de
tratamentos sem a fertilização nitrogenada. No método da diluição isotópica, a fração do
fertilizante-1 5N recuperado pela cultura é calculada dividindo-se a porcentagem de
átomos de 15N em excesso na planta pela porcentagem de átomos de 15N em excesso
do fertilizante. Os dois métodos tem fornecido resultados discrepantes quanto a
recuperação do nitrogênio aplicado, sendo que os valores obtidos pelo método da
diferença são geralmente maiores que o da diluição isotópica. Neste trabalho, são
apresentados os resultados de recuperação do N pela variedade de cana-de-açúcar SP
80-1842, cultivada em solo de textura areia-franca, contido em lisímetro (tambores
tubulares, com volume interno de 220 litros) adubado com uréia ( 10,082 % de átomos
de 15N em excesso), nas doses de 899,2; 1798,4 e 2697,6 mg N/lisímetro. A saturação
do solo em base foi elevada para 60% e as adubações fosfatada e potássica foram
realizadas em dose única de 3,4g de P2O5 e 3,42g de K2O/lisímetro. A uréia foi
aplicada a 15 cm de profundidade, em covas no centro do lisímetro, onde
posteriormente foram plantadas, em número de três, mudas de cana-de-açúcar com 20
cm de altura. O plantio foi realizado em 08/01/96 e a colheita em 09/12/96. O
delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com 6 repetições. Na colheita, separou-
se a parte aérea do sistema radicular e nesse material vegetal determinou a matéria
seca, teor de nitrogênio total e a relação isotópica do N (15N/14N). A partir destes dados
calculou-se a recuperação do N aplicado pela parte aérea e planta toda. Pelo método da
diferença e para as doses de 899,2; 1798,4 e 2697,6 mg de N/lisímetro, obtiveram-se
respectivamente as seguintes porcentagem de recuperação: 1) Para a parte aérea: 25;
45 e 66; 2) Para o sistema radicular: 48; 56; e 42. Somando os respectivos valores
obtém se em toda a planta as seguintes porcentagens de recuperação de N: 73; 101 e
108. Pelo método da diluição isotópica e para as mesmas doses de N-uréia, obtiveram
respectivamente: 1) Para a parte aérea: 43; 40; e 42%; 2) Para o sistema radicular: 12;
14 e 13%. 3) Para a planta toda: 55; 54 e 55%. Para as doses estudadas, o método da
diferença apresentou aumento de 32,7; 77,2 e 96,4% nos valores de nitrogênio, quando
comparado ao método da diluição isotópica. Esse aumento percentual na recuperação
do nitrogênio deve-se a: 1) aumento da taxa de mineralização; 2)Velocidade com que
ocorre o processo de mineralização ou imobilização do N no solo com a fertilização
nitrogenada; 3) Maior crescimento do sistema radicular, correspondente ao aumento de
doses de N, o que levou também a maior exploração de volume de solo pelas raízes das
plantas e consequentemente maior absorção do N nativo.

[CNPq; FAPESP ]

38


