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A cultura da soja (Glycine max 
(L.) Merrill) ocupa lugar de des
taque no agronegócio brasileiro. 
De acordo com o Departamento 
de Agricultura dos Estados Uni
dos (USDA), o Brasil já é o maior 
produtor de soja do mundo, com 
projeção de produção para a safra 
2020/2021 de 131 milhões de to
neladas, em uma área de 38,2 mi
lhões de hectares. 

O desenvolvimento da soja 
está relacionado com o poten
cial genético, ambiente e manejo 
adotado. No caso do nitrogênio 
(N), grande parte do que é re

querido pela soja, é proveniente 
de uma relação simbiótica com 
bactérias Bradyrhizobium elkani e 
B. japonicum, que são fornecidos 
pela inoculação antes ou durante 
a semeadura. Porém, para alcan
çar o máximo potencial produtivo 
desta cultura, devido ao constante 
lançamento no mercado de culti
vares com elevados tetos produti
vos, diferentes técnicas de manejo 
podem ser utilizadas, entre elas, a 
aplicação foliar de nitrogênio em 
períodos reprodutivos. 

O objetivo do estudo foi ava
liar o desempenho dos compostos 
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de liberação gradual nas formu
lações NHexion, con tra a teste
munha (sem N foliar) e solução de 
ureia. Os resultados encontrados 
no presente estudo comprova
ram a superioridade da tecnolo
gia ureiaformaldeídotriazona da 
He xion quando comparado com os 
demais tratamentos estudados.

A tecnologia
ureia-formaldeído-
triazona

Com o objetivo de aumentar 
a eficiência dos fertilizantes ni
trogenados, foram desenvolvidos 
produtos à base de ureiaformal
deídotriazona. Este fertilizan
te apresenta em sua formulação 
ureia, compostos de metileno
ureia de liberação inter mediária e 
a triazona que permite a liberação 
gradual do nitrogênio por 30 a 40 

dias. A ureiaformaldeídotriazo
na apresenta carac terísticas de 
maior permanência na superfície 
das folhas após a aplicação líqui
da, menor potencial de queima das 
folhas, menor per da de N por eva
poração das gotas e menor volati
lização quando com parado com a 
solução de ureia. Estas caracterís
ticas, aliada à libe ração gradual do 
nitrogênio torna a ureiatriazona 
um fertilizante de eficiência au
mentada. A Hexion Química pro
duz no Brasil a ureiaformaldeído
triazona com um rígido controle 
de todas as etapas da produção.

Experimentos

Para demonstrar a eficiência 
agronômica da ureiaformalde
ídotriazona da Hexion já foram 
montados, desde 2017, dezenas de 
testes nas cul turas da soja, milho, 

Figura 1 -  (A) Experimental da soja safra 18-19 e (B) Colheita mecanizada das unidades experimentais.

Tabela 1 - Média dos números de vagens com 1,2 e 3 grãos (V1, V2 e V3), número de vagens por planta (NVP), número de grãos por planta (NGP), 
massa de mil grãos (MMG) e produtividade (PROD) na soja. Floresta-PR. Safra 2018/2019.
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algodão, fei jão, arroz, café e cana
deaçúcar. Estes testes foram rea
lizados em instituições de ensino
pesquisa e em propriedades rurais 
nas mais diversas regiões do Bra
sil. Um dos trabalhos de destaque 
foi o desen volvido em parceria 
com a Univer sidade Estadual de 
Maringá  UEM na cultura da soja, 
safra 2018/2019, no município de 
FlorestaPR (Fi gura 1), sobre um 
Latossolo. O delineamento expe
rimental utili zado foi o de blocos 
casualizados, sendo estudados 5 
tratamentos com 5 repetições. 

Os tratamentos foram os se
guintes:

• T1 - Testemunha - sem apli
cação de N foliar;

• T2 - Solução de Ureia;
E três fertilizantes foliares 

Hexion com diferentes proporções 
de Ureia-formaldeído-triazona (T3 
e T4) e Ureia-formaldeído-triazo
na com micronutrientes (T5).

• T3 - N-Hexion-1;
• T4 - N-Hexion-2;
• T5 - N-Hexion-3 (Nitroge

nado Hexion + B + Mo).

Nos tratamentos T2 a T5 foi 
aplicada a mesma dosagem total 
de N/ ha. As aplicações foram rea
lizadas em R2 (Pleno florescimen
to) e foram avaliados, número de 
vagem com 1, 2 e 3 grãos (V1, V2 
e V3), número de vagens totais por 
planta (NVP), número de grãos 
totais por planta (NGP), massa de 
mil grãos (MMG) e produtividade 
(PROD). Os dados obtidos foram 
submetidos a análise de variân
cia e suas médias comparadas 
pelo teste de ScottKnott (p<0,1). 

Resultados
e conclusões

Foi verificado diferenciação 
estatística com resultado signifi
cativo nos tratamentos NHexion 
2 e NHexion 3, com aumento de 
produtividade variando de 4,3 a 
8,5 sc/ ha comparado com os tra
tamentos testemunha e solução de 
ureia (Tabela 1 e Figura 2), confor
me descrito a seguir:

• N-Hexion 2 - incremento de 
produtividade em relação a teste
munha e solução de ureia de 4,3 

sc/ ha e 6,2 sc/ ha, respectivamen
te.

• N-Hexion 3 (N + B + Mo) - 
foi o tratamento com os maiores 
incrementos de produtividade, 
indicando uma excelente sinergia 
da ureiaformaldeídotriazona em 
formulações com micronutrien
tes. Os incrementos foram de 6,6 
sc/ ha e 8,5 sc/ ha em relação a tes
temunha e solução de ureia res
pectivamente.

O Fertilizante NHexion 1 
também apresentou resultados 
positivos em relação à testemunha 
e solução de ureia.

A aplicação foliar de ureia 
convencional não apresentou di
ferença estatística significativa em 
relação a testemunha sem aplica
ção de N foliar para os componen
tes produtivos avaliados (Tabela 
1 e Figura 2). Provavelmente este 
resultado de produtividade infe
rior à testemunha, encontrado no 
tratamento solução de ureia, pode 
estar relacionado à uma influência 
negativa na nodulação. Outros es
tudos seriam necessários para um 
melhor entendimento dos resulta
dos encontrados neste trabalho.

Figura 2 - Produtividade da soja em função dos tratamentos: sem aplicação de N foliar, 
solução de ureia e com ureia-formaldeído-triazona (N-Hexion 1, 2 e 3). Floresta-PR. Safra 
2018/2019. Obs: Médias seguidas de mesma letra não se diferem pelo teste Scott-Knott 
(10%).


