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POTENCIAL DE USO AGRÍCOLA DE LEVEDURA SECA INATIVA DE CANA-DE-

AÇÚCAR E RESÍDUOS ORGÂNICOS  

Resumo – O uso de resíduos orgânicos como adubo podem ocasionar melhorias 

nos atributos químicos e físicos do solo, uma vez que esses resíduos possuem 

quantidades significativas de nutrientes, principalmente N, e, altos teores de C 

orgânico.  Em geral, a disponibilidade de N destes resíduos para o solo é menor 

quando comparada com fertilizantes sintéticos, devido à forma que o N se encontra 

ligado nesses adubos. Portanto, há necessidade de se fazer estudos que possam 

estimar a mineralização de N e o tempo de ocorrência dessas reações, auxiliando 

numa recomendação adequada desses resíduos como fertilizantes. Assim, 

objetivou-se com este trabalho avaliar (I) em condições de laboratório, mineralização 

de levedura seca inativa da cana-de-açúcar (LSIC), esterco de galinha (EG), esterco 

de bovino em confinamento curral (EB) e biossólido (BS) no solo e (II) em condições 

de campo, a eficiência da levedura em comparação com fertilizantes minerais na 

cultura do milho, para tanto, foram conduzidos dois experimentos. O primeiro foi 

realizado em condições controladas de laboratório com delineamento utilizado foi o 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 3 x 2, com três repetições e 10 

períodos de amostragem. Portanto, foram instaladas 900 unidades experimentais 

para permitir amostragem destrutiva no final de cada período. Os tratamentos foram 

constituídos de quatro resíduos orgânicos (EB, EG, LSIC e BS) e controle (solo), três 

níveis de umidades do solo (15, 45 e 85% da máxima capacidade de retenção de 

água do solo) e duas condições de correção da acidez do solo (sem correção e 

corrigida para atingir uma saturação por bases de 70%). A cinética de liberação de N 

para as diferentes fontes de N foram determinadas medindo conteúdo de amônio e 

nitrato, periodicamente, ao longo de 16 semanas. As frações de mineralização do N 

orgânico dos resíduos (FNmin), foram maior na ordem: LISC (18-80%) > EG (27-

70%) > EC (12-51%) > LE (5-26%). O aumento da umidade do solo aumentou a 

mineralização do N tanto nos solos corrigidos como nos não corrigidos para todos os 

resíduos. A correção do solo proporcionou maior mineralização e nitrificação em 

todas as umidades para todos os resíduos. Os resultados indicam que a umidade e 

o pH do solo influenciam na disponibilidade de N dos materiais orgânicos de forma 

diferente dependendo da fonte de N. O segundo experimento foi realizado em 
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condições de campo com delineamento experimental em blocos casualizados, em 

um esquema fatorial 4 x 3 + 1 (quatro doses de LISC e três doses de N), com três 

repetições e um tratamento adicional, totalizando 39 parcelas experimentais. As 

doses de N consistiram de: 0, 45 e 105 kg ha-1, utilizando-se como fonte a ureia. A 

adubação mineral foi combinada com as doses de 0, 100, 500 e 1.000 kg ha-1 de 

LISC (base seca - 65ºC). O tratamento adicional correspondeu à dose total de N 

recomendada para a gramínea, visando uma produtividade de 10 t de grãos ha-1 

(150 kg ha-1). As doses de N proporcionaram aumento no teor de N total nas folhas e 

na produtividade. A interação entre os fatores estudados promoveu respostas 

lineares crescentes para o índice de área foliar e matéria seca da parte aérea. 

 

Palavras-chave: Zea mays, índice de colheita, área foliar, adubo orgânico, 

mineralização de N, resíduo orgânico.  
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POTENTIAL USE OF AGRICULTURAL DROUGHT INACTIVE YEAST OF 

SUGARCANE AND ORGANIC WASTE 

 

ABSTRACT – The use of organic waste as fertilizer may cause improvement in 

chemical and physical soil properties, as these residues have significant amounts of 

nutrients, especially N, and high organic carbon content. In general, the availability of 

these C residues to the ground is smaller as compared with synthetic fertilizers, 

because of the way that N is connected to these fertilizers. Therefore, there is the 

necessity studies in order to estimate the mineralization of N and the time these 

reactions occur, assisting a suitable recommendation of this waste as fertilizer. Thus, 

the aim of this work was to evaluate (I) under laboratory conditions, inactive dry yeast 

mineralization of sugarcane (ULCI), chicken manure (EG), cattle manure in corral 

confinement (EB) and biosolids (BS) in soil and (II) under field conditions, yeast 

efficiency compared with mineral fertilizers in maize, therefore, two experiments were 

conducted. The first was conducted in controlled laboratory conditions in a 

completely randomized design in a 5 x 3 x 2 factorial, with three replications and 10 

sampling periods. Therefore, experimental units 900 were installed to allow 

destructive sampling at the end of each period. The treatments consisted of four 

organic waste (EB, EG, ULCI and BS) and control (soil), three levels of soil moisture 

(15, 45 and 85% of maximum soil water holding capacity) and two conditions soil 

acidity improvement (uncorrected and corrected to reach a saturation basis of 70%). 

The kinetics of N release from the different nitrogen sources were determined by 

measuring ammonium and nitrate content periodically over 16 weeks. The organic N 

mineralization of waste fractions (FNmin) increased in the order: LISC (18-80%)> EG 

(27-70%)> EC (12-51%)> LE (5-26%). The increase of soil moisture improved the N 

mineralization in both limed soils as well as in the uncorrected for all wastes. The soil 

correction provided greater mineralization and nitrification in all moisture for all waste. 

The results indicate that moisture and soil pH influence on N availability of organic 

material differently depending on the source of N. The second experiment was 

conducted under field conditions in a randomized block design in a 4 x 3 + 1 factorial 

(four doses of LISC and three doses of N), with three replications and an additional 

treatment, totaling 39 experimental plots. The N levels were tested: 0, 45 and 105 kg 
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ha-1, using urea as source. The mineral fertilizer was combined with levels of 0, 100, 

500 and 1000 kg ha-1 LISC (dry basis - 65 ° C). Additional treatment corresponded to 

the total nitrogen recommended for grass, aiming at a 10 t of grain yield ha-1 (150 kg 

ha-1). The N provided an increase in total N content in the leaves and productivity. 

The interaction between treatments promoted increased linearly to the leaf area 

index and dry matter of shoots. 

 

Keywords: Zea mays, harvest index, leaf area, organic fertilizer, N mineralization, 

organic waste. 
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CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 

 

1. Introdução 

 

O aumento da população e o consequente aumento da demanda por alimentos 

acarreta a geração de grande quantidade de resíduos de origem animal, vegetal, da 

agroindústria e da indústria. O uso destes resíduos como fertilizantes orgânicos 

pode ser uma alternativa viável para reduzir os custos de produção agrícola e a 

contaminação ambiental, uma vez que utilizados de forma racional.  

Existe a possibilidade de diminuir, a longo prazo, a utilização de fertilizantes 

minerais de forma a substituí-los parcialmente pelo o uso de  resíduos orgânicos nas 

lavouras, dessa forma, possibilitando a melhoria da qualidade do solo, pois esses 

materiais orgânicos atuam também como condicionadores do solo.  

Estudos revelam que aproximadamente 95% dos reservatórios de água do 

Brasil já tenham sido contaminados por resíduos sólidos e efluentes nas cidades; 

com fertilizantes, estercos e defensivos agrícolas nas zonas rurais, e os efluentes de 

áreas de mineração contaminados com metais pesados e elementos químicos 

tóxicos, nas regiões mais remotas do país (Silva 2008). Portanto, se faz necessário 

utilizar critérios técnicos na recomendação de resíduos na agricultura, dessa forma, 

evitando prejuízos ambientais. 

O critério mais utilizado para determinar a dose a ser aplicada no solo é 

baseado na quantidade de nitrogênio (N) no resíduo orgânico, devido esse nutriente 

ser o mais limitante ao desenvolvimento das culturas. Com essa alta demanda por 

nitrogênio em relação aos outros nutrientes pelas plantas são aplicadas altas doses 

de fertilizantes nitrogenados no solo, o que pode acarretar em um passivo ambiental, 

uma vez que este nutriente está sujeito a perdas, por meio da volatilização de 

amônia, pelo escoamento superficial, e, pela lixiviação de nitrato. 

Entretanto, o manejo da adubação nitrogenada é algo complexo, pois a 

disponibilidade deste nutriente às plantas está sujeita às inúmeras reações no solo, 

principalmente de ordem microbiológica. O N aplicado ao solo sob a forma de 

adubos orgânicos ou de fertilizantes minerais segue diferentes caminhos: uma parte 

é absorvida pelas plantas; outra perdida do sistema solo-planta por processos de 
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lixiviação, volatilização, erosão e desnitrificação (LARA CABEZAS et al., 2004); e o 

restante permanece no solo, predominantemente na forma orgânica (AMADO et al., 

2002). A maior parte do N disponível às culturas provém da interação entre a 

fertilização nitrogenada e a mineralização do N dos resíduos e do N da matéria 

orgânica do solo (SAMPAIO; SALCEDO, 1993).  

Portanto, há necessidade de se fazer estudos que possam estimar a 

mineralização de N e o tempo de ocorrência dessas reações, auxiliando numa 

recomendação adequada desses resíduos como fertilizantes. 

Diante do exposto, foram executados dois experimentos com o objetivo de 

avaliar (I) em condições de campo, a eficiência da levedura em comparação com 

fertilizantes minerais na cultura do milho e (II) em condições de laboratório, 

mineralização de levedura inativa seca de cana-de-açúcar, esterco de galinha, 

biossólido e esterco de bovino em confinamento. 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Geração e utilização de resíduos no solo 

 

2.1.1 Levedura seca inativa da cana-de-açúcar 

 

Atualmente, o Brasil destaca-se como o maior produtor de etanol à base de 

cana-de-açúcar. Na safra de 2013/2014 o país produziu 27,2 bilhões de litros de 

etanol (AGRIANUAL, 2014). No processo para gerar álcool há concomitantemente a 

geração de resíduos e dentre esses, destaca-se a levedura seca inativa.  

A levedura é responsável pelo processo de fermentação alcoólica do caldo 

extraído da cana-de-açúcar, tornando-o um vinho de onde se extrai a aguardente ou 

o álcool. Devido ao rápido crescimento destes microrganismos, ocorre sempre 

excedente de produção gerando resíduo. Da biomassa de leveduras formadas 

durante as fermentações alcoólicas, acima de 90% é reutilizada em outras 

fermentações (AMORIM; LOPES, 2009). O excedente pode ter diferentes destinos, 

dentre os quais a inativação por secagem, o qual irá gerar um resíduo conhecido 
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como levedura seca inativa da cana-de-açúcar (LSIC). Neste processo, é produzida 

cerca de 500 mil toneladas de LSIC por ano (SANTOS, 2009). A LSIC pode ser 

obtida por três maneiras distintas: sangria do leite de levedura, fundo de dorna e da 

vinhaça (MOREIRA et al., 2002).  

Segundo ICON TECH (2009), algumas etapas adicionais são necessárias 

antes da secagem. Com a levedura ainda em creme submete-se a um processo 

chamado de fermentação endógena. No mesmo, a levedura é posta em situação de 

estresse nutricional, o que ocasiona o consumo das próprias reservas de 

carboidratos, até a exaustão de todos esses açúcares. Esse fenômeno resulta no 

aumento da quantidade de proteína celular. De acordo com o mesmo autor, 

adicionalmente a esse processo é realizado outro, em que constitui na retirada do 

álcool ainda presente nas leveduras. A desalcoolização do creme pode ser realizada 

de duas maneiras, por destilação ou por lavagem. 

Após esses procedimentos a levedura ainda possui alta umidade, com isso 

deve-se realizar a secagem, que pode ser feita por meio de duas técnicas as quais 

consistem em: rolos rotativos e, mais recentemente “spray-dry”.  

O primeiro método consiste na secagem do leite de levedura por meio do 

contato direto com a superfície aquecida do rolo rotativo, atingindo temperaturas de 

até 200ºC (LANDELL FILHO et al. 1994). A tecnologia “spray-dry” consiste no 

bombeamento do leite de levedura em uma câmara de secagem, passando por um 

cabeçote atomizador que, girando a altíssima rotação, atomiza o leite em pequenas 

gotículas que, combinado com o fluxo de ar quente, é seco instantaneamente 

(LANDELL FILHO et al. 1994).  A levedura desidratada é recolhida no fundo da 

câmara, em forma de cone. O produto é descarregado por uma válvula rotativa para 

ser ensacado na forma de pó fino. 

Esse resíduo pode, depois de desidratado, ser utilizado na alimentação 

animal por apresentar elevados teores de proteína de alto valor biológico. Diante 

disso, surge uma nova alternativa para o destino final desse resíduo, que seria a sua 

utilização como fertilizante, uma vez que a LSIC possui cerca de 35% de proteína 

bruta (VALADARES FILHO et al., 2010), composta por cerca de 80% de 

aminoácidos, 12% de ácidos nucléicos e 8% de amônio (EZEQUIEL et al., 2000), 

substâncias essas de fácil degradação pelos microrganismos. Adicionalmente a isso, 
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a LISC possui baixa relação C/N, baixo teor de lignina e alto teor de N total. Essas 

características podem possibilitar a rápida liberação de N mineral, através da 

mineralização do N orgânico presente nesse resíduo. 

 

2.1.2 Esterco de galinhas poedeiras   

 

 A criação de galinhas poedeiras, além de ovos, geram anualmente um grande 

volume de resíduos na forma de esterco, efluentes, e aves mortas. O “estrume puro” 

colhido nas criações em confinamento é produzido por poedeiras que ficam em 

gaiolas excretando em piso cimentado. Resíduos de aviários apresentam o potencial 

de ser tanto um recurso como um poluente, mas, se manejado adequadamente, os 

riscos ambientais serão mínimos ou até inexistentes.  

De acordo com KIEHL (1985) dentre os estercos de animais domésticos, o 

esterco de galinha se destaca como o mais rico em nutrientes, isso é devido a sua 

baixa umidade (5 - 15%), em contrapartida, a umidade dos demais, que estão em 

torno de 65 a 85%. Além disso, o esterco de galinha é formado pelas excretas 

liquidas e sólidas e é proveniente de aves criadas com rações concentradas. Em 

adição, o mesmo autor cita o valor médio de matéria orgânica, N, P e K que são 

respectivamente 52,2%, 2,76%, 5,95% e 1,71%, dados provenientes da análise de 

25 amostras de esterco de galinha. 

O uso agrícola do esterco de galinha promove melhorias no sistema solo-

planta, uma vez que contém uma apreciável quantidade de matéria orgânica, 

fundamental para melhoria física do solo, além de atuar no aumento da CTC. O uso 

desse resíduo tem como destaque a disponibilidade de nutrientes, principalmente o 

N, devido a sua composição supracitada.  

Em um estudo de incubação para determinar a mineralização de N, Zarabi e 

Jalali (2012), relatam que após 40 semanas de incubação o esterco de galinha foi o 

resíduo que obteve os mais altos níveis de mineralização. Adicionalmente, os 

autores observaram que as doses utilizadas desse resíduo nesse estudo 

apresentavam risco ao ambiente, devido à quantidade de nitrato formado podendo 

ocorrer lixiviação desse produto e contaminação de águas subterrâneas. 
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O estudo citado acima confirma que o resíduo em questão apresenta realmente 

doses significativas de N quando comparados com outros resíduos. Portanto, deve-

se ter o conhecimento da dinâmica de mineralização de N oriundo de esterco de 

galinha, com intuito de estabelecer uma sincronização da disponibilidade desse 

elemento no solo com a exigência das culturas. Diante disso pode-se evitar que 

ocorra imobilização de N quando as plantas estiverem em períodos de maior 

exigência ou rápida mineralização em períodos de baixa demanda das culturas pelo 

nutriente, e, também ter cuidado com a dose escolhida para que não haja formação 

excessiva de nitrato com possível lixiviação e contaminação de mananciais. 

 

2.1.3 Esterco de bovino em confinamento 

 

Os resíduos orgânicos provenientes da pecuária vêm sendo empregados na 

agricultura como fertilizantes há muitos anos. A criação de bovinos em confinamento 

gera um acúmulo de estercos, que necessitam ser removidos desses locais e ter um 

destino final adequado para não causar poluição do meio, o que motiva o estudo de 

várias técnicas para sua eliminação e beneficiamento. Alguns exemplos incluem 

incorporação ao solo como fertilizante, produção de biogás e de nitrato, hidrólises, 

hidrogenação, compostagem e substrato na síntese de proteínas (MIKKELSEN, 

2000). A ideia de empregar os estercos de curral como fertilizantes acarreta em 

benefícios, tais como: diminuição na adubação mineral, conservação de recursos 

naturais e tendência a causar menor poluição. 

A composição nutricional dos estercos está relacionada a vários fatores como 

raça, idade, alimentação, entre outros (KIEHL, 1985). Dentre esses fatores citados o 

que pode sofrer a interferência direta é a alimentação, quanto mais rica a dieta, mais 

ricos serão os dejetos, uma vez que parte dos nutrientes, vitaminas e minerais 

ingerida é excretada pelos animais, principalmente nas fezes e urina (KIEHL, 1985).  

De acordo com o Kiehl (1985), aproximadamente 75% do N, 80% do P e 85% do K 

ingeridos por animais adultos são excretados. Contudo, animais criados a pasto 

produzem estercos mais pobres quando comparados com animais criados em 

confinamento. 
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Vários fatores podem influenciar na qualidade do esterco, tendo-se uma 

heterogeneidade muito grande nesses resíduos, o que acarreta comportamentos 

distintos na mineralização, estudos foram e estão sendo realizados com intuito de 

esclarecer o comportamento desse resíduo.  

Nota-se, que houve variabilidade expressiva nas frações minerais de N para 

estercos. Tal fato foi comprovado por Kessel e Reeves (2002), que em um estudo 

com 107 amostras de estercos incubadas por 57 dias em condições aeróbicas, 

verificaram que a mineralização de N variou de -29 a 54% do N adicionado. 

 

2.1.4 Lodo de esgoto 

 

Juntamente com o crescimento populacional em grandes centros urbanos há a 

geração de grandes quantidades de resíduos. Entre os resíduos gerados, destaca-

se o esgoto, que na maioria das vezes é lançado diretamente nos corpos de água, 

causando degradação intensa dos recursos hídricos. Os esgotos de diversas 

cidades brasileiras vêm sendo tratados em estações de tratamento de esgoto 

(ETEs), contudo essa prática não elimina totalmente o problema, pois é gerado novo 

resíduo, o lodo de esgoto. Uma alternativa viável para o destino final desses 

resíduos é sua utilização na agricultura. 

O uso desse material na agricultura é normatizado por lei, prescrita pela 

resolução n° 375 de 29 de agosto de 2006 (BRASIL, 2006), que delibera critérios e 

procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em ETEs e seus 

produtos derivados, baseados nos prováveis benefícios e prejuízos da utilização 

desse resíduo. 

O lodo de esgoto contém alto teor de matéria orgânica, que pode melhorar as 

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, possuindo quantidades 

significativas de nutrientes, principalmente N e P. Em função disso, o lodo de esgoto 

pode ser utilizado como biofertilizante, porém, para a utilização desse resíduo na 

agricultura é necessário conhecer antes de qualquer coisa o seu potencial poluente 

(MELO et al., 2001), uma vez que esse resíduo apresenta quantidade expressiva de 

metais pesados, compostos orgânicos persistentes e microrganismos patogênicos 

ao homem.  
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Quando esse resíduo se encontra com níveis de contaminantes permitidos à 

sua aplicação na agricultura, a quantidade a ser aplicada deve visar à nutrição 

nitrogenada das culturas, atendendo a dois princípios: satisfazer as exigências das 

plantas e evitar a formação de nitrato em quantidades excessivas, de modo que não 

ocorra lixiviação de NO3
- e contaminação das águas subterrâneas (MAGDOFF; 

AMADON, 1980; COGGER et al., 2004).  

Se comparar as vantagens de se utilizar o lodo de esgoto em substituição aos 

fertilizantes químicos, conclui-se que a principal vantagem é a disponibilidade 

contínua dos nutrientes para o solo, ao longo dos anos. Diversos pesquisadores 

verificaram um incremento significativo no teor de N total do solo devido à aplicação 

de lodo de esgoto, demonstrando a eficiência desse resíduo em suprir a 

necessidade de N para o desenvolvimento apropriado das plantas (POGGIANI et al, 

2000; NASCIMENTO et al., 2004; DA ROS et al, 1993).   

 

2.2 Mineralização de resíduos orgânicos e fatores que afetam este processo 

 

Segundo Moreira e Siqueira (2006) a mineralização é um que fenômeno que 

ocorre no solo, em que substâncias de baixo peso molecular, liberadas pela ação 

das enzimas extracelulares durante a degradação de materiais orgânicos e/ou da 

matéria orgânica do solo (MOS), são absorvidas e metabolizadas pelos 

microrganismos presentes no solo, que as convertem em formas inorgânicas. Estes 

autores relatam que a mineralização é a última etapa da transformação biológica dos 

materiais orgânicos no solo, a qual ocorre simultaneamente com a imobilização de 

nutrientes para atender à demanda nutricional da microbiota decompositora. 

Esse processo controla a disponibilidade de N advinda de materiais orgânicos, 

e, é influenciado por diversos fatores, dentre eles a composição química do material 

orgânico aplicado no solo (FOX et al., 1990; AJWA et al., 1998; ROWELL et al., 

2001;KUMAR; GOH, 2003) e os fatores abióticos ligados ao solo (SIMS, 1986;VIGIL; 

KISSEL, 1995; SENEVIRATNE et al., 1998; WHALEN et al., 2001; COOKSON et al., 

2002). Dessa forma, é difícil prever a cinética de mineralização de fontes orgânicas 

durante o ciclo de uma cultura. Do ponto de vista de gestão, é importante entender 
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como a composição química e o ambiente do solo influencia na disponibilidade de N 

de resíduos orgânicos. 

Contudo, a variabilidade da disponibilidade de N dos resíduos é 

consideravelmente alta e essa variação dos diferentes resíduos tem sido atribuída à 

sua composição química, tais como, o teor total de N (FOX et al., 1990; 

CONSTANTINIDES; FOWNES, 1994; AULAKH et al., 2000), relação C/N (AULAKH 

et al., 2000; TRINSOUTROT et al., 2000; ROWELL et al, 2001), relação lignina/teor 

total de N (MELILLO et al., 1982; CONSTANTINIDES; FOWNES, 1994, KUMAR; 

GOH, 2003) , e teor de polifenóis (FOX et al., 1990; PALM; SANCHEZ, 1991; 

CONSTANTINIDES; FOWNES, 1994). Por exemplo, Trinsoutrot et al. (2000), 

relatam que após 168 dias de incubação de 47 tipos de resíduos de culturas no solo, 

apenas dois tiveram mineralização líquida de N a partir do momento de sua 

incorporação, ao passo que todos os outros exibiram imobilização líquida de N. 

Segundo os autores essa variação foi devido a heterogeneidade da composição 

química dos resíduos, principalmente valor de N orgânico, relação C/N e teor de 

polifenóis dos materiais. 

Reforçando a hipótese de que a composição química do resíduo influência na 

mineralização, Carneiro et al. (2013), em um experimento de incubação aeróbica 

com lodo, composto de lixo, composto orgânico, esterco de suíno, esterco de 

codorna, esterco bovino, esterco de galinha, esterco de equino, substrato orgânico e 

turfa, verificaram uma variação de 33 a 199,2 mg kg-1 de N mineralizado pelos 

resíduos orgânicos. Os autores atribuíram essa variabilidade do N mineralizado aos 

teores de N total e ao carbono solúvel em água dos resíduos.  

Dentre os fatores ambientais que influenciam a mineralização dos resíduos 

orgânicos, destacam-se a umidade e o pH do solo, pois são os que mais afetam a 

disponibilidade de N a partir de fontes de orgânicos. A umidade do solo regula a 

difusão de oxigênio no solo que favorece a atividade microbiana. A atividade 

microbiana aeróbia máxima ocorre em níveis de umidade do solo entre 50 e 70% da 

capacidade de retenção de água do solo (CRA) (LINN; DORAN, 1984; 

FRANZLUEBBERS, 1999). Por outro lado, o baixo teor de umidade do solo inibe a 

atividade microbiana, reduzindo a difusão de substratos solúveis (GRIFFIN, 1981;  

SCHJONNING et al, 2003), a mobilidade microbiana (KILLHAM et al, 1993), e 
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potencial osmótico  intracelular (CSONKA, 1989; STARK ; FIRESTONE, 1995). Doel 

et al. (1990) trabalhando com tremoço branco incubados em amostras de solo por 

198 dias com diferentes umidades do solo (-0,30, -0,03 e -0,01 MPa), notaram que 

imobilização não foi superada em -0,30 MPa ao longo de incubação, mas a 

mineralização líquida ocorreu em -0,03 e -0,01 MPa após 187 e 168 d de incubação, 

respectivamente. 

De Neve e Hofman (2002) observaram que a mineralização líquida de N 

proveniente de folhas fresca de cenoura aumentou com o aumento da umidade do 

solo de 18 a 45% CRA, mas foi constante até 60% CRA após 98 dias de incubação. 

O pH do solo afeta a mineralização, pois age como importante regulador da 

atividade microbiana (HAYNES, 1986) e da composição da população microbiana 

(PAUL; CLARK, 1996). Valores de pH próximos da neutralidade são considerados 

ótimos para o crescimento de biomassa microbiana do solo, sendo a mineralização 

de N restrita em pH baixos (HAYNES, 1986; APPEL; MENGEL, 1990). Contudo, 

uma significativa mineralização de N foi detectada em solos com valores de pH entre 

4 e 5, indicando que os microrganismos podem se adaptar a condições ácidas do 

meio (SHAH et al., 1990). De acordo com Beck (1983), enquanto pH do solo tem 

uma forte influência sobre a nitrificação, seu efeito sobre amonificação é bastante 

pequena.  

Em contraste, Adams e Martin (1984) concluíram que a mineralização de N 

ocorre ao longo de uma grande faixa de valores de pH, mas essa taxa diminui 

progressivamente quando os valores de pH são abaixo de 6. A partir da análise dos 

resultados dos trabalhos citados, nota-se que ainda há contradições de como o pH 

afeta a mineralização, portanto, tornando esse fator uma fonte de estudo para esta 

tese. 

Em contrapartida, a influência do pH na nitrificação é bem conhecida, uma vez 

que solos ácidos inibem a produção de nitrato nos solos. A nitrificação ocorre no 

solo a um pH variando entre 5,5 e 10,0, com ponto máximo em cerca de 8,5 

(SAHRAWAT, 2008). Toda essa influência do pH do solo na nitrificação é atribuída a 

baixa ou inexistente atividade de bactérias nitrificantes (Nitrosomonas e Nitrobacter), 

em solos ácidos  (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).  
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Uma prática que pode atenuar esse efeito negativo dos solos ácidos é a 

correção desses solos com a aplicação de calcário, prática essa conhecida por 

calagem, muito utilizada em solos tropicais. Dentre, os benefícios da calagem do 

solo pode-se citar: mudanças nos atributos físicos, químicos e biológicos dos solos, 

pois afeta o pH do solo, a dispersão de partículas, altera o balanço de cargas, 

fornece nutrientes ao solo e pode causar a dissolução da matéria orgânica. 

Em um estudo com 40 solos do Canadá com pH variando de 4 a 5,6, Nyborg e 

Hoyt (1978) verificaram que  a prática da calagem promoveu o aumento do pH para 

6,7 e quase duplicou o N mineralizado durante a incubação. 

Para compreender melhor como ocorrem os processos quando se aplica um 

resíduo no solo é necessário mensurar a velocidade e o grau de mineralização, por 

meio da transformação de N orgânico em amônio, nitrato e nitrito (KIEHL, 1985) em 

diferentes condições ambientais. Para isso, foram desenvolvidos vários métodos, 

mas se destaca o método de incubação aeróbica de longa duração proposto por 

Stanford e Smith (1972), que tem como premissa afirmar que a mineralização do N 

orgânico é proporcional ao substrato mineralizável do solo, e tal processo pode ser 

explicado pela equação Nmin = N0(1-exp-kt), onde o Nmin é o N mineralizado 

acumulado no tempo t, o N0 é o N potencialmente mineralizável e, o k é a constante 

de mineralização. Com isso, o conhecimento dos valores dessas variáveis possibilita 

a estimativa da mineralização de N. 

 Diante do exposto, nota-se que pesquisas dessa natureza possibilitam obter 

informações sobre o comportamento de materiais orgânicos no solo, num curto 

intervalo de tempo. Após a incorporação de materiais orgânicos ao solo, parte do N-

orgânico do composto vai ser mineralizado a NH4
+ e NO3

-. Assim, a predição da 

quantidade de N inorgânico liberado a partir da mineralização de material orgânico 

adicionado ao solo é essencial para o desenvolvimento de práticas que maximizem 

a eficiência no uso dos resíduos 

 

 

. 
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2.3 Adubação nitrogenada na cultura do milho 

 

O principal cereal produzido no Brasil é o milho, ocupando uma área cultivada 

de cerca de 15,4 milhões de hectares, com produção média de 79 milhões de Mg de 

grãos, obtendo uma produtividade aquém da desejada de 5,1 Mg ha-1(CONAB, 

2013). Esta produtividade encontra-se abaixo das obtidas em experimentos com o 

milho realizados no Brasil (VELOSO et al., 2006; DUETE et al., 2008; FARINELLI; 

LEMOS, 2010). Dentre os diversos fatores que afetam a produtividade, destaca-se o 

fornecimento de N para essa cultura, pois esse nutriente é exigido em maiores 

quantidades por esse cereal. A alta exigência é devido à participação deste nutriente 

em moléculas de compostos orgânicos, como os aminoácidos e proteínas, sendo 

ainda ativador de enzimas para realização de processos vitais da planta 

(metabolismo primário), como síntese de proteína, absorção iônica, fotossíntese, 

respiração, multiplicação e diferenciação celular e no acúmulo de massa seca nos 

grãos (MARSCHNER, 1995; TAIZ; ZEIGER, 2009). Como este nutriente está 

presente nas principais reações bioquímicas das plantas e também dos 

microrganismos (MASRCHNER, 1995) a quantidade necessária de N disponível no 

solo será relativamente alta para suprir as necessidades da cultura do milho e 

também dos microrganismos que estão presentes no solo.  

O manejo do N tem sido uma das práticas agrícolas largamente estudadas no 

intuito de melhorar a sua eficiência de uso. Essa necessidade existe porque a maior 

parte do nitrogênio do solo se encontra em combinações orgânicas, sendo essa 

forma indisponível para os vegetais (MALAVOLTA, 2006). Adicionalmente, a essa 

problemática, há o fato da disponibilidade deste macronutriente às culturas ser 

conduzida por vários processos que ocorrem no solo, como: 

mineralização/imobilização, lixiviação, nitrificação, volatilização e desnitrificação. 

Estes processos, por sua vez, são bastante dependentes do sistema de cultivo, tipo 

de fertilizante, formas de manejo e condições edafoclimáticas. Assim, os efeitos do 

suprimento de N às culturas são variáveis em função do histórico da área cultivada e 

também das condições climáticas do ano agrícola (RAIJ, 2011).  

No entanto, dificilmente, o teor de N natural disponível no solo é suficiente 

para suprir a demanda desse nutriente pela cultura, tornando fundamental a 
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adubação nitrogenada quando se busca altas produtividades das culturas. Vale 

ressaltar que essa prática eleva o custo da produção devido os altos valores dos 

adubos. Portanto, o uso racional de fertilizantes nitrogenados minerais, juntamente 

com aproveitamento do N liberado por resíduos orgânicos aplicados nessas 

lavouras, podem construir um adequado manejo que vise sustentabilidade 

econômica e ecológica. 

De posse dessas informações supracitadas, Seidel et al. (2010) avaliaram a  

eficácia da utilização de dejetos de suínos como fonte de N, na produtividade de  

cultura do milho cultivado em sistema de plantio direto e verificaram que para as 

condições que o trabalho foi desenvolvido não houve diferença entre os tratamentos 

que receberam adubação química e os tratamentos que receberam dejetos de 

suínos. Os autores ainda indicam a utilização do dejeto de suíno como 

biofertilizante. Mata et al. (2006), em um Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

típico observaram para a cultura do milho que o esterco bovino pode substituir a 

adubação mineral, sem comprometer o desempenho da cultura para a produção de 

forragem. 

Por sua vez, Santos et al. (2009) observaram que a utilização de resíduos 

como esterco bovino e cama de galinha no Brejo Paraibano aumentou a 

produtividade de espigas e grãos e o peso médio de espigas na cultura de milho. 

Apesar das vantagens da adubação orgânica em relação a mineral, ainda não 

há um consenso em relação ao uso de resíduos orgânicos, devido a vários fatores. 

Portanto, sugerem-se mais estudos com intuito de elucidar essas questões. 

 
4. Referências  

Agrianual – 2014 Anuário Da Agricultura Brasileira, 19 ed. cana-de-açúcar. São 
Paulo: FNP Consultoria e Comércio. 

ADAMS, F.; MARTIN, J. B. Liming effects on nitrogen use and efficiency. HAUCK, R. 
D. (Ed.). Nitrogen in crop production. Madison: American Society of Agronomy, 
1984. p. 417-426. 
 
AJWA, H. A.; RICE, C. W.; SOTOMAYOR, D. Carbon and nitrogen mineralization in 
tallgrass prairie and agricultural soil profiles. Soil Science Society of America 
Journal, Madison, v. 62, n. 4, p. 942-951, 1998. 
 



���
�

AMADO, T. J. C.; MIELNICZUK, J.; AITA, C. Recomendação de adubação 
nitrogenada para o milho no RS e SC adaptada ao uso de culturas de cobertura do 
solo, sob plantio direto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 26, 
n. 1, p. 241-248, 2002. 
 
AMORIM, H. V.; LOPES, M. L. Tecnologia, sobre processamento de leveduras vivas, 
inativas e seus derivados: conceitos básicos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL 
SOBRE USO DA LEVEDURA NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL, 1., 2009, Campinas. 
Anais… Campinas: CBNA, 2009. p. 5-20. 
 
APPEL, T.; MENGEL, K. Importance of organic nitrogen fractions in sandy soils, 
obtained by electro-ultrafiltration or CaCl2 extraction, for nitrogen mineralization and 
nitrogen uptake of rape. Biology and Fertility of Soils, Heidelberg, v. 10, n. 2, p. 97-
101, 1990.  
 
AULAKH, M. S.; KHERA, T. S.; DORAN, J. W. Mineralization and denitrification in 
upland, nearly saturated and flooded subtropical soil. II. Effect of organic manures 
varying in N content and C:N ratio. Biology and Fertility of Soils, Heidelberg, v. 31, 
n. 2, p. 168-174, 2000. 
 
BECK, T. H. Die N-Mineralisierung von Böden im Laborversuch. Journal of Plant 
Nutrition and Soil Science, Weinheim, v. 146, n. 2, p. 243-252, 1983. 
 
BRASIL. Resolução CONAMA nº 375, de 29 de agosto de 2006. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 30 ago. 2006. 
Seção 1. p. 141-146. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=506>. Acesso em: 09 
abr. 2013. 
 
CARNEIRO, W. J. O.; SILVA, C. A.; MUNIZ, J. A.; SAVIAN, T. V. Mineralização de 
nitrogênio em latossolos adubados com resíduos orgânicos. Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 37, n. 3, p. 715-725, 2013. 
 
COGGER, C. G.; BARY, A. I.; SULLIVAN, D. M.; MYHRE, E. A. Biosolids processing 
effects on first and second year available nitrogen. Soil Science Society of America 
Journal, Madison, v. 68, n. 1, p. 162-167, 2004. 
 
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). Acompanhamento de 
safra brasileira: grãos, safra 2012/2013, quarto levantamento. Brasília, DF, jan. 
2013. 30 p. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB
8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conab.gov.br%2FOlalaCMS%2Fuploads%2Farq
uivos%2F13_01_09_17_44_20_boletim_graos_janeiro_2013.pdf&ei=1ayzVKjgGavd
sASB7YLQBQ&usg=AFQjCNFH6hFklC45bKlJsKb1F_iiHiWNvQ&sig2=KzD94y0yL70
H1d2obmDvUg&bvm=bv.83339334,d.cWc&cad=rja>. Acesso em: 09 jan. 2015. 
 



�	�
�

CONSTANTINIDES, M.; FOWNES, J. H. Nitrogen mineralization from leaves and 
litter of tropical plants: relationship to nitrogen, lignin and soluble polyphenol 
concentrations. Soil Biology & Biochemistry, Kidlington, v. 26, n. 1, p. 49-55, 1994. 
 
COOKSON, W. R.; CORNFORTH, I. S.; ROWARTH, J. S. Winter soil temperature 
(2–15 °C) effects on nitrogen transformations in clover green manure amended or 
unamended soils; a laboratory and field study. Soil Biology and Biochemistry, 
Kidlington, v. 34, n. 10, p. 1401-1415, 2002.   
 
CSONKA, L. N. Physiological and genetic responses of bacteria to osmotic stress. 
Microbiological Reviewes, Washington, DC, v. 52, n.1, p. 121-147, 1989. 
 
DA ROS, C. O.; AITA, C.; CERETTA, C. A.; FRIES, M. Lodo de esgoto: efeito 
imediato no milheto e residual na associação aveia-ervilhaca. Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 17, n. 2, p. 257-261, 1993. 
 
DE NEVE, S.; HOFMAN, G. Quantifying soil water effects on nitrogen mineralization 
from soil organic matter and from fresh crop residues. Biology and Fertility of Soils, 
Heidelberg, v. 35, n. 5, p. 379-386, 2002. 
 
DOEL, D. S.; HONEYCUTT, C. W.; HALTEMAN, W. A. Soil water effects on the use 
of heat units to predict crop residue carbon and nitrogen mineralization. Biology and 
Fertility of Soils, Heidelberg, v. 10, n. 2, p. 102-106, 1990. 
 
DUETE, R. R. C.; MURAOKA, T.; SILVA, E. C.; TRIVELIN, P. C. O.; AMBROSANO, 
E. J. Manejo da adubação nitrogenada e utilização do nitrogênio (15N) pelo milho 
em latossolo Vermelho. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 32, 
n. 1, p. 161-171, 2008. 
 
EZEQUIEL, J. M. B.; SAMPAIO, A. A. M.; SEIXAS, J. R. C.; OLIVEIRA, M. M. 
Balanço de nitrogênio e digestão total da proteína e da energia de rações contendo 
farelo de algodão, levedura de cana-de-açúcar ou uréia, em ovinos. Revista 
Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 29, n. 6, p. 2332-2337, 2000. 
 
FARINELLI, R.; LEMOS, L. B. Nitrogênio em cobertura na cultura do milho em 
preparo convencional e plantio direto consolidados. Pesquisa Agropecuária 
Tropical, Goiânia, v. 42, n. 1, p. 63-70, 2012. 
 
FOX, R. H.; MYERS, R. J. K.; VALLIS, I. The nitrogen mineralization rate of legume 
residues in soil as influenced by their polyphenol, lignin and nitrogen contents. Plant 
Soil, Dordrecht, v. 129, n. 2, p. 251–259, 1990. 
 
FRANZLUEBBERS, A. J. Microbial activity in response to water-filled pore space of 
variably eroded southern Piedmont soils. Applied Soil Ecology, Amsterdam, v. 11, 
n. 1, p. 91-101, 1999. 
 



�
�
�

GRIFFIN, D. M. Water potential as a selective factor in the microbial ecology of soils. 
In: ELLIOT, L. F. et al. (Ed.). Water potential relations in soil microbiology. 
Madison: SSSA, 1981. p. 141-151. 
 
HAYNES, R. J. The decomposition process: mineralization, immobilization, humus 
formation, and degradation. In: HAYNES, R. J. (Ed.). Mineral nitrogen in the plant-
soil system. Orlando: Academic Press, 1986. p. 52-126.  
 
ICONTECH. Sangria de levedura. [S.l.], 2013. Disponível em: 
<http://www.iconsa.com.br/hotsite/index.swf 18/05>. Acesso em: 12 maio 2013. 
 
KESSEL, J. S.; REEVES, J. B. Nitrogen Mineralization potential of dairy manures 
and its relationship to composition. Bioligy and Fertility of Soils, Heidelberg, v. 36, 
n. 2, p. 118-123, 2002. 
 
KIEHL, E. J. Fertilizantes orgânicos. São Paulo: Agronômica Ceres, 1985. 492 p. 
 
KUMAR, K.; GOH, K. M. Nitrogen release from crop residues and organic 
amendments as affected by biochemical composition. Communications in Soil 
Science and Plant Analysis, Philadelphia, v. 34, n. 17-18, p. 2441-2460, 2003. 
 
LANDELL FILHO, L. C. et al. Utilização da levedura de centrifugação da vinhaça 
(Saccharomyces cerevisiae) como fonte protéica para leitões na fase inicial (10 a 
30kg de peso vivo). Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 23, p. 283-
291, 1994. 
 
LARA CABEZAS, W. A. R.; ALVES, B. J. R.; URQUIAGA, S.; SANTANA, D. G. de. 
Influência da cultura antecessora e da adubação nitrogenada na produtividade de 
milho em sistema plantio direto e solo preparado. Ciência Rural, Santa Maria, v. 34, 
n. 4, p. 1005-1013, 2004.  
 
LINN, D. M.; DORAN, J. W. Effect of water-filled pore space on carbon dioxide and 
nitrous oxide production in tilled and nontilled soils. Soil Science Society of 
America Journal, Madison, v. 48, n. 6, p. 1267-1272, 1984.  
 
MAGDOFF, F. R.; AMADON, J. F. Nitrogen availability from sewage sludge. Journal 
of Environmental Quality, Madison, v. 9, n. 3, p. 451-455, 1980. 
 
MALAVOLTA, E. Manual de nutrição mineral de plantas. Piracicaba: Ceres, 2006. 
631 p. 
 
MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. 2. ed. San Diego, CA: 
Academic Press, 1995. 889 p. 
 
MATA, J. F.; SILVA, J. C. da; RIBEIRO, J. F.; AFFÉRRI, F. S.; VIEIRA, L. M. 
Produção de milho híbrido sob doses de esterco bovino. Pesquisa Aplicada & 
Agrotecnologia, Guarapuava, v. 3, n. 3, p. 125-134, 2010.  
 



���
�

MELILLO, J. M.; ABER, J. D.; MURATORE, J. F. Nitrogen and lignin control of 
hardwood leaf litter decomposition dynamics. Ecology, Washington, DC, v. 63, n. 3, 
p. 621-626, 1982. 
 
MELO, W. J.; MARQUES, M. O.; SANTIAGO, G.; CHELLI, R. A.; LEITE, S. A. S. 
Efeito de doses crescentes de lodo de esgoto sobre frações da matéria orgânica e 
CTC de um Latossolo cultivado com cana-de-açúcar. Revista Brasileira de Ciência 
do Solo, Viçosa, MG, v. 18, p. 449-455, 1994. 
 
MIKKELSEN, R. L. Benecial use of swine by-products: opportunities for the future. In: 
POWER, J. F.; DICK, W. A. (Ed.). Land application of agricultural, industrial and 
municipal by-products. Madison: Soil Sci. Soc. of Am. Inc., 2000. p. 451-480. 
 
MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O. Microbiologia e bioquímica do solo. Lavras: 
UFLA, 2006. 729 p. 
 
MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O. Microbiologia e bioquímica do Solo. 2006. 
2. ed. Lavras: Editora UFLA. 729 p. 
 
MOREIRA, I.; MARCOS JUNIOR, M.; FURLAN, A. C.; PATRICIO, V. M. I.; 
OLIVEIRA, G. C. de. Uso da levedura seca por “spray-dry” como fonte de proteína 
para suínos em crescimento e terminação. Revista Brasileira de Zootecnia, 
Viçosa, MG, v. 31, n. 2, p. 962-969, 2002. Suplemento. 
 
NASCIMENTO, C. W. A.; BARROS, D. A. S.; MELO, E. E. C.; OLIVEIRA, A. B. 
Alterações químicas em solos e crescimento de milho e feijoeiro após aplicação de 
lodo de esgoto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 28, n. 2, p. 
385-392, 2004. 
 
NYBORG, M.; HOYT, P. B. Effects of soil acidity and liming on mineralization of soil 
nitrogen. Canadian Journal of Soil Science, Ottawa, v. 58, n. 1, p. 331-338, 1978. 
 
PALM, C. A.; SANCHEZ, P. A. Nitrogen release from the leaves of some tropical 
legumes as affected by their lignin and polyphenolic contents. Soil Biology & 
Biochemistry, Kidlington, v. 23, n. 1, p. 83-88, 1991. 
 
PAUL, E. A.; CLARK, F. E. Soil microbiology and biochemistry. San Diego: 
Academic Press, 1989. 273 p. 
 
POGGIANI, F.; GUEDES, M. C.; BENEDETTI, V. Aplicabilidade de biossólido em 
plantações florestais: I. Reflexo no ciclo dos nutrientes. In: BETTIOL, W.; 
CAMARGO, O. A. Impacto ambiental do uso agrícola do lodo de esgoto. 
Jaguariúna: EMBRAPA Meio Ambiente, 2000. p. 163-178. 
 
RAIJ, B. van. Fertilidade do solo e manejo de nutrientes. Piracicaba: IPNI, 2011. 
420 p. 
 



���
�

ROWELL, D. M.; PRESCOTT, C. E.; PRESTON, C. M. Decomposition and nitrogen 
mineralization from biosolids and other organic materials: relationship with initial 
chemistry. Journal of Environmental Quality, Madison, v. 30, n. 4, p. 1401–1410, 
2001. 
 
SAHRAWAT, K. L. Factors affecting nitrification in soil. Communications in Soil 
Science and Plant Analysis, Philadelphia, v. 39, n. 9-10, p.1436-1446, 2008. 
 
SAMPAIO, E. V. S. B.; SALCEDO, I. H. Mineralização e absorção por milheto do 
nitrogênio do solo, da palha de milho-(15N) e da uréia-(15N). Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 17, p. 423-429, 1993. 
 
SANTOS, G. D. Perspectivas brasileira e mundial da produção de leveduras. In: 
CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE USO DA LEVEDURA NA ALIMENTAÇÃO 
ANIMAL, 1., 2009, Campinas. Anais... Campinas: CBNA, 2009. p. 1-4. 
 
SANTOS, J. F. dos; GRANGEIRO, J. I. T; OLIVEIRA, M. E. C. de; BEZERRA, S. A; 
ALMEIDA SANTOS, M. C. C. do. Adubação orgânica na cultura do milho no brejo 
paraibano. Engenharia Ambiental, Espírito Santo do Pinhal, v. 6, n. 2, p. 209-216, 
2009. 
 
SCHJONNING, P.; THOMSEN, I. K.; MOLDRUP, P.; CHRISTENSEN, B. T. Linking 
soil microbial activity to water-and air-phase contents and diffusivities. Soil Science 
Society of America Journal, Madison, v. 67, n. 1, p. 156-165, 2003. 
 
SEIDEL, E. P.; GONÇALVES JUNIOR, A. C.; VANIN; J. P.; STREY, L.; 
SCHWANTES, D.; NACKE, H. Aplicação de dejetos de suínos na cultura do milho 
cultivado em sistema de plantio direto. Acta Scientiarum Technology, Maringá, v. 
32, n. 2, p. 113- 117, 2010. 
 
SENEVIRATNE, G.; VAN HOLM, L. H. J.; KULASOORIYA, S. A. Quality of different 
mulch materials and their decomposition and N release under low moisture 
regimes. Biology and Fertility of Soils, Heidelberg, v. 26, n. 2, p. 136-140, 1998.  
 
SHAH, Z.; ADAMST, W. A; HAVEN, C. D. V. Composition and activity of the 
microbial population in an acidic upland soil and effects of liming. Soil Biology and 
Biochemistry, Kidlington v. 22, n. 2, p. 257-263, 1990. 
 
SILVA, C. A. Uso de resíduos orgânicos na agricultura. In: SANTOS, G. A.; SILVA, L. 
S.; CANELLAS, L. P.; CAMARGO, F. A. O. Fundamentos da matéria orgânica do 
solo: ecossistemas tropicais e subtropicais. Porto Alegre: Metrópole, 2008. p. 597-
613. 
 
SIMS, J. T. Nitrogen transformations in a poultry manure amended soil: Temperature 
and moisture effects. Journal of Environmental Quality, Madison, v. 15, n. 1, p. 59-
63, 1986. 
 



��
�

STANFORD, G.; SMITH, S. J. Nitrogen mineralization potentials of soil. Soil Science 
Society of American Journal, Madison, v. 36, n. 3, p. 465-471, 1972. 
 
STARK, J. M.; FIRESTONE, M. K. Mechanisms for soil moisture effects on activity of 
nitrifying bacteria. Applied and Environmental Microbiology, Washington, DC, v. 
61, n. 1, p. 218-221, 1995. 
 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 
TRINSOUTROT, I.; RECOUS, S.; BENTZ, B.; LINERES, M.; CHENEBY, 
D.; NICOLARDOT, B. Biochemical quality of crop residues and carbon and nitrogen 
mineralization kinetics under nonlimiting nitrogen conditions. Soil Science Society 
of America Journal, Madison, v. 64, n. 3, p. 918-926, 2000.  
 
VALADARES FILHO, S. C.; MACHADO, P. A. S.; CHIZZOTTI, M. L.; AMARAL, H. 
F.; MAGALHÃES, K. A.; ROCHA JUNIOR, V. R.; CAPPELLE, E. R. Tabelas 
brasileiras de composição de alimentos para bovinos – CQBAL 3.0. Viçosa: 
Universidade Federal de Viçosa, 2010. 502 p. 
 
VELOSO, M. E. da C.; DUARTE, S. N.; DOURADO NETO, D.; MIRANDA, J. H.; 
SILVA, E. C. da; SOUSA, V. F. de. Doses de nitrogênio na cultura do milho, em 
solos de várzea, sob sistema de drenagem subterrânea. Revista Brasileira de 
Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 5, n. 3, p. 382-394, 2006. 
 
VIGIL, M. F; KESSEL, D. E. Rate of nitrogen mineralization from incorporated crop 
residues as influenced by temperature. Soil Science Society of America Journal, 
Madison, v. 59, n. 6, p. 1636–1644, 1995.  
 
WHALEN, J. K.; CHANG, C.; OLSON, B. M. Nitrogen and phosphorus mineralization 
potentials of soils receiving repeated annual cattle manure applications. Biology and 
Fertility of Soils, Heidelberg, v. 34, n. 5, p. 334-341, 2001.  
 
ZARABI, M; JALALI, M. Nitrogen mineralization in two calcareous soils treated with 
raw organic amendments. Clean Technologies and Environmental Policy, 
Heidelberg, v. 15, n. 2, p. 317-331, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



���
�

 

CAPÍTULO 2 - Efeito da umidade e do pH do solo sobre a mineralização de N 

de diferentes resíduos orgânicas 

RESUMO – A mineralização de N de fontes orgânicas é controlada pelo 

ambiente do solo e pela composição química dos nutrientes. Para entender quanto 

esses fatores podem influenciar nesse processo foi realizado um experimentos de 

incubação em condições de laboratório com o objetivo avaliar os efeitos da umidade 

e da correção da acidez do solo sobre a mineralização de N de resíduos 

orgânicas.O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 5 x 3 x 2, com três repetições e 10 períodos de amostragem. Portanto, foram 

instaladas 900 unidades experimentais para permitir amostragem destrutiva no final 

de cada período. Os tratamentos foram constituídos de quatro resíduos orgânicos 

(EB, EG, LSIC e BS) e controle (solo), três níveis de umidades do solo (15, 45 e 

85% da máxima capacidade de retenção de água do solo) e duas condições de 

correção da saturação por bases do solo (sem correção e corrigida para atingir uma 

saturação por bases de 70%). A cinética de liberação de N para as diferentes fontes 

de N foram determinadas medindo conteúdo amônio e nitrato periodicamente ao 

longo de 16 semanas. As frações de mineralização do N orgânico dos resíduos 

(FNmin), foram maior na ordem: LISC (18-80%) > EG (27-70%) > EC (12-51%) > LE 

(5-26%). O aumento da umidade do solo aumentou a mineralização do N tanto nos 

solos corrigidos como nos não corrigidos para todos os resíduos. A correção do solo 

proporcionou maior mineralização e nitrificação em todas as umidades para todos os 

resíduos. Os resultados indicam que a umidade e o pH do solo influencian na 

disponibilidade de N dos materiais orgânicos de forma diferente dependendo da 

fonte de N. 

 

Palavras-chave: Mineralização de N, levedura seca inativa da cana, esterco de 

galinha, esterco de curral, adubação orgânica.  
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Introdução 

 

A utilização de resíduos de origem animal, vegetal, urbana e agroindustrial 

como fertilizante proporciona a reciclagem dos nutrientes presentes nesses 

resíduos, além de promover melhorias na fertilidade e nos atributos físicos do solo. 

Dentre os resíduos orgânicos mais utilizados na agricultura destacam-se nesse 

estudo esterco de bovino em confinamento, esterco de galinha, biossólido e 

levedura seca inativa da cana-de-açúcar, devido a grande quantidade produzida 

desses resíduos e a variabilidade na sua composição química. 

Vale ressaltar que existem alguns entraves para a utilização desses materiais 

na agricultura e um deles é conhecer a dinâmica de mineralização dos nutrientes, 

em especial o N, devido sua importância para as plantas e suas diversas formas 

encontradas no solo. Essa informação possibilita a aplicação racional de adubos 

orgânicos, pois permite coincidir o período de maior mineralização de N com a 

época de maior demanda de N pela cultura, além de eliminar aplicações 

desnecessárias. Dessa forma, haverá aumento na produtividade e evitará gastos 

dispensáveis, e, consequentemente a perda do N inorgânico na forma de nitrato 

será diminuída. 

A mineralização de N varia entre os diferentes materiais orgânicos, isso que é 

atribuída à composição química desses materiais (KUMAR; GOH, 2003; CARNEIRO 

et al., 2013), e, a fatores abióticos associados aos solos, onde esses materiais são 

aplicados (WHALEN; CHANG; OLSON, 2001; COOKSON; CONFORTH; 

ROWARTH, 2002; AGEHARA; WARNCKE, 2005). 

A umidade e o pH do solo estão entre os principais fatores ambientais que 

afetam a disponibilidade de N a partir de resíduos orgânicas de nitrogênio, uma vez 

que a umidade regula a difusão de oxigênio no solo (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006), 

além, de interferir na atividade microbiana, na difusão de substratos solúveis 

(GRIFFIN, 1981; SCHJONNING et al, 2003), na mobilidade microbiana (KILLHAM et 

al., 1993), e no potencial osmótico intracelular (CSONKA, 1989; STARK; 

FIRESTONE, 1995). O pH também afeta a atividade de microrganismos, cujo 

trabalho é a degradação da matéria orgânica para libertar nutrientes (HAYNES, 
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1986). Segundo Sahrawar (2008) a principal ação do pH é influenciar nas 

transformações do N no solo para forma de N-NO3
- mais utilizável pelas plantas, de 

acordo com o mesmo autor, a nitrificação é favorecida na faixa de pH de 5,5 a 10. 

Diversos estudos vêm sendo realizados visando elucidar questões 

relacionadas à dinâmica de mineralização do N de resíduos orgânicos. Contudo, os 

trabalhos publicados no Brasil, até o momento, não se concentraram em aspectos 

relacionados à interação entre fonte de N e ambiente do solo, uma vez que a 

umidade e pH do solo influenciam a disponibilidade de N dos resíduos orgânicas e 

essa influencia depende da composição química desses resíduos.  

Diante do exposto, objetivou-se avaliar os efeitos da umidade e da correção da 

acidez do solo sobre a mineralização de N de resíduos orgânicas. 

 

Material e Métodos  

 

O experimento foi desenvolvido em condições controladas de temperatura e 

luminosidade no laboratório do Departamento de Solos e Adubos da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” no Câmpus de Jaboticabal.  

Utilizou-se amostras de um Latossolo Vermelho Distrófico textura média da 

região de Jaboticabal-SP coletadas da camada superficial (0-20 cm de 

profundidade). Após a coleta as amostras foram secas ao ar, passadas em peneira 

com 6 mm de abertura de malha e armazenadas. Antecedendo a implantação do 

experimento foram realizadas análises para fins de fertilidade de acordo com 

métodos descritos por RAIJ et al. (2001) e análises físicas do solo (EMBRAPA, 

1997), tais resultados estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Atributos químicos e físicos do solo.  

Profundidade pH(CaCl2)  MO P(resina) K Ca Mg H+Al CTC V 

cm  g dm-3 mg dm-3  --------- mmolc dm-3 ---------- % 

0 – 20 

4,1 23 4 0,4 7 3 58 68,4 15 

Areia Silte Argila Densidade 

--------------------------------------g kg-1-------------------------------- g cm-3 

260 70 710 1,265 
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Os resíduos orgânicos utilizados foram levedura seca inativa da cana-de-

açúcar (LSIC), esterco de bovino em confinamento (EB), esterco de galinha (EG) e 

biossólido (BS). A caracterização incluiu os atributos: carbono total; nitrogênio total e 

inorgânico segundo métodos descritos por Alcarde (2009); liginina (ROBERTSON; 

VAN SOEST, 1981) e polifenóis (MAKKAR et al., 1993). (Tabela 2). Para a 

realização dessa caracterização cada fonte orgânica foi seca em estufa com 

circulação forçada de ar a 50ºC durante 72 horas, moídas e passadas em peneira 

com malha de 2 mm, exceto a LSIC, pois esse resíduo se apresentava em forma de 

pó. 

 

Tabela 2. Características químicas dos resíduos orgânicos utilizados nesse estudo.  

Resíduo C total N total Lignina Polifenóis Lignina/N Relação C/N N-NH4
+ N-NO3

- 

 ------------- g kg-1------------- *   -------- mg kg-1------- 

Esterco de galinha 335 31,1 59,9 4,8 1,9 10,8 1227,3 238,3 

Levedura 486 60,6 11,3 10,1 0,2 8,0 183,2 51,1 

Esterco de curral 173 12,7 60,8 0,93 4,8 13,6 73,8 46,6 

Lodo de esgoto 326 45,2 234,5 2,13 5,4 7,2 1872,8 256,9 

*equivalente grama de ácido tânico/kg matéria seca 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 

x 3 x 2, com três repetições e 10 períodos de amostragem. Portanto, foram 

instaladas 900 unidades experimentais para permitir amostragem destrutiva no final 

de cada período. Os tratamentos foram constituídos de quatro resíduos orgânicos 

(EB, EG, LSIC e BS) e controle (solo), três níveis de umidades do solo (15, 45 e 

85% da máxima capacidade de retenção de água do solo) e duas condições de 

correção da saturação por bases do solo (sem correção e corrigida para atingir uma 

saturação por bases de 70%).  

A máxima capacidade de retenção de água do solo (CRA) foi estabelecida 

como a água retida a 60 cm de coluna d´água de tensão. 

As unidades experimentais que tiveram a saturação por bases corrigidas 

receberam calcário com teor de 12% MgO e 50% CaO (PRNT 95%) e foram 

incubados por 30 dias com umidade do solo a 80% de CRA de forma a possibilitar  

as reações de neutralização e reestabelecimento da microbiota. As unidades 
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experimentais que não receberam o calcário também tiveram a sua umidade 

elevada a 80% da CRA do solo a fim de restabelecer a microbiota do solo. 

As doses dos resíduos a serem aplicadas foram calculadas para fornecer 

quantidades iguais a 100 mg disponível N kg-1 de solo usando a equação. 

N disponível = Ni + ƒNo 

Em que: Ni é o N inorgânico (N-NH4
+ + N-NO3

-), No representa o N orgânico (N 

total - N inorgânico) e ƒ representa a proporção da fração orgânica de N prevista 

para ser mineralizado durante a incubação (GRIFFIN; HONEYCUTT, 2000). O 

calculo de ƒ foi realizado de acordo com Griffin e Honeycutt (2000), para isso foi 

realizado um pré-experimento de incubação de duas semanas, em que o solo 

utilizado foi o mesmo do presente estudo e a umidade do solo foi mantida a 80% da 

capacidade de retenção de água (CRA), o coeficiente foi calculado a partir do N 

mineralizado nesse período. Coeficiente ƒ de 0,41; 0,35; 0,28 e 0,21 para a EG, 

LISC, EB e BS respectivamente, com base no pré-experimentos. As quantidades 

dos resíduos adicionadas em cada parcela experimental foram 263, 243, 349 e 404 

mg kg-1, respectivamente para EG, LISC, EB e BS. 

 As unidades experimentais foram constituídas de recipientes plásticos com 

tampa, com capacidade de 180 mL, contendo a mistura de 150g de solo e seus 

respectivos tratamentos.  

A incubação foi realizada em ambiente controlado com temperatura constante 

de 25ºC, com variação média de ± 2 ºC, e ausência de luminosidade. A umidade das 

unidades experimentais foi corrigida com água destilada de acordo com cada 

tratamento por meio de pesagens semanais e a oxigenação ocorreu por meio de 

cinco furos na tampa equidistantes.  

Os resíduos orgânicos foram misturados ao solo antes de serem condicionados 

nos recipientes. Para facilitar a distribuição uniforme dos materiais orgânicos no 

solo, o EG, EC e LE foram moídos para obter partículas de diâmetro inferior ou igual 

a 0,5 mm antes da utilização. Uma vez que LISC é originalmente em pó, não houve 

a necessidade de moagem. 

Os teores de N mineral do solo (N-NH4
+ e N-NO2

- + N-NO3
-) foram 

determinados logo após a incubação dos tratamentos (tempo 0) e nas semanas 1, 2, 

3, 4, 6, 8, 10, 12 e 16 após o início da incubação em todos os tratamentos. Para 
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extração do N mineral foi adicionado 5 cm3 do solo úmido homogeneizado em 50 mL 

de KCl 1 mol L-1 e posterior agitação durante 60 minutos em agitador mecânico 

horizontal. Após a agitação, a solução permaneceu em repouso por 30 minutos, 

sendo então retirada uma alíquota de 25 mL do sobrenadante, na qual foi 

acrescentado 0,2 g de MgO para determinação do N amoniacal (N-NH4
+) em 

destilador de arraste de vapor do tipo semimicro Kjeldhal. Após o resfriamento da 

amostra, foi adicionado 0,2 g de Liga de Devarda, para nova destilação e 

determinação do N nítrico (N-NO2
- + N-NO3

-) (CANTARELLA; TRIVELIN, 2001).  

Para o cálculo do N mineralizado acumulado considerou-se: Nmin (mg/kg) = N 

mineral no solo tratado - N mineral no solo controle. 

Os dados acumulados de N mineralizado nos dez períodos de incubação foram 

ajustados ao modelo proposto por Stanford e Smith (1972), descrito pela equação 

exponencial de primeira ordem, Nmin = No (1-e-kt), em que: Nmin é o N mineralizado 

no tempo t; N0 é o N potencialmente mineralizável, ou seja, é a fração do N orgânico 

susceptível à mineralização; k é a taxa de mineralização.  

As frações de mineralização do N orgânico dos resíduos (FNmin) foram 

calculadas pela fórmula: FNmin (%) = Nmin x 100/ N aplicado via resíduo, onde: 

Nmin referem-se às quantidades de N mineral acumuladas em 16 semanas de 

incubação. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância. Os dados das 

variáveis qualitativas que apresentaram diferença significativa foram comparados 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Já nos dados quantitativos foram 

realizadas análises de regressão. As análises foram realizadas empregando-se o 

programa estatístico AgroEstat (BARBOSA; MALDONADO JÚNIOR, 2011). 

 

Resultados e Discussão  

 

Efeito do pH e da umidade do solo na mineralização de N 

 

Os resultados relativos à mineralização acumulada de N (Nmin) indicaram 

que houve efeito significativo isolado dos resíduos, umidade e correção do solo, 

além disso, ocorreu interação significativa entre esses fatores (Tabela 3), ajustando-
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se ao modelo exponencial de primeira ordem, exceto para os dados referentes à 

aplicação de esterco de galinha em solo que a acidez não foi corrigida em todas as 

umidades (Figura 1).   

 

Tabela 3. Análise de variância para efeitos principais e interações. 

Causa 
de 

variação 

Semanas 
0 1 2 3 4 6 8 10 12 16 

Teste F 
Resíduos 

(R) 1647,6** 1709,1** 7263,1** 2638,9** 1825,6** 1855,9** 641,6** 2872,5** 1454,4** 1083,5** 

Umidade 
(U) 

2235,9** 3898,1** 8420,8** 6518,7** 6613,3** 6328,1** 1403,2** 12675,1** 6823,8** 6905,9** 

Correção 
de V% 

(V) 
71,4** 596,9** 2281,7** 2005,1** 1943,4** 1934,2** 569,5** 7816,5** 3049,7** 4303,3** 

Interação 
RxU 62,9** 195,2** 553,0** 90,4** 62,4** 132,3** 45,9** 221,4** 155,5** 113,9** 

Interação 
RxV 120,5** 115,7** 191,1** 227,8** 210,7** 134,0** 121,4** 512,4** 211,2** 118,3** 

Interação 
UxV 

17,2** 2,59NS 475,8** 7,54** 76,3** 100,6** 118,9** 498,1** 113,2** 331,0** 

Interação 
RxUxV 45,8** 45,9** 56,2** 35,9** 38,1** 107,2** 50,9** 259,3 136,3** 124,8** 

CV (%) 3,8 3,6 2,2 2,0 2,9 2,6 4,5 2,0 2,6 2,7 
Média  33,9 58,9 73,8 78,63 86,2 86,7 80,0 91,1 93,4 93,1 

 

Em relação à mineralização do Nmin, verificou-se, em todos os tratamentos, 

uma fase de rápida mineralização ocorreu nas duas primeiras semanas de 

incubação, seguida de outra mais lenta que se deu até a quarta semana de 

incubação e posteriormente a fase de estabilização. Isso indica que o N orgânico 

dos resíduos é composto principalmente de formas instáveis que são facilmente 

mineralizadas e formas estáveis que são mais resistentes à mineralização (WANG et 

al., 2003; RHODEN et al., 2006), Outro fato que pode explicar esses resultados é 

que as amostras de solo utilizadas foram deformadas, resultando na destruição dos 

agregados e aeração do solo, assim estimulando a atividade microbiana nas duas 

primeiras semanas (MENGEL, 1996; DRURY et al., 2006). Resultados semelhantes 

foram descritos por Griffin e Honeycutt, (2000); Boeira et al. (2002); Agehara; 

Warncke (2005); Carneiro et al. (2013). 
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Figura 1. Mineralização acumulada de N dos resíduos orgânicos incubados durante 
16 semanas. 
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De acordo com os resultados das frações de mineralização do N orgânico dos 

resíduos, verificou-se, que 32, 57 e 70% do N adicionado ao solo corrigido via EG 

foram transformados em N-inorgânico nos tratamentos que receberam 15%, 45% e 

85% de CRA, respectivamente. Para esse mesmo resíduo em solos não corrigidos, 

os valores para FNmin foram de 27, 44 e 38% nos tratamentos que receberam 15%, 

45% e 85% de CRA, respectivamente.  

As FNmin observadas nos solos corrigidos incubados com LSIC, foram de 35, 

52 e 80% nos tratamentos que receberam 15%, 45% e 85% de CRA, 

respectivamente. Nos solos não corrigidos que receberam LISC, verificaram-se, 

valores de 18, 38 e 64 % nos tratamentos que receberam 15%, 45% e 85% de CRA, 

respectivamente. 

Para o EB, verificou-se, que 21, 30 e 51% do N orgânico adicionado ao solo 

corrigido foram transformados em N-inorgânico nos tratamentos que receberam 

15%, 45% e 85% de CRA, respectivamente. Nos solos não corrigidos que 

receberam EB, observou-se valores de FNmin de 12, 24 e 33% nos tratamentos que 

receberam 15%, 45% e 85% de CRA, respectivamente.  

Observando os resultados da mineralização de N referente a BS, nota-se, que 

10, 24 e 26% do N orgânico adicionado ao solo corrigido foram transformados em N-

inorgânico nos tratamentos que receberam 15%, 45% e 85% de CRA, 

respectivamente. Nos solos não corrigidos para esse mesmo resíduo, os valores 

para FNnim foram de 5, 15 e 23% nos tratamentos que receberam 15%, 45% e 85% 

de CRA, respectivamente.  

Analisando os dados apresentados, observou-se que o Nmin, N0, e FNnim 

variaram entre os tratamentos, indicando que a mineralização nesse estudo foi 

influenciada pela correção da acidez e umidade do solo, e pelos resíduos orgânicos 

incubados. 

Observando o comportamento de cada resíduo, nota-se que nos solos 

corrigidos os maiores valores de No e FNmin foram encontrados na LISC, seguidos 

de EG, EB e BS. Esse comportamento pode ser explicado pela composição química 

desses resíduos (Tabela 2).  

Ao analisar os resíduos orgânicos separadamente, verifica-se que os maiores 

valores de No e FNmin foram encontrados na LISC, seguidos de EG, EB e BS. Esse 
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comportamento pode ser explicado pela composição química desses resíduos 

(Tabela 2).  A análise dos dados apresentados nessa tabela, pode-se supor que o 

No e FNmin foram regulado pela relação C/N, pois, notou-se que os valores desses 

parâmetros aumentaram à medida que a C/N diminui. Esses dados confirmam a 

hipótese levantada por Trinsoutrot et al (2000); Rowell et al (2001); Agehara; 

Warncke (2005) de que a relação C/N é excelente indicador para predizer a 

disponibilidade de N de fontes orgânicas. 

Portanto, os valores obtidos nos tratamentos incubados com LISC 

apresentaram maiores valores de N0 e FNmin porque apresentaram baixa relação 

C/N, maior teor de N total, menor relação lignina/N (Tabela 2).  Além do que, a maior 

parte do N total presente nesse resíduo se encontra na forma de aminoácidos 

(EZEQUIEL et al., 2000), que é aparentemente mais fácil de ser mineralizado.  

O EG apresentou valores de Nnim maiores que todos os resíduos em todos 

os tratamentos, exceto na umidade 85% de CRA no solo corrigido, principalmente 

nas primeiras semanas. Isso se explica pela presença de ácido úrico no resíduo, o 

qual está prontamente disponível (QAFOKU et al., 2001). 

Apesar do baixo teor de N total e alto valor da relação lignina, notou-se que o 

EB, obteve valores consideráveis de Nmin, N0 e FNmin. Esse resultado se explica 

pelo menor valor de polifenóis (Tabela 2), quando comparado a outros resíduos. 

Pois, estudos mais recentes têm sugerido que os teores de polifenóis, de lignina, e 

suas relações com o N total da fonte orgânica, podem ser melhores indicadores do 

potencial de mineralização de N para alguns resíduos orgânicos (PALM et al., 2001; 

VANLAUWE et al. 2005), como no caso do EB utilizado nesse estudo. 

Quando se compara os teores de N total dos resíduos, observa-se que o BS 

possui o segundo maior valor ficando atrás somente da LISC, porém a taxa de 

FNmin foi baixa comparado com os demais resíduos, fato esse que pode ser 

explicado pelo alto teor de lignina encontrado nesse resíduo e sua relação com N 

(Tabela 2), uma vez que a lignina está negativamente correlacionada com a taxa de 

mineralização, devido sua recalcitrância (MELILLO et al, 1982; KUMAR; GOH, 

2003). 

Observou-se que ocorreu incremento de Nmin com a calagem para todos os 

resíduos e em todas as umidades. Esse resultado pode ser explicado pelo aumento 
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do pH(CaCl2), que passou de 4,7 para 5,8 com a calagem. O pH do solo afeta a 

mineralização, pois age como importante regulador da atividade microbiana 

(HAYNES, 1986) e da composição da população microbiana (PAUL; CLARK, 1996). 

Haynes (1986) também afirma que a mineralização é maior em pH próximos a 

neutralidade e consequentemente limitado em solos ácidos.  Resultados 

semelhantes foram encontrados por Silva, Vale e Guilherme (1994), estudando o 

efeito da calagem em sete solos de Minas Gerais, verificaram que a mineralização 

de N foi maior nos tratamentos que receberam calagem para seis solos dos sete 

estudados. 

Os dados referentes às variáveis analisadas demonstra que a influencia da 

umidade do solo é um fator que afeta diretamente a mineralização do N, pois o 

aumento da umidade do solo promoveu o incremento de Nmin, N0 e FNmin em todos 

os tratamentos, esse efeito ainda é mais evidenciado quando se compara a menor 

umidade (15%) com as demais (45% e 85%).  A principal hipótese também 

levantada por Moreira e Siqueira (2006) é que a umidade regula a difusão de 

oxigênio no solo e afeta na movimentação dos microrganismos. Segundo esses 

autores a atividade microbiana aeróbia máxima ocorre entre 50 e 70% de 

CRA. Porém, outros estudos sugeriram que o intervalo pode ser de 50 a 100% de 

CRA (GONÇALVES; CARLYLE, 1994). 

Adicionalmente, a baixa mineralização em 15% de CRA pode ser explicada 

por um declínio na atividade microbiana resultante da difusão limitada de substratos 

solúveis para microrganismos (SCHJONNING et al, 2003), pela mobilidade 

microbiana reduzida, que limita o acesso aos substratos (Moreira e Siqueira, 2006).  

Esses resultados afirmam a elevada contribuição da umidade e do pH do solo na 

mineralização do N, mostrando que esses fatores devem ser considerados para 

estimativa de N fornecido as culturas durante o crescimento. 

  

Efeito do pH e da umidade do solo na nitrificação 

 

Analisando a influência da calagem nos teores de N-NO3
-, notou-se que nos 

tratamentos que não receberam calagem não houve efeito significativo (p<0,01), 

com baixa taxa de nitrificação durante o período de incubação, exceto para o EB, 
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cujos dados foram ajustados à equação exponencial de primeira ordem (Figura 2). 

Os solos corrigidos apresentaram valores significativos (p<0,01), apresentando 

resultados que seguiram um comportamento de maior nitrificação nas três primeiras 

semanas, seguido de uma baixa nitrificação até estabilização, fato que promoveu 

ajuste dos dados à equação exponencial de primeira ordem, exceto para as 15% e 

45% da capacidade de retenção de água para o BS (Figura 2). 

Quando se compara os dados da umidade de 15% capacidade de retenção 

de água nos solos corrigidos com os que não receberam calagem, verifica-se que 

não houve efeito significativo para os teores N-NO3
-. Verificou-se que mesmo com a 

acidez do solo corrigida não houve nitrificação, esse resultado pode ser explicado 

pela a baixa umidade do solo a qual inibe a atividade das bactérias nitrificantes pela 

redução da difusão de substrato (N-NH4
+) (SAHRAWAT, 2008). 

Analisando os resultados das umidades de 45% e 85% da CRA, notou-se que 

houve diferença significativa para os teores N-NO3
- (p<0,01), para os solos 

corrigidos em relação aos que não receberam calagem. Ao fim da incubação os 

teores de nitrato para os tratamentos de 45% da CRA foram de 7,1 (EG), 9,2 (LISC), 

116,1 (EC) e 7,06 (LE) para os solos que não receberam calagem e 163,4 (EG), 

155,7 (LISC), 128,4 (EC) e 79,3 (LE) para os solos com acidez corrigida. Para 

umidade de 85% da CRA foram de 5,0 (EG), 13,8 (LISC), 156,2 (EC) e 8,35 (LE) 

para os solos que não receberam calagem e 207,9 (EG), 199,7 (LISC), 184,3 (EC) e 

115,7 (LE) para os solos com acidez corrigida. 
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Figura 2. Teores de N-NO3

- acumulados no solo a partir da mineralização de 
resíduos orgânicos incubados durante 16 semanas.  
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De modo geral, observou-se que os solos que não receberam calagem 

apresentam valores de nitratos inferiores aos dos solos corrigidos. Esse resultado 

pode ser explicado pelo baixo pH natural do solo (Tabela 1), uma vez que o pH do 

solo é um dos principais fatores que regulam o processo de nitrificação em solos. A 

nitrificação ocorre no solo a um pH variando entre 5,5 e 10,0, com ponto máxima a 

cerca de 8,5 (SAHRAWAT, 2008). Toda essa influência do pH do solo na nitrificação 

é atribuída a baixa ou inexistente atividade das bactérias nitrificantes (Nitrosomonas 

e Nitrobacter), em solos ácidos (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).  

Estudo anterior realizado por Kyveryga et al. (2004), também mostra a 

influencia do pH do solo na nitrificação. Os autores verificaram a nitrificação de 

amônio em solos com pH distintos e obtiveram 89% de nitrificação do N do 

fertilizante em solos com pH maior que 7,5 e 39% de nitrificação do N do fertilizante 

em solos com pH inferior a 6,0. Da mesma forma, Sahrawat, Keeney, e 

Adams (1985) observaram que não ocorreu nitrificação em pH natural do solo (<5,0), 

e, que após a calagem desses solos houve o aumento de pH e iniciou nitrificação 

em todos os seis solos utilizados de Wisconsin (EUA). Os resultados mostrados e 

discutidos apoiam à conclusão geral de que a nitrificação é drasticamente reduzida 

em pH inferior a 5,0 e que a nitrificação é rápida em solos com pH superior a 6,0. 

Observando os dados referentes às umidades do solo nos tratamentos que 

não receberam calagem em todos os resíduos, notou-se que não houve influência 

significativa das diferentes umidades para os teores N-NO3
-, exceto para os dados 

do EB (Figura 2). A hipótese que pode ser levantada para explicar esse resultado, é 

que mesmo com a variação da umidade, o baixo pH não possibilitou a nitrificação, 

evidenciando que o pH é um fator mais limitante para esse processo quando 

comparado com o fator umidade do solo. 

O aumento da umidade nos solos corrigidos aumentou significativamente os 

teores de nitrato no solo em todos os resíduos (p<0,01). Tendo na 16ª semana de 

teores de nitrato iguais a 5,3 (EG), 9,6 (LISC), 84,9 (EC) e 3,7 (LE) para solos com 

umidades 15% de capacidade de retenção de água; 163,4 (EG), 155,7 (LISC), 128,4 

(EC) e 79,3 (LE) para solos com umidades 45% de capacidade de retenção de água 

e 207,9 (EG), 199,7 (LISC), 184,3 (EC) e 116,7(LE) para solos com umidades 85% 

de capacidade de retenção de água. Analisando esses dados verificou-se que a 
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maior umidade aplicada foi a que promoveu maior nitrificação. Evidenciando 

novamente que a baixa umidade do solo inibe a atividade das bactérias nitrificantes, 

reduz a difusão do substrato (NH4
+) (SCHJONNING et al, 2003), e, diminui a 

mobilidade microbiana que limita o acesso aos substratos (MOREIRA; SIQUEIRA, 

2006). Agehara e Warncke (2005) trabalhando com três umidades de solo 50%, 70% 

e 90% da CRA, observaram que o aumento da umidade promoveu uma maior 

nitrificação, porém somente houve diferença significativa entre a umidade de 50% 

com as demais.  

Comparando os dados de N-NO3
- com os teores de N-NH4

+ do solo, nota-se 

que só ocorreu desaparecimento do amônio nos tratamentos com umidade de 45% 

e 85% de capacidade de retenção de água nos solos que receberam calagem para 

todos os resíduos, o que não permitiu que os teores desse cátion nesses 

tratamentos se ajustassem ao modelo matemático de cinética de primeira ordem 

(Figura 3). 

O comportamento do N-NH4
+ do solo foi caracterizado por um aumento nas 

primeiras semanas de incubação, seguido de diminuição gradual e subsequente 

declínio abrupto tendendo à zero. Quando o pH do solo está acima de 5,5 e  não se 

tem a umidade como condição limitante para os microrganismo chegarem ao 

substrato, a tendência é que ocorra a nitrificação, tendendo a transformar todo 

amônio em nitrato.  

Observou-se que os teores de NH4
+ no solo, para todas as umidades no solo 

não corrigido sofreram aumento até o fim da incubação, para todos os resíduos. 

Porém, somente LSIC e BS se ajustaram ao modelo exponencial de primeira ordem 

corrigido, exceto a de 15% da CRA no BS (Figura 4). 
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Figura 3. Teores de N-NH4

+ acumulados no solo a partir da mineralização de 
resíduos orgânicos incubados durante 16 semanas. 
 

Observando a figura 4, notou-se que nos solos ácidos há uma tendência do N 

inorgânico permanecer na forma de N-NH4
+

, exceto para solos incubados com EB 

que mesmo em baixo pH ocorreu nitrificação.  

Esse comportamento do N disponível, em solos ácidos, de se manter na 

forma de N-NH4
+ pode ser prejudicial às plantas, pois o limite de tolerância desse 

cátion é baixo, portanto, seu excesso geralmente ocasiona toxidez às plantas 

(GUAZELLI, 1988). Além de que, altos níveis de N-NH4
+ podem retardar o 

crescimento e absorção de outros nutrientes pelas plantas, principalmente o 

potássio, causando deficiência desse nutriente nas plantas.  
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Figura 4. Teores de N-NH4
+ acumulados no solo a partir da mineralização de 

resíduos orgânicos incubados durante 16 semanas. 
 

Conclusões 

 

Independentemente da umidade ou da correção da acidez do solo, a 

quantidade de N mineralizado dos resíduos orgânicos obedeceu a seguinte ordem 

decrescente: EG>LISC>EB>BS  

O N mineralizado predominou no solo na forma de nitrato nos solos com acidez 

corrigida e na forma de amônio nos solos não corrigidos. 

Em termos de umidade do solo, a quantidade de N mineralizado dos resíduos 

orgânicos obedeceu a seguinte ordem decrescente: 85%>45%>15%. 
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CAPÍTULO 3 - Levedura seca inativa da cana-de-açúcar como fertilizante na 

cultura do milho 

 

 

RESUMO - O nitrogênio (N) é o nutriente absorvido e exportado em maior 

quantidade e o que mais influencia na resposta em produtividade na cultura do 

milho. Objetivou-se avaliar os efeitos da aplicação de LISC isolada ou combinada 

com N fornecido na forma de ureia na produção de grãos, estado nutricional e 

desenvolvimento das plantas de milho. Utilizou-se o delineamento experimental em 

blocos casualizados, em um esquema fatorial 4 x 3 + 1 (quatro doses de LISC e três 

doses de N), com três repetições e um tratamento adicional, totalizando 39 parcelas 

experimentais. As doses de N consistiram de: 0, 45 e 105 kg ha-1, utilizando-se como 

fonte a ureia. A adubação mineral foi combinada com as doses de 0, 100, 500 e 

1.000 kg ha-1 de LISC (base seca - 65ºC). O tratamento adicional correspondeu à 

dose total de N recomendada para a gramínea, visando uma produtividade de 10 t 

de grãos ha-1 (150 kg ha-1). As doses de N proporcionaram aumento no teor de N 

total nas folhas e na produtividade. A interação entre os fatores estudados promoveu 

respostas lineares crescentes para o índice de área foliar e matéria seca da parte 

aérea. 

 

Palavras-chave: adubo orgânico, nitrogênio, área foliar, Zea mays, ureia 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil destaca-se como o maior produtor mundial de etanol à base de cana-

de-açúcar. Na safra de 2013/2014 foi produzido cerca de 27,2 milhões de metros 

cúbicos de etanol (MAPA, 2014), gerando consequentemente, grande quantidade de 

resíduos nas usinas, dentre eles, destacam-se as leveduras, que são responsáveis 

pelo processo de fermentação alcoólica do mosto ou caldo extraído da cana-de-

açúcar. A rápida multiplicação desses microrganismos acarreta em excedente de 

produção, gerando resíduo que é destinado a inativação por secagem o qual vai 

gerar um resíduo conhecido como levedura inativa seca da cana-de-açúcar (LSIC). 

Após desidratado, a LISC apresenta elevados teores de proteína bruta, cerca de 

35% (VALADARES FILHO et al., 2010), com alto valor biológico, composta por cerca 

de 80% de aminoácidos, 12% de ácidos nucléicos e 8% de amônio (EZEQUIEl et al., 

2000). Em função das suas características nutricionais, esse resíduo da indústria 

alcooleira é bastante estudado com o objetivo de utilizá-lo na alimentação animal 

(MAIA et al., 2001; MOREIRA et al., 2002; JUNQUEIRA et al., 2008).   

Entretanto, uma alternativa promissora em função da sua composição química, 

seria utilizá-lo como fornecedor de nutrientes as plantas, especialmente N. Uma vez 

que esse nutriente é absorvido em maior quantidade pela cultura do milho e, 

consequentemente, exerce um efeito pronunciado na produção. Adicionalmente, 

esse nutriente em quase totalidade dos casos é fornecido via ureia, fertilizante que 

depende da exploração de petróleo para ser sintetizado, podendo apresentar altas 

taxas de volatilização dependendo do manejo emprego e das condições 

edafoclimáticas. Essas perdas tanto onera o custo da produção, como podem 

causar impacto ambiental.  

A principal reserva de N do solo é a matéria orgânica, porém, dificilmente, 

somente essa fonte de N será suficiente para suprir a demanda desse nutriente 

pelos híbridos de milho modernos, tornando fundamental a adubação nitrogenada 

quando se busca altas produtividades, vale ressaltar que, essa prática eleva o custo 

da produção devido os altos preços dos adubos. Portanto, o uso racional de 

fertilizantes nitrogenados sintéticos, juntamente com aproveitamento do N liberado 

por resíduos orgânicos podem construir um adequado manejo que vise 

sustentabilidade econômica e ecológica. 
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O uso da LISC como adubo orgânico pode também ocasionar melhorarias os 

atributos químicos e físicos e, consequentemente, aumentar a disponibilidade de 

nutrientes e a produção das culturas (LITHOURGIDIS et al., 2007). Em geral, a 

disponibilidade do N de adubo orgânico para as plantas é mais baixa do que o N nos 

fertilizantes sintéticos, devido à lenta liberação desse nutriente ligado 

organicamente. Esse aspecto, entretanto, é bastante interessante, pois pode 

diminuir as perdas de N por lixiviação e consequentemente, atenuar a poluição do 

lençol freático. 

Considerando a relevância do assunto, a preocupação ambiental crescente, e a 

escassez de informações na literatura com LISC como biofertilizante, conduziu-se o 

presente trabalho com o objetivo de avaliar os efeitos da aplicação de LISC isolada 

ou combinada com N fornecido na forma de ureia na produção de grãos, estado 

nutricional e desenvolvimento das plantas de milho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no ano agrícola 2011/2012 na Fazenda de Ensino, 

Pesquisa e Produção da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, 

localizada no município de Jaboticabal-SP. A área experimental está situada a 

latitude de 21º 14’ sul, a longitude de 48º 17’ oeste, a uma altitude de 613 metros. O 

clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo subtropical mesotérmico, ou 

seja, verão úmido e inverno seco, com temperatura média do ar de 22°C. Os valores 

diários de precipitação e temperatura média do ar referentes ao período 

experimental, estão apresentados na Figura 1.  

O solo da área experimental é classificado segundo critérios da EMBRAPA 

(2006) como um Latossolo Vermelho eutroférrico muito argiloso cujos atributos 

químicos da camada de 0,0 - 0,2 m foram: pH em CaCl2 de 5,2; teores de 31 mmolc 

dm-3 de H + Al; 2,4 mmolc dm-3 de K; 28 mmolc dm-3 de Ca; 18 mmolc dm-3 de Mg; 22 

mg dm-3 de P (resina); 79,4 mmolc dm-3 de CTC; 61% de saturação por bases e 21 g 

dm-3 de MO, 0,31 mg dm-3 de B, 3,8 mg dm-3 de Cu, 15 mg dm-3 de Fe, 37,9 mg dm-3 

de Mn e 2,4 mg dm-3 de Zn. As análises químicas foram realizadas seguindo os 

métodos descritos por RAIJ et al. (2001). 
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.Figura 1 - Dados diários de precipitação e temperatura média do ar durante o 
período experimental. 
 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em 

esquema fatorial 4 x 3 + 1, em que foram avaliadas, quatro doses de LICS 

combinadas com três doses de N, mais um tratamento adicional, com três 

repetições. As doses de N (0, 30 e 70 % da dose total recomendada para cultura por 

Raij e Cantarella (1997), visando produtividade de grãos de 8-10 Mg ha-1) foram as 

seguintes: 0, 45 e 105 kg ha-1. A adubação nitrogenada foi combinada com as doses 

de 0, 100, 500 e 1.000 kg ha-1 de LISC (base seca - 65ºC). O tratamento adicional 

correspondeu à dose total de N recomendada para a gramínea, visando uma faixa 

de produtividade de 8-10 Mg ha-1 de grãos com classe de alta resposta (150 kg ha-1 

de N), sendo 30 kg ha-1 na semeadura e 120 kg ha-1 em cobertura (RAIJ; 

CANTARELLA 1997). 

As principais características químicas da LISC são apresentadas na Tabela 2. 

O produto apresentava-se na forma de pó muito fino (100 mesh). As análises 

químicas desse resíduo foram realizadas segundo métodos descritos por Alcarde 

(2009), lignina (ROBERTSON; VAN SOEST, 1981) e polifenóis (MAKKAR et al., 

1993). 
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Tabela 1. Caracterização da LISC utilizada no experimento. 

Resíduo C total N total 
Lignin

a 
K Ca Mg P MO S Lignina/N N-NO3

- NH4
+ 

Levedura 

--------------------------------------- g kg -1---------------------------------------  -----mg kg -1----- 

500,0 60,1 11,3 29,5 4,6 2,5 19,4 901,2 0,4 0,2 51,1 185,1 

B Cu Mn Zn Na C/N Polifenóis C orgânico Polifenóis/N 

---------------------mg kg -1------------------  *   

3 7 32 94 345 8 10,1 479,0 1,67 

*equivalente grama de ácido tânico/kg matéria seca 

As parcelas foram constituídas de seis linhas de milho, espaçadas de 0,90 m, 

com comprimento de 5 m, correspondendo a uma área total de 27 m2 e área útil de 

18 m2, pois, foi desprezada uma linha de cada lado da parcela, que representou a 

bordadura. As parcelas foram separadas por carreadores de 1 m e os blocos por 

carreadores de 2 m. 

Com base na análise química do solo, três meses antes da instalação do 

experimento, foi realizada a calagem para elevar a saturação por bases para 70%, 

conforme recomendação de Raij e Cantarella (1997) para a cultura do milho. Após a 

aplicação, o material corretivo da acidez foi incorporado ao solo, a uma profundidade 

de aproximadamente 0,15 m, com a sequência das seguintes operações: gradagem 

- aração- gradagem. 

A semeadura do milho híbrido simples Syngenta Impacto Viptera foi realizada 

em 7/12/2011, empregando-se sete sementes por metro. Foi realizado desbaste 15 

dias após a emergência das plantas visando uma população final de 55 mil plantas 

por hectare.    

O N foi aplicado parcelado, sendo 30 kg ha-1 de N na semeadura e o restante 

em cobertura quando as plantas se encontravam no estádio V5 – V6, para os 

tratamentos que receberam N sintético. A fonte de N utilizada foi à ureia. A LISC foi 

aplicada por ocasião da semeadura do milho no sulco de plantio. Todas as parcelas 

receberam, juntamente com a adubação nitrogenada, 60 kg ha-1 de P2O5 e 60 kg ha-

1 de K2O, por ocasião da semeadura, utilizando como fontes o superfosfato simples 

e o cloreto de potássio, respectivamente. 
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 Foram coletadas por ocasião do pendoamento do milho (50% de plantas 

pendoadas), o terço central de vinte folhas da base da espiga principal (superior), 

dentro da área útil das parcelas, segundo descrito em Cantarella et al. (1997). Todo 

o material vegetal colhido foi preparado, seco em estufa (65ºC), moído e analisado 

para N para fins de verificar o estado nutricional de acordo com Bataglia et al. 

(1983). 

A área foliar foi avaliada em cinco plantas de cada parcela, no estádio 

fenológico R1 da cultura, consideradas apenas as folhas que possuíam 50% ou mais 

de área verde, seguindo método descrito por Francis, Rutger e Palmer (1969). Com 

esses dados foi calculado o índice de área folia (IAF), segundo metodologia 

proposta por Elings (2000). 

No estádio de maturação fisiológica dos grãos (R5) foi colhida à parte aérea de 

cinco plantas na parte central das parcelas. Após o corte, as plantas foram 

imediatamente pesadas para determinação da massa fresca e, posteriormente, os 

dados foram usados para estimar a produção de massa seca da parte aérea.   

Esse material foi triturado, com auxílio de um triturador forrageiro, 

homogeneizado e, posteriormente, retirou-se uma amostra que foi seca em estufa 

de circulação forçada a 65-70º C e moída, para determinação da concentração de N 

conforme método descrito por Bataglia et al. (1983). 

A produção de grãos foi estimada por meio da colheita manual, com debulha 

mecanizada dos grãos, das quatro linhas centrais de cada parcela. A massa final 

dos grãos foi ajustada para 13% de umidade, para posterior cálculo de 

produtividade, em kg ha-1. 

O índice de colheita (IC) foi calculado utilizando-se a fórmula: 

IC = Produtividade de grãos/produtividade de grãos + palha 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e 

regressão. Os ajustes dos modelos foram feitos com base na sua significância e no 

coeficiente de determinação (R2). As análises foram realizadas empregando-se o 

programa estatístico AgroEstat (BARBOSA; MALDONADO JÚNIOR, 2011). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a condução do experimento, ocorreu uma precipitação de 680 mm, 

havendo boa distribuição das chuvas, não ocorrendo à incidência de longos 

períodos de estiagem, que prejudicassem o desenvolvimento da cultura.  

Os resultados relativos às concentrações de nitrogênio na folha usada para 

diagnose indicaram que não houve interação significativa (p< 0,01) entre as doses 

de ureia e doses de LISC. Em relação ao efeito isolado, a adubação com LISC e 

ureia alteraram significativamente (p <0,01) os teores de N na folha diagnose (Figura 

2a). O tratamento adicional diferiu estatisticamente do fatorial (p<0,01), dessa forma, 

apresentando o maior teor de N nas folhas atingindo 31,2 g kg-1 e dentro da faixa.  

Analisando os dados para aplicação isolada de N (ureia) e de LISC, verificou-

se que apenas as doses de 105 kg ha-1 de N (ureia) e 1.000 kg ha-1 de LISC 

proporcionaram concentrações adequadas de N na folha, conforme sugestões 

apresentadas por Cantarella et al. (1997). È importante ainda observar que quando 

se combinou a aplicação de 45 kg ha-1 de N (ureia) com 1.000 kg ha-1 de LICS, os 

teores de N na folha apresentaram-se dentro da faixa considerada adequada para o 

milho, indicando a capacidade da LISC em fornecer esse nutriente para as plantas. 
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Figura 2. Concentração de N na folha de plantas de milho em função da aplicação 
de N na forma ureia e da LISC nas concentrações de N na folha. 
 

A LICS apesar de apresentar na sua composição todos os elementos 

necessários para o desenvolvimento das plantas, não foi capaz de aumentar 

significativamente as concentrações dos demais nutrientes (Tabela 2). Isso ocorre, 
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pois com exceção do N, os demais nutrientes encontram-se em baixos teores, sendo 

pouco provável que ocorra alteração nos teores foliares advindas da aplicação de 

LISC. Essa observação é bastante comum para os adubos orgânicos (BERTON, 

1996). 

Tabela 2. Efeitos da aplicação de N (ureia) e levedura inativa seca de cana (LISC) 

nas concentrações de macro e micronutrientes na folha diagnóstico do milho. 

 

Causa variação 
P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

N (kg ha-1) ----------------------- g kg-1 ----------------------- ----------------------- mg kg-1 ----------------------- 

0 2,1 20,1 3,1 1,6 2,1 11 7 110 44 23 

45 2,1 20,0 3,3 1,5 2,2 11 7 108 43 22 

105 2,2 20,3 3,2 1,6 2,1 11 7 113 45 22 

Teste F 0,15NS 0,80NS 1,23NS 1,13NS 0,03NS 2,98NS 0,01NS 2,25NS 1,03NS 0,02NS 

LISC (kg ha-1)           

0 2,1 19,8 3,3 1,6 2,1 11 7 113 44 22 

100 2,1 20,1 3,2 1,5 2,1 10 7 109 44 22 

500 2,2 20,2 3,2 1,6 2,2 11 7 109 44 23 

1000 2,2 20,5 3,2 1,5 2,2 11 7 112 42 23 

Teste F 0,14NS 1,92NS 0,13NS 0,08NS 0,12NS 0,89NS 0,02NS 1,04NS 0,17NS 0,47NS 

Interação NxL           

Teste F 0,14NS 1,82NS 0,55NS 0,82NS 0,08NS 1,19NS 0,03NS 0,38NS 0,63NS 0,52NS 

Adicional (N = 150 kg ha-1) 2,1 20,8 3,3 1,6 2,1 12 7 114 45 23 

Fatorial 2,2 20,2 3,2 1,6 2,1 11 7 110 44 22 

Adicional vs fatorial           

Teste F 0,02NS 2,80NS 0,17NS 0,64NS 0,05NS 1,68NS 0,01NS 0,95NS 0,19NS 0,24NS 

CV % 13,04 5,99 8,60 6,94 12,35 6,12 24,31 5,13 7,44 8,87 

 NS –  não significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

 

O índice de área foliar (IAF) e a matéria seca da parte aérea foram 

influenciados significativamente (p<0,05) pela interação entre as doses de ureia e 

doses de LISC (Figura 3 a e b). Comparando-se os valores obtidos de matéria seca 
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da parte aérea e IAF no fatorial com os valores obtidos no tratamento adicional, 

notou-se que houve efeito significativo (p< 0,01), apresentando médias de matéria 

seca da parte aérea e IAF iguais a 18 Mg ha-1 e 3,64, respectivamente. Porém, 

avaliando os dados, notou-se que a dose 1.000 kg ha-1 de LISC, independente da 

combinação foram as que tiveram valores mais próximos as do tratamento adicional, 

dessa forma, evidenciando novamente a capacidade da LICS em fornecer N para as 

plantas.   

O efeito dos tratamentos na matéria seca da parte aérea (MSPA) foi muito 

semelhante ao que ocorreu com o IAF, em que ocorreu aumento no valor dessas 

variáveis nos tratamentos que receberam 0 e 45 kg N ha-1 na forma de ureia com o 

aumento da aplicação de LISC, já na dose de 105 kg N ha-1 na forma de ureia não 

se verificou a influência das doses de LISC. Resultados encontrados neste estudo 

são semelhantes aos encontrados por Oscar e Tollenar (2006), Amanullah et al. 

(2007) e Veloso et al. (2009), pois também observaram que o aumento da 

disponibilidade de N no solo aumenta o IAF.  
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Figura 3. Matéria seca e IAF de plantas de milho em função da aplicação de N na 
forma de ureia e LICS. 
 
 

A maior disponibilidade de N no solo pode ter favorecido o aumento do IAF e a 

produção de matéria seca, pois este nutriente favorece o crescimento e o 

desenvolvimento das plantas, tendo importante função em diversos processos 

bioquímicos e fisiológicos, tais como alongamento celular e fotossíntese 

(MARSCHNER, 1995). Adicionalmente, a área foliar é uma característica que está 

estritamente relacionada com a produção de grãos, pois folhas maiores possuem 
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maior capacidade de assimilar CO2 e sintetizar carboidratos durante a fotossíntese, 

resultando em um maior acúmulo de matéria seca. 

Verificou-se que, para produção de grãos não ocorreu interação significativa 

entre as doses de ureia e doses de LISC (p< 0,05). A aplicação de N, seja com a 

fonte ureia ou com LISC, promoveu alterações nessa variável (Figura 4a). O 

incremento da produtividade de grãos devido a maior disponibilidade de N também 

foi observado em trabalhos conduzidos por Duete et al. (2008); Coutinho Neto et al 

(2011); Melo et al. (2011) e Coutinho Neto et al. (2013). 

O aumento da produção com a maior disponibilidade de N pode ser conferido 

ao fato do que esse nutriente atua diretamente no processo de divisão e expansão 

celular, além de fazer parte de moléculas de proteínas, enzimas, coenzimas, ácido 

nucleico e citocromos e exercendo importante função como integrante da molécula 

de clorofila (MENGEL; KIRKBY, 2001). Isso também contribuiu para o aumento na 

área foliar, resultando numa maior síntese de fotossintatos em função da maior 

interceptação da radiação (LEMAIRE et al., 2007). Em muitas culturas, tem-se 

verificado que a relação entre índice de área foliar e absorção de N é diretamente 

proporcional (HIREL et al., 2007). 

Em relação ao IC, notou-se que essa variável apresentou interação significativa 

entre os fatores (p<0,01) (Figura 4b), também ocorreu efeito significativo entre o 

fatorial e tratamento adicional (p<0,01). Essa variável representa a razão entre o 

rendimento de matéria seca total e a produtividade de grãos, indicando a eficiência 

da planta em converte produção total de fitomassa acima do solo em produção total 

de parte colhida e comercializada da cultura.  Martins e Costa (2003) sugerem como 

valores considerados ideais para IC os contidos na faixa de 50 a 60%. Os valores 

encontrados nesse trabalho variaram de 40 a 63%, os valores abaixo da faixa ideal 

foram encontrados nos tratamentos que não receberam N (ureia). Enquanto que, os 

maiores valores foram observados nos tratamentos que receberam 105 kg ha-1 N 

(ureia). Adicionalmente, verificou-se que ocorreu aumento do IC com o aumento da 

LISC. Estes resultados sugerem que a ureia intensificou o processo de 

mineralização de N do resíduo, devido a maior disponibilidade de N-NH4
+ para 

microbiota do solo.  
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Corroborando as observações anteriores, verifica-se na Figura 4c que a 

produtividade de grãos relacionou-se positivamente com a concentração de N nas 

folhas. Demonstrado que o teor de N na folha é uma variável eficiente para predizer 

o estado nutricional das plantas de milho. 
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Figura 4. Efeitos da aplicação de nitrogênio na forma de ureia e da LISC na 
produção de grãos de milho (a), no índice de colheita (IC) (b) e a relação entre as 
concentrações de N na folha e a produção de grãos de milho (c). 
 

 

Analisando todas as variáveis estudadas, notou-se que, de uma forma geral 

houve uma resposta positiva ao incremento de LISC no solo independente da dose 

de N (ureia) combinada com esse resíduo. Vários fatores podem ter contribuído para 

esse resultado, destacando-se o fato, da composição química da LISC que lhe 

confere a possibilidade de ter rápida mineralização do N orgânico. Pois apresenta 
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baixa relação C/N, baixo teor de lignina e sua relação com N total e baixo teor de 

polifenóis (Tabela 1), fatores esse que favorecem a mineralização de N desse 

resíduo.  Uma vez que o processo de liberação de N envolve decomposição 

biológica, sendo a disponibilidade desse nutriente, entre outros fatores, controlada 

pelo teor de N total (AULAKH et al., 2000), a relação C/N (AULAKH et al., 2000; 

ROWELL et al., 2001), relação lignina/N (KUMAR; GOH, 2003) e teor de polifenóis 

(FOX et al, 1990). 

Outro fator que influenciou nessa rápida disponibilidade do N contido na LISC 

foi a composição do N total desse resíduo, uma vez que é composto por cerca de 

80% de aminoácidos, 12% de ácidos nucléicos e 8% de amônio (EZEQUIEL et al., 

2000), substâncias essas de fácil oxidação (CERRI; ANDREUX; EDUARDO, 1992), 

com alta taxa de mineralização de N. 

 Em adição à composição, o tamanho da partícula da LICS é um fator 

importante na mineralização de N, pois afeta a superfície de contato do adubo e os 

microrganismo. Agehara e Warncke (2005), estudando a liberação de várias fontes 

de N orgânico, verificaram que uma fonte se encontrava na forma de pó e que essa 

característica contribuiu para uma liberação de N mais rápida. Destaca-se que a 

LISC utilizada nesse estudo apresentava-se na forma de pó bastante fino (100 

mesh).  

È importante mencionar que o incremento na produtividade foi mais 

pronunciado quando se associou o N (ureia) com a LISC (Figura 4a). Destacando o 

tratamento de 105 kg ha-1 N (ureia) + 1000 kg ha-1 de LISC (N aplicado 165,6 kg N 

ha-1), pois proporcionou produtividade de grãos ao redor de 9,5 Mg ha-1, valor este 

levemente superior ao verificado no tratamento adicional (150 kg ha-1 N -ureia).  

 

CONCLUSÕES 

A análise do conjunto de resultados apresentados nesse estudo, concluiu-se 

que a LISC atuou como biofertilizante, fornecendo N para as plantas de milho, e que 

a LISC pode substituir a adubação nitrogenada total ou parcialmente, o que irá 

depender da produtividade esperada. 
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