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RESUMO 

AVALIACAD DA MINERALIZACAO E DISPONIBILIDADE DE 

NITROB!NIO PARA O TRIGO (Triticum aestivum L.) 

EM SOLOS DO DISTRITO FEDERAL 

Autor: SEBASTI�O ALBERTO DE OLIVEIRA 

Orientador: Prof.Dr. TOSHIAKI KINJO 

O presente trabalho teve por objetivos: (a) avaliar 

a minsralizaç�o do riitrogênio proveniente da matéria orglnica 

de solos do Distrito Federal, em condições de campo e de la

boratório; (b) estudar a correlação entre o nitrogênio absor

vido pelo trigo e o nitrogênio do solo mediante o uso de di

ferente� extratores químicos e métodos de incubação; (e) ela

borar uma matemática para a determinação da necessidade de �

d�b•�lo ni��ogenada para o trigo em fun�ao dos teores de ni

trogênio do solo. Para tanto foram conduzidos quatros experi

mentos: (a) incubação dos solos em condições de labcratórib; 

(b) incuba�ao dos soles em sacos plásticos enterrados no cam

po; (e) estudo de correlação utilizando o trigo (Triticum 

aestivum L.) cv. BH-1146 como planta teste; (d) resposta do 

trigo à adubação nitrogenada. 
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No primeiro experimento observou-se que alguns solos 

apresentaram uma mineraliza�lc de tipo logarttmica, enquanto 

que um segundo grupo apresentou um comportamento linear, e um 

'b:•?l'"Ceiro do tipo 11 c1'"escimento logtstico". O modelo matem.:.\\tico 

proposto por STANFORD & SMITH (1972) foi o que apresentou os 

maiores valores para o desvio padrão residual (DPR), além de 

subestimar o nitrogênio potencialmente mineralizável (No). O 

m1::idf;ilo indic:(ad1::i por MOLINA et: alii (198ú) resultou ser o me

lhor em virtude dos baixos valores do desvio padrão residual 

(Df'FO, além de prever a e:d.stência de dois �pools" de nitro

gênio orgânico no solo. O modelo de INUBUSHI et alii (1985) 

aprasentou as desvantagens do nitrogêno facilmente minerali

zável estimado (Nfmin) resultar negativo nos solos com um pe

ríodo inicial de latência (fama lag), e por dascrever um pro

cesso descontínuo cem os dois componentes do modelo compor

tando-se de maneira independente. 

O nitrogênio mineralizado em condições de campo a

presentou um comportamento bastante variável. Conclui-se que 

a metodologia utilizada ngo é para se avaliar o nitrogênio 

potencialmente mineralizável (No) em condições de campo para 

um tempo de incubação maior que seis semanas. 

Dentre os extratores quimices testados os qué apre

sentaram maiores coeficientes de correlação linear com o ni

trogênio mineralizado no processo de incubação durante seis 

semanas �m condições de laboratório foram: NaOH 0,25N 
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<r�0,970); KCl 2M 100°C /tampão pH�ll,2 (r=0,963); KCl 2M 

100°C <r=0,959); solução tampão pH=11,2 (r=0,939) e 

H202/Mn02 (r=0,925). Todos êstes extratores apresentaram al

tos (p >O, ú1) c:oef i c:i e11tes dt:? c:orrel aç:lc1 linear· entre si. En

tretanto, com rela�lo ao nitrogênio absorvido pele trigo, os 

c:oe�fic:ienti:.,.�,; �de� c:orrel.aç:lo múltipla obt.idos fm·am: KCl 2.M 

100°c (R=0,817); H202/Mno; (R=0,810); tamplo pH=ll,2 

(R=0,792) e KCl. 2M 100°C /tampão pH=ll,2 <R=0,742). 

No experimento de adubaç:ão nitrogenada em c:ondiç:ôes 

de c:e,\mpo, obs>1f.1wvanam-se al. t.;.,s c:or.:.r-ral. aç:ões emtre:� a prc.1dut i vi-:-� 

dade de grlos e o nitrogênio (mineral. e orgAnic:o> nas profun

didades de 0-25 c:m e 0-50 cm, extraídos com KCl 2M 100°C ,  

tamplo pH=11,2 e H202/Mn02 . O nível critico (NC) calculado 

pelo modelo linear-platô (BRAGA, 1983) variou com a profun� 

did.r,\cle e E!:d:ra,tor utilizado. 
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EVALUATION OF NITRDGEN MINERALIZATION ANO AVAILABILITY 

FOR WHEAT (Triticum aestivum L.) IN SOILS OF 

SUMMARY 

THE FEDERAL DISTRICT 

Author: SEBASTIAO ALBERTO DE OLIVEIRA 

Adviser: Prof. Dr. TOBHIAKI KINJO 

The 1�1bjectives of the prese:mt work were: (a) to 

evaluate the mineralization of nitrcgen from organic matter 

in soils of the Federal District of Brazil, under field and 

l aboratory condi ti or1s; (b) to study the c:orrel ati on betw�?en

absorbed nitrogen and available soil nitrogen determined by 

means of different extractants and incubation methods; <e> to 

develop a mathematical func:tion to determine the need for 

nitrogen fertilization for wheat as a function of soil 

nitrogen content. Four experiments were conducted as follows: 

(a) soil in<:ubi::1tion Lmder laboratory c:onditions; Cb) soil

inc:1.tbi:,\ticm in burif:id plastic: bags in the field ; (e:) 

correlaticn studies using wheat (cultivar BH-1146) as test 

plii.•mt; (d) re!r:;ponse of wheat to nitn:igen f�:�r-tilization. 
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In the first experiment it was observed in some 

soils a logarithmic mineralization, while other soils showed 

a linear trend and some others showed a logistic trend.The 

mathematical model proposed by STANFORD & SMITH (1972) showed 

the largest standard de�i�tion and underestimated the 

pctentially mineralizable nitrogen. The maciel proposed by 

MOLINA et alii (1980) proved to be the best, because it 

shcwed a small residual deviation, besides allowing for the 

existence of two organic nitrogen pcols. The model cf 

INUE1USHI - et alii (1985) had the fol-lowing disadvanta\ges: ::(§.1)

the estimates of easily mineralizab}e nitrogen turned out 

n<=ig<'i:\tive_j.n soils shc>winçJ ,:m initi.-al J.ag phase; (b) it 

describes a discontinous process where the two components cf 

the model behave independently. 

Nitrogen mineralization under field conditicns 
. 

I 

shcwed a highly variable behavior. It was concluded that the 

methociology used is not adequate for evaluating pctentially 

mineralizabla nitrcgan under field ccnditions when incubation 

time ·exceeds six weeks. 

The extractants showing the highest correlations 

with mineralized nitrogen (six-week incubation in the lab) 

were the following: .025N Na□H (r=.970); 2M KCl 100°C /buffer 

pH=11.2 Cr= .963); 2M KCl 100°C <r•.959); buffer soluticn 

pH=ll.2 (r=.939) and HzD2/Mn0 2 (r=.925). These extractants 

showed high Cp <.01) correlations among themselves. However, 

the multiple correlation coefficients between absorbed ni-

.H�•:. 



trogen and extracted nitrogen were: 2M KCl lOO ºC (R=.817); 

H20z/Mn02 <R=.810); buffer solution pH=11.2 <R=.792) and 2M 

KCl 100°C /buffer pH=ll.2 <R=.742). 

In the nitrogen fertilization field trial, high 

correlaticns were observe� between grain yield and scil 

nitrogen- (mineral and organic) at the depth ranges of 0-25 cm 

and 0-50 cm, as extracted with 2M KCl 100°C , buffer solution 

pH=11.2 or H202/Mn02. The critical level estimated by means 

of a linear-plateau model (BRAGA, 1983) varied according to 

soil depth and extractant. 

.xx1. 



1.INTRDDUCAO

A decamposi��o da matéria orgânica do solo é de fun

damental import&ncia para o desenvolvimento vegetal,pois me

diante asse processo ocorre o fornecimento de macro e micro

nutrientes às plantas. 

Dentre os nutrientes mineralizados encontra-se o 

nitrogênio.Nâo seria exagerado afirmar que sua deficiência no 

solo, é o principal fator limitante do crescimento das plan

tas pois estas o necessitam em grandes quantidades <BLACK� 

1975 e MALAVOLTA,1977, p.31).

Segundo HARDY et alii (1975) o aumento da prcduç3o 

de alimentos no mundo, está frequentemente relacionada à adi

ç�o de nitrogênio ao solo, através de adubos verdes, fixaç�o 

biológica e fertilizantes nitrogenados. 

TRUOG (1954) foi talvez o primeiro pesquisador a a

valiar a disponibilidade de nitrogênio no solo, extraído com 

K2Cr207/Na2C03 , como índice para recomendaç�o de adubaç3o 

nitrogenada. 

Provavelmente devido aos baixas preços do petró-
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leo, e por conseguinte dos fertilizantes nitrogenados, os 

trabalhos sobre nitroglnio do solo nlo despertavam maiores 

interesses. 

No entanto, com_o advento dos conflitos bélicos no 

Oriente Médio em 1967, a eminência de uma posstvel escassez 

d� petróleo no ocidenteJez com que a pa�tir de 1970 diversos 

patses da Europa e América do No�te intensificassem as pes-

quisas sobre a avaliaçao de N do solo. 

Cem a alta nos preços do petróleo em 1973, e conse

quc-:e?ntementt� dc.11; f�rtiJ.izc:1ntes nitrogenadê:1os,_o_s trabalh_os s<:J

bre a dinAmica de N no solo tiveram grande i�pulso. 

F'rova disto é o fato do livro "Sc>i l Ni troge:m II pu·

bl i cado em 1965 pela Sociedade Americana de Ciência do Solo 

ter apresentado poucos trabalhos sobre a avalia�lo da dispo

nibilidade de N no selo. Enquanto que a última edi�lo sobre o 

assuntc:> ( "Ni trc::igen i n Agri cul t1..1rc:1l Soi 1 s 11, 1982) , c1presentm· 

um extenso capitulo escrito pelo Dr. George Stanford, intitu

lado II Aissessmtwnt of sc::iil nitr-ogen avail1::tbility". 

Em janeiro de 1982, em Leuven (Bélgica) foi reali

zado um congre�so com a partipa;ia de paises europeus" sobre 

c:i tem,� 11 Ass�.meiment. of the ni trc1gen status of the !:-:ioi 1 s 11 • 

O interesse pelo estudo do N do solo, ficou também

svidenciado no último Simpósio Internacional SObre Eletro -

1..1ltrafiltraçlo, realizado em 1984 em Tulln (�ustri�), no qual 

foram apresentados oito trabalhos sobre a avaliaçlo da dispo� 

nibilidade de nitrogênio no solo. 

,., 
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A decomposiçio da matéria orgânica do solo é geral

mente o processo mais importante de suprimento natural de ni

trogênio para as plantas. A contribuição da fixaç�o biológica 

de nitroglnio, somente reveste-se de importância em se tra

tando de leguminosas (SUHET et alii,1986). 

De acordo com SALCEDD e� alii (1985), a baixa res

posta da cana planta à adubaçlo.nitrogenada, se deve � mine

ralizaçlo do N orgAnico, que ocorre no período de pousio en

tre a colheita da última soca e o novo plantio.O nitrogênio 

pr·oduzido neste peric1do,mc:ti_s aque1le mineralizc:�do ao lo_n�c::i do 

ciclo da cultura,constit.uem as principais fontes de N para a 

cana-de-açócar. Segundo os autores, solo de tabuleiro - cos

teiro da zona da mata de Pernanbuco, apresenta um potencial 

de mineralizaçlo de 265 kgN/ha/ano, o suficiente para atender 

as necessidades da cana-de-açúcar , justificando assim a fal

ta de resposta à aduba�lo nitrogenada. 

O fato da cana soca apresentar resposta mais fre

quente à adubaçlo nitrogenada em relaçlo à cana planta ( CA

VALCANTI et alii, 1979) , poderia ser explicado pela reduçlo 

de N mineral no perfil do solo ao final do ciclo da cana 

planta (SALCEDO & SAMPAIO,f984),associada à possível diminui

�lo na taxa de minerali2açlo de N crglnico no decorrer de ci

clo. Esta queda seria causada pelo esgotamento do carbono fa

cilmente utilizável, já que a din&mica de N está estreitamen

te relacionada com a do carbono (McGRILL L CHRISTIE,1983 

citado por SALCEDO et alii ,1985). 
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Em experimentos realizados em solos dos cerrados 

durante quatro anos consecutivos com milho (Cargill 111) , 

foi observado que as produções obtidas sem aplicação de ni

trogênio atingiram cerca de 60% (3600 kg grios/ha) daquela 

conseguida com 140 kgN/ha. Esta razoável produç�o sem a apli

caçlo de nitrogênio � pede ser explicada pela decomposiçlo da 

matéria orgânica do solo, em virtude da calagem, bem como pe

la fixa,ãa de nitrogênio atmosférico pelo Spirillum sp <EM

BRAPA,1976). 

Resultados semelhantes foram obtidos com trigo 

(IAC-5 e IAS-55), onde a produ;io do tratamento que recebeu 

apenas 20 kgN/ha no primeiro ano de plantio, apresentou no 

sexto ano uma produçao cerca de 60X da produ��o máxima, que 

foi de 2500 kg grãos/ha (EMBRAPA,1979a). Isto dá uma idéia da 

boa capacidade de fornecimento de nitrogênio neste solo, pcl■• 

sivelmente devido em grande parte à decompcsiçgo da matéria 

orgAnica. 

OLIVEIRA & LIMA* em um experimento de aciubaçlo NPK 

com aveia <UFRGS 78/05) em um solo Latossolo Vermelho - Ama

relo muito argiloso do Distrito Federal, cultivado no primei

ro ano, �ncontraram que o tratamento sem nitrogênio produziu 

1160 kg grlos/ha , enquanto que no niv�l de 140 kgN/ha a pro

duçlo foi de 1445 kg grlos/ha. 

OLIVEIRA* em um experimento de carácter explorató

rio neste mesmo solo, avaliando o efeito da adubação nitroge

nada no trigo <BH-1146), observou que o tratamento testemunha 

f·Dados não publicados, 
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produziu 63% da produçio máxima (939 kg grlos/ha>, obtida com 

a aplicação de 160 kgN/ha. 

Os resultados obtidos nêstes experimentos, serviram 

de estímulo para o presente trabalho, cujos principais obJe-

1. Avaliar a mineralizaçlo do nitrogênio prov�nien

te da matéria orgAnica de solos do Distrito Federal, em con

diçOes de campo e laboratório. 

2. Estudar a_ correla�ão entre o N absorvido pelo

��igo e o �itrogênio do·so�o �mine�al e potencialmente mine

ralizável) , mediante a uso de diferentes extratores quími

cos, e métodos de incubaçlo. 

3. Elaborar uma funçlo matemática para a. determi

naçlo da necessidade de adubaçlo nitrogenada do trigo, em 

função dos teores de nitrogênio existentes no solo. 

As hipóteses levantadas foram as seguintes: 

1. Os solos apresentam um comportamanto diferencia

do no que se refere à mineralização do nitrogênio provenien

te da matéria orgAnica. 

2. Parte do nitrogênio mineralizado e o potencial

mente mineraliz•vel do solo , s�o absorvidos pelas pl-ntas 

durante o período de crescimento. 

3. Através da análise das diferentes formas de N do

solo pode-se determinar a necessid�de de adubaçâo nitrogenada. 



2.REVISAO DE LITERATURA

2.1. FATORES QUE AFETAM A DISPONIBILIDADE DE NITRO

GtNIO NO SOLO 

O nitrogênio do solo, ao contrário dos demais 

nutrientes, está em constantes transformações, por ser bas

tante dinAmico dificulta uma avaliaçlo precisa da sua dispo

nibilidade. Dentre os principais fatores que afetam a dispo

nibilidade do N no solo, podem ser citados:umidade, tempera

tura, lixiviaç�o, textura, profundidade do solb, matéria or

g&nica e atividade microbiana. 

2. l. :1.. LJmj. d ade

De acordo com SANCHEZ (1981), a umidade 

seja talvez o fator dominante que mais afeta a constante de 

mineraliza�lo do nitrogêMio nos solos tropicais. 

ALEXANDER (1961) afirma que de um modo 

geral oa microorganismos do solo responsáveis pela nitrifica-
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çâo, slo bastantes sensíveis à variaçlo na umidade do solo, e 

que a maior atividade se verifica a um teor de umidade de a

proximadamente dois terços da capacidade de campo. 

A incubação de solos em condições de 

laboratório, pode chegar a resultados conflitantes com aque

les observados em condições de campo <SUHET et �Jii,1986) no 

que se refere à importância da u�idade na mineralizaçlo de N

6rglnico. 

JUSTICE & SMITH (1962) trabalhando com 

tensões de umidade variando de 0,3 a 10 bars, nlo observaram· 

nenhum efeito sobre a capacidade de mineralização de N do so

lo. Este resultado discorda dos obtidos por outros pesquisa

dores (ROBISON, 1957; MILLER & JOHNSON , 1964; REICHMAN et 

alii, 1966; STANFORD & EPSTEIN 1974 e CASSMAN & MUNNS, 

1980>, os quais encontraram efeito da umidade do solo no ni

trogênio no intervalo de 0,2 a 15 bars, tendo a máxima cons

tante de mineralizaçlo ocorrido à capacidade de campo. 

CASSMAN & MUNNS (1980), ressaltam a im

portlncia da amostra de terra estar uniformemente úmida, o 

que pede ser obtido com o uso de membrana de pressão. Acredi

tam que o �étodo de adicionar água a uma amostra seca de ter

ra, não ocasiona uma di$tribuição uniforme da água, princi

palmente em solos com baixa capacidade de reten��o. Relatam 

ainda que a maibr ccinstante de mineralização ocorreu a 25% de 

umidade no intervalo de temperatura de 15°C a 30 ºC. Estes re

sultados concordam com cs obtidos por CHIANG et alii (1983) • 
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De acordo com CAVALI & RODRIGUEZ 

(1975), a capacidade de mineralização do solo está associada 

com a umidade relativa do mesmo _através da equaçlo: 

Y=-0,138 + 1,11(0/80) 

onde: 

v�mineralizaçlo relativa de nitrogênio 

8=umidade atual do solo (¾)

8o=umidade na capacidade de campo (%)

2.1.2. Temperatura 

A capacidade de mineralizaçlo d� N dos 

solos é profundamente influênciada pela temperatura normal

mente encontr�da nas condi�ões de.campo, as quais pedem va

riar de 0°C a 45°C (9TANFORD et alii ,1973), sendo que a 45°C 

enquanto a amonificaçlo ainda continua, a nitrificaçlc cessa 

completamete (HARMSEN & KOLENBRANDER,1965). 

STANFORD et alii (1973> foram os pri

meiros pesquisadores a relacionar e efeito da temperatura so

bre a-capacidade de mineraliza�&o dos solos. Propuseram a se

guinte funçac matemática: 

lcgk=7,71 - 2758/T 

1::inde: 

k=ccnstante de mineralizaçlo (1/sema-

T=temperatura absoluta (288°K a 308ºK) 
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Para valores de temperatura variando de 5 ,15 ,25 e 35ºC, a 

ccnntant� de mineraliz��•o (k) foi de 0,009 , 0,014, 0,029 e 

0,055 (1/semana), respectivament�. Concluiram que a 5°C a ca

pacidade de mineralizaçlc é bastante diminuida, e que nas 

condições normalmente encontradas �o campo, o coeficiente de 

temperatura (Q10> para mineraliiaçlo de N é de aproximadamen

te 2, isto é, k varia de duas vezes para cada 10°C de varia

ção de temperatura. 

OYANEDEL & RODRIGUEZ (1977) utilizaram 

e equação proposta por STANFORD et alii (1973) para avaliar a 

capacidade de mineralização de solos no Chile, em funçlo da 

umidade e temperatura média mensal. 

2.1.3. Lixiviação 

A baixa capacidade de adsorçlo de N03 e 

NH� pelos solos, associada à condições de alta precipitaçlo, 

ocasiona a lixiviação do nitrogênio para as camadas inferio

res do perfil do solo. 

VERDADE (1951) em observações realiza

das em Terr� Roxa Misturada� constatou variações para um mes

mo local de 2 a 460 kg N03/ha/ano.Este trabalho teve por fi

nalidade demonstrar a acentuada lixiviaçlo de N03 nos solos� 

e convencer os pesquisadores do Instituto Agronômico-IAC, da 

necessidade de se fazer a aplicação parcelada das fertilizan-
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tes nitrogenado$ <VERDADE•>. 

C�HAI\IG €'t: c"ilii (1983) em solos podzoli-

zados arenosos, observaram que o aumento da precipitaç�c in

tensifica a forma�•o de I\IH4 na camada arável, ocasionando ao 

mesmo tempo a lixiviaç�c de N□�.

Esta acentuada lixiviaçlo de N03 é o 

principal fator responsável pel• baixa eficiência de aprovei

tamento (11 a 36%) dos fertilizantes nitrogenados para o fei

joeiro cultivado em Terra Roxa Estruturada (NEPTUNE & MURA□-

KA, 1978). 

Em um experimento de milho, observou-se 

que a produç�o de grãos na parcela que não recebeu nitrogê

nio, foi inversamente proporcional à quantidade de chuva nos 

quatros primeiros meses de cultivo.Quanto maior a quantidade 

de chuva, menor o rendimento de grãos, sugerindo a ocorrência 

de lixiviação de nitrogênio mineralizado da matéria orgãnica 

do solo. O coeficiehte de ccrralaçãc �ntre precipit•�lo plu

viométrica e a produ�ão foi 0,94, significativo a 1% de pro

babilidade. Para os tratamentos de 60 e 140 kg N/ha aplicados 

anualmente, os coeficientes de correla��o foram de -0,60 e 

0,10, respecti�amente, e nlo significativos.Esses dados suge

rem um mencr efeito negativo da chuva quanto havia mais ni-

trogênio no solo (EMBRAPA,1980). 

� VERDADE,F.C. !Funda�3o CARGILL, Campinas,SPl,Co�unica;3o 
pessoal, 1984, 

. 10. 



CHIANG et alii (1983) observaram que 

solos arenosos (7,6¾ de argila) apresentam uma maior constan

te de mineralizaçao (k=0,016; 1/dia) e 94 ppm de nitrogênio 

pote�cialmente mineralizável. Enquanto que solos argilosos 

(43,5 % de argila) apresentam um·valor k�0,012 < 1/dia) e N 

potencialmente mineralizável de 166 ppm. A menor constante de 

mineraliza�lo (k) dos solos argilosos, deve-se à forma�ão de 

c:ompc1sto? _ organo-si_l i cc?.1tados e.?1;áV€1!i s_, d i f i c:ul tando a ati vi -

dade microbiana. Assim sendo, do ponto de vista nutricional, 

os solos argilosos apresentam uma maior capacidade de supri

mento de N para as planta■• E por apresentarem uma maior CTC, 

o nitrogênio mineral nlo facilmente lixiviado também é maior

se comparado com os solos arenosos. 

OLIVEIRA* observou em solos de cerrado 

a existência de uma lixiviaçlo uniforme de Nem profundidade, 

tanto em solos arenosos (18 % de argila), quanto em solos 

muito argilosos (72% de argila).0 fertilizante nitrogenado na 

forma de sulfato de amônio, foi aplicado a lan�o, incorpora� 

do, e a amostragem de terra realizada três meses após a adu

b•��c.A■ unidades experimentais foram mantidas sem cobertura 

v�getal, mediante capinas pariódicas. 

1 Dados nlc publicados, 
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2.1.5. Profundidade do Solo 

A profundidade do solo influência na 

disponibilidade de nitrogênio atravds dos fatores:posiç:lo to

pográfica� gradiente textural e manejo do solo. Solos litóli

cos (Cambissol e Litossol) de relevo fortemente ondulado, a

presentam uma maior facilidade ds perdas de nitrogênio por 

arraste lateral da água, em relação aos solos de relavo plano 

a ondulado.A razio disto deve-se à pouca profundidade da rc

c:hc:\ matriz , a qual J �1pede a i nf i 1 tr,�ç:lo da· ág�a �e pe_rcol a

ç:lo. A lixivia��o de nitrogênio também é bastante pronunciada 

em solos de gradiente textura! areia/média , em relação aos 

solos de gradiente textura! areia/muito argilosa, para uma 

mesma posição topográfica. 

A lixiviaçlo da nitrogênio para camadas 

inferiores do perfil, torna às vezes necessário que a amos

tragem de terra seja feita a maiores profundidades que a da 

capa arável <KEENEY,1982). 

URQUIAGA et alii (1984) em um solo Ter

ra Roxa Estruturada, observaram em um experimento de feijoei

ro, que 71¾ de nitrogênio existente no solo proveniente do 

fertilizante, encontrava-se a uma profundidade de 0-30 cm, 

21½ na profundiadade de 30-60 cm, e o restante (8½) na pro

fundidade de 60-120 cm. 

Em solos de cerrado existe uma quanti

dada apreciável de N nitrico acumulada no subsolo, tanto em 
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selos virgens como em seles cultivados. Latossolo Verme

lho-Amarelo muito argiloso cultivado com milho durante nove 

anos, apresentou um acúmulo de nitrato na profundidade de 

180-300 cm, enquanto que e mesmo solo virgem, ou cultivado a

penas um ano com seja, apresenta duas zonas de acúmulo: uma 

na profundidade de 0-30 cm, a outra na profundidade de 30-160 

cm EMBRAPA,1982). 

O nitrogênio existente no subsolo pode-

rá ser absorvido pelas plantas, mediante o uso de práticas 

culturais que promovam um maior desenvolvimento �adicular, e 

correçlo de toxidez de alumínio, tais como, calagem mais pro

funda e aplicaçlo de gesso, e/cu de fertilizante superfosfato 

simples (COUTO & RITCHEY,1986 e SOUZA et alii,1986). 

Segundo HERRON et alii(1968) em solos 

de loess moderadamente ácidos a alcalinos, o bom desenvolvi

mento de ■istema radicular das plantas, permite a absorção de 

água e nutrientes até a produndidade de 150 a 180 cm.Conse

quentementa,c N03 residual existente no solo e o originado da 

mineraliza��º da matéria crglnica, nlo podem ser considerado 

come pardidc para efeito da use palas plantas. Esta situação 

difere daquela observada em regiões de climas Omidos, onde a 

panatraçlc das raízes �stá limitada à camada arável, em vir

tude da elevada acide,presença de horizontes adensados ou 

compactados, e outros fatores limitantes do desenvolvimento 

radicular. 
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2.1.6. Matéria OrgAnica 

Os microorganismos que realizam a de

composiç�o da matéria orglnica, absorvem os elementos carbono 

e nitrogénio na proporç�o de trinta partes de carbono, para 

uma parte de nitroglnio (C/N=30/1) <KIEHL,1985). 

BLACK (1973) ressalta que em virtude da 

grande variaç�o existente na relaç�o C/N, esta tem um valor 

muito limitado como índice de susceptibilidade de mineraliza

ção de nitrogênio orglnico do solo. 

O cálculo da relaç�o C/N é feito com 

base nos teores totais de carbono e nitrogênio. Isto talvez 

possa em parte explicar as baixas correlações existentes des-

ta relaç�o com o nitrogênio potencialmente mineralizável 

(BLACK,1975). Possivelmente, a melhor maneira para se calcu

lar a relaçio C/N, seria utilizar os teores de C e N facil

mente oxidáveis, determinados no mesmo extrato ácido de 

K2Cr207/H2S04 CJACKSON,1964 e SAHRAWAT,1982c>. 

Dados de campo mostram, ainda que indi-

retament�, a importlncia agrícola de se incorporar adubos or

gAnicos d� baixa relação C/N. Experimento realizado com milho 

em Latossolo Vermelho-Amarelo de cerrado, mostrou que a in

corporação de mucun� preta (Styzolobium aterrimum> ocasionou 

um aumento na produçao de 1966 kg grâos/ha, em relaçâo à tes

temunha ( 3.333 kg grios/ha), enquanto que com a incorporação 

de palha de milho mais 20 kg N/ha, o incremento de produçlo 
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foi de apenas 1058 kg gr&os/ha (EMBRAPA, 1985). 

A disponibilidade de nitrogênio no so

lo, está também relacionada com a quantidade de matéria orgA

nica presente. SAHRAWAT (1982a) trabalhando em solos de arroz 

nas Filipinas, encontrou uma estreita correla�&o Cr=0,938)) 

entre matéria prgAnica, e o nitrogênio m�neralizado por incu

ba�lo anaeróbica durante uma sem�na a 40°C. 

2.1.7. Atividade Microbiana 

Os microorganismos do solo slo os prin� 

cipais agentes responsáveis pela �ineralizaçAo da matéria or

gAnica, com consequente libera��º de nutrientes. A temperatu

ra, aeração, umidade e características químicas do solo, sAo 

os principais fatores limitantes da atividade microbiana.Mes

mo assim, a popula�lo microbiana do solo tem limites de adap

ta�lo maiores que a das plantas superiores: podem respirar em 

solos bastantes secos que nAo permitam o �rescimento vegetal� 

como também em solos saturados com água CBLACK,1975). 

DEHERAIN & DEMOUSSY (1896) ( citados 

por BLACK,1975) comprovaram que durante a incubação de um so

lo úmido, a produ�io de C02 aumentava com a aumento de tempe

ratura no intervalo de 22 a 65°C, como consequência de um au

mento da atividade microbiana. 

DATTA & MAGNAYE (1969) res5altam a im

pcrtAncia da atividada microbiana em selos de arroz inundado . 
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Para os autores, a mineralização de nitrogênio que se proces

sa em condiçõ�� de inundação, se detém na fase de amonifica

çâo, visto que somente microorganismos aeróbicos podem oxidar 

NH4 a NO�. Ressaltam ainda que a uma menor constante de mine

ralizaçlo, os microorganismos anaeróbicos podem transformar 

nitrogênio crglnico em amónio em relaç5em C/N mais altas, 

contribuindo assim com o forneci�ento de nitroglnio para o 

Dentre os fatores relacionados com fer

tilidade do solo, a reaçlo do selo seja talvez o principal 

fator condicionador da atividade microbiana CEMBRAPA,1976). 

Estudo da influência de Miveis de fós

foro na atividade dos microorganismo celulolíticos, no que se 

r•·ef E-:1r·e à dec:ompc:l�ai c;::icl de 1 i tei nas, momtroL1 que esta awnt:mtc:.wa 

à medida que aumentava a dose de fósforo, se estabilizando ao 

nível de 300 kg P20�/ha. Considerando que a atividade dos mi

croorganismos celuloliticos dá uma idéia da atividade micro

biana total , observa-se a grande impcrt&ncia do abastecimen

to nutricional do •elo na mineraliza�lo da matéria orgânica 

< EMF.JRAPA � 1978) • 
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2.2. AVALIAÇAO DA DISPONIBILIDADE DO NITROG!NIO NO 

SOLO. 

PURVIS & LEO (1961)·empregaram pela primeira 

vez o termo "nitrogênio pot.enc:ialme!nte mineralizável" par·a b 

nitrogênio facilmente hidrolizável da matéria orgânica, in-

cluindo uma pequena fraçlo do NH4 trocável presente no solo. 

SMITH e·t td ii (1977) clefine:�m "nitrogênio poten

c:ialmente inineral.izável" c:c>mo sendcJ aquela quantidade de ni·

trogênio orglnico suscept:lvel de mine�alizaçio de acordo com 

a cinética de primeira-ordem (STANFORD,1969). Enquanto que 

para SCARSBROOK (1965), "nitroçJêni.o clispon:lve-tl II é aquêle ni-

trogênio próximo à rizosfera cuja espécie quimic:a é facilmen-

te absorvida palas raízes. Estas formas de nitrogênio slo 

provenientes de diferentes fontes, tais como: fertilizantes 

nitrogenados, fixação biológica, mineralizaçlo da matéria or

gânica e residuos de outras culturas.Parte do nitrogênio or

glnico do solo encontra-se em formas facilmente minerali�á-

v�is� especialm�nt� aminoácidos (arginina, cistina, ciste:lna 

e ácido hidrcxiamino> e hexosaminas ( galactosamina e gluco-

samina), os quais sgo capazes de fornecerem nitrogênio às 

planta■ (STEVENSDN, 1982). 

Na grande maioria dos solos, uma quantidade 

significativa de nitrogênio é mineralisada durante o cresci

mento vegetal <KEENEY,1982). 
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O nitrogênio total da maiori� dos solos sob 

cerrados, varia de 0"08 a 0,14%, com valor médio de 0,09X.Pa-

ra uma profundidade de 30 cm, isto corresponde a 2,7 t/ha.

Considerando que nio exista limitações na atividade microbia

na, � qu� 5% deste nitrogênio possa ser mineralisado, haveria 

em disponibilidade 135 kg N/ha. Esta quantidade seria sufi

ciente para uma colheita média da maioria das culturas (MALA

VOLTA & KLIEMANN,1985). 

A época de amostragem e a avaliaç�o da capaci
! 

dade do solo em fornecer N orgânico às plantas, quantificadas 

através de métodos biológicos e químicos, tem sido uma das 

·maiores dificuldades no estudo do nitrogênio do solo.

2.2.1. EPOCA DE AMOSTRAGEM 

Ao contrário do fósforo, cuja amostragem do 

solo para análise nos testes de correlaç�o é feita após a co

lheita (MIRANDA,1979)-para o nitrogênio que é um nutriente 

mais dinâmico e sujeito a transformações, a �elhor época de 

retirada de amostras para análise é imediatamente antes do 

plantio (FOX & PIEKIELEK,1978; HERRON et alii,1968 e PETERBON 

& ATTOE� 1965), ou após a aplica�ao a lan�c de todo o ferti

lizante (PRADO & RODRIGUEZ,1978) na semeadura (SOPER et. 

aJ,1971), como também no intcio da fase de crescimento vege-

tativo (OSTERGAAD,1982 e WEHRMAN,1982). 

OLIVEIRA* em um experimento de carácter 

exploratório com trigo, encontrou uma estreita correlaç�o 

* Dados nlo publicados.
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<r=0,989) entre produç�o de grlos a os teores de NO�+NH4 do 

solo, na fase de espigamento. 

2.2.j. NITROG!NIO POTENCIALMENTE MINERALIZ�VEL. 

2.2.2.1.METODOS BIOLôGICOS 

Estes métodos apresentam a vantagem de usa

rem organismos vivos para avaliar a capacidade do solo em 

fornecer nitrogênio.Na entanto, apresentam a desvantagem de 

serem bastante moro■os para emprego em análise de rotina. 

a) Incubaçlo Aeróbica

Segundo BREMNER (1965) esta técnica é a

mais satisfatória para se avaliar a capacidade do solo em 

.fornecer N l plantas, visto que os microorganismos utilizados 

.aio os mesmas existentes no solo.No entanto, , as condiçBes 

em que é realizada a incubaç�o no laboratório CSTANFORD & 

SMITH,1972), n�o s�o as mesmas que ocorrem no campo. 

Para obtençlo de resultados confiáveis, 

deve-se padronizar os métodos de amostragem, secamente, pe

neiramento, estocagem e incubaçlo das amostras de terra. Q 

controle da umidade durante a incuba�&o, é.a principal fator 

limitante quando se trabalha com solos de diferentes capaci

dades de retençlo de -gua (BREMNER, 1965). 

KEENEY & BREMNER (1967) obtiveram resul-

tados satisfatórios referente & umidade, adicionando a um 

frasco plárutico contendo 6 ml de água,com uma mistura areia:

solo na prcporç�o de 30:10. 
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Alguns autor-s (ROBISON,1968; RYAN et a

lii,1971) encontraram estreitas correlações entre as quanti

dades de N mineralisadas por este método, e as quantidades de 

N absorvidas pelas plantas. 

b) Incubação Anaeróbica

Neste método o solo é mantido inundado

durante a incubação.WARING & BREMNER (1964) trabalhando com 

uma relação solo/água de 1:2,5 ( 5 g:12,5 ml>, obtiveram uma 

estreita correlação (r=0,96) entre o N· mineralisado em ccndi-

ç6c�s anaer·óbicas e o mineralisado eim condições �eróbicas.S�n_

do que os teores de N produzidos em �cndições anaeróbicas, 

foram em média 23X maiores que os obtidos por incubação ae

róbica. 

Os autores mencionam as seguintes van

tangens deste método: 

1- trata-se de um procedimento simples,

preciso e aplicável a amostras secas e Cmidas; 

2- dispensa o uso de condicionadores (a

reia ou vermiculita>, como também estudos preliminares da 

quantidade de •gua a ser tjSada no caso de incubaç�o aeróbi-

c:a; 

3- maiores facilidades de análise� dado

que somente o NH4 é quantificado, pois nestas condições as 

quantidades de N03 sgo despreziveis; 

4- ngo há necessidade de aeraç�o do solo

durante a incubaçâo; 
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5- requer menor tempo de incubação, ge

ralmente uma semana é suficiente. 

KEENEY & BREMNER (1966a) em um trabalho 

conduzido com 25 solos de Iowa (USA>. encontraram uma estrei. 
\ 

,1� 1\l \-h\ -
ta correlação (r�0,83) entre o nitrogênio produzido em candi-

ç5es anaeróbicas, e o N absorvido pelo azevém �lolium multi

florum), enquanto que SMITH (1966) não encontrou correla��o 

entre o NH4 mineralisado por incubação anaeróbica e o N ab

sorvido por Dactylis glom�rata L. 

OZUS & HANWAY (1966) utilizando o aze

�ém(Lolium sp> como planta teste, encontraram uma estreita 

cçirn?.l �":H;:iki entre o N abscirvi do, E";' o nitrogênio mi ner.;,\l i sado 

em condições aeróbica e anaeróbicas <r�0,77 e r=0,85, respec

tivamente). DOLMAT et.al (1980), concluiram ser este o melhor 

método de se avaliar a disponibilidade de nitrogênio para o 

arroz. 

2.2.2.2.METODOS QUtMICOS. 

KEENEY (1982) apresenta uma exelente revi

são bibliográfica, sobre os diferentes métodos empregados pa

ra quantificar o N orgAnica facilmente mineralizável. Algumas 

considsraçôes serio f�itas acerca dos principais métodos: 
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a) Permanganato de potássio em meio alcali-

no.

É o extrator mais estudado, tendo sido

proposto por Emil Truog na década de 30 <RICHARD et alii, 

1960), e mais tarde indicado pela 11 0fficial Methods af Analy

sis of the� Assm:iat.:icm c1f Offic:ial Aç,�ric:ultural Chemi�sti::.; 11 em 

1950, para a caracterizaç•o do nitrogênio org&nico dos adubos 

orglnic:os (SUBBIAH � ASIJA ,1956). TRUOG (1954) foi o primei-

rc pesquisador a utilizar esta solução extratora para estimar 

o nitr�gênio orgAnico do solo de fácil mineralização, cheg�n-
·-

- -

do a propor uma tabela de adubação nitrogenada para algumas 

culturas. Foram utilizados os níveis críticos estabelecidos 

por M.M. Shihata em 1951, em sua tese de doutorado, sob a o

rientação do Prof. Emil Truog CRICHARD.et alii,1960>. 

SUBBIAH & ASIJA (1956) em um trabalho 

pioneiro, no qual foram estudadas diferentes concentrações de 

KMn04 e NaOH, na extração de N orgânico e sua correlação com 

o nitrogênio mineralisado por incubaçlo aeróbica durante 45

dias, encontrou que a melhor sclucão foi a de KMn04 0,32% + 

NaOH 4'½.. 

KRESGE L MERKLE (1957) utilizando uma 

solu;io mais concentrad� que a indicada por SUBBIAH & ASIJA 

(1956), obtiveram correla��o significativa <r=0,89) com e 

nitrogênio mineralisado por incubaçao aeróbica. 

RICHARD et alii (1960), encontraram uma 

baixa correla�go <r=0,651) entre o N extraido segundo M. M • 
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Shihata, e o nitrogênio absorvido por plantas de milho. Re

sultados semelhantem foram obtidos por PETERSON et alii 

(1960), para o tabaco. Admite-se como adequado, o extrator 

cujo coeficiente de correla�lo (r) é maior ou igual a 0�71, 

isto é, explica pelos menos 50% da associa�lo entre as variá-

veis. 

KEENEY L BREMNER (1966a) encontraram 

baixa correlação entre o nitrogênio extraido segundo SUBBIAH 

L ASIJA (1956), ·e o N absorvido pelo azevém (lolium multiflo

rum>. Estes resultados djvergentes_slo devido�� f�to�es,

tais como, clima, natureza da matéria orglnica do solo e tipo 

de cultura que está sendo estudada (RICHARD et alii,1960). 

STANFORD & LEGG (1968) utilizando a me

todologia proposta por KRESGE & MERKLE (1957), encontraram 

estreita correl•�lo do N extraido cem o valot A (r=0,784), e 

com o N absorvido pela aveia <r�0,849). Concluiram que este é 

um método satisfatório para avaliar a disponibilidade do ni

trogênio mineralizável do solo. 

Correlações n�o significativas foram ob

tidas por JENKINSON (1968), com a metodologia proposta por 

SUBBIAH & ASIJA (1956), ligeiramente modificada por KEENEY L 

BRMMER (1966a), utilizando o azevém <Lolium sp) como planta 

teste. Resultados semelhantes foram posteriormente obtidos 

por DOLMAT et alii (1980). 

STANFORD (1978), em um criterioso traba

lho, estudando o efeito de diferentes concentrações de KMn04 



e NaOH, e utilizando solos de diferentes grandes grupos, en

controu estreita correlação (r=0,84) entre o N extraido, e o 

nitrogênio potencialmente mineralizável. 

SAHRAWAT (1982b) utilizando a metodolo

gia de SUBBIAH & ASIJA (1956), encontrou correlação signifi-

cativa (r=0,81), entre o N extraido e o N absorvido por plan

tas de arroz. Segundo o autor estes resultados concordam com 

os obtidos por outros pesquisadores indianos. 

O fato da grande maioria dos trabalhes 

realizados nas Filipinas, encontrarem correlações significa-
-

~ 

tivas com varias extratores químicos CSAHRAWAT,1982a, 1982b), 

deve-se ao fato de utilizarem geralmente o arroz como planta 

teste, e por se tratarem de solos de arroz inundado, as con

di�Bas são favoráveis para estabilização da matéria orgânica 

do solo. 

HUSSAIN & MALIK (1985b) trabalhando com 

trinta e cinco diferentes solos de Paquistâo, e utilizando 

a metodologia modificada por SAHRAWAT & BURFORD (1982), que 

permite a inclus�o de nitratos, encontraram correla�ões sig

nificativa■ com o N absorvido por plantas de trigo (r=0,76), 

e o nitroglni� mineralisado por incubaçlo aeróbica <r=0,84). 

b) Permanganato �m meio ácido

Este método foi proposto por STANFORD &

SMITH (1978),os quais encontraram uma estreita correlaçio 

(r=0,92) entre o N oxidado por uma solução de KMn04/H2904 1N, 
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e o nitrogênio potencialmente mineralizável. Resultados seme

lhantes foram obtidos por NUSKE L RICHTER (1981) na Alemanha, 

SAHRAWAT (1982a,1982b) nas Filipinas, HUSSAIN et alii, (1984) 

e HUSSAIN & MALIK (1985a) no Paquist�o. 

JUMA & PAUL (1984) relatam que a metodo

logia proposta por STANFORD & SMITH (1978), é capaz_de ex

trair entre 0,72 e 0,84¾ do nit�cgênio orglnico total. 

e) �cido sulfúrico diluído

·TIURIN L KONONOVA (1935) C citados por

RICHARD et alii (1960), foram os primeiros pesquisadores a u

tilizarem uma soluçAo de H2S04 0,5N, para avaliaclo da aduba

ç�o nitrogenada, em base a análise de solo. O princípio do 

método se baseia na hidrólise de compostos orglnicos- do solo 

que contém nitrogênio Caminas e amidas) e N03+NH4 , durante 

r�pouso por uma noita.Todo o nitrogênio orglnico hicirolisado 

• posteriormente at�cado com uma soluçlo de K2Crz07/H2SQ4

concentrado, seguido da análise de NH4 CKAúRICHEV,1984). Tra

ta-se de um procedimento bastante laborioso. 

RICHARD et alii (1960) trabalhando com 

trinta e nove solo•, encontraram uma baixa correlaçlo 

(r=0,63), �ntre o N �xtraido cem uma solu�lo de H2S04 0,25N, 

durante cinco minutos de digest�o, com o N absorvido por 

plantas de milho. Estes resultados discordam dos obtidos por 

PETERSON et alii (1960) para plantas de tabaco no segundo 

cultive, e concordam cem os obtidos por KEENEY & BRMMER 
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(1966a) para com o azevém <Lolium multiflorum). Resultados 

conflitantes entres os autores, provavelmente sejam em parte 

devidos às modificações introduzidas pelos mesmos, no que se 

refere à concentração da soluc;;:lo ácida, e o tempo de extra

c;;:l�o. 

FOX L PIEKIELEK (1978) utilizando a me

todologia proposta por PURVIS & LEO (1961), nAo encontraram 

correlac;;:lo significativa entre o N extraído, e o N absorvido 

per plantas de milho. Resultados semelhantes foram obtidos 

por DOLMAT e-t ali i < 1980)_, _ em vinte e quatro e>�p�er i _men�tos em 

campos de arro� inundado. 

d) Hidróxido de sódio diluído

CORNFIELD (1980) propôs um método bas

tante simples para extraç&o de nitrogênio orgãnico, utilizan

do uma soluc;;:lo de NaOH 1N, tendo encontrado uma estreita cor

relac;;:lo <r=0,845) entre o N extraído e o N mineralisado por 

incubac;;:lo aeróbica. 

STANFORD & LEffiG (1968) utilizando essa 

metodologia , encontraram correlaçlo significativa a 1% de 

probabilidade Cr=0,857), com o nitrogênio absorvido por plan

tas cfo:� aveia. 

STANFORD (1978) utilizando diferentes 

concentraçôas de NaOH, concluiu que a solução de 0,125 N NaOH 

foi a que proporcionou maior correlação <�=0,75) com o nitro

gênio pertenci al mente mineralizável (No). 
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e) Dicromato de potássio/Acido sulfúrico

concentrado.

SAHRAWAT (1982c) utilizando a ■oluçlc o

xidante proposta por WALKLEY & BLACK (1934) para avalia�&c do 

carbono orgAnico, encontrou uma correlação altamente signifi

cativa (r�0,985>, entre o N extráido e o N mineralisado por 

incubação anaeróbica. O autor concluiu ser este um método a

dequado para avaliação de nitrogênio orgânico facilmente mi

neralizável, em solos de arroz inund�dc.Entretan��' �m �ela

çlo ao N absorvido por plantas de arroz CSAHRAWAT,1982b), a 

ccrrelaçlo encontrada (r=0,74>, pode ser considerada como 

sendo apenas satisfatória. 

f) Hidróxido de cálcio

PRASAD (1965) utilizando vários hidróxi-

dos de metais ªlcalinos � alcalinas-t�rrosas, concluiu que o 

Ca(OH>2 foi o que apresentou melhor c�rrelaçlo (r�0,841) en

tre o N hidrolisado e o N absorvido pelo milheto. 

Com este extrator, JENKINSON (1968) en

controu uma correlação de 0,76, com o N mineralisado por in

cuba�lo aeróbica.Em r�laçlo a N absorvido pelo azevém, o■ 

coeficientes de correlaçlo variaram de 0,74 a 0�93, em função 

dos grupos de solos utilizados. 

Estes resultados, mostram claramente a 

necessidade de se fazer um agrupamento dos solos, em função 
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dos principais fatores qua afetam a absorçlo de um dado nu

triente em um estudo de correlaçlo com diferentes extrato-

res. 

g) Bicarbonato de sódio

JENKINSON (1968) utilizando a metodolo

gia proposta por McCLEAN (1964>, encontrou estreita correla

ção apenas entre o N extraido, e o N produzido por incubação 

aeróbica.Em relaçlc ao nitrogênio absorvido pelo azevém (lo-

1 i w� ,s-p> , i&i._s c_!:H·�·re! aç:�es e!"lc:ontradas podem ser consideradas 

baixas em se tratando de um teste de correlaçlo. 

Correlaçlo significativa (r=0,77) entre 

o N extraido e a capacidade do solo em suprir nitrogênio, foi

encontrada por FOX & PIEKIELEK (1978>. 

Para MICHRINA et •lii (1980), 92% do ni

trogênio extraido com uma soluçlo de NaHC03 0,01N, encon

tra-se na forma de proteínas. 

h) Bicarbonato da sódio/Carbonato de sódio

·PRASAD (1965) encontrou um coeficiente

de correlaçlo múltipla altamente significativo (r=0,86), en

tr� e N inorglncio inicial mais o N extraido com NaHC03 0,25N 

+ NaaCD3 0,25N, e o nitrogênio absorvido pelo milheto.
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i) Dicromato de sódio/Acido fosfórico.

NôMMIK (1976) utilizando uma soluçâo de

Na2Cr04 1,45M + H�Po4 0,76M, encontrou uma estreita correla

ç�o (r=0,877) entre o nitroglnio mineralizável, e o N produ-

zido per incubação aeróbica. A extra�lo foi feita em água a 

100°C, durante duas horas. 

j) Pirofosfato de sódio.

STANtORD (1968), encontrou uma estreita

correlaçlo Jr=0,�75) entre o N extraído durante duas horas 

com uma solução de pirofosfao de sódio 0,5N neutra, e o ni

trogênio extraído com CaCl2 O,OlM em ebuliçlo durante 16 ho

ras. A solução de pirofosfato de sódio extraiu de 28 a 45¾ de 

N total, enquanto que a extra�ão de N-orglnico com cloreto de 

cálcio, variou de 15 a 28¾. Estreita correlação Cr=0,993) foi 

obtida com o nitrogênio mineralisado por incubaç�o anaer6bi

ca. E$te procedimento apre-enta a dasvantagem de conmumir 

muito tempo (STANFORD & DEMAR,1970). 

k) Agua em ebuli�ãc.

KEENEY L BREMNER (1966a) utilizando a

metodologia de extra�ao com água em abuli�ao proposta por J. 

Livens, encontraram uma estreita correlação (r=0,77), com o 

nitrogênio absorvido pelo azevém <Lalium multiflorum). 

Este resultado, discorda dcs obtidos por JENKINSON (1968), o 

qual utilizou o mesmo procedimento e planta teste. 
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l) Agua em ebuliçAo/Sulfato de potássio.

E o mesmo procedimento descrito por KEE

NEY & BREMNER (1966a), exceto que, após esfriarem o extrato, 

os autores adicionaram 20 ml de K2S04 10%, seguida de agita

çlo, filtragem e destilaçl�.A correlação encontrada com o ni

trogênio absorvido pelo azavém (Lolium maltifloram) foi de 

0,79. 

m) Cloreto de cálcio em ebulição.

STANFORD (1968) relaciona as seguintes

vantagens com relaçao à extração com água, utilizando uma so

luçâo CaCl2 O,OlM em ebuliçlo: 1) a concentraçlo e o pH da 

soluç�o salina mantem-se constante durante a extraçlo; 2> a 

soluçlc de cloreto de cálcio evita a disperslo da fraçlo ar-

. gila durante o processo de extração. Foi encontrado um coefi

ciente de correlaçlo significativo Cr=0,975) com o nitrogênio 

extraido com uma solução de pirofosfato de sódio. 

FOX & PIEKIELEK (1978), encontraram uma 

estreita correlaçlo (r=0,86) com o nitrogênio absorvido pelo 

milho. Estes resultados discordam dos obtidos por DOLMAT et 

alii (1980). 

n> Cloreto de cálcio em autoclave.

STANFORD L DEMAR (1969) estimulados com

os resultados favoráveis obtidos cem a solução de CaCl2 O,OlM 
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em ebuliçlo, e considerando que a esterilizac�o de solos em 

autoclave hidrolisa uma apreciável quantidade de amOnio, pro

puseram o método de extraclo de N orgãnico com esta soluç&o, 

a 121°C e 15 lb/pol2
, durante 16 horas.Os autores obtiveram 

um coeficiente de correlaçlo de 0,76, entre as diferentes 

fra�õea extraídas a o nitrogênio mineralisado per incubaçâo 

anaer6bica (STANFORD,1968). Posteriormente STANFORD & DEMAR 

(1970) encontraram uma estreita correlaclo (r=0,96) entre o N 

extraído e analisado pelo método de difusão de Conway, e o 

nitrogênio mineralis�do durante 13 semanas. No método de di

fusao, as aminas slo as principais fontes de NH�, enquanto 

que pelo processo de destilaçgo, a NH� é proveniente princi

palmente de aminoácidos. Os autores também encontraram, uma 

estreita correlaç�o (r=0,98) entre o N extraído e analisado 

por destilaç�o, e os teores de glicose hidrolizada. Estes re

sultados concordam com os obtidos por SMITH & STANFORD 

(1971), segundo os quais os t�ores de glicose constituem um 

melhor indice da capacidade dos solos para mineralizar nitro

glnio, quando comparados com os teores totais de carbono e 

nitrogênio. A glicose é proveniente da hidrólise de polissa

carídios, e reflf�te:•i o "pool" dia biomassa do solo (JENl<IN-

SlClN, 1968). 

Apesar da extra�&o e� autoclave ter mos

trado resultados satisfatórios (STANFORD & SMITH, 1976; FOX & 

PIEKIELEK, 1978), apresenta a desvantagem devido às variações 

na pressão de vapor durante a extraçlo, normalmente feita à 
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noite, e dif1cil de ser controlada pelo operador (FOX & PIE

KIELEK,1978). Mesmo assim, é o procedimento recomendado por 

KEENEY (1982), em recente revisão bibliográfica feita sobre 

a avaliac�o da disponibilidade de nitrogênio no solo. 

o) Agua oxigenada.

SAHRAWAT (1·980) encontrou uma estreita

correla�lo (r=0,81) entre o nitrogênio extra1do com H202 30% 

e e nitrogênio absorvido pelo arroz.Correlação significativa 

(r=0,86), foi também obtida com o nitrogênio mineralisado por 

incubação anaeróbica <SAHRAWAT,1982a), indicando ser este um 

extrator bastante promissor. Estes resultados foram poste

riormante confirmados pelo autor (SAHRAWAT,1982b). 

p) Solu��c tamplo pH=11,2

TRACEY (1952) baseando-se em observaç6es

de MORGAN (1936), segundo e qual os açócares aminados ( glu-

cosamina e galactosamina) liberam N na forma de NH3 em solu-

çlo alcalina, quahdo aquecida a 100°C, propôs um método de 

extraçlo de nitrogênio orglnico com soluçlo de Na�P04/bórax a 

pH=11,2. Esta solu�lo apresenta� vantagem de hidrolisar tam

bém o nitrogênio presente em aminas e amidas <TRACEY,1952). 

GIANELLO (1985) em um criterioso traba-

lho com esta soluçgo, encontrou uma estreita correlaçgo 

(r�0,96) entre o nitrogênio extraido, e o nitrog�nio minera

lisado por incubação anaeróbica. Trata-se de um método sim-
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pies, rápido, e fornece resultados reproduziveis. O coefi

ciente de variaçlo variou de 1�6 a 2,7%� o qual pode ser con

siderado baixo para o tipo de análise a que se propõe. 

q) Cloreto de potássio.

OIEN e SELMER-OLSEN (1980) propuseram um

método para quantificaçlo do nit�oglnio potencialmente mine

ralizável, utilizando uma soluçlo de KCl 2M, a 80°C durante 

20 horas. Coeficiente de correlaç�ãc altamente significativo 

Cr=0,98), foi obtido entre o N extraido, e o nitrogênio mine-

ralisado por incuba�lo aeróbica. 

SELMER-OLSEN et alii (1981) utilizando 

esta soluçlo extratora, obtiveram estreita correlaçao 

(r�0,87) com o N absorvido pela aveia, em um experimento com 

trinta e seis solos da Dinamarca. 

GIANELLO (1985) após fazer algumas modi

ficações nesse método, obteve uma alta correlçlo Cr=0,95) en

tre o N hidrolisado a 100°C durante 4 horas,e o nitrogênio 

mineralisado por incubação anaer6bica. A elevação da tempera

tura, ocasionou uma raduçlo no tampo de extraçlo, o que per

mite seu emprego em análise de rotina. 

O teste da hidrólise de N orglnica, com 

oito compostos nitrogenados, revelou a seguinte ordem decres

cente de extra�gc: galactosamina (49%) > glucosamina (42%) > 

uréia (34%) > gl.ucosamina (31%) ) cisteina (14%) > asparagina 

(12%) > cistina (6%) > N-acetilglucosamina (3%). 
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Este método, além de simples, rápido e 

precise (CV de 1,0 a 3,4%), permite analisar no mesmo extra

to, nitrogênio facilmente mineralizável, e os teores iniciais 

NH4 + N03 do solo. 

2.2.3. NITRDG!NIO INORGANICO. 

Em virtude da baixa energia de adsor�ão do 

nitrato e do amônia pelo complexo sortivo do solo, o N mine

ral é facilmente extraido com uma solução de KCl 2M ou KCl 

1M, seguido da dest!la�ão com MgO em presença �a liga de De

varda ( BREMNER,1965) e analisado por colorimetria (OLIVEIRA, 

1986). 

2.4 DETERMINAÇAO DA NECESSIDADE DE ADUBAÇ�O 

Apesar do nitrogênio do solo ser um nutriente 

bastante dinAmico e_muito suscept1vel de lixiviaçlo, PETERSON 

& ATTOE (1965), ressaltam a importlncia de se conhecer os 

teores de nitrato do solo, para se determinar a necessidade 

de adubação nitrogenada. 

JAMES et alii (1977) após quatro anos de pesquisas 

com beterraba açucareira, encontraram que os teores iniciais 

de nitrato do solo, tanto influenciaram na produção quanto na 

qualidade do produto, avaliada através dos teores de sacaro-

se. 
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GASSER (1961) em função dos teores de NO� + NH4 ex

traídos com uma solução acidificada de K2SO4, estabeleceu pa

r&metros de adubação nitrogenada para a cevada. 

Com o objetivo de determinar as necessidades de 

fertilizantes nitrogenados para o trigo em solas da região 

central do Chile, PRADO & RODRIGUEZ (1978), utilizaram o mo

delo matemático adaptado e proposto por STANF□RD (1973), cu

ja expressão é a seguinte: 

Nf=(Ny-<ErNr + EpNm))/Ef 

onde: 

Nf=Nece-ssidade de adubação nitrogenada (kg/ha) 

Ny=Exigência de N pela cultura (kg/ha) 

Nr=Nitroglnio residual presente no solo (kg/ha) 

Nm=Nitrogênio mineralizável do solo 

Er=Eficiência de aproveitamento de Nr ( valor médio 

de 0,50) 

Ep=Eficiência de aproveitamento de N mineralizado ( 

valor médio de 0,40) 

Ef=EficiAncia de aproveitamento do fertilizante 

(valor médio de 0,50) 

O coeficiente de correlaçlo entre as doses estima

das e as aplicadas em condições de campo foi de 0,93. Não 

obstante, vários pesquisadores (GILES et alii , 1975; PETER

SON et alii, 1960; ROBERTS et alii, 1980 e STEELE et alii, 
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1982) têm utilizado apenas os teores iniciais de nitrogênio 

do solo, cerno 1ndice para aduba�ão nitrogenada. 

BROWN et alii (1984) após três anos de experimentos 

com milho, concluiram que os teores de nitrato do solo, não 

servem como par&metros para adubação nitrogenada, em virtude 

da sua alta variabilidade, dificuldade na amostragem, e bai

xa correlação entre os teores iniciais de nitrogênio do solo 

com os dados de produ�ão. 

SOPER et alii (1971) após sete anos de pesquisas 

com cevada em vinte .e dois campos experimentais no estado de 

Manitoba (Canadá) , encontraram alta correla�ão (r=0,92) en

tre os teores de nitrato no solo na semeadura e o nitrogênio 

extraido pelas plantas. 

Para a determina�lo da adubação nitrogenada, o se

guinte modelo foi utilizado: 

nio. 

(100/52) 

onde: 

N=Nitrato de amônia (kg/ha> 

Y=Produçlo desejada de cevada (kg/ha) 

X=N no solo até a prof. de O- 60 cm (kg/ha) 

100/52=Eficiência de utilizaçlo de nitrato de amô-

No Brasil os trabalhos sobre a avaliação da dispo-
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nibilidade de nitrogênio no solo, são bastantes escassos. 

O Instituto Agronômico de Campinas, foi talvez o 

primeiro centro de pesquisa a utilizar por algum tempo os 

teores de matéria orglnica, como critério para a determinação 

da aduba�ão nitrogenada. No entanto, em virtude das baixas 

correla�ões encontradas entre produção e matéria org&nica do 

solo CRAIJ et alii,1981), esse critério deixou de ser adotado 

(QUAGGIO·,..). 

MONDARDO & GRIM (1974), ccncluiram que o teor de 

nitrogênio mineral CN03 + NH.) por ·ser um fator intensidade 
- -

-

não é um bom 1ndice para avaliar a capacidade do solo em su

prir nitrogênio para o milho. 

OLIVEIRA** em um experimento de caráter explorató

rio sobre adubação nitrogenada com trigo CBH-1146), em Lates

solo Vermelho-Amarelo muito argiloso do Distrito Federal, en

controu uma estreita correlação (r=0,989) entre os teores de 

nitrogênio do solo CN03+NH4) extraídos cem a solução de Me

hlich1 e produção de grlos ( Y=269,36+27,9 X - 0,28 X 2 >. As 

amostras de terras foram coletadas na época do espigamento, e 

a 25 cm de profundidade. 

f QUAG6IO,J.A. (Instituto AgronOmico, Cam?inas, SP.l 
Cornunicaç!c pessoal, 1984. 

*' Dados não publicados 
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3.MATERIAL E MÉTODOS

3.1 LOCAL DOS EXPERIMENTOS 

Os experimentos de incubação no campo, teste de 

correlação e resposta de trigo à adubação nitrogenada, foram 

realizados na Fazenda �gua Limpa/UnB. A incubação de labora

tório, as análises de solos e de material vegetal, foram fei

tas no Lab. de Química do Solo, Dept. Engenharia Agronômica, 

Universidade de Brasília (UnB). 

3.2 AMOSTRAGEM E ANALISE DOS SOLOS. 

Foram coletadas amostras de terra na camada ará

vel de vinte localidades do Distrito Federal (Tabela 1), as 

quais foram utilizad-■ nos testes de incubação e correlação. 

As análises granulométricas (Tabela 2) e químicas (Tabela 3) 

realizadas apda a calagem, foram feitas segundo EMBRAPA 

(1979b). A matéria orglnica facilmente oxidável, o nitrog�nio 

total e o pH em CaCl2 0,01M, foram analizados segundo JACK

SON (1964); BREMNER (1965) e RAIJ L QUAGGIO (1983), respecti

vamente. A calagem foi feita para o nível de 60% de saturação 
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de bases (RAIJ et alii,1985), com calcário dolomítico 

<PRNT�94,30¾, Ca0�31,9¾ e Mg0=15,00¾>, permanecendo os sole& 

umidecidos em incubação por 45 dias. 

TABELA 1. Solas do Distrito Federal utilizados nos testes de 
incubação e correla�ão. 

Grande.• grupo Local i zac;;:ão 

1 LV Unid. Catetinho/FAL 
2 LE Unid. Sussuarana/FPtL 
3 LV Unid. Fl e:-u,�/FAL 
4 LV Unid. Boa Vista/FAL 
5 LV Unid. Ncvacap/milho/FAL 
6 l.v Unid. Ncwacap/café/FAL 
7 LE Unid. Sussuarana/pomar/FAL 
8 LV Rod.BR 060 l<m 19

9 L.V Rod. BF< 060/BR 02

10 LE Res.Ec:ológica IBGE 
11 LE Rod.BR 251 Km 14

12 LE: Jardim Botá\nic:o 
13 LV F'ADF 
14 LV CNPH/EMBRAPA 
15 LV CNPH / EMBF<f.\PA 
16 LE CNPH QI 08/EMBRAPA 
17 LV Rod.DF 17 �<m 9

18 LE CPAC / EMBF<APA 
19 LE Est: .• Biolé.lgica/UnB 
20 LV CPAC/EMBRAPA 

FAL= Fazenda Agua Limpa/UnB 
PADF=Plano de Assentamento Dirigido do Distrito Federal 
CPAC=Cantro d•· Pesquisa Agropecuária dos Cerrados. 
CNPH=Centrc Nacional de Pesquisa da Hortaliças. 
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TABELA 2. Análise física dos solos após a calagem utilizados 
nos testes de incubação e correlação. 

1\14* ArEd e:\ Limo Arg :i 1 e:\ Tei�•:tura 
------------------------

% 

3. 7�2 :1.1 17 Franc:o-arenosa 
2 :;17 8 65 MLli tc1 aq�i lema 
·:r ._, 27 20 53 Argilosa 
4 25 22 53 Argilosa 
r:; 31 26 4:; Argilosa 
6 25 20 5=; Ar-�Ji 1 osa -

7 20 lb 64 Mt.t:i t.o argilosa 
8 20 16 64 MLli to argi l c>sa 
9 4El 8 44 Ar-gila arc:ncisa 
:l.ú 20 11 69 Muito argilosa 
11 22 1.9 59 Arg-i 1 osa 
:1.2 30 8

-

62 MLHb::i ar-g-i 1 osa 
1 -:r -· 14 �5 80 M1.1i to ar-gi 1 ClSê\

14 22 22 5é1 Argilosa 
15 28 16 56 Argilosa 
16 18 1 O 72 Muito argilosa 
17 77 6 17 Fr-anc:o-arenosa 
1 El 42 13 4.5 Argi 1 osa 
19 25 lú 65 Muito argilosa 
20 38 5 57 Argilosa 
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TABELA 3. Análise qutmica dos solos após a calagem utilizados 
nos testes de incuba�lc e correlação. 

1 
,.,.,!, 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

6,3 
é'�, 3 
6,6 
5,T 
6,1 
5,9 
6, 1 
6,0 
5,8 
6,1 
5,6 
6, 1 
6,0 
5,6 
6,2 
5,7 
6,3 
5,8 
6,2 
é:>' 1. 

tr==tr .. 1c;;:os 

pH 

6,ú 
5,9 
5,8 
5, 1 
5,8 
5,5 
5,6 
5, �"3 
�5, 6 
5,6 
5,2 
�,5 
5,6 

•C:, -:r. � !I ._, 

5,7
5,4
5,9
5,3
5,6
5,6

p L( 
r,. H+Al Ca+Mg CTC 

mE�q/100 ml ppm 

1, 7 
4, 1 

5,1 
4-, 8 
3,8 
5,6 
4-, 8 
4-, 8 
3,8 
4,3 
6,4 
6,3 
4,6 
4-, 5 
3,S 
6, 4. 
2,1 
8,3 
5,ú 
4,8 

2,5 
4' 1.

4, 1 
4,7 
4,6 
4,0 
3,8 
2,9 
3,3 
3,9 
4,5 
4 9 ' 

4,6 
4, 5 
2,8 
5,5 
,, ,,..... !I .... 
C" -:e
'"'' . ..:, 

3,7 
3,4 

4,2 tr 
8,:3: t.r 
9,3 tr 
9,6 tr-
8,6 8 
9,7 6 
8,7 2 
7,7 tr 
7,1 1 
f:3, 2 tr 
11, 6, 4 
·1.1,:z:.:: 1-
9,3 1 
9,1 tr 

tr 
13 

6,3 
12, 1 
4,4 tr 
13,6_ 1 
8�7 1 
8,3 t.r 

33 
18 
48 
28 

79 
.:3;9 
38 
:l.El 
18 

249 
'7.J.8
23 
68 
28 
78 
28 
28 
28 

Sat.bases 

61 
50 
45 
50 
56 
42 
45 
38 
47 
48 
44 
45 
50 
51 
45 
47 
51 
39 
43 
42 

-·-----�--
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TABELA 3. Continuac;;:�o 

-----------------------------------------------------------

N# MO ( 1) N C 1) MOC2> NC2) C/N < 1> C/N(2) 
---------------------------

t. 

l 1, 1 ú q,067 0,85 0,063 9,6 7,4 
2 4,02 o, 123 3, 10 0,092 19,0 14,7 
..,.. 

=:i, 97 o, 183 4-, 60 o, 101. :1.9, O 14,6 -.) '
4 4,87 0,211 3,75 0,095 13,4 10,3 
-e::-
�J 4·, 48 ú, 135 3,45 0,088 19,3 14,9 
6 4,15 0,140 3,20 0,092 17,2 13,3 
7 2,66 0,08b 2,05 o, 07!:'i 18,0 13,9 
8 3,76 o, 168 2,90 0,096 13,0 10,0 
9 ..., C':"":t' .. :. ' .,J.N;, o, 100 1. , 9!:'i 0,0(33 :1.4-, 7 11,3 
10 3,133 o, 123 2,95 0,096 l.8, 1 l.3, 9
u. 4,28 o, 175 :::; ':::t() o, 108 14,2 11, O
12 4·, 87 O 175 ' 3,75 o , 101 16,2 12,5
:1.3 .- tf., 61 0,156 �.;, �35 

- - o, ú9◊- -17, 2 13,2 -

14 2,99 (1' 131 2, �;·::e, 0,095 13,2 10,2 
:1.5 - 3,70 0,112 2,85 0,087 19,2 14,8 
16 5, 19 o, 187 4,C>o 0,098 16, 1 12,4 
17 1, 23 o,o5b 0,95 O 055' 12,8 9 9 ' 

18 3,89 o, 131 3,00 0,098 17,3 13,3 
19 4,41 0,150 3,40 ·- 0,096 17, 1 13,2 
20 3,57 0,127 2,75 0,092 16,3 12,6 

(1) Teores totais de MO(matéria orgãnica) e N.
(2) Teores de MO (JACKSON,1964) e N (SAHRAWAT,1982c) facil

mente m� i dáveis.
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3.3 TESTES DE INCUBAÇ�O. 

j.3.1 Incubação no laboratório.

Utilizou-se a metodologia proposta por GTAN

FORD & SMITH (1972).Misturou-■e em duplicata, 15 g de solo 

com 15 g de areia de rio de dilmetrc 0,42-0,84 mm .A areia 

foi previamente tratada com ácido sulfúrico concentrado, na 

proporção de 1000 g areia : 500 ml H2S04 e deixada em repouso 

por uma noite. Após êste pertodc, foi lavada com água de tor

neira até alcançar o pH da água, seguido de lavagem com água 

destilada e secagem a 70°C por 4 horas. Transferiu-se a mis

tura para recipientes plásticos tipo chupeta de "catchup" (os 

quais foram cortados 8 cm abaixo do bico), tendo na extremi

dade inferior um pedaço de espuma de acrilon. O nitrogênio 

mineral inicial foi lixiviado com 100 ml de CaCl2 0,01M, e o 

excesso de soluçgo removida mediante o vácuo de 40 cm Hg. A 

seguir, adicionou-se 25 ml de uma solução nutritiva composta 

de Ca804.2H20 0,005M, Mg804 0,002M, Ca<H2P04 ) 2.H20 0,005M e

K2S04 0,0025M seguido da aplicaçlo de vácuo. Os recipientes 

foram cobertos com tampa plástica, e incubados a temperatura 

ambiente sm cafxa de papello fechada para evitar a fcrmaçlo 

de algas <POTTKER � TEDEBC0,1979), por 3, 6, 10� 14, 20, 26 

semanas. Ao final de cada periodo, foi feita a lixiviaçlo com 

CaCl2 O,OlM seguida da adição da solução nutritiva como des

crito anteriormente. 

Para a análise de N03 + NH4 , transferiu-se 25 
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ml do percolado para microdestiladcr Kjeldhal, adicionou-se 

0,2 g de MgO, uma pitada (0,2g) da mistura de Devarda e des

tilação por 4 minutos. O destilado foi coletado em balão vo

lumétrico contendo 10 ml de H2S04 0,5N e feita a dosagem do 

&mônio por colorimetria com o reagente de Nessler <OLIVEIRA, 

1986). 

3.3.2 Incubação no campo. 

Em sacos plásticos de 5x10 cm e 0,02 mm de 

espessura, colocou-se em dupli�ata, 15 g de solo umidecido 

com 6 ml da solu;lo nutritiva descrita anteriormente, e en

terrados a 25 cm de profundidade no campo ao lado do experi

mento de adubação nitrogenada com trigo. Nlo foi feita a li

xiviação de NO� + NH4 inicial do solo. Ao final de 3, 6, 10, 

14, 20 e 26 semanas, foi feita a análise de N03 + NH4 extrai

do com 100 ml de KCl 1N, mediante agitação por uma hora. Pi

petou-se 25 ml do sobrenadante precedendo-se a destilação e 

análise do amõnio como indicado no item 3.3.1. 

3.4. TESTE DE CORRELAÇ�O. 

3.4.1.Absorçlo de nitrogênio pelo trigo. 

Transferiu-se 2 kg de cada solo em triplica

ta, para sacos plásticos de 2,5 litros de capacidade. A adu

bação fosfatada foi feita em função da capacidade de adsor

çlo, avaliada segundo WAUGH & FITTS (1966). Para a adubação 

potássica tomou-se por base a análise do solo, e realizada 
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para atingir o nível de 150 ppm de K. Cada saco plástico foi 

semeado com 12 sementes de trigo (Triticum aestivum L.) cul

tivar BH-1146, ficando 6 plantas por vaso após o desbaste. Os 

sacos foram enterrados aleatoriamente no campo à uma profun

didade de 25 cm, próximo ao experimento de aduba�&c nitroge

n,::\clci. 

A colheita da parte aérea e raízes foi feita 

aos 45 dias após o plantio. Todo o material foi lavado com á

gua destilada, secado a 60°C em estufa com circula�&□ de ar 

por 72 horas, pesado, motdo e tendo o nitrogênio total sido 

analisado por colorimetria (OLIVEIRA,1986). 

3.4.2. Métodos quimtcos para avaliação do nitrogê

nio facilmenti:� mineralizável (NoL.

3.4.2.1. Extração com KMn04/NaOH (STANFORD L 

SMITH,1978) 

Colocou-se em duplicata, 2 g de solo pas

sado em peneira N#50, em frasco plástico de 100 ml seguido da 

adi�lo de 25 ml da solução extratora (0,2 g KMn04 em 20 ml 

NaOH 0,25N), e agitação por uma hora. Após lste período o ex

trato juntamente com o sele foram transferidos para o micro

destilador , tendo o destilado sido recolhido em balão volu

métrico de 100 ml, contendo 20 ml de H2S04 2,5N. Para quanti

ficação do N-NH4, pipetou-se 25 ml de destilado e �nalisou-se 

por colorimetria (OLIVEIRA,1986). Paralelamente foi feita ou-
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tra extração utilizando apenas NaOH 0,25 N com o objetivo de 

avaliar a capacidade de hidrólise do N orglnico por esta so

lu�lo alcalina. 

3.4.2.2. Extra�lo·ccm KMn04/HzS04 CSTANFORD & 

SMITH,1978) 

Colocou-se em duplicata 1 g de selo em 

frasco plástico de 100 ml, adicionou-se 25 ml da soluç�o ex

tratora (3,16 g KMn04/H2804 1N), seguido de agitação por 1

hora. A seguir, transferiu-se todo o material para o micro

destilador, adicionou-se 10 ml de NaOH 30%, e o destilado foi 

recolhido durante 4 minutos em balão volumétrico contendo 10 

ml de H2S04 0,5N. O NH4 foi analisado por colorimetria (OLI

VEIRA,1986). Paralelamente foi feita uma extraçlo utilizando 

apenas o H2S04 1N, com o objetivo de avaliar a capacidade de 

hidrólise de N orglnico por parte da soluçlo ácida. 

3.4.2.3. Extra�lo com H202 (8AHRAWAT,1982b> 

Colocou-se em duplicata 5 g de solo em er

lenmeyer de 125 ml, 5 ml de HzDz 30% (100 volumes), e repouso 

por 1 hora. Adicionou-se 50 ml de KCl 2N, seguido de agita�lo 

por 1 hora. Transferiu-se 20 ml do sobrenadante para o micro

destilador e adi�lo de 0,2 g de Mg□. A destilaçlo e análise 

do nitrogênio foram feitas como indicado no item 3.4.2.2 . 
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WAT,1982c) 

Colocou-se em duplicata 0,5 g de solo em 

um beckcer de 250 ml, seguido da adição de 10 ml de K�cr�07

0,17M e 20 ml de ácido sulfúrico concentrado. Após 30 minutos 

de repouso, adicionou-se 100 ml de água destilada e transfe-
. 

. 

riu-se uma altquota de 15 ml para o microdestilador, seguido 

de 15 ml de NaOH 20X. A destila�lo e análise do nitrog�nio 

foram feitas como indicado no item 3.4.2.2. 

3.4.2.5. Extraçlc com H202 com uma noite de repou-

so. 

Colocou-se em duplicata 2 g de solo em 

becker de 50 ml, seguido da adi�lo de 2 ml de H202 30% e re

pouso por uma noite. O material foi transferido para o micro

destilador, seguido da adi�lo de 0,2 g de MgO. A destilação e 

análise do nitrogênio foram feitas como indicado no item 
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Após alguns testes preliminares de labora

tório utilizando H202 como extrator, chegou-se ao seguinte 

procedimento: 2 g de solo em becker de 100 ml, seguido da a-

diçlc de 2 ml de H202 30% e repouse per 30 minutos. O excesso 

>, após a efervecência adicionou-se 15 ml de água destilada. 

Todo o material foi transferido para o microdestilador, adi

cionou-se 0,2 g de Mg□, tendo a destilação e análise sido 

feitas como indicado □o item 3.4.2.2. 

3.4.2.7. Extração com Mehlich1 

Colocou-se em duplicata 2 g de solo em 

becker de 100 ml, 20 ml da solu�ão extratora (H2S04 0,025N + 

HCl 0,05N), repouso por uma noite. No dia seguinte todo o 

material foi transferido para o microdestilador, seguido da 

adição de 10 ml de NaOH 15%. A destilação e análise foram 

feitas como indicado no ítem 3.4.2.2. 

pie pH=11,2) CGIANELL0,1985). 

Transferiu-se em duplicata 2,5 g de selo 

para o microdeatilador, seguido da adição de 25 ml da solução 

tampão pH=11,2 (200 g de Na3P04.12H20 e 50 g de bórax em 2000 

ml de água). A destilaçlc e análise do nitrogénio foram fei-

tas come indicado no item 3.4.2.2. 

t BESSLER,K.E. (Departamento de Qu!mita/UnB, Brasília, DFl 
Comunitaç�o pessoal, 1986. 
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3.4.2.9. Extra�lo com KCl 2M a 100°C (GIANEL

L0,1985). 

Colocou-se em duplicata 3 g de solo em tu

bo de digestão marca Pirex (200 mm x 25 mm), seguido da adi

�ão de 20 ml de KCl 2M. O tubo foi tampado com rolha de bor

racha, a qual foi amarrada com barbante, colocado no bloco 

digestor de alumínio previamente aquecido a 100°C, e mantido 

nesta temperatura por 4 horas. Transferiu-se em seguida todo 

o material para o microdestilador , e adicionou-se 0,2 g de
- - - ·- -

MgO.A destila;ão e análise do nitrogênio foram feitas como 

indicado no item 3.4.2.2. 

3.4.2.10. Extração com KCl 2M a 100ºC/Tampão 

pH==11,2 

A extra�lo foi feita exatamente como des

crito no item 3.4.2.9. Após a extração transferiu-se todo o 

material para· o microdestilador, e adicionou-se 25 ml da so-

lu�lo tamplo pH=11,2. A destilaçlo e análise do nitrogênio 

foram feitas como indicado no item 3.4.2�2. 
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3.5. RESPOSTA DO TRIGO A ADUBAÇAO NITROGENADA. 

Foi instalado um experimento em Latossolo Ver

melho-Amarelo argiloso, com as seguintes características quí

micas: pH=5,5 , Al+H=8,3 meq/100cc , Ca+Mg=1,1 meq/100cc , 

P=traços , K=13 ppm , CTC=9,41 meq/100cc e M.0.=4,0¾. Quaren

ta e cinco dias antes do plantio foram aplicados 6700 kg/ha 

de calcário dolomttico PRNT=60¾ (metade da dose antes da ara-

ção e metade antes da gradagem). Utilizou-se o delineamento 

experimental em blocos ao acaso, com seis tratamen�os de N 

�0-70-140-210-280-350 kg/ha) aplicados a lanço e incorporados 

com.enxada, na forma de sulfato de amônio, com quatro repeti

ções em parcelas de 5x1m, com espaçamento de 20 cm entre li

nhas. As quatro linhas centrais formaram a parcela ótil. 

Na adubação de plantio empregou-se com 150 kg 

PaO�/ha na forma de superfosfato simples, 100 kg K20/ha na 

forma de cloreto de potássio e 20 kg/ha de sulfato de zinco. 

Na semeadura (17/1/86) foram utilizadas 110 sementes/metro 

linear, do cultivar BH=1146 com índice de germinaç�o de 80¾. 

Aos dezoito dias após o plantio (04/2/86) coletou-se amostras 

de terra nas profundidades de 0-25 cm e 25-50 cm, no total de 

dez amostras por parcela. As amostras foram secadas a 7ouc 

(PETERSON L ATTOE, 1965) em estufa com circulaçlo de ar du-

rante 3 horas, passadas em peneira de 2 mm e acondiconadas em 

sacos plásticos. Para fins de análise foliar, coletou-se a 

primeira folha abaixo da panicula em fase de formação aos 45 
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dias após o plantio. 

Em virtude da ocorrência de veranico aos 20 

dias após o plantio, foram feitas irrigações suplementares 

pcll� aspers�o. 

Durante a condução do experimento nlo houve 

necessidade de se fazer controle fitossanitário. 

Na colheita (23/4/86) foi avaliada também a 

produção de parte aérea cortada rente ao solo, e de raízes. A 

amostragem de raízes foi feita coletando-se um bloco de solo 

de 30�20x20 cm (HEINZMANN,1985), e o material vegetal foi se

parado mediante lavagem. Nos grlos, na parte aérea e nas raí

zes foram analisados nitrogênio, fósforo e potássio COLIVEI

RA,1986). 

3.6. ANALISE ESTATíSTICA 

3.6.1. Testes de incubação 

O nitrogênio potencialmente mineralizável 

<No>, o nitrogênio facilmente mineralizável <Nfmin e NU e o 

de difícil mineraliza�lo (Ndmin e N2> foi calculado segundo 

os modelos matemáticos abaixo: 

alii, 1985) 

Nt=Ncl(1-e < ·-kt.>) (STANFORD 8, SMITH, 1972) 

Nt==N1(1-e < -·kt>) + N2(1-e < -ht') (INUBUSHI et: 
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et. ali i , 1980) 

Nt=NoS(1-e<--fr.t)) -,.. No<1-S) (1-e<·-h·\:)) (MOLINA

onde: 

t=tempo de incubação (semana) 

k,h=constantes de mineralizac;;:lo (1/semana) 

No=N potencialmente mineralizável (ppm) 

N1=N facilmente·mineralizável (ppm) 

N2= N de dificil mineralizac;;:ão (ppm) 

S=frac;;:ão do No mineralizável 

Os parlmetrbs dos modelos matemáticos foram 

estimados pelo método não-linear das mínimos quàdrados <NLMQ) 

( BORATTO, 1984) • 

3.6.2. Teste de correlac;;:&o 

As correlac;;:Bes lineares entre os diversos 

métodos de extrac;;:ão de nitrogênio facilmente mineralizável, 

foram calculados segundo SNEDECOR & COCHRAN (1977). 

O cálculo da frac;;::ão do N org:inic:o (valoroC.) 

que contribuiu para o fornecimento de nitrogênio para as 

plantas no teste de correlac;;:âo, foi feito em func;;:ão dos valo

res de No determinados no teste de incubac;;:âo aeróbica, do ni

trogênio absorvido pelas plantas e pelo extraido com diferen

tes extratores químicos. Foi utilizadb o modelo matemático 

proposto por GEIST et alii (1970). 



Y=BO+B1 (Xl+o< X2)+B2(X1+CI( X2>=-· 

ondE?: 

Y= quantidade de N absorvida (mg/vaso) 

X2t:�N fac:: i l. m1,-mtE,1 mi m-?1·· ii�l i. z áVf?l ( ppm) 

cc::::c on�-;t ii:\r1tf2 

cicnou o menor desvio padr�o residual ( DPF{) • 
- - -

3.6.3. Resposta da trigo à aduba�ão nitrogenada. 

Os dados de prcduçlo ?oram ajustados ao mo

delo booleano linear-platô ( BRAGA, 1983S: 

Y=(a + bX) (X=<NC) + c(X)NC> 

onde: 

a,b,c=coeficientes de regresslo 

Y=produtividade (kg/ha> 

x�nitroglnio no sala (ppm) · 

NC=nível crítico (ppm) 

Para o cálculo estatístico e na elaboração 

dos gráficos foram utilizados programas escritos em BASIC AP

PLESOFT desenvolvidos pele autor. 

t::'.'":I' 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAD

4.1 TESTE DE INCUBACAO NO LABORATôRIO 

Nas Figuras de 1 ª 20 são apresentados os valores de 

nitroglnio minaralizado para diferentes solbs em fun;lo do 

tempo, por incubaclo aeróbica em condi�ões de laboratório. Os 

parlmetrcs dos modelas matemáticos testados (INUBUBHI et a

lii,1985�MOLINA et •lii,1980 e STANFORD � SMITH, 1972), alo 

apresentados nas Tabelas 4, 5 e 6. 

Mediante uma análise comparativa observa-se facilmen

te que os soles aprasantam um comportamento diferenciado r�

ferente à mineraliza;lo de nitrogênio.Os solos 1, 2, 3, 6, 8, 

10, 12, 13, 15, 19 a 20 apresentaram uma mineraliza�lo do ti

po logaritmo, enquanto que os selos 4 e 9 apresentaram um 

c:cmportamsnto de tipo linear,e os solos 5, 7, 11, 14, 16, 17 

�1 18 do ti p<:J II cresc: i mr:-mto l ogt st j, c::o 11 
( SNEDCOR & COHCF<AN, 

1977). 

A influência do maneje de& solas na mineralizaçla do 

nitrogênio, fica bastante evidenta ao •� comparar as resulta

dos obtidos para e■ solos 3,5,6 a 12. Os selos 5 e 6 apesar 
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de pertencerem a um mesmo tipo de solo (Tabela 1), o primeiro 

apresenta uma menor constante de mineralizaçlo, provavelmente 

ocasionado por um cultivo intensivo, e aplicaçlo anual de 

herbicidas, enquanto c�s e segundo por estar cultivado cem 

cafeeiro� e a elimina�lc das ervas daninhas ser feita median

te capinas. Estes resultados concordam.com os obtidos por 

EL-HARI� �t alii (1983) os quais obervaram uma diminuiçlo do 

nitrogênio �ineralizado ncs solos submetidos a um cultivo in

tensivo. O solo 12 foi o que apresentou a mai�r quantidade de 

nitrogênio mineralizado (147 ppm) por estar localizado em uma 

reserva ecológica, seguido do solo 3 (128 ppm) por se tratar 

de um sole de pastagem nativa, e apresentar flutuações perió-

dicas do len�ol freático. Segundo SANCHEZ (1981) a umidade 
1 

talvez seja o fator dominante que mais afeta a constante de 

mineraliza�ao_de nitrogênio nos solos tropicais. 

As constantes de mineralizaçlo (k e h) ao assumirem 

valores próximos para diferentes solos, sugerem que as prin

cipais fontes de nitrcgAnic mineralizáyel •�Jam semelhantes 

(STANFORD & SMITH�1972). NP entanto os autores nlo fazem ne-

nhuma referência à atividade microbiana, a qual tem papel im

portante na mineraliza�lo de N argAnico. 

O modele matemático proposto per STANFORD & SMITH 

(1972) (Tabela 4) foi o que apres�ntcu maiores valores para o 

desvio padrlc residual (DPR),além de subestim�� o nitrogênio 

potencialmente mineralizável (No). Estes resultados estio de 
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acorde com as críticas apresentadas per MOLINA et alii 

(1980), sobre e rápido comportamento assintótico deste mode-

Os resultados apresentados nas Tabelas 5 e 6 indicam que o 

modelo preposto por MOLINA et alii (1980) resultou ser o me

lhor, em virtude dos baixos valores para o desvio padrlo re

sidual (DPR>, como também por prever a existência de dois 

11 pc1ol t,;;" de nitrogênio no sol o. Estes resL1l bacios concordam com 

os obtidos por LINDERMANN & CARDENAS (1984). 

O modelo proposto por INUBUSHI et alii (1985) (Tabela 6) ape

Sê.,r dei também prever a e>:istênc:ia de d'ois "pools" de nitrogê

nio, apresenta a desvantagem do nitrogAnio facilmente minera

lizável estimado <Nl> resultar negativo nos solos com um pe

r:lc1d(::J inic:i�·�l ele l_at�ncict (fe:�s�, lag)� <:h?vido à multiplicaG:ão 

microbiana. Neste intervalo de tempo os microorganismos se a

daptam às condi�Oes de incubaçlo, sem ocasionar varia;ões 

■ignificativa� no �ubmtrato CBALLAGHER � BARTHOLOMEW,1964).

Resultados semelhantes foram obtidos p6r KRESGE & MERKLE 

(1957) em experimentos de incuba�lo com solos que haviam sido 

cultivados com batata. 

O m(::iclel o de� MOLINA et ali i ( :1. 98()) apeEfc:1r de também nlo pn;iver 

a existência de uma fase de latência, é o que malhor se ajus

ta a estes casos. Um aspecto importante é o fato de mesmo 

considerar a mineralização do nitrogênio como sendo um pro

cesso continuo, com os dois componentes da função interliga

dos palo parâmetro S. Enquanto que o moclelo de INUBUSHI et 



alii (1985) descreve u� processo descontinuo, com os dois 

compon�ntes da fun�&o comportando-se de maneira independen-

te. 

Na Tabela 5 observa-se que os solos 18 e 12 foram os 

que apresentaram o menor valor ( O ppm) e o maior valor (110 

ppm) respectivamente, para o nitrogênio facilmente minerali

zável (Nfmin>. A maior constante de mineralização (valor k) 

foi obtida para o solo 1, e a menor para os solos 5 e 11. A

pesar do solo 18 apresentar um valor zero para o nitrogênio 

facilmente mineralizável, não significa dizer que o mesmo se-

ja incapaz de mineralízar nitrogênio. A Figura 18 mostra que 

êste solo mineralizou 26 ppm (52 kg/ha) de N durante as dez 

primeiras semanas de incubaç�o, um aporte considerável de ni

trogênio para as principais culturas CMALAVOLTA�1977, p.31). 

Admite-se como facilmente mineralizável o nitrogênio 

prasente em aminoácidos e açúcares aminados (glucosamina e 

galactosamina) CSTEVENSON,1982). Nas Tabelas 5 e 6 observa-se 

que esta fraçio repreienta menos de 6% do nitrogênio total. 

Isto talvez explique em parte o fato de nlo se obter estrei

tas correlações entre e N total e o N absorvido cu a produção 

de grãos. O nitrogênio total do solo nem sempre reflete a ca

pacidade de suprimente de nitrogênio às plantas CSTANFORD et 

alii, 1965).Em experimento com cana-de-a�Ocar r�alizado no 

Havat não obtiveram correlações significativas entre o nitro

gênio total do sole e e absorvido pelas plantas. Entretanto 

em solos cultivados com arroz sob condições de inundação, de 
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Tabela 4. Valores dom parAmetrc& obtidos com o modelo matemá
tico proposto por STANFORD & SMITH (1972) para os 
diferentes solos. 

Ntt Nc) k'• DPR R:;;':) 

ppm 1 /sem.;ina ppm 

1 38.. 0,249 4,27 0,921 
2 74 o, 075. 3,70 0,977 
3 127 O,l.11 8,03 o,970 
4 113 0,033 3,46 0,985 
5 4-�.5 o, o::;9 3,31 o,939 
6 1. ú�::o 0,040 2, 91. 0,9B9 
7 4.:3; O, 02:-8 2,50 0,962 

8 106 0,039 2,97 0,990 
9 74 0,041 - 2,92 0,981 
10 59 0,043 2,60 0,977 
1 1 100 O, O�.:iO 11,65 O, c-;09 

1 '' ... 158 0,092 1, 91 0,999 
13 92 o, 06J2 2,60 0,992 
14 86 0,043 6,53 o, 94-6 
jC-. ;.J 59 o, 041 4,87 0,922 
1él 12€3 o, 0�33 7,70 o, 96.19 
17 4ú 0,042 1, 56 0,981 
l.8 9-:, ·� 0,042 5, 17 O, 9cl.15 
F,> 115 0,069 1, 87 0,998 
20 96 o, 0�52 2,59 O, 9c-,2 

1. No=nitrogênio potencialmente mineralizavél.
2. k=constante cie mineraliza�ão.
3. DPR=desvio padrão residual.
4. R2 >=0,700 significativo a 1%. 
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Tabela 5. Valores dos parlmetros obtidos com o modelo matemá
tico proposto por MOLINA et alii (1980) para os di
ferentes solos. 

------------------------------------------------------------

Nft No s N·f rrd. n Ndmin k'• h. 1 o-.. ,:� DF'n
ppí!i 

----··--·-ppm·-·7-····· .... l. / Sf·?man e=\

:l 19<? º� u. �?.�:� ( �:;) 1. Tl (26--) l. � ����6 4, 7LI,
,., . .::.

4 '')C,' 
·..: ..... J 0�04 17( :1.) 40B ( :;:;;:�;) 0,713 5,ú5 

..,.
... , é:>72 O,ú7 46 C5) 626(34) O, �:i67 5,41 
4 477 0,02 11 ( 1) 466(22) 0,046 5,5(1 
,.,. 
... ) :;:�38 o, 01 2(0, j_) :.7:�::-6 ( 1 7) ú,008 5, 4.:;� 
(.) 4-2�::i º!' 02 10 ( : 1.) 41�3(::.:::L) o, l.23 6,35 
7 278 0:,0:1. 2(0,2) 271.l c:::::n 0,061 4, 3�5 
E3 449 0,02 10 ( 1) 439 (26} o ' 127 5,54 
9 - - 329 O 01 --4-(0,4) 325(33) C>, 147 6,50 ' 

10 450 0,01 3(0,2) 447(36) 1,075 3,66 
11 538 0,02 8(0,�i) 530(30) o,oos 6,90 
12 557 0,20 110(6) 447(26) o, 128 3,57 
1 ":!' -· 328 o, 13 44(3) 284 ( 18) o, 113 4,63 
14· 515 ú,02 10 ( 1) 505(39) 0,015 C' -=--�

�' ._-...:.. 

15 372 0,01 5(0,3) 367(20) ú,350 3,70 
1.6 592 0,04 26(4) 566(94) 0,094 6, 12 
17 246 0,03 7 ( 1) 239 ( 1f.Ü o, 115 3,65 
18 416 o,oo o ( ()) 416 ('.28) O, :i39 7, 11 
19 �.)79 0,07 39 (3) 540 (�:6) o, 182 4, 53 
20 454 0,03 14 < 1) 440(35) 0,231 5,89 

1. No=nitrcgênio potencialmente mineralizável.
2. S=fraçlo mineralizável de Nc.
3. Nfmin=nitrogênio facilmente mineralizável.
4. Nc:lmi n==ni tn::1gêni o c:li ·f i ci l mente:1 mineral i z.-fwel.

ppm 

1, 60 
1 -:•r::r 

:, ._ ..... J 

1 06 ' 

2,45 
2,49 
2, o::::: 
2,06 
1, 89 
1 , l);-3 
1, 27 
B,01 
1, 63 
2, 74 
3,58 
2,02 
8,39 
1 89 ' 

3,21 
1, 54 
0,95 

,::::� 

o, 99:::. 
0,99(j 
ú,999 
0,995 
0,979 
0,997 
0,984 
0,997 
0,999 
0,997 
0,974 
0,999 
0,994 
0,990 
o, 9f:39 
0,978 
o, 984· 
0,992 
0,999 
0,999 

5. Os números entre parênteses rspresentam a percentagem
__ dc:1 tot..,�l.

6. k,h=constantes de mineraliza,Mc.
7. R2 )=0,920 significativo a 1%.
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Tabala 6. Valeres dos parêmetros obtidos com o modelo matemá
tico proposto por INUBUSHI et alii (1985) para os 
diferentes solos. 

N# No 1\11 1\12 k h.10--:;;,: DPR 
--------pµm------

. 1/semana ppm 

1 231 22(3) 209C:;:,1 ). 1,069 0,39 1, 60 
,., 
.... 4-��H 16 ( 1) 415(34) 0,717 0,50 1, 35 
3 424 45(2) 379(21) 0,609 0,96 0,97 
4 �515 1. <tr) 314(15) ú,217 0,97 2,44 
t::' 
,.J 365 1 (tr > 364 (27) 0,010 0,35 2, 44. 
6 3:�;.4. 11 ( 1 ) 32�; (2::!:;) o, 1.04 ú,81 1, 95 
7 94 ..... ::2 96 ( 11) 0,81() 1, 66 1, 56 
8 278 10 ( 1> 268 ( 16) 0,105 1, 06 1, 71 
9- 227 1 (tr > 226(23) C> ,-- 338 1, 02- 1, 03 
1 (:> 455 3(tr) 452(37) 1,291 0,37 1, 08 
11 189 -·14 204 ( 12) 1 ., 45 2,81 3, 3(> 
12 4136 103(6) 383(22) o, 135 ú,50 1, 71 
13 325 19 < 1> 306(20) ú,324 0,79 1, 82. 
14 225 .. �4 229 ( 17) 1,270 1, 49 2, 44. 
15 241 5(tr) 236 (21 > 0,350 ú,60 2,05 
:1.6 2:;:;6 2(tr) 234 ( 13) -0,07 2,49 7,51 
17 104 :::::(:1.) 101 (17) 0,156 1, 11 1 , 9:5 
18 ::528 4(tr) �:.24 ( 2::.'i) 0,022 0,90 -:;t' ,. ... ..,. 

...:, � ..::.-..:-

l. e, 379 43(3) 336(22) 0�158 ú,70 1, 42 
2(1 299 46(4) 2�:53 ('.20) ú,0'72 0,60 1, 4�5 

1. No=nitroglnio potsncialmente mineralizável.
2; N1�nitrogênio facilmente mineralizável.
3. tr:::: tr·,,�c;;:os;.
4. N2•nitrcglnio dificilmsntE mineralizável.

n::: 

0,993 
0,990 
0,999 
0,995 
0,98ú 
ú,997 
O, 9r; 1 

O, c-�9El 
Or9J9 . 

0,998 
0,999 
0,999 
0,998 
0,999 
0,989 

o, 9El2 
0,983 
o, 99::i:'. 
0,999 
o, 991r

5. Os números entre parênteses representam a porcentagem
da total.

6. k,h=ccn$tantes de mineralização.
7. DPR=desvio padrlo residual.
8. R2 >=0,920 significativo a 1%.
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vide a uma maior homogeneidade e estabilidade da matéria or

glnica, tem-sa encontrado estreitas correlações entre o N to-

tal de mole e o N absorvido <KAI et alii,1984 e SAHRA-

O nitrogênio de dificil mineralização (Ndmin e N2) 

tem pouca importlncia agronômica, por estar fazendo parte de 

estruturas de difícil decomposiçlo pela atividade microbia-

na. 

Na� Figura■ de 1 a 20 observa-se que mesmo am condi

ções favoráveis de incubaçlo, a mineralizaçgo de nitrogênio é 

muito pequena nos primeiros dias. Pede-se inferir portanto 

que amostras de terras secas a 70°C (PETERSON & ATTOE,1965) 

cem circulaGão de ar durante quatro horas, podem ser guarda-

das em sacos plásticos para serem analisadas posteriormente, 

sem ocorrlncia da variaçõ■s significativas nos teores ini-

ciaia de NH4 e NO� para fins de fertilidade. Segundo KEENEY & 

BREMNER (1966a) amostras de terras secas ao ar e armazenadas 

por até 16 semanas, apresentam pequenas varia�aes nem teores 

de nitrcg�nio avaliados através de métodos quimicas. 

Os modelos matemáticos propostos por MOLINA et alii 

(1980) e por INUBUSHI. et alii (1985) apesar de apresentarem 

um bom ajuste à maioria dos solos, apresentam a desvantagem 

de serem empíricos e não desenvolvidos a partir de premissa& 

biológicas, tal come o modelo de crescimento generalizado 

(PRUITT et alii,1979). Um modelo adequado para e estudo da 
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mineralizaç&o de nitrogênio do solo, deveria atender aos se

guintes requisitos: 

1) prever a e1>:istt�ncia de dois OLI mais 11pools 11 
dei ni--

2) prever ou não a e>:istência da fase de latência

(fase lag) e da fase logarítmica (fase log);

4) aer derivado a partir de modelos diferenciais;

no tempo 11 zer·o 1
1; 

6) as constantes de mineralização devem ser menores

que um.

Após a concluslo deste trabalho o autor pretende tra

balhar no desenvolvimento de um modelo matemático que atenda 

aos requisitos acima mencicnacics. 

4.2 TESTE DE INCUBAÇ�O NO CAMPO 

Em condições de campo o nitrogênio mineraliz�do du

rante vinte e seis semanas <Tabela 7), apresentou um compor

tamento bastante variável. Até a sexta semana (a e>:ce■slo dos 

soles 1� 4 e 17) os solos apresentaram uma tendência no au

mente do nitrogênio mineralizado. Resultados semelhantes fc-

ram obtidos por CARSKY* para um Latcssolo Vermelho - Escuro 

* CARSKY,R, (Centro de Pesquisa Agropecu4ria dos Cerrados/
EMBRAPA, Brasília, DFl.Comunicação pessoal, 19B7. 
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do CPAC/EMBRAPA. A partir desta data até a vigésima semana a 

maioria dos solos apresentaram uma tendência de diminui�lo do 

nitrog�nio mineralizado� voltando a aumentar até a vigésima 

A variabilidade cbmervada a partir da sexta semana, 

foi ocasionada por uma pcss1vel diminui�ão da atividade mi

crobiana, devido as varia�ões na umidade e temperatura do so

lo, ocorridas durante o periodo no qual as sacos plásticos 

ficaram enterrados no campo (EN0,1960). No teste de incubação 

em laboratório pelo fato do nitrogênio inicial ter sido lixi

viado e a temperatura e umidade mantidas constantes, a massa 

microbiana sob condições energéticas e nutricionais desfavo

ráveis apresenta uma maior eficiência na decomposi�lo da ma

téria orgAnica e mineralizaçlo do nitrogênio. O mesmo nlo a

contece na incubaçac realizada em condiçôas de campo. 

Isso sugere que a metodologia utilizada, nao serve 

para avalia�lo do nitrogAnio potencialmente mineralizável 

(No) em condi�ões de campo para um tempo de incuba�lc maior 

que &eia •�manas. Em experimsntc de curta ciuraclo (SMITH et 

alii, 1977) encontraram estreitas ccrrela�ôes entre o nitro

gênio mineralizado em sacos plásticos enterrados no campo du

rante um mês, com o nitrogênio potencialmente mineralizável 

(No) • 
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Tabela 7. Teores de nitrogênio mineralizado em fun�lo do tem
po em incubaç�c no campo. 

Tf:::1mp1::i (�;emanas) 
----------------------------------------------

N:1,1, () �:;. 6 10 14 20 :.7:�b 
----------------------------------------------

"' (ppm) 

1. <!�6 57 96 42 65 21 35 
,.., 
..::. é15 "/j, 1 U:5 98 11El 59 64 

�� �)8 f]C'J 110 127 120 1 •,t:·..:..,MI !59

4 �;;�5 �5:3 7c;> 89 e-; 1 87 E:l7 

4"''' •,,.) 44 7:2:: 55 41 57 5�5 
��3 �:57 107 77 82 8El 97 
19 2l. 39_ 30 33 39 -

- 40 
4,0 47 c!:19 67 49 8'.3 100 
42 .tf,4. 86 60 48 53 105 

1 O 45 50 91 65 63 73 77 
11 45 49 87 75 59 93 82 

12 61 92 19 11 139 83 88 175 
13 57 64 130 104 51 42 124 
14 61. é11 U.1 75 71 37 

-

126 
15 40 41. 72 55 46 22 80 

16 46 49 10::::: 107 95 114 134 
17 :::::e 35 62 4.5 54 50 37 
18 4,j, 41.J. 83 77 62 102 95 
19 :::::<;, 65 130 111 117 96 122 
20 2�: 4.0 73 65 82 28 109 
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4.3 TESTE DE CORRELAÇAO 

Dos diferentes métodos empregados para avaliação do 

nitrogênio facilmente mineralizável� os que apresentaram 

maiores coeficientes de ccrrela�lc linear (Tabela 8),com e 

nitrogênio determinado por incuba�lc em condiçôes de labora

tório durante seis semanas (42 dias) foram: N facilmente mi-

neralizável (Nfmin) calculado segundo MOLINA et alii (1980) 

<r=0,956); N-NH4 extraído com NaOH 0,25N (r=0,970);N-NH� ex

traído com soluçlo tamplo pH=11�2 <r�b,939); N-N�4 extraído 

c:r.:1m ��Cl. 2M 100•:,c dur .. mte quatr-c:i horas <r==ú, 959); N-·tlH4 r.-rn

traído cem KCl 2M 100°C durante quatro horas e destilado com 

a soluçlo tamplo pH=11,2 (0�963); N-N�4 extraído com 

H2D2/Mn□� durante trinta minutes <r=0,925) e o N-NH4 minera

lizado durante 6 semanas em ccndiç6es de campo (r=0,851). A 

razie de ■e utilizar o nitrogênio mineralizado durante seis 

sem.;:u1as ( 42 dias) em i ncubac;:�o de 1 ,aboratór i o , foi ct�y_i_do acj 

fato �o masmo -ter apresentado e maior coeficiente de ccrrela

_ç:Jac; múltipla <R=0,792) c:CJm o niJ.r_9ç,1ênio c::{bsorvidc) pele> t1··igc) 

durante os quarenta e cin�o dias (Fig. 23), enquanto que e 

coeficiente de correlac;:go <R> com o nitrogênio mineralizado 

durante seis semanas no campo, foi de 0,722 (Fig.24). Além 

disse� o nitrcglnic mineralizado em condic;:ôas de laboratório 

tem sido utilizado per diversos autores (GALLAGHER & BARTHO

LOMEW,1964; GIANELL0,1985; JENKINSON,1968; KEENEY & BREMNER, 

1966a, 1966b; NUSKE & RICHTER,1981; SMITH & STANFORD, 1971 e 

.72. 



Tabela 8. Matriz de correla�lc linear entre os diferentes métodos 
de extra�lo de nitrogênio orglnico e trocável do 
S(:Jl CJ. 

X1 X? ·- X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
---------------------------------------------------------------

. 

X20 ú,851 o, 4-72 0,926 o, 2tJ9 ü,492 o, �m�:: 0,396 o,560 0,837 0,237 
Xl9 0,416 0,726 0,403 0,889 O, 8�:06 -0,817 o, 754. 0,769 0,539 0,721 
X18 ú,755 0,840 0,709 0,779 0,93� 0,870 0,858 0,908. 0,860 0,110
X17 ú,963 0,495 o,an5 0,281 o, éi93 O,t,l�i 0,647 0,583 o, 9�'53 0,195 
X16 ü,959 o, �'558 0,866 0,379 O i, 767 0,667 0,722 0,682 0,979 0,317 
X 1 �:; ú,939 o, 6:1.:3 0,866 0 1,500 0,788 0,714 0,729 0,740 0,972 ú,402 
X14 0,925 0,435 O, 94.4 O, 3El1 0,628 0,631 0,555 0,647 0,914 0,309 
X13 ú,734 0,502 0,770 ú,591 o, é130 o, 6::::;�!; 0,562 o, é,62 0,759 0,431.

x12- o, 896 o,5c;i7 0,889 ú,5:24 ·o,758 0,690 0,709 0,691 0,895 0,383 
X11 0,271 0,809 0,257 0,834 O,é>55 0,646 0,590 0,793 0,439 0,822 
XHr 0,255 0,658 0,265 0,718 o, 65:1. O, 6E:l9 O 565 ' 0,905 0,408 1, 000 
X9 0,970 o, 6�;4 0,914 0,437 o, 77ti o, 72�:i o, 70!3 0,757 1,000 
X8 0,633 ú,766 0,61ti 0,717 0,827 0,831 0,734 1, C><X>
X7 O 657 

' 
0,737 o, 5é15 0,711 0,968 0,678 1,000 

X6 0,637 0,694 o, 63;3 0,686 ú,840 1, O(H)

X5 0,705 0,779 0,634 0�756 1,000 
X4 O, 32�5 0,772 0,347 1,000 
X3 0,956 0,471 1,000 
x:� 0,526 1,000 
X 1. 1,000 
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Tabela 8. Continuaçlo 

X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 

X20 0,312 0,797 0,719 0,878 0,736 0,751 0,770 0,646 
X19 0,838 0,595 0,635 0,470 0,565 0,496 0,386 0,830 
X18 0,769 0,814 0,755 0,745 0,855 0,815 0,754 1,006 
X17 0,257 0,835 0,677 0,883 0,940 0,974 1,000 
X16 0,348 0,865 0,702 0,874 O,J77 1,000 
X15 0,416 0,851 0,736 0,880 1,000 
X14 0,346 0,908 0,890 1,000 
X13 0,543 0,909 1,000 
X12 0,458 1,000 
X11 1,000 

r>= 0,561 significativo a 1%. 

X1=N-NH4 inc.6 aem. lab._+ N-NH4 trocável 
X2=N potenc. mineralizável (MOLINA et alii,1980) 
X3=Nfmim (MOLINA et alii,1980) + N-NH4 trocável 
X4=N total 
X5•KMn04/H2S04 1N 
X6=H2904 1N 
X7•N-NH4 oxida�filo ácida <X5 - X6) 
XB=KMn04/NaOH 0,25N 
X9=NaOH 0,25N 
X10=N-NH4 oxida�lo básica (X8 - X9) 
X11=K2Cr207/H2S04 cone.
X12=H202/KCl 1M 
X13=H202/noite de repouso 
X14=H202/Mn02 

X15=Soluçlo de Na�P□4/Bórax 
X16=KC1 2M 100°C 
X17=KC1 2M 100°C/Soluçlo de Na3pQ4/Bórax 
X18=Mehlich1 
X19=Matéria crgAnica total 
X20=N-NH4 inc. 6 sem. campo + N-NH4 trocável 

X19 X20 

0,359 1,000 
1,000 
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STANFORD, 1978) come padrão nos estudos de correla;Ao com 

extratores químicos. STANFDRD et alii (1965) encontraram es

treitas correlações entre o nitrogênio mineralizado em condi

�õas aeróbicas durante duas ■emanas e o nitrogênio absorvido 

pela cana-de-a�úcar em diferentes estádios fenológicos. Acre

ditam os autores que e nitrcgOnio mineralizado neste espa�c 

de tempo sirva de índice para fins de aduba�Ao nitrogenada 

nesta cultura. Resultados semelhantes foram obtidos para o 

tomateiro (EAGLE, 1961). 

Ap�sar do alto coeficiente de correlação (r=0,970) 

entre o nitrogênio mineralizado por incuba�ão durante seis 

semanas e o N-NH4 extraido com NaOH 0,25N, o método não apre

senta uma reprodutibilidade confiável. CORNFIELD (1960) uti

lizando simultaneamente o NaOH lN como soluçlo extratora e o 

ácido bórico para recolher a NH3 liberada durante o processo 

da ■xtra��o, �ncontrou estreita corr■laç�o (r=0�85) entre o 

nitraglnio hidrolisado e o mineralizado por incubaçlo durante 

três semanas. Trata-se de uma metodologia simples apesar da 

necessidade de extração durante 48 horas. 

O N-NH� extraido cem H20�/Mn02 foi o que melhor se

correlacionou (r=0,944) com o nitrogênio facilmente minerali

zável calculado segundo MOLINA et alii (1980), seguido do 

N-NH4 extraido com NaOH 0,25N (r=0,914) (Tabela 8).

Os baixos coeficientes de correlação entre o N total 

e e N-NH4 mineralizado por incubaçlc em ccndiçôes de labora

tório (r�0,325) e de campo (r=0,347), indicam que o nitrogê-

.75. 



nic total nlo é um bom índice para avalia;lo do nitrogênio 

orgánico potencialmene assimilável em solos bem drenados. Por 

outro lado, em solos inundados o nitrogênio total tem revela

do ser um bom indice para fins de aduba�ão nitrogenada (KAI 

et alii,1984 e SAHRAWAT,1980, 1982a, 1982b, 1982c). 

A fra�lo do nitrogênio orgânico extraída com perman

ganato de potássio em meio ácido e alcalino, apresentou bai

xas correla�ões ainda que significativas, com o nitrogênio 

produzido per incuba�lc no laboratório (Tabela 8). A baixa e

ficiência destes extratores pode ser devido ao fato dos mes

mos terem sido calibrados em rela�lo a� nitrogênio potencial

mente mineralizável (No) CSTANFORD, 1978 e STANFORD & SMITH, 

1978). O No representa uma fração do nitrogênio orglnico to

tal que seria mineralizado a longo prazo de acordo com a ci

nética de primeira ordem (SMITH et alii,1977), portanto de 

pouco interesse do ponto de vista nutricional. Além de nlo a

presentar uma boa correlação com o nitrogênio absorvido pelas 

plantas( Fig. 25). Enquanto que o nitr��ênio facilmente mine

ralizável (Nfmin) apresentou uma estreita correlação com o 

nitrcgenic absorvido pelas plantas (Fig.26). TRUOG (1954) foi 

talvez o primero pesquisador a propor a extração do nitrogê

nio orgánico com uma solução de permanganato em meio alcalino 

como critério para fins de aduba;ãc nitrogenada para diversas 

culturas no estado de Wisconsin ( USA). Teores de N =< 75 

lb/ac eram considerados baixos a >= 225 lb/ac tidos come al

tos. HLJSSAIN et alii (1985) encontraram correlação significa-
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tiva <r�0,76) entre o nitrogênio extraído com esta solução e 

o absorvido pelo trigo. Correlação significativa (r=0,72) foi

também obtida com o nitrogênio extraído com uma solução de 

KMnD4/H2S04 0,05N (HUSSAIN et alii, 1984). 

A grande dispersão que se observa entre e nitrogênio 

absorvido e os teores iniciai& de nitrato (Fig.21), provavel

mente deve-se ao fato das sacos·plásticos contendo amostras 

deformada& de terras terem sido enterrados no campo, ocasio

nando a lixiviaçãc do nitrato CWEBSTER L GASSER,1959) no pe

ríodo mais chuvoso. Enquanto que o amonio menos lixiviável a

presentou melhor correlação <r�0,754) (Fig.22). Em experimen

tos conduzidos em casa de vegetação tem-se encontrado estrei

ta correlação (r=0,932) entre o nitrogênio absorvido pelo mi

lho e azevém (Lalium multiflorum) e cs teores iniciais de ni

trato (OZUS & HANWAY,1966). Correla�6es significativas foram 

também obtidas com o azevém perene <Lolium perene) (r=0,91) 

(RODRIGUEZ & SEPULVEDA�1977) F o milho Cr=0,77) (RICHARD 

et alii ,1960). 

Os t■cres iniciai& cis NH4 presentes em solos de arroz 

sob ccndiç5e■ de inundaçlc, têm sido sugeridos come tndices 

para fins de adubaçlc nitrogenada (SCHON et alii, 1985). Os 

autores encontraram correlaçlc altamente significativa 

(r�0,967) entre as teores iniciai& de amônia e a prcduçla de 

grlcs. 

Dentre as extratores químicas testadas, os que apre

sentaram melhor ccrrelaçlo cem o nitrogênio absorvido pelo 
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trigo, em ordem decrescente foram:KCl 2M lOO ºC (Fig.29) >

H202/MnO� (Fig.27) > Tamplo pH=11,2 (Fig.28) > KCl 2M 100ºC 

/Tamplo pH=11,2 (Fig.30).Todos êles apresentaram estreitos 

coeficientes de correlação linear com o nitrogênio minerali

zado durante 6 semanas (Fig. 31 a 36). 

Utilizando-se a metodologia proposta por GEIST et a

lii (1970), calculou-se a contribui�ão da fra�lo do N orglni

c:c1 ( valoroe) absorvidc::1 pelas plam·l:a�; , para os extratores 

que revelaram os mais promissores CFig.37 a 42). Na Tabela 9 

observa-se que todo o nitrogênio orgànico extraído com KCl 2M 

100 °C durante qu�tro horas,bem como e nitrogénio mineraliza

do no laboratório durante seis semanas, foram absorvidos pe

las plantas, enquanto que apena& 0,23 (23%) do nitrogênio fa

c: i 1 me)nte mineralizável (Nf mi n) contribuiu no abasteci menta 

das plantas. Os extratores tamplo pH=11,2 e H202 /Mn0
2 

apre

sentaram valores de alfa bastantes próximos entre si, 0�70 e 

0,68, respectivamente. Isso sugere que esses extratores estio 

ewl:raindo nitrogênio orgS.nico de uma mesma fonte ("pool"). O 

método da soluçlo tampão pH=11,2 foi originalmente utilizado 

por TRACEY (1952) para quantificação de glucosamina e galac

tosamina, e adaptado por GIANELLO (1985) para análise de ni

trogênio orglnico do solo. O autor encontrou uma estreita 

correlação (r=0,960) entre o nitrogênio extraido e o minera

lizado durante sete dias em condiç6es anaeróbicas. 
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Tabela 9. Valores de alfa para os diferentes métodos de ava

lia�lo do N orgAnico facilmente mineralizável. 

Método de extraclc 

KCl 2M 100°C 

Tamplo pH=11,2 

H2D2/Mn02

Incuba�ãc 6 semanas lab. 

Nfmin/MOLINA et alii (1980) 

Valor alfa 

1,00 

0,70 

0,68 

1,00 

0,23 

As principais vantagens e desvantagens dos extratores 

químicos que revelaram ser mais promissores para análise de N 

crgánico facilmente mineralizável do solo, são: 

1) Método KCl 2M 100°C

a) VaAtagem

- permite a análise conjunta no mesmo extrato

de nitrato e amônio;

b) De�vantagens

- maior gasto de tempo a energia;

- axi;■ ■quipamantc apropriado para extraçlc ..

2) Método Tampão pH=11�2

a) Vantagem
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- rapidez e simplicidade;

b> Desvantagen■

excessiva forma�ac de espuma em presen�a de 

liga metálica� 

- exige a análise em separado do nitrato.

3) Método KCl 2M 100 °C/Tamplo pH=ll,2

a) Vantagem

maior correlação cem o N-NHA mineralizado du-

rante seis semanas; 

b) Desvantagens

maior gasto de tempo e energia;

exige equipamento apropriado para extração; 

excessiva forma�lo de espuma em presença de 

liga metálica� 

- exige a análise em separado do nitrate.

4) Método H202/Mn02

a) Vantagens

rapidez e simplicidade;

pouco consumo de reagentes; 

- pouca formação de espuma em presença de liga

metálica;

- permite a análise conjunta no mesmo extrato

de nitrato e amônia.
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b) Desvantagem

- provavelmente nlc adequado para soles deriva

dos de rochas básicas e ricos em óxido de

manganês.

4.4 RESPOSTA DO TRIGO A ADUBAÇAO NITROGENADA. 

Na Tabela 10 observa-se o efeito da adubação nitrcge-

nada na produtividade de grãos e matéria seca do trigo, tendo 

as produtividades máximas sido obtidas cem 207 e 377 kg N/ha, 

respactivamente (Figuras 43 e 44). Enquanto que para a máxima 

prcdu�ão de grãos /N absorvido seria necessário apenas 153 kg 

N/ha (Tabela 11, Figura 45). As ra�zes e os talos mais folhas 

ccntribuiram em media cem 46% e 31%, respectivamente, em re-

laçlo ao peso seco total da planta. 

Tabala 10. Efeito dos níveis de N na produ�lo de matéria seca 
e de grlcs. 

N Raques Raizes 

542(10) 2533(45) 
70 546(9) 2954(49) 

140 641(10) 2883(44) 
210 631(9) 3313(47) 
280 582(8) 3400(47) 
350 678(9) 3204(44) 

Talos+Folhas Grãos 

kg/Ha 

2110(37) 479(8) 

1869(31) 697(11) 
1925(30) 1033(16) 
1933(27) 1167(17) 
2063(28) 1197(17) 
2140(30) 1218(17) 

Total 

5664 

6066 

6482 
7044 
7242 
7240 

Os valore■ entre parênteses representam a porcentagem do to
tal 

Estes resultados mostram a importância de amostragem do sis-
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tema radicular do trigo nos trabalhos de campo sobre absor�ão 

de nutriantes. HEINZMANN (1985) observou que do nitrogênio 

total absorvido pelo trigo 50% ficou retido nas raízes. 

Os resultados da Tabela 12 mostram que o nitrogênio 

seguido de potássio foram os nutrientes mais absorvidos pelo 

td.<JC), e qu!:'� a efic:iênci1:1 no _ap,�oveitame::mto do nitrogênio 

,:iroven i ente1 do f ert ili z anb;.� J'l i t.r·ogenc:\c:!_c::, decresce -�o_m o aL1me:-1p

to dc)s ni.Vf:Jhj. d_e N c":l.plic:adc:). Este:� bê:d)::é:'\ eficiência (11 a 20'1/.) 

mente mineralizável na nutriç•o mineral e na produção d& 

grãos pelo trigo. Estes resultados slo comparáveis aos obti-

dos por NEPTUNE & MURAOKA (1978). Segundo SANCHEZ (1981) a 

taxa de·racuperaçlo da N aplicado na forma de fertilizante 

mineral os�ila entre 20 e 70%. Os valores mais altos s�o co-

muns am culturas cem sistamas radiculares extensos, tais como 

as pastagens. Enquanto que a menor eficiência ocorre mais 

frequentemente nas áreas sujeitas a umidecimento e secagem 

Tabela 11. Efeito dos níveis de nitrogênio na concentração e 
absor�âc de N,P,K pelo trigo 

T1•-,H.t. N p V'·

----------------

kg/ha 
=i1 6 34 

70 6�i 7 30 

11.w 78 7 29 
21.0 89 8 29 
2E30 07 7 :;i;o 
3:50 91 7 31 

Ef. N p K 
--------------------

4,0 
20 4,3 
19 4., 2:: 
18 4' :�:: 
:1.3 4, 6 
11 4, �'i 

C>,

o, 
o, 

o, 
o, 

o, 

19 
19 
19 
H:1 
19 

:1.9 

2,6 
2,5 
,.... .. :r 

�' ,.:.,

2� :3 
,.., ....
.:., . .:. .. 
2,3 

Prod.grâos/N ab!:,.

9,4 
10,7 
1 -:r '? 

13, 
1::,, 8 
13,4 
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RICO & DATTA (1982) em um excelente trabalho sobre absorçlo 

de N utilizando N 16 em 44 variedades de arroz, observaram que 

com o desenvolvimento das plantas decresce a abaorçgo de N 

proveniente do fertilizante, ao mesmo tempo que aumenta a ab-

scrçlo de N proveniente da matéria orgânica do solo. No ini

cio de forma;lc das paniculaa, mais de 60% de N absorvido era 

--

preveniente da fra;lc orglnica do solo. 

Na Figura 46 observa-se que para cada quilo de N ab

sorvido �ão produzidos 19 quilos de grãos� sendo êste valor 

inferior ao encontrado por PINO & RODRIGUEZ (1980) que foi de 

32 k� grãos/ kg N absorvido. Esta diferença provavelmente de-

ve-se aos fatores genéticos e edafo-climáticos ocorridos nos 

exp�?r· i mentc,s. 

Nas Figuras 47 a 60 são apresentados os dados de pro-

dutividade de grloa em fun�ão do nitrogênio extraido por di

ferentes extratores a duas profundidades. Verifica-se exis

tência de estreitas correla�5es entre o NH4+NO� e a produti

vidade de grlcs,tendc o nivel critico (NC) variado em fun�&o 

çôes observadas para o N03, indicam que quando analizado in

dividualmente nlo é um 1ndice confiával para fina da aduba;ao 

nitrogenada, am virtude da predcminAncia do fator intensidade 

sobre o fator capacidade. 

Na Figura 61 foram colccadcs em gráficos cs valeres 

dos níveis críticos obtidos para produtividade de grãos e 
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produtividade de grãcs/N absorvido em fun�ão das forma& de N 

(NH4 e N03) extraido& por diferentes métodos a duas profundi

dades. O alto coeficiente de correlação linear (r=0,995) e o 

coeficiente angular (b�l,04) mostram que o n1vel critico de N 

no sole determinado pelo modelo booleano linear-platô em 

fun�ão dos dados de produção, corresponde também ao nivel 

crítico de máxima eficiência biológica. 

Considerando que o sistema radicular do trigo se de

senvolve à profundidade maior que 25 cm; a facilidade de li

xivia�lo do N03 e NH4, e os maiores valores dos coeficientes 

de correlação encontrados na pro1undidade de 0-50 cm� i�so 

sugere ser esta a profundidade mais indicada de amostragem de 

solo para fins de adubação nitrogenada para o trigo. 

A■ estreitas ccrrela�aas obtidas com e■ três métodos 

de extraçlc nas diferentes profundidades� indicam ser os mes

mos bastantes promissores na avaliaçlc do nitrogênio mineral 

a e facilmente mineralizável do solo. 

Os níveis críticos de N rio sala e os coeficientes de 

regressão linear entre a N extraído per diferentes extratores 

na profundidade de 0-50 cm (variável dependente) em função da 

N aplicado como fertiliante (variável independente) �lo apre

sentados na Tabela 12. 
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TABELA 12. Niveis críticos de N CN03+NH4) (ppm) no solo e 
coeficientes de regsssãa linear para os diferentes 
extratores. 

Extrator NC 

KCl 2M 100°C 206 
Tamp8o pH=11,2/KCl 1M 200 
H202/Mn02 235 

a 

66,05 
66,53 

100,75 

b 

0,649 
0,661 
0,624 

r 

0,971 
0,989 
0,987 

-----------------------------------------------------------

A determinação da necessidade de·adubação por ser calculada 

de acordo com a fórmula abaixo: 

Nf•<NC - Ns)/b 

Nf� nitrogênio fornecido pelo fertilizante (kg/ha) 

NC= nível critico (ppm) ( Fig. 54,58,60) 

Ns� nitrogênio do solo <ppm) 

b= coeficiente angular 

Em virtude da estreita relaçao entre o N do solo com 

a umidade, temperatura e atividade microbiana, para se utili

zar êste modelo é necessário a realização de experimentos de 

campo com adubação nitrogenada (de preferência a nível re

gional) a fim de se determinar o nivel crítico <NC) e o coe

ficiente angular (b) da reta de regressão. 
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5.CONCLUSõES

1. a� solos apresentaram um comportamento diferencia

do no que se refere à mineralização de nitrogênio da fração 

orgAnica, avaliada atr�vés dos testé d� iocubação em condi

ç6e& de laboratório e de campo. 

2. O modelo matemático preposto por MOLINA et

alii(1980) d o mais indicado para quantificar e nitrogênio 

orgênicc facilmente mineralizável e o nitrogênio potencial

mente mineralizável (No). Apresenta no entanto a desvantagem 

de não prever a existência da fase de latência (fase lag). 

3. A incubação de solos em ·sacos plásticos e enterra

dos no campo nlo é recomendada para se jvaliar o nitrogênio 

potencialmente miheralizável (No>, em se tratante de testes 

.de incubaçlo por mais de seis semanas. 

4. Dentre os extratores te5tadcs os que apresentaram

melhor corralaçlo cem o nitrogênio absorvido pelo trigo, em 

ordem crescente foram: KCl 2M 100ºC > H207 /Mn07 > Tampão

.101. 



pH=11�2 > KCl 2M 100°C /Tampão pH=11�2. 

5. Todo o nitrogênio orgânico extratdc em KCl 2M

100°C foi absorvido pelo trigo no teste de correlação. Ln

quanto que e tndice de aproveilamento de N org&nico extraído 

cem scluçã� tampão pH�11,2 e H2D2/Mn02 foi de 0�70 e 0�68, 

1··es:1pecti vamenb:•?. 

6. Os teores de nitrogênio mineral e orgAnico de solo

en:trê:d dos c:1::im 9r:5 di ft•?rent_e::, 1ãmt..rc":l.tor�� .. 1 _qL!Í mt_cos é:\ duas pro

fundidades, apresentaram altos coeficientes de correlação com 

a produtividade de grãos. 

7. O nível critico de nitrogênio no solo determinado

pelo modele booleano linear-platô em fun�lo dos dados de pro

dução corresponde também ao n1vel critico de máxima eficiên

c:il;\ bj,olôgica. 

8. Conhecendo-se o ntval critico, o teor de nitrogê

nio no sele e o coeficienta angular da reªressâc linear entre 

o N extraido por um determinado extrator quimice em função do

N aplicado, pcde-sa determinar a quantidade do fertilizante 

nitrogenado a ser usada para alcan�ar uma produtividade dese

j,,,1dt':'l. 
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Tabela 1. Nitrogênio absorvido am funçlc dos teores da N ex
tratdc por diversos extratores a pele modelo mate
mático da MOLINA et alii (1980).0s dado& foram a
juntado!5 à furu;t:\lo Y=BO -1- B1X + B2'ÍX 

X BO B1 B2 

X1 -��3, :J.32 -2,083 49, El89 
X2 136,892 o, 2137 -3,261
X3 76, 6C'J4 -0,797 26, ��36 
X4- 148, 114 -856,482 -149,925
X5 5, 82l. 0,085 10,792
X6 l.Ol.ó, 325 12,049 ..... 2(>2, 234 
X7 -r._;i9 986' -·O, 693 :32, 617 
X8 575,864 4,367 --85, 180 
X9 -257,81.0 -5,891 113, 100 
X 1<) 113,-704 0,069 6,783 
X11 1 b:'59, 71 2,236 -116,275
X12 -346, 117 -5,388 115,802
X13 -17b,016 -1,534 55,008
X14 -252,765 -5,675 109,285
X 1 !:'.� .. -22(> � 33_2 -5,092 101,502
X16 -1!:'56, 768 -6,029 102,41.4
X17 -r;i4, 743 -3,010- 68,679
X18 23�.$:, 533 ""t?' ,...,,.,� .. .;,

!l
..:: .... : .. w -·34, 9r:;9

X 1 e, �mo, e-;:,_<;, U.3,412 --322, 629
X20 ·-17

i, 104 -0,477 -29, 8�!:4

R>=0,575 significativo a 1%. 

X1�N-NH4 inc.6 sem. lab. + N-NH4 trocável 
X2===N potenc. mine1··ali zável (MOLINA et alii,1980) 
X3=Nfmim (MOLINA et alii,1980) + N-NH4 trocável 
XLf.::::N total 
X5=KMn04/H2804 1N 
X6=-.::H:.?.80,q. 1 N 
X7=N-NH4 oxidaçlo ácida (X5 - X6) 
X8=KMn04/NaOH 0,25N 
X9===Nõ.,OH O, 25N 
X10=N-NH4 oxida�lo básica (X8 - X9) 
X11=K2Cr207/H2S04 cone.
X12=H:.;-�0::2/f:::Cl 1M 
X13=H202/noite de repouso 
X 1.4=H��□:.dMn0:;;:1

X15=Soluçlo de Na�P04/Bórax 

R 

0,792 
O, 4Elú 
0,738 
0,417 
0,471 
0,526 
0,460 
0,526 
O, 7�l0 
o, 186 
0,453 
0,765 
0,745 
O, 8-l.O 
0,792 
0,81.7 
0,742 
o, 6�:.5

o, ::i22 
O, 72'.2 

• 127.



X16=KC1 2M 100°C 
X17=KC1 2M 100ºC/Soluçlo de Na�P04 /Bórax 
X18=Mehlich1 
Xl9=Matéria orgAnica total 

X20=N-NH4 inc. 6 sem. campo + N-NH4 trocável 

.128 • .




