
Rev. Agr. Acad., v. 5, n. 5, Set/Out (2022) 

 

 

 

Revista Agrária Acadêmica 
Agrarian Academic Journal 

________________________________________________________________________________ 

doi: 10.32406/v5n5/2022/47-61/agrariacad 

 

 

A adubação nitrogenada atenua os efeitos da salinidade no milho? uma revisão de 

literatura. Does nitrogen fertilization attenuate the effects of salinity in maize? a literature 

review. 

 

Aureliano de Albuquerque Ribeiro 1, Pedro Lucas Souza Irmão2 
 

1- Professor da Faculdade de Tecnologia Centec  – Fatec Cariri, Juazeiro do Norte – CE. E-mail: 

aureliano@centec.org.br 
2- Discente do Curso de Tecnologia em Irrigação e Drenagem – Faculdade de Tecnologia Centec – Fatec Cariri, 

Juazeiro do Norte – CE 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Resumo 

 

Diversas pesquisas vêm avaliando o uso da adubação nitrogenada como forma de atenuar os efeitos da salinidade em 

diversas culturas. Entretanto, as respostas das plantas à adubação nitrogenada em condições de estresse salino são bastante 

complexas e muitos resultados divergentes ainda são encontrados na literatura. Em alguns estudos, a aplicação de 

nitrogênio atenua os efeitos da salinidade apenas em condições de baixa salinidade, em outras nenhuma interação 

significativa entre salinidade e nitrogênio é observada e em algumas é possível se constatar algum efeito atenuador do 

nitrogênio nas plantas sob estresse salino. Neste contexto, essa revisão discute a possibilidade da adubação nitrogenada 

em atenuar os efeitos da salinidade da água de irrigação na cultura do milho. 

Palavras-chave: Estresse salino. Zea mays. Nitrogênio. Tolerância à salinidade.  

 

 

 

Abstract 

 

Several researches have been evaluating the use of nitrogen fertilization as a way to attenuate the effects of salinity in 

different cultures. However, plant responses to nitrogen fertilization under saline stress conditions are quite complex and 

many divergent results are still found in the literature. In some studies, the application of nitrogen attenuates the effects 

of salinity only under low salinity conditions, in others no significant interaction between salinity and nitrogen is observed 

and in some it is possible to observe some attenuating effect of nitrogen in plants under saline stress. In this context, this 

review discusses the possibility of nitrogen fertilization to attenuate the effects of irrigation water salinity in maize.  

Keywords: Saline stress. Zea mays. Nitrogen. Salinity tolerance. 
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Introdução 

 

A salinidade do solo é um dos estresses abióticos que mais limita a produção vegetal no 

mundo, especialmente em regiões áridas e semiáridas (BOWNE et al., 2018; ZORB et al., 2019). Os 

solos salinizados estão presentes em mais de 120 países, variando em área, causas da salinização e 

propriedades físicas-químicas. Estima-se que 7 a 8% da capacidade produtividade da terra seja 

reduzida pela excesso de sais (ASFAW et al., 2018). 

O estresse salino causa diversos distúrbios nas plantas (desequilíbrio nutricional, diminuição 

da condutância estomática, redução da atividade fotossintética, etc.) (IVANOVA et al., 2015), 

alteração morfológica (redução no número de folhas, tamanho da planta, comprimento das raízes e 

produção de frutos) e alterações de metabólitos secundários (moléculas de sinal, hormônios e 

compostos oxidativos) (MUNNS; TESTER, 2008). 

Dentre as alternativas para redução dos efeitos nocivos dos sais presentes na água de irrigação 

e no solo, o incremento da dosagem de determinados fertilizantes, entre estes o nitrogênio ao solo 

pode amenizar o estresse salino (LIMA et al., 2014). O nitrogênio (N) é um dos nutriente mais 

diretamente responsável pelo crescimento das plantas e atividade metabólica, participa das plantas, 

atua como constituinte da molécula de clorofila, ácidos nucleicos, aminoácidos e proteínas, além de 

fazer parte de diversos compostos orgânicos vitais, elevando a capacidade de ajustamento osmótico 

das plantas à salinidade e aumentando a tolerância ao estresse salino (BARHOUMI et al., 2010; 

CHAVES et al., 2011). 

Diante disso, inúmeras pesquisas foram e vem sendo realizados no intuito de avaliar a 

interação salinidade e nitrogênio em diversas culturas, como goiaba (BEZERRA et al., 2018; SOUZA 

et al., 2017), maracujazeiro amarelo (WANDERLEY et al., 2018), milho (SOUSA et al., 2021; 

RIBEIRO et al., 2020; BRAZ et al., 2019; LACERDA et al., 2016; AZIZIAN; SEPASKHAH, 2014), 

algodão (RIBEIRO et al., 2020; LIMA et al., 2018; CHEN et al., 2010).  

Contudo, as respostas das plantas à adubação nitrogenada em condições de estresse salino são 

bastante complexas e muitos resultados divergentes ainda são encontrados na literatura. Em algumas 

pesquisas, a aplicação de nitrogênio atenua os efeitos da salinidade apenas em condições de baixa 

salinidade, em outras nenhuma interação significativa entre salinidade e nitrogênio é observada e em 

algumas é possível se constatar algum efeito atenuador do nitrogênio nas plantas sob estresse salino. 

A divergência referida demonstra a necessidade do desenvolvimento de mais estudos abordando a 

temática. Neste contexto, essa revisão discute a possibilidade da adubação nitrogenada em atenuar os 

efeitos da salinidade da água de irrigação na cultura do milho. 

 

Desenvolvimento 

 

O problema da salinidade na agricultura  

 

A salinidade do solo é um dos maiores desafios para a produção agrícola, principalmente em 

regiões áridas e semiáridas do planeta (EL HASINI et al., 2019) sendo a principal causa da degradação 

e desertificação dos solos nestas regiões (TAGHADOSI;  HASANLOU, 2017; BOUAZIZ et al., 

2018; GORJI et al., 2020). Seus impactos não se limitam apenas ao meio ambiente, mas também à 

economia (ALLBED; KUMAR, 2013).  

De acordo com a FAO, a área global de solos afetados por sais cobre 424 milhões de hectares 

de solo superficial (0–30 cm) e 833 milhões de hectares de subsolo (30–100 cm) (com base em 73% 
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da terra mapeada até agora) (FAO, 2022). Até 2050, a expectativa é que  50% das terras aráveis do 

globo serão afetadas pela salinidade (JAMIL et al., 2011). No Brasil, embora a informação sobre as 

áreas salinas  não esteja bem definida, estima-se que 20 a 25% das áreas irrigadas enfrentem 

problemas de  salinização (FAO, 2006), concentrando-se principalmente nos perímetros irrigados na 

Região Nordeste. 

O processo de acumulação de sais no solo pode ser desencadeado pela salinização natural ou 

secundária. A salinização natural dos solos pode ocorrer em consequência da intemperização, 

ascensão por capilaridade, além da invasão da água salgada que depositam sais no solo através do 

movimento das marés, enquanto que a salinização secundária pode ser decorrente de alguma atividade 

antrópica, como a irrigação em excesso com água salinizada, uso de adubos químicos e sistemas de 

drenagem ineficientes (RIBEIRO et al., 2016). 

No perímetro irrigado do São Gonçalo, no Estado da Paraíba,  o uso inadequado da água na 

irrigação ocasionou o processo de salinização do solo e a perda de produtividade das culturas 

(QUEIROZ et al., 2020). No Perímetro Irrigado do Baixo Acaraú, no Estado do Ceará, Aquino et al. 

(2008) verificaram uma maior concentração de sais na superfície do solo durante o período de 

irrigação, sendo oriundos da água de irrigação e pelo uso de fertilizantes minerais associados ao 

processo de evapotranspiração. Adicionalmente, o manejo inadequado da irrigação propiciou a 

ascensão do lençol freático carregando consigo sais para a zona radicular das culturas. No Perímetro 

Irrigado Califórnia, em Sergipe, Aguiar Netto et al. (2007) verificaram que a maior parte dos solos 

do perímetro encontrava-se com problemas de salino-sodicidade, sendo uma consequência do manejo 

inadequado da irrigação. 

 

Efeito da salinidade no milho 

 

O milho, é reconhecido por ser moderadamente sensível à salinidade, com  salinidade limiar 

da água de 1,1 dS m-1 e do solo de 1,7 dS m-1 (AYERS; WESTCOT, 1999). A seguir, serão descritos 

os impactos dos sais na germinação, crescimento, produção, parâmetros fisiológicos, nutricionais e 

anatômicos da cultura. 

 

Germinação e crescimento 

 

O aumento da concentração de sais no solo provoca uma redução no potencial hídrico, 

resultando em menor capacidade de absorção de água pelas sementes, o que em geral influência a 

capacidade germinativa e a velocidade de sua ocorrência (ANDRÉO-SOUZA et al., 2010; MARTINS 

et al., 2014). Khodarahmpour et al. (2012) verificaram que o estresse salino afetou negativamente a 

porcentagem de germinação, taxa de germinação, tempo médio de germinação e vigor de sementes 

de 8 híbridos de milho. 

Além disso, a salinidade compromete o crescimento e o desenvolvimento das plantas, 

induzido pelo decréscimo no potencial hídrico da solução do solo a nível abaixo do necessário para 

que ocorra a absorção de água pelas células das raízes, impedindo a expansão celular, visto que o 

potencial de pressão da célula tende a se igualar com o do solo (BOHNERT et al., 1995; TAIZ; 

ZEIGER, 2017). Na cultura do milho, Lima Souza et al. (2014) constataram reduções de 26,9; 15,7; 

12,7 e 28,7% na altura de plantas, diâmetro de colmo, número de folhas e área foliar  respectivamente, 

quando comparadas as plantas irrigadas com água de alta salinidade (4,5 dS m-1) e baixa salinidade 

(0,5 dS m-1).   
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Em estudo realizado por Cunha et al. (2016) verificaram que o  uso  de água  salina  na  

irrigação  provocou  redução no  desempenho  da maioria  das variáveis   de   crescimento   do   milho   

doce,   sendo   o   efeito   mais   expressivo   sobre   o desenvolvimento foliar. Villa et al. (2019) 

concluíram que a concentração salina influenciou negativamente o crescimento inicial das plantas de 

milho. O crescimento da parte aérea e radicular foi menor nas maiores concentrações de NaCl. 

Lacerda et al. (2011) observaram que o estresse salino do solo decorrente da irrigação com água salina 

reduziu expressivamente a matéria seca da parte aérea da cultura do milho. 

 

Componentes de produção 

 

Javed et al. (2022) avaliaram o efeito de diferentes tipos de sais ((NaCl, Na2SO4 e NaCl + 

Na2SO4) na cultura do milho. Os autores verificaram que todos os sais utilizados tiveram efeitos 

negativos na produtividade da cultura. O NaCl foi considerado o mais prejudicial em comparação 

com o Na2SO4 e a mistura de ambos os sais. Entre todos os níveis de salinidade testados (7, 10, 13 e 

16 dS m-1), os efeitos mais prejudiciais do NaCl ocorreram no nível de salinidade de 16 dS m−1. 

Costa et al. (2021) observaram que a água de irrigação com maior condutividade elétrica usada 

(4,0 dS m-1) afetou negativamente a massa da espiga com e sem palha, diâmetro e comprimento de 

espiga. Rodrigues et al. (2020) verificaram que o aumento da concentração dos sais na água de 

irrigação reduziu a massa da espiga com palha e sem palha, massa do sabugo, massa de 1000 grãos e 

a produtividade. Yuan et al. (2018) descreveram que o uso contínuo de água com salinidade acima 

do limiar da cultura (1,7 dS m-1) reduziu a massa de 1000 grãos.  

Nazário et al. (2013) encontraram redução significativa no número de grãos e peso de grãos 

por planta associado ao aumento dos níveis de condutividade elétrica da água de irrigação. A 

produtividade de grãos de milho foi reduzida em 34% no terceiro ano de rotação de culturas quando 

a salinidade do solo, em média, aumentou de 3,8 para 7,4 dS m-1 (CUCCI et al., 2019). 

 

Parâmetros fisiológicos 

 

Os efeitos degenerativos provocados pelos sais resultam em modificações nos mecanismos 

bioquímicos e fisiológicos das plantas, alterando, dentre outros, os teores foliares de clorofila e 

carotenóides, comprometendo a atividade fotossintética (CAVALCANTE et al., 2011). Em um 

estudo realizado na região semiárida da China, Azizian e Sepaskhak (2014) notaram decréscimo da 

fotossíntese e condutância estomática de plantas de milho irrigadas com águas salinas. Em duas 

cultivares de milho sob irrigação com água salina, Moussa e Galad (2015) obtiveram resultados 

decrescentes, quanto aos pigmentos fotossintéticos (clorofila a e clorofila b). 

Lacerda et al. (2022) observaram que a condutividade elétrica da água de irrigação (CEa) de 

2,0 dS m-1 reduziu a transpiração, condutância estomática, clorofila total, carotenóides  das plantas 

de milho. O estresse salino diminuiu significativamente os teores de clorofila a e a/b foliar, enquanto 

a clorofila b e a clorofila total aumentaram ligeiramente (AKRAM et al., 2014). 

 

Efeito nutricional 

 

Em condições de alta salinidade, o aumento das concentrações de íons de sódio e cloro leva a 

um desequilíbrio nos tecidos da planta, o que resulta na absorção reduzida de nutrientes (PARIHAR 

et al., 2015), além de diminuir a absorção de potássio (K+ ) e cálcio (Ca2+) (MUNNS, 2002).  
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Em plantas de milho, Freitas et al. (2022) observaram que a concentração foliar de N, P e K 

diminuiu com o aumento da salinidade da água de 0,5 para 6,0 dS m-1. Sousa et al. (2010) avaliaram 

os efeitos da salinidade da água de irrigação sobre o acúmulo, os totais extraídos e a distribuição de 

nutrientes na mesma cultura. Os autores concluíram que o aumento da salinidade da água de irrigação 

aos 90 dias após a semeadura, inibiu o acúmulo de potássio nas folhas e de magnésio e fósforo nos 

grãos. A extração dos nutrientes e sódio pelas plantas irrigadas com água de salinidade variando de 

0,8 a 3,6 dS m-1 obedeceu à seguinte ordem decrescente: K > Mg > Ca > P > Na. No tratamento de 

maior salinidade (5,0 dS m-1) a sequência de extração foi: K > Ca > Na > P > Mg. Na mesma cultura, 

o estresse salino aumentou os níveis de proteínas solúveis (TSIMPHO, 2011), teores de carboidratos 

solúveis (GONDIM et al., 2011) e de Na+ e Cl- (FEIJÃO et al., 2013). 

 

Parâmetros anatômicos 

 

Em um estudo realizado Hasan e Miyake (2015) avaliou-se a anatomia da raiz e da folha e a 

absorção de nutrientes em plantas de milho expostas ao estresse salino. Os autores constaram que o 

estresse salino danificou as células da folha e da raiz, que possuem parede celular fina, como epiderme 

e células do mesófilo da folha e da epiderme e células do parênquima do córtex e medula da raiz. O 

conteúdo de cloroplastos dentro das células da folha foi dramaticamente reduzido em número. Danos 

anatômicos de raízes e folhas foram acompanhados pela alteração da absorção de alguns 

oligoelementos devido à toxicidade iônica causada pelo excesso de sódio íon no tecido. 

 

Adubação nitrogenada como atenuante do estresse salino  

 

O nitrogênio (N) é um macronutriente determinante para o crescimento e produtividade das 

plantas, por constituir biomoléculas essenciais, incluindo proteínas, clorofila, ATP, NAD(P)H e 

outros metabólitos (MASCLAUX-DAUBRESSE et al., 2010). Na solução do solo, este elemento 

encontra-se disponível para a planta nas formas NO3
- e NH4

+. Ao serem absorvidos pelas raízes, 

podem ser estocados nesses tecidos, assimilados em aminoácidos e/ou translocados para a parte aérea 

onde serão assimilados ou acumulados (BLOOM, 2015; TEGEDER; MASCLAUX-DAUBRESSE, 

2018). 

A salinidade interfere na aquisição e na utilização de N. Desde modo, condições de estresse 

salino podem influenciar os diferentes passos do metabolismo de N, como a absorção, assimilação e 

síntese de proteínas, o que pode ser responsável, pelo menos em parte, pela redução do crescimento 

das plantas sobre tais condições (ABD-EL BAKI et al., 2000; FRECHILLA et al., 2001; 

DLUZNIEWSKA et al., 2007; ). O impacto da salinidade na fotossíntese é fortemente dependente da 

adubação nitrogenada, da tolerância à salinidade da espécie e da duração e intensidade do estresse 

salino (HESSINI et al., 2013). 

Algumas pesquisas têm mostrado que o aumento da fertilização nitrogenada pode minimizar 

os efeitos deletérios da salinidade (BARHOUMI et al., 2010; FEIJÃO et al., 2011; DONG et al., 

2012; NOBRE et al., 2013; ZENG et al., 2014; GUEDES FILHO et al., 2015). Esse processo ocorre 

porque nessas condições há maior acúmulo de compostos orgânicos contendo N (por exemplo, 

prolina, aminoácidos livres e glicinabetaína) (MUNNS; TESTER, 2008), os quais associados ao 

nitrato em excesso no vacúolo baixam o potencial osmótico da planta, contribuindo diretamente para 

o ajustamento osmótico (MILLER et al., 2007; DING et al., 2010).  Além disso,  um aumento na 
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concentração de nitrato na zona radicular pode inibir uma maior absorção de cloreto pela planta 

(FLORES et al., 2002). 

Contudo, a interação salinidade  e nitrogênio é complexa, sendo dependente do grau e duração 

do estresse salino, da espécie de planta, do estágio de crescimento da planta, da quantidade, tipo e 

forma de N na rizosfera (MUNNS; TESTER, 2008; CHEN et al., 2010; DAI et al., 2015; TEH et al., 

2016). Ainda segundo Ashraf et al. (2018), as respostas das plantas à interação salinidade e nitrogênio 

apresentam diferenças em experimentos de campo com os de casa de vegetação; em solo com cultura 

em solução; usando sais simples ou uma mistura de sais ou em estudos de longo prazo a curto prazo.  

 

Interação salinidade e nitrogênio na cultura do milho 

 

Vários estudos foram realizados no intuito de investigar o efeito da interação salinidade e 

nitrogênio na cultura do milho.  Em alguns, a adubação nitrogenada atenua os efeitos da salinidade, 

enquanto em outros, as respostas positivas da fertilização nitrogenada é observada apenas em 

condições de baixa salinidade ou são constatados apenas efeitos isolados do estresse salino e 

adubação nitrogenada.  

 

 Nitrogênio atenuando os efeitos da salinidade no milho 

 

Du et al. (2022) verificaram  que o estresse salino no solo inibe o crescimento, fisiologia e 

acúmulo de matéria seca de plantas de milho, e que a aplicação de nitrogênio pode aliviar estes efeitos 

deletérios dos sais na cultura. Sousa et al. (2021) constataram que a dose de 160 kg ha-1 de N 

(equivalente a 100% da recomendação da cultura) atenua os efeitos deletérios dos sais nas plantas de 

milho híbrido AG 1051 proporcionando maiores valores de fotossíntese, transpiração e condutância 

estomática aos 45 DAS, quando irrigadas com água de 3,0 dS m-1. 

Javed et al (2021) evidenciaram em seu estudo que o maior teor de nitrogênio (293 kg  ha-1 de 

N) na forma de uréia mostrou-se eficaz em reduzir os efeitos deletérios dos sais nas propriedades 

bioquímicas e fisiológicas bem como atividade de enzimas antioxidantes e eficiência de uso de N de 

plantas de milho. Em outra estudo, Alla e Hassan (2020)  concluíram que o N aumentou a tolerância 

ao milho ao NaCl através da proteção do aparelho fotossintético melhorando antioxidantes e 

homeostase de ROS. 

Hessini et al. (2019) avaliaram o efeito da salinidade (0, 100 ou 150 mM NaCl) e forma de 

nitrogênio (NO3
− ou NH4

+ único ou NO3
−: NH4

+ combinado)  na cultura do milho. Os autores 

verificaram que independentemente da forma de N, a presença de NaCl reduziu severamente o 

crescimento de folhas e raízes. A presença de amônio na solução nutritiva diminuiu esses efeitos 

negativos. O NH4
+ favoreceu o crescimento do milho mais do que o NO3

−, especialmente quando 

exposto a condições salinas, e pode melhorar a capacidade da planta de se ajustar osmoticamente à 

salinidade pelo acúmulo de solutos inorgânicos. 

Feijão et al. (2013) avaliando o efeito do nitrato (NO3
-) no crescimento e no acúmulo de 

solutos inorgânicos e orgânicos em plantas de milho submetidas à salinidade, verificaram que uma 

nutrição de NO3
- adequada alivia os efeitos do estresse salino, pois promove melhor crescimento e 

reduz o acúmulo de Cl-, além de aumentar os teores de prolina e N-aminossolúveis.  Em híbridos de 

milho cultivados em vasos, Akram et al. (2011) verificaram que a aplicação de nitrogênio melhorou 

os efeitos da salinidade.  
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A adubação nitrogenada não mitigando os efeitos da salinidade no milho 

 

Outros estudos mostram que em níveis de alta salinidade, o aumento de nitrogênio (N) é 

ineficaz em neutralizar os efeitos adversos da salinidade (PAPADOPOULOS; RENDIG, 1983; 

VILLA-CASTORENA et al., 2003). Ribeiro et al. (2020) avaliaram os usos e perdas de N pelo 

algodão (tolerante ao sal) e milho (moderadamente sensível ao sal) irrigado com águas de diferentes 

condutividade elétrica (0,5, 2,0, 4,0 e 6,0 dS m-1) e sob diferentes doses de N (60, 100 e 140% da 

dose recomendada para cada cultura). Os autores observaram que as doses de nitrogênio além dos 

valores recomendados exacerbaram os efeitos negativos da salinidade sobre taxas de crescimento e 

fotossintética, especialmente em plantas de milho crescendo sob moderada a alta condições de 

salinidade.  

Braz et al. (2019) realizaram um estudo com o intuito de investigar os efeitos da salinidade da 

água de irrigação (0,5, 2,0, 4,0 e 6,0 dS m-1) e adubação nitrogenada (105 e 210 kg ha-1 de N) na 

fisiologia e crescimento do milho (Zea mays) em solos com texturas diferentes. Os autores 

verificaram que as doses de nitrogênio não mitigaram as variáveis de crescimento do milho, exceto a 

biomassa radicular. As trocas gasosas aumentaram com a maior dose de nitrogênio, sem interação 

com a salinidade. 

Lacerda et al. (2016) verificaram que nenhum efeito positivo do N sobre o crescimento de 

plantas de milho foi observado quando a salinidade na água de irrigação foi maior que 2,5 dS m- 1. 

Além disso, o efeito de diferentes taxas de nitrogênio sobre o conteúdo de N foliar foi significativo e 

consistente apenas para plantas irrigadas com CEa de até 2,5 dS m-1. Shenker et al. (2003) relataram 

que em plantas de milho cultivadas em lisímetros sob baixa salinidade (CE = 0,5 dS m-1), a 

concentração de N na folha aumentou com o acréscimo da fertilização nitrogenada. No entanto, 

quando a salinidade aumentou de 2,5 a 7,5 dS m-1, o acúmulo de N e seu efeito nas plantas diminuiu. 

Em experimento realizado no Sudoeste do Irã, Azizian e Sepaskhah (2014) observaram que, 

em geral, o milho não tolerou melhor a salinidade sob maior taxa de aplicação de N (300 kg ha-1). 

Em condições de campo, em Israel, Steyberg et al. (1989) concluíram que níveis mais altos de 

nitrogênio não aumentaram a tolerância à salinidade  de plantas de milho.  

Embora a aplicação de fertilizantes possa melhorar o estado nutricional das plantas, também 

pode aumentar a salinidade da solução do solo (ESMAILI et al., 2008). Lacerda et al. (2016) em um 

experimento realizado com milho também cultivado em colunas de solo, constataram que a CEes 

aumentou com a salinidade da água de irrigação, mas para os maiores níveis de salinidade (5,0 e 7,5 

dS m-1), os valores de CEes foram maiores no tratamento com maior quantidade de nitrogênio.  

 

Potencial de perdas de nitrogênio em condições de estresse salino 

 

Um aspecto importante em relação ao nitrogênio é o potencial de lixiviação de nitrato, que 

pode aumentar em locais onde quantidades de sais de moderadas a elevadas estão presentes, porque 

as plantas sob estresse salino podem não absorver ou utilizar o nitrogênio aplicado de forma tão 

eficiente como àquelas não submetidas a tal condição. Essa lixiviação quando em excesso pode acabar 

originando outro problema, a poluição de águas subterrâneas (BOWMAN et al., 2006). Sob o aspecto 

financeiro, as perdas de nitrogênio podem significar um custo maior com fertilizantes nitrogenados, 

sob a ótica ambiental, problemas de contaminação dos cursos d’água (CARNEIRO et al., 2005). 

Em um experimento realizado com milho cultivado em colunas de solo, Lacerda et al. (2018) 

verificaram que nos tratamentos com maiores teores de nitrogênio também houve um acúmulo de 
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NO3
- nas camadas mais profundas do solo. Esse efeito tornou-se mais evidente quando foram 

utilizadas concentrações salinas mais elevadas. No tratamento com água salina (7,5 dS m-1) e 100% 

da recomendação de N para milho, por exemplo, 88% do nitrato estava abaixo de 20 cm de 

profundidade do solo. Ribeiro et al. (2020) também observaram que a aplicação de doses extras de N 

em condições de estresse salino resultou em perdas por lixiviação.  

Lacerda et al. (2016) sugerem que, sob estresse salino, a adubação nitrogenada baseada na 

redução da evapotranspiração pode ser uma forma de reduzir o possível risco de perdas de nitrogênio 

e contaminação ambiental. 

 

Considerações finais 

 

Os inúmeros estudos existentes na literatura abordando a relação salinidade e nitrogênio na 

cultura do milho apresentam resultados contrastantes. Isso demonstra que as respostas desta cultura 

à adubação nitrogenada em condições de estresse salino é dependente de uma série de fatores como: 

nível de salinidade presente, cultivar utilizada, fonte e forma de N, se a planta é cultivada em vaso, 

em condições de campo ou em solução nutritiva, etc. 

Algumas pesquisas alertam que a aplicação de nitrogênio em condições de estresse salino 

pode causar contaminação ambiental por meio da lixiviação do nitrogênio.  
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