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AVALIAÇÃO DO NITROGÊNIO ORGÂNICO MINERALIZÁVEL EM SOLO 

CULTIVADO COM MILHO EM SUCESSÃO A PLANTAS DE COBERTURA 

 

RESUMO - Na última década, a análise de solo para medida do N orgânico 
mineralizável passou da condição de inviável para promissora, particularmente a 
partir de estudos feitos nos EUA e da proposição de dois novos métodos de hidrólise 
alcalina, o Illinois Soil Nitrogen Test (ISNT) e o método da destilação a vapor direta 
(DVD). O objetivo com o presente trabalho foi avaliar o potencial de fornecimento de 
N do solo para a cultura do milho em amostras de solo coletadas em experimento 
instalado em 2000/2001, no qual estão sendo cultivadas plantas de cobertura em 
pré-safra (mucuna, feijão-de-porco, milheto e vegetação espontânea), combinadas 
com doses de N em cobertura na cultura do milho (0, 60, 120 e 180 kg ha-1). As 
amostras de solo foram coletadas após a colheita do milho nas safras 2014/2015 e 
2015/2016. Nestas amostras foi feita extração do N orgânico mineralizável 
empregando hidrólise alcalina, por meio dos métodos ISNT e DVD, e também 
utilizando soluções salinas de CaCl2 0,01 mol L-1, Ca(H2PO4)2 0,01mol L-1 e KCl  2 
mol  L-1,  todas  com  aquecimento.  Com as mesmas amostras foi conduzido ensaio 
de incubação, em laboratório, empregando colunas de percolação, para obter o N 
potencialmente mineralizável (N0) e o nitrogênio mineralizado acumulado aos 210 
dias de incubação (Nmac), e do experimento no campo foi obtido o N absorvido pelo 
milho (Nabs). Os dados obtidos com os métodos químicos foram correlacionados com 
Nabs, N0 e Nmac. Entre os métodos avaliados o ISNT e a DVD foram os que 
apresentaram correlação com N0 e Nabs e podem ser considerados os índices de 
disponibilidade de N mais promissores para uso em áreas em plantio direto com 
cultivo de plantas de cobertura. 
 

“Palavras – chave:” métodos de extração de N do solo, recomendação de 
adubação nitrogenada, plantio direto. 
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EVALUATION OF MINERALIZABLE ORGANIC NITROGEN IN SOIL CROPPED 

WITH MAIZE SOWN IN SUCCESSION TO COVER CROPS 

 

ABSTRACT – In the past decade, soil analysis to predict mineralizable 
organic nitrogen went from impracticable to promising, particularly due studies 
carried out in USA and the proposition of two new alkali hydrolysis methods, the 
Illinois Soil Nitrogen Test (ISNT) and the direct steam distillation (DSD). The objective 
of the study was to evaluate the potentially supply of N to the maize crop in samples 
collected from a trial installed in 2000/2001, in which are being cropped with cover 
crops before maize sown (velvet bean, jack bean, millet, spontaneous vegetation), 
combined with side dress N fertilizer doses in the maize crop (0, 60, 120, 180 kg ha-

1). Soil samples were collected after maize harvest, in the 2014/2015 and 2015/2016 
seasons. In these samples were performed the extraction of the mineralizable 
organic N using alkali extraction with ISNT and DSD methods and also using hot 
saline solutions, such as 0.01 mol L-1 CaCl2, 0.01 mol L-1 Ca(H2PO4)2, 

 and 2 mol L-1 
KCl. In the same samples it was also carried out laboratory incubation, using 
leaching columns, to obtain the potentially mineralizable N (N0) and the mineralized N 
accumulated after 210 days of incubation (Nmac). From the plants growth in field trial 
was determined the N uptake by the maize plants (Nup). The results obtained from 
the chemical methods were correlated with the Nup, N0, and Nmac. Among all others, 
the ISNT and the DSD showed higher correlation with N0 and Nup and may be 
considered as the most promising N availability indexes for use in no-till systems with 
cover crops. 
 

“Keywords:” Soil N extraction methods, nitrogen fertilization recommendation, no-

tillage. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O nitrogênio (N) é o nutriente requerido em maior quantidade pela cultura do 

milho e, por isso, em muitas situações, há limitação de produtividade devido à 

deficiência. Em anos nos quais as condições climáticas são favoráveis, a quantidade 

de N requerida para aumentar a produtividade de grãos de milho pode ultrapassar 

150 kg ha-1. Como a quantidade de N exigida é muito grande, ela normalmente não 

é suprida exclusivamente pelo solo, e o fornecimento exclusivo pelo fertilizante 

industrial aumenta o custo de produção e pode, ao longo do tempo, comprometer a 

qualidade do ambiente, como já ocorre em países industrializados, particularmente 

pelas perdas de NO3
- por lixiviação.  

O uso combinado de plantas de cobertura e fertilizante industrial pode ser a 

forma mais eficiente de manejar o sistema em longo prazo. Se a este tipo de manejo 

for associada uma ferramenta da avaliação do potencial de fornecimento de N pelo 

solo para a cultura do milho pode-se aumentar a precisão das recomendações de 

adubação. Isso significa que há necessidade de prever a quantidade de N orgânico 

que pode ser transformado em N mineral no intervalo de crescimento da cultura. 

Esta previsão é muito difícil de ser feita porque o N está sujeito a muitas 

transformações no solo, a maior parte delas muito rápida, e destas transformações 

podem resultar tanto aumento quanto diminuição na disponibilidade de N para as 

plantas. 

Para medir a taxa de mineralização do N orgânico são utilizados métodos de 

incubação de amostras de solo em laboratório, que são, de modo geral, ensaios de 

longa duração, e também podem ser usados procedimentos mais simples, como os 

métodos químicos, entre os quais estão as soluções de KCl 2 mol L-1 a quente, o 

Illinois Soil Nitrogen Test-ISNT e o método de destilação a vapor direta (DVD), todos 

com bons resultados na literatura, mas nenhum ainda adotado em sistemas de 

recomendação de adubação nitrogenada.  

No Estado de São Paulo, devido ao predomínio da monocultura da cana-de-

açúcar, plantio direto e plantas de cobertura são pouco utilizados. Predomina no 

Estado a ocorrência de inverno seco e, deste modo, cultivar a planta de cobertura 
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após a colheita do milho pode resultar em produção de massa muito pequena, 

insuficiente para formar cobertura. Particularmente na região nordeste do Estado, as 

chuvas são tardias e os agricultores não fazem a semeadura nas primeiras chuvas 

devido ao risco de perda. Este cenário abre a possibilidade de aproveitar as 

primeiras chuvas, normalmente em outubro, para semeadura de plantas de 

cobertura antecedendo a cultura principal.  

No município de Jaboticabal, localizado na região nordeste do Estado de São 

Paulo, o inverno é seco e as chuvas têm iniciado entre meados de outubro e 

meados de novembro. Na FCAV-Unesp, Câmpus de Jaboticabal, foi instalado 

experimento em 2000/2001, para avaliar os efeitos do cultivo de plantas de 

cobertura, leguminosas e gramíneas, em pré-safra à cultura do milho. Nos três 

últimos anos, a produtividade de grãos de milho na área do experimento variou de 

6,2 a 8,9 t ha-1 (OLIVEIRA, 2015), o que indica a viabilidade do sistema. Em 

amostras de solo deste experimento, foram feitas avaliações do potencial de 

fornecimento de N do solo para o milho partindo-se da hipótese de que é possível 

diferenciar a disponibilidade de N em solos cultivados com leguminosas e gramíneas 

de cobertura usando métodos biológicos e químicos. O objetivo geral com a 

pesquisa realizada foi medir o potencial de fornecimento de N do solo para a cultura 

do milho em função de doses de N em cobertura e do cultivo de plantas de cobertura 

em pré-safra, em experimento que vem sendo conduzido na mesma área desde 

2000/2001. Os objetivos específicos foram: (i) avaliar o N potencialmente 

mineralizável (N0) do solo empregando método biológico de incubação em 

laboratório; (ii) avaliar o N orgânico potencialmente disponível empregando métodos 

químicos; (iii) avaliar a eficiência de extratores de N orgânico potencialmente 

disponível usando o N absorvido pelo milho cultivado em sucessão a milheto ou 

leguminosas de cobertura e o N0 como referências de disponibilidade. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Nitrogênio no solo em plantio direto com plantas de cobertura e reflexos na 

produtividade 

 

O N é o componente do solo que ocupa posição única entre os elementos 

essenciais às plantas, pois as culturas agrícolas exigem proporcionalmente mais N 

do que outros nutrientes para alcançar o máximo rendimento. As plantas que não 

recebem N suficiente apresentam crescimento atrofiado e amarelecimento gradual 

das folhas, porém respondem rapidamente à sua entrada no sistema (St LUCE et 

al., 2011). 

A quantidade total de N no solo está entre 0,05% e 0,5%. Na matéria orgânica 

do solo (MOS) o N está em numerosos compostos orgânicos e, geralmente, menos 

de 5% da quantidade total do elemento ocorre em formas inorgânicas como amônio 

e nitrato (WHIETHÖLTER, 2000).  

A MOS é a principal fonte de N para as plantas. Entretanto, ela não consegue 

atender a alta demanda de N pelas culturas comerciais, principalmente em solos 

degradados, nos quais o baixo conteúdo de MOS torna a disponibilidade de N ainda 

menor. Assim, a adição de fertilizantes nitrogenados industriais e a utilização de 

leguminosas fixadoras de N2 são práticas necessárias para aumentar a 

disponibilidade de N em agroecossistemas (PEOPLES; HERRIDGE, LADHA, 1995). 

O fornecimento exclusivo de N via fertilizante industrial aumenta o custo de 

produção e pode, ao longo do tempo, comprometer a qualidade do ambiente. Deste 

modo, o uso combinado de plantas de cobertura e fertilizantes industriais pode ser a 

forma mais eficiente de manejar os sistemas produtivos em longo prazo. Nos 

Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a cultura de cobertura 

antecessora já é um dos critérios para a recomendação de adubação nitrogenada 

para o milho em sistema plantio direto (AMADO; MIELNICZUK; AITA, 2002). 

Alternativamente à adubação mineral, o cultivo de leguminosas é uma 

maneira importante de adicionar N via fixação biológica e de reciclar outros 

nutrientes, devido à liberação lenta e em sincronia com as necessidades das plantas 

(AMADO; MIELNICZUK; AITA, 2002; ARAÚJO et al., 2005; TORRES; PEREIRA; 
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FABIAN, 2008). De modo geral, leguminosas e outras culturas de cobertura, usadas 

para formar a cobertura do solo no sistema de plantio direto (SPD), desempenham 

papel fundamental na ciclagem de nutrientes, tanto daqueles adicionados por meio 

dos fertilizantes industriais e não aproveitados pelas culturas comerciais, quanto 

daqueles provenientes da mineralização da MOS (TORRES; PEREIRA; FABIAN, 

2008). 

Têm sido observados vários efeitos benéficos de plantas de cobertura nas 

propriedades do solo e no rendimento das culturas, decorrentes da produção de 

fitomassa, acúmulo e posterior liberação de nutrientes pela decomposição da palha 

(CALONEGO; FOLONI; ROSOLEM, 2005; TORRES et al., 2005; BOER et al., 2007). 

No entanto, Machado e Assis (2010) não observaram efeito de oito espécies de 

plantas de cobertura do solo usadas na entressafra da soja, na produtividade de 

grãos, apesar da elevada produção de matéria seca pelas plantas. 

Alterações no manejo do solo e das espécies cultivadas podem causar 

mudanças na qualidade e na quantidade da matéria orgânica, na quantidade e nas 

formas de N no solo, principalmente no processo de mineralização, na eficiência de 

aproveitamento de fertilizantes pelas plantas e na sua movimentação para as 

camadas mais profundas do solo, o que resulta em alteração da produtividade das 

culturas (VASCONCELLOS et al., 2001). 

As práticas de manejo agrícola, como a rotação de culturas e a adição de 

adubos orgânicos e inorgânicos, afetam a mineralização e o fornecimento de N do 

solo através dos seus efeitos no reservatório de N orgânico, atividade microbiana e 

agregação do solo (SHARIFI et al., 2008; TAN et al., 2007). 

A mineralização de compostos nitrogenados orgânicos em inorgânicos é 

considerada a principal fonte de N disponível para a planta e gera o suprimento de N 

do solo; também é um ponto de partida importante para perdas potenciais de N e 

impactos ambientais adversos (MYROLD; BOTTOMLEY, 2008). A mineralização de 

N é raramente suficiente para levar ao rendimento máximo possível com cultivares 

de alta produtividade e, deste modo, a adição de fertilizante mineral ou fontes 

orgânicas (por exemplo, estercos e resíduos de plantas) é necessária (ST LUCE et 

al., 2011). 
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O N disponível para as plantas depende, entre muitos fatores, da quantidade 

de MOS (AMADO et al., 2001), da característica dos resíduos vegetais 

(TRINSOUTROT et al., 2000), do manejo adotado (KRISTENSEN; DEBOSZ; 

McCARTY, 2003), do tipo de solo (THOMSEN et al., 2000), da umidade, da aeração 

e da temperatura do solo (SIERRA; MARBÁN, 2000). 

Apesar das muitas variáveis que interferem na disponibilidade de N, admite-

se que entre 1 e 4% do N orgânico total do solo seja mineralizado como N disponível 

para as plantas (N-NH4
+e N-NO3

-) a cada ano (TISDALE; NELSON; BEATON, 1985). 

A contribuição dos adubos nitrogenados nos insumos totais, nos sistemas 

agrícolas, aumentou de apenas 7% em 1950 para 43% em 1996 (MOSIER, 2001) e 

continua aumentando, especialmente em regiões onde a disponibilidade de solos 

aptos para cultivo está diminuindo (MOSIER, 2001). A melhoria da eficiência de uso 

de N a partir do fertilizante é crítica, uma vez que a recuperação média global de N 

adicionado é de cerca de 50% (SMIL, 1999). 

Comparativamente às fontes minerais, em que a recuperação do N pelos 

cereais está em torno de 50% (RAUN; JOHNSON, 1999; LARA CABEZAS et al., 

2004; DUETE et al., 2008), a recuperação do N de adubos verdes pela primeira 

cultura em sucessão tem sido baixa, raramente superior a 20% (SCIVITTARO et al., 

2000; ARAÚJO et al., 2005; SILVA et al., 2006). Isto indica a permanência de grande 

parte do N no solo e pode proporcionar efeito residual nos cultivos subsequentes por 

aumentar o estoque de N orgânico do solo (AMADO; MILNICZUK; AITA, 2002; 

SILVA et al., 2006). Assim, admite-se que a combinação de fontes orgânicas de N, 

na forma de adubos verdes, com fontes minerais, seja uma alternativa de manejo 

viável, por combinar efeitos imediatos e de longo prazo (SCIVITTARO et al., 2000; 

AMADO; MILNICZUK; AITA, 2002; ARAÚJO et al., 2005). 

 

2.2 Métodos de avaliação de N potencialmente disponível 

 

O conhecimento da quantidade de N que estará potencialmente disponível 

durante o ciclo da cultura é importante para melhorar o manejo de fertilizantes 

nitrogenados e, portanto, requer uma estimativa do tamanho do reservatório do N 
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orgânico lábil, que é degradado através de ação microbiana para liberar para a 

planta o N disponível (CURTIN; CAMPBELL, 2008). 

Para medir a taxa de mineralização do N orgânico podem ser utilizados 

métodos classificados como os biológicos, nos quais se emprega incubação de 

amostras de solo em laboratório, e que são, de modo geral, de longa duração 

(STANFORD; SMITH, 1972). Com o emprego dos ensaios biológicos de longa 

duração e de modelos matemáticos, normalmente de cinética de primeira ordem, é 

possível estimar o N potencialmente mineralizável (N0), que é um índice de 

disponibilidade de N para as plantas.  A principal desvantagem dos ensaios de 

incubação de longa duração é exatamente a demora em gerar resultados.  

Além dos métodos biológicos, a disponibilidade de N pode ser avaliada por 

meio de procedimentos mais simples, como os métodos químicos. Quando se 

empregam métodos químicos são extraídas frações do N orgânico que podem ser 

relacionadas estatisticamente com o N0, determinado por métodos biológicos, ou 

com o N absorvido em ensaios com plantas (SHARIFI et al., 2007; SCHOMBERG et 

al., 2009). Usando os métodos químicos determina-se o N orgânico convertido a 

formas minerais durante o processo de extração com água ou soluções salinas 

hidrolisantes (HAYNES, 2005). Quando os extratores são soluções hidrolíticas de 

sais, é feita avaliação de N-NH4
+, do qual podem ou não ser subtraídos o N-NH4

+ e o 

N-NO3
- preexistentes na amostra, ou, caso não seja usada solução hidrolítica, como 

quando se usa água como extrator, é determinado o N orgânico nos extratos 

(HAYNES, 2005). 

A quantidade de N orgânico que é liberada quando a amostra de solo é 

submetida ao processo de extração depende da intensidade de extração do método 

que, por sua vez, vai variar de acordo com o tipo de sal, com a concentração da 

solução, a relação solo-solução, a duração e a temperatura de extração (ROS et al., 

2009). Usando métodos químicos, a quantidade de N orgânico extraída varia de 

menos de 5% a mais de 50% do N total (ROS et al., 2009). Em função da 

intensidade de extração os métodos químicos usados para avaliação do N 

potencialmente mineralizável são classificados como brandos, se extraem menos de 

5% do N total, moderados, se extraem de 5 a 50%, ou fortes, se extraem acima de 

50% do N total do solo. 
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Entre as soluções salinas mais utilizadas para obtenção do N potencialmente 

mineralizável do solo está a de KCl 2mol L-1 com aquecimento (GIANELLO; 

BREMNER, 1986) que, com frequência, tem gerado bons resultados, ou seja, são 

obtidas boas correlações com N absorvido (GIANELLO et al., 2000; VELTHOF; 

OENEMA, 2010; ROS; TEMMINGHOFF; HOFFLAND, 2011; BRAOS et al., 2016). A 

esta característica do método soma-se rapidez, simplicidade e baixo custo, o que 

torna a extração com solução de KCl promissora para adoção como procedimento 

de rotina. 

A solução de CaCl2 foi proposta para extração simultânea de vários elementos 

de interesse em análise de solo, considerando aspectos de simplicidade e baixo 

custo de análise, além de risco ambiental reduzido (HOUBA et al., 1986). Porém, a 

frio, a capacidade de extração da solução é baixa e exige equipamentos sensíveis 

para a quantificação (HOUBA et al., 1986). O emprego de aquecimento aumenta a 

força de extração da solução, permite extrair uma fração do N orgânico que pode 

representar, de forma mais adequada, o que seria o N potencialmente mineralizável, 

e resulta em melhor correlação com o N mineralizado em ensaio de incubação 

(CORDOVIL et al., 2007). 

Braos et al. (2016) usaram a solução de CaCl2 a quente para extração do N 

potencialmente mineralizável em um conjunto de 17 solos e obtiveram resultados 

satisfatórios do método na previsão do N potencialmente mineralizável, visto que o 

coeficiente de correlação com o N absorvido por plantas de milho foi de 0,93**. 

A partir do método de fracionamento do N orgânico do solo, Khan, Mulvaney e 

Hoeft (2001) desenvolveram o Illinois Soil Nitrogen Test (ISNT) que, como o método 

do KCl a quente, é um método rápido e simples, utilizado para estimar o N-NH4
+ 

liberado por hidrólise com solução de NaOH 2 mol L-1. Com este método obtém-se a 

estimava da fração N-aminoaçúcares + N-NH4
+ trocável do solo, que contém formas 

lábeis de N e pode ser considerada uma aproximação do N que ficará disponível 

durante o ciclo da espécie cultivada. Neste método, a quantificação do N é feita por 

difusão, em recipientes hermeticamente fechados, ou câmaras de difusão, que 

apesar de serem simples, não são comercializadas no Brasil. Como alternativa para 

o ISNT, Roberts et al. (2009) propuseram o método da destilação a vapor direta 

(DVD), também baseado em hidrólise alcalina. Do ponto de vista prático, o método 
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da DVD é uma alternativa interessante ao ISNT porque é rápido, com a extração 

sendo simultânea ao processo de destilação, o nível de precisão é alto (ROBERTS 

et al., 2009) e não há necessidade de uso das câmaras de difusão. Do ponto de 

vista teórico, a diferença entre os métodos é que com a DVD é extraída pequena 

quantidade de N-aminoácidos, além da fração N-aminoaçúcares + N-NH4
+ trocável 

(ROBERTS et al., 2009). Embora não haja unanimidade quanto à eficiência de 

ambos (ISNT e DVD), há relatos de bons resultados (MULVANEY; KHAN; 

ELLSWORTH, 2006; OTTO et al., 2013; BRAOS et al., 2016), o que justifica a sua 

avaliação em novas situações.  

Apesar dos relatos de bons resultados, nenhum ainda foi adotado em 

sistemas de recomendação de adubação nitrogenada (ROS et al., 2011). O ISNT, 

embora ainda com resultados inconclusivos, tem sido recomendado, em algumas 

regiões dos EUA, para separar áreas de cultivo de milho que respondem e não 

respondem à adubação nitrogenada (KHAN et al., 2001). 

No Estado de São Paulo, os métodos químicos de avaliação de N 

mineralizável vêm sendo avaliados na sua capacidade de previsão do N disponível 

para cana-de-açúcar (OTTO et al., 2013; MARIANO et al., 2017). A pesquisa é 

recente, já gerou resultados promissores (OTTO et al., 2013), mas há também 

resultados que apontam para a ineficiência de métodos químicos para prever o N 

disponível (MARIANO et al., 2017).  

Para solos cultivados em plantio direto, com cultivo de leguminosas e 

gramíneas de cobertura, não há dados sobre a eficiência dos extratores de N na 

previsão da disponibilidade. Como este tipo de manejo altera a dinâmica do N no 

solo, particularmente pelo uso de leguminosas fixadoras de N2, ter uma ferramenta 

de avaliação da disponibilidade de N para ajudar nas recomendações de adubação 

nitrogenada pode aumentar a eficiência e a sustentabilidade destes sistemas de 

produção. 
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3. 3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Localização, solo, delineamento experimental e tratamentos 

O experimento está instalado na área experimental da FCAV/Unesp, Câmpus 

de Jaboticabal-SP, localizada a 21º15΄22” de latitude Sul e 48º16΄43” de longitude 

Oeste. O solo do local é Latossolo Vermelho distrófico, textura argilosa típico 

(ANDRIOLI; CENTURION, 1999). A análise granulométrica da área, na camada de 0 

a 20 cm, foi feita segundo método descrito em Donagema (2011) e foram obtidos 

474 g kg-1 de argila, 27 g kg-1 de silte e 499 g kg-1 de areia. 

A área onde está o experimento vem sendo cultivada em plantio direto desde 

a safra 1998/99. No segundo semestre de 2000 foi instalado experimento utilizando 

plantas de cobertura, em pré-safra a cultura do milho.  

O experimento está instalado em delineamento em blocos casualizados com 

parcelas subdivididas, e quatro repetições.  Os tratamentos principais são as 

culturas de cobertura em pré-safra à cultura do milho: crotalária (Crotalaria juncea), 

feijão-de-porco (Canavalia ensiformis), lablab (Dolichos lablab L.), milheto 

(Pennisetum americanum), mucuna-cinza (Mucuna cinerea) e vegetação 

espontânea (pousio).  No tratamento vegetação espontânea, em levantamento 

realizado em 2013/2014 por Maruyama (2017), havia predominância de plantas 

daninhas das espécies picão-preto (Eupatorium ballataefolium), corda-de-viola 

(Ipomoea sp.), guanxuma (Sida spinosa), carrapicho-de-carneiro (Acanthospermum 

hispidum), fedegoso (Senna occidentalis), capim-colchão (Digitaria horizontalis) e 

leiteira (Euphorbia heterophylla). Os tratamentos secundários são quatro doses de N 

em cobertura na cultura do milho (0, 60, 120 e 180 kg ha-1 de N-ureia). As parcelas 

medem 18 m x 7 m e as subparcelas, 4,5 m x 7 m. A crotalária foi cultivada até 

2011/2012, mas devido à incidência de doenças, foi substituída a partir de 

2012/2013 por guandu-anão. 

As avaliações apresentadas nesta tese referem-se a amostras coletadas 

dezesseis anos após o início do experimento, nas safras 2015/2016 e 2016/2017. 

Na Tabela 1 está a caracterização química mais recente da área do 

experimento, feita em amostras coletadas nas camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 cm, no 
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ano agrícola de 2013/2014 (OLIVEIRA, 2015). A amostragem foi feita em todas as 

subparcelas e os dados da tabela são médias dos tratamentos. Os métodos usados 

nas análises químicas foram os que estão descritos em Raij et al. (2001). 

 

Tabela 1. Média das plantas de cobertura nas doses de N para os atributos 
químicos do solo da área do experimento, 2013/2014. 

Prof. P resina MO pH 
CaCl2 

K+ Ca2+
 Mg2+ H+Al CTC  V 

Cm mg dm-3 g dm-3  ----------------- mmolc dm-3 ---------------- % 

0-5 51 22 5,1 3,8 30 15 28 77 64 

5-10 41 16 4,8 2,7 27 14 25 69 62 

10-20 30 14 4,6 2,3 24 13 26 65 61 

 

3.2 Dados climáticos 

O clima do local do experimento é subtropical úmido com estiagem no 

inverno, classificado pelo Sistema Internacional de Classificação de Koppen como 

Awa. A precipitação pluvial anual média é de 1.424,6 mm e a temperatura média é 

22,2ºC (Estação Agroclimatológica, Unesp-Jaboticabal). 

As condições climáticas do período da semeadura das plantas de cobertura à 

colheita do milho, nas safras 2015/2016 (A) e 2016/2017 (B) estão na Figura 1.  

 

  

Figura 1. Condições climáticas da área do experimento nas safras 2015/2016 (A) e 
2016/2017 (B). 
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3.3 Coleta das amostras de solo, instalação e condução do experimento nas 

safras 2015/2016 e 2016/2017 

Após a colheita do milho (safras 2014/2015 e 2015/2016) foram coletadas 

amostras de solo nas parcelas cultivadas com quatro das seis plantas de cobertura, 

ou seja, feijão-de-porco, mucuna-cinza, milheto e vegetação espontânea, e em todas 

as subparcelas, nas quais têm-se as doses de N em cobertura no milho (0, 60, 120 e 

180 kg ha-1). As amostras foram coletadas nas entrelinhas da cultura do milho, na 

camada de 0-20 cm, coletando-se 15 amostras simples por amostra composta com 

auxílio de um trado holandês. 

Nas safras 2015/2016 e 2016/2017, as culturas de cobertura foram semeadas 

em plantio direto, sem adubação de semeadura, em 23-09-2015 e 17-10-2016, 

respectivamente. Todas as espécies foram semeadas mecanicamente com 

espaçamento de 0,45 m nas entrelinhas, e a quantidade de sementes por metro 

linear foi de 4, 50 e 5, respectivamente de mucuna, milheto e feijão-de-porco. As 

amostragens das plantas de cobertura para avaliação da produção de matéria seca, 

determinação de nitrogênio e carbono total e composição bromatológica foram 

realizadas aos 72 e 77 DAS (dias após a semeadura), respectivamente em cada ano 

agrícola, no pleno florescimento das plantas de cobertura. 

Na safra 2015/2016 a dessecação química das plantas de cobertura foi feita 

com o herbicida glifosato, aos 80 DAS. No mesmo dia (18-12-2015) foi feita a 

semeadura do milho (híbrido AS1633-PRÓ 2- Agroeste), com espaçamento de 0,90 

m nas entrelinhas, totalizando cerca de 55.500 plantas ha-1. A adubação de 

semeadura foi feita com 14 kg ha-1 de N, 70 kg ha-1 de P2O5 e 70 kg ha-1 de K2O 

(350 kg ha -1 da fórmula 04-20-20). 

Na safra 2016/2017 a dessecação das plantas de cobertura foi feita aos 91 

DAS com os herbicidas glifosato (4 L ha-1) + cletodim (0,5 L ha-1). O milho foi 

semeado no dia 24-01-2017 (híbrido 2B710-PW-Dow) com espaçamento de 0,90 m 

nas entrelinhas. A adubação de semeadura foi feita com 28 kg ha-1 de N, 98 kg ha-1 

de P2O5 e 56 kg ha-1 de K2O (350 kg ha-1da fórmula 08-28-16+Zn).  

Em ambas as safras a semeadura do milho foi feita mecanicamente e as 

adubações nitrogenadas de cobertura foram feitas aos 31 e 20 DAS, 
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respectivamente, nas safras 2015/2016 e 2016/2017. Em ambos os agrícolas a fonte 

de N foi ureia. 

Aos 141 e 105 DAS (safras 2015/2016 e 2016/2017, respectivamente) foram 

coletadas as plantas de milho de um metro linear (5 plantas), no estádio fenológico 

R6, para determinação de carbono e nitrogênio na matéria seca. Os dados obtidos 

foram utilizados para cálculo da relação C/N e da quantidade de N acumulada na 

matéria seca.  

 

3.4 Avaliação da produção de massa e caracterização das plantas de cobertura 

e do milho 

Para determinação da matéria seca (MS) e determinação de carbono (C), N e 

composição bromatológica das plantas de cobertura, foi realizada amostragem da 

parte aérea no momento do florescimento. Para a mucuna-cinza foram coletadas as 

plantas de 2 m2, empregando um quadrado de 1 m2 que foi lançado duas vezes na 

parcela. Na coleta, as plantas foram cortadas rente ao solo. Para a vegetação 

espontânea foi utilizado o mesmo procedimento, com um quadrado de 0,25 m2 

lançado quatro vezes na parcela. A amostragem do feijão-de-porco e do milheto foi 

feita coletando as plantas de dois metros lineares. 

O material coletado foi lavado em solução de detergente neutro 1 mL L-1, em 

água corrente e três vezes em água deionizada. Em seguida, foi feita secagem em 

estufa de circulação de ar forçada a 65-70°C até massa constante. Das amostras 

foram obtidos a produção de MS, as concentrações de C, N, celulose, hemicelulose 

e lignina. As determinações de C e N foram feitas em analisador elementar (LECO® 

CN 628). Nas determinações de lignina, celulose e hemicelulose foi empregado o 

método sequencial proposto pela Ankon Fiber Analyser (Ankon Technology 

Corporation, Fairport, NY), segundo adaptações de Campos et al. (2004) ao 

procedimento descrito em Goering e Van Soest (1970). Os dados obtidos na 

caracterização das plantas de cobertura estão nas Tabelas 2 e 3. 
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Tabela 2. Produção de matéria seca, concentrações de C e N e relação C/N das 
plantas de cobertura, safras 2015/2016 e 2016/2017. 

Plantas de cobertura Matéria seca 
 

Carbono total 
 

Nitrogênio total 
 

Aporte 
de N 

C/N 

 t ha-1  ---------- g kg-1 --------- kg ha-1  

  2015/2016 

Vegetação espontânea 1,3   438,86 19,63 25 22 

Mucuna-cinza  4,2   464,67 37,15 156 13 

Feijão-de-porco  5,9 456,24  36,15 213 13 

Milheto 16,6 456,39  10,79 179 42 

  2016/2017 

Vegetação espontânea 2,1 436,96 20,50 43 22 
Mucuna-cinza 3,6 449,22 33,08 119 13 
Feijão-de-porco 6,1 445,46 32,04 195 13 
Milheto 11,4 438,46 9,05 103 42 

 

Tabela 3. Celulose, hemicelulose e lignina determinados nas amostras das plantas 
de cobertura coletadas nas safras 2015/2016 e 2016/2017. 

Plantas de cobertura Celulose Hemicelulose Lignina 

 
------------------------ % ---------------------------- 

 
2015/2016 

Vegetação espontânea 25,92 24,00 3,48 

Mucuna-cinza 27,97 19,59 9,74 

Feijão-de-porco 25,53 19,99 8,06 

Milheto 33,87 27,25 5,50 

 
2016/2017 

Vegetação espontânea 24,50 20,76 6,73 

Mucuna-cinza 30,19 14,70          12,40 

Feijão-de-porco 22,92 20,34 5,89 

Milheto 34,02 26,77 4,39 

 

Para a determinação do nitrogênio acumulado na MS do milho foram 

coletadas, na área útil de cada subparcela, as plantas de um metro linear (5 plantas) 

na fase de maturação fisiológica (R6). O material coletado foi lavado em água 

corrente, seco em estufa a 65-70°C até massa constante, pesado e moído. Nas 

amostras moídas foram determinadas as concentrações de C e N, como descrito 

para as plantas de cobertura.   
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3.5 Determinação do N orgânico potencialmente mineralizável nas amostras de 

solo 

Ensaio de incubação (STANFORD; SMITH, 1972). A determinação da taxa 

de mineralização de N orgânico do solo foi feita usando as amostras de solo 

coletadas após a colheita do milho, safra 2014/2015. Foram usadas colunas de vidro 

(18 cm de comprimento x 2 cm de diâmetro), contendo as amostras de solo e areia 

lavada, através das quais foi percolada solução extratora de N-mineral em intervalos 

de tempo predeterminados, de acordo com a proposta de Stanford e Smith (1972), 

com modificação na temperatura de incubação. 

Nas colunas, mistura de solo e areia lavada (15 g: 15 g) foi colocada entre 

camadas de lã-de-vidro de 30 mm e 10 mm, inferior e superior, respectivamente. A 

temperatura de incubação foi de 18o C por 10 horas e 23ºC por 14 horas, condição 

que simula a temperatura do solo no inverno, no município de Jaboticabal (VOLPE; 

CARGNELUTTI FILHO; CARDOZO, 2006) e que foi considerada por Kuhnen (2013) 

como a condição que melhor simula a mineralização no campo. 

No início (tempo 0), e após 2, 4, 8, 12, 16, 22 e 30 semanas de incubação em 

câmara do tipo BOD, foram feitas extrações do N-mineral do solo por lixiviação de 

100 mL de solução de CaCl2 0,01 mol L-1. Nos extratos, o N mineralizado (N-NH4
+ + 

N-NO3
-) foi determinado por destilação a vapor (CANTARELLA; TRIVELIN, 2001). 

Depois de cada lixiviação foi feita aplicação de solução nutritiva sem N [CaSO4.2H2O 

0,002 mol L-1; MgSO4 7H2O 0,002 mol L-1; Ca(H2PO4)2.H2O 0,005 mol L-1 e K2SO4 

0,0025 mol L-1]. O excesso de solução foi retirado aplicando vácuo de 10 cm de Hg 

(YAGI et al., 2009). 

Os teores de N-inorgânico (N-NH4
+ + N-NO3

 -) foram expressos em base seca 

(mg kg-1 de solo) e os dados foram ajustados à equação de regressão exponencial 

de cinética de primeira ordem (STANFORD; SMITH, 1972):  

Nm = N0(1 – e-kt), 

Em que:  

Nm = N-inorgânico mineralizado (mg kg-1) no tempo t (dias);  

N0 = N-potencialmente mineralizável (mg kg-1), e  
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k = constante de mineralização (dia-1). 

 

Métodos químicos: As avaliações de C e N foram feitas nas amostras de solo 

coletadas após a colheita do milho, safras 2014/2015 e 2015/2016. O C e o N total 

foram determinados em analisador elementar (LECO® CN 628). O N orgânico 

mineralizável foi obtido empregando os extratores CaCl2 0,01 mol L-1, Ca(H2PO4)2 

0,01 mol L-1 e KCl 2mol L-1, todos com aquecimento. Além dos extratores salinos 

foram avaliados procedimentos de hidrólise alcalina, empregando os métodos ISNT 

e destilação a vapor direta. A descrição dos procedimentos está a seguir. 

 

a) CaCl2 0,01 mol L-1 a quente (BRAOS et al., 2016): Amostras de 4 cm3 de solo 

foram transferidas para tubos de digestão, aos quais foram adicionados 30 mL de 

solução de CaCl2.2H2O 0,01 mol L-1. Os tubos foram tampados com rolhas de 

borracha fixadas com fita adesiva e a suspensão foi aquecida por 16 horas, em 

bloco de aquecimento preaquecido a 80oC. Após o período de aquecimento, a 

suspensão foi resfriada e alíquota de 10 mL do sobrenadante contendo o N-NH4
+ 

hidrolisado foi usada na destilação, usando MgO como alcalinizante e seguindo os 

procedimentos descritos em Cantarella e Trivelin (2001).  

b) Ca(H2PO4)2 0,01 mol L-1 a quente: os mesmos procedimentos descritos em a, 

para o extrator CaCl2 0,01 mol L-1, foram empregados com solução de 

Ca(H2PO4)2.H2O 0,01 mol L-1. 

c) KCl 2 mol L-1 a quente (GIANELLO; BREMNER, 1986): A extração foi feita em 

tubos de digestão, para os quais foram transferidos 2,5 cm3 de solo e 20 mL de 

solução de KCl 2 mol L-1. Durante o aquecimento em bloco digestor a 100ºC por 4 

horas, os tubos foram mantidos tampados com rolhas de borracha fixadas com fita 

adesiva. Após o aquecimento, os tubos contendo as amostras foram resfriados em 

água corrente, à suspensão foi adicionado 0,2 g de MgO com medida calibrada para 

conversão de N-NH4
+ a N-NH3, e a amostra foi destilada de acordo com os 

procedimentos de Cantarella e Trivelin (2001). 

d) Método de Illinois (N-ISNT) (KHAN; MULVANEY; HOEFT, 2001): Um cm3 de 

solo foi transferido para recipiente com tampa de fechamento hermético e 

capacidade para 473 mL (Mason jar). Um béquer com capacidade para 50 mL 
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contendo 5 mL de solução de H3BO3 20 g L -1 foi colocado no interior do recipiente 

substituindo a placa de petri recomendada no método original. O béquer foi preso à 

tampa do recipiente com auxílio de um anel de plástico e um parafuso. Este sistema 

foi usado para manter o béquer suspenso no interior do recipiente quando ele é 

fechado. Para o recipiente contendo o solo foram transferidos 10 mL de solução de 

NaOH 2 mol L-1 e, em seguida, o recipiente foi tampado e colocado em banho-maria 

a 48-50ºC por cinco horas. O aquecimento em banho foi utilizado, substituindo o 

aquecimento em chapa aquecedora recomendado pelos autores do método, porque 

há menor variação na temperatura. Ao término do aquecimento, o béquer contendo 

solução de H3BO3 foi retirado, a solução foi diluída com 5 mL de água desionizada e 

titulada com solução padronizada de H2SO4 0,02 mol L-1 para determinação do N 

orgânico potencialmente disponível (N-NH4
+ + N-aminoaçúcares). 

e) Destilação a vapor direta (ROBERTS et al., 2009): Um grama de solo foi 

transferido para tubo de vidro com 50 mm de diâmetro interno e 250 mm de altura 

(tubo macro), o qual foi adaptado ao destilador. Em seguida, foi feita adição de 10 

mL de solução de NaOH10 mol L-1. A mistura foi submetida à destilação até 

obtenção de 35-40 mL do destilado, que foi recolhido em 10 mL de solução de 

H3BO3 20 g L-1. O N-NH4
+ foi quantificado por titulação do destilado com solução de 

H2SO4 0,0055 mol L-1.  

Em todos os procedimentos, a quantificação do N potencialmente 

mineralizável foi feita com titulador automático e, por isso, na solução de ácido 

bórico não foram usados indicadores. 

 

3.6 Forma de análise dos resultados 

 

Os dados obtidos, N absorvido pelo milho, N total, N mineralizado acumulado 

aos 210 dias (Nmac) obtido no ensaio de incubação, N-KCl, N-CaCl2 , N-Fosfato, N-

ISNT e N-DVD, foram submetidos à análise de variância para verificação dos efeitos 

das plantas de cobertura e das doses de N. Nesta análise foi considerado 

delineamento em parcelas subdivididas, com plantas de cobertura como tratamentos 

principais e doses de N como tratamentos secundários, em delineamento em blocos 

ao acaso, com quatro repetições. As médias foram comparadas pelo Teste de Tukey 
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a 5% de probabilidade. As variáveis que apresentaram significância para o 

tratamento secundário (dose de N) foram submetidas a análise de regressão 

polinomial. O software utilizado foi o AgroEstat (BARBOSA; MALDONADO JR;2015).  

Para estudo da eficiência dos métodos químicos, o N orgânico mineralizável 

obtido em cada caso foi correlacionado com o N potencialmente mineralizável (N0) e 

com o N absorvido pelo milho (Nabs). 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Medidas de referência de N disponível: Nabs, N0 e Nmac 

 

O N absorvido e acumulado pelo milho no final do ciclo da cultura variou em 

função dos tratamentos na safra 2015/2016, e na safra seguinte não houve efeito 

dos tratamentos (Tabela 4).  

As sucessões feijão-de-porco/milho, mucuna/milho e vegetação 

espontânea/milho resultaram em maior quantidade de Nabs pelo milho e, cultivado 

após o milheto, o milho acumulou menos N (Tabela 4). A diferença no Nabs  pelo 

milho em função das plantas de cobertura, na média das doses de N, foi de apenas 

18,6 kg ha-1 (Tabela 4), pequena se comparada à diferença no aporte de N dos 

restos da vegetação que antecedeu o milho (183 kg ha-1), excluindo a vegetação 

espontânea da média (Tabela 2).  

Enquanto com o milheto e com a vegetação espontânea tem-se apenas 

ciclagem de N do solo, com o feijão-de-porco e a mucuna admite-se que a maior 

parte do N que está sendo depositado sobre o solo é derivado da fixação biológica 

de N2. Apesar das diferenças e da entrada considerável de N com o cultivo das 

leguminosas (213 e 156 kg ha-1 de N com feijão-de-porco e mucuna, 

respectivamente), a diferença máxima no Nabs nas plantas de milho não adubadas 

com N foi de 33 kg ha-1 (Tabelas 2 e 4). Isso sugere que o aproveitamento do N 

derivado da planta de cobertura pela cultura do milho foi muito baixo, o que está de 

acordo com resultados já obtidos (SCIVITTARO et al., 2000; ARAÚJO et al., 2005; 

SILVA et al., 2006) e pode ser explicado pela permanência do N das espécies de 

cobertura na biomassa microbiana e nas formas mais estabilizadas de N, 
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componentes da MOS, ou mineralização muito rápida, com perda de grandes 

quantidades de N por lixiviação.  

 

 

O Nabs pelo milho aumentou linearmente com as doses de N em cobertura nos 

casos em que as espécies antecessoras foram feijão-de-porco, milheto e vegetação 

espontânea (Figura 2).  

 

Tabela 4. Nitrogênio acumulado pelo milho em função de plantas de                  
cobertura e doses de nitrogênio, safras 2015/2016 e 2016/2017. 

N-absorvido 

N Vegetação 

espontânea 

Mucuna-cinza Feijão-de-porco Milheto Média 

2015/2016 

kg ha-1     ---------------------------------------- ( kg ha-1)----------------------------------------- 

0 83,90 117,00 109,70 83,74 98,59  

60 127,22 123,55 138,51 123,97 128,32  

120 131,37 136,63 160,32 135,70 141,00  

180 156,08 132,58 148,82 139,60 144,27  

Média 121,64 ab 127,44 ab 139,34 a 120,75 b  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 4,90* 11,30  

Doses de N  16,31** 16,09  

PC x Doses de N 1,16NS   

    

2016/2017 

0 68,81 92,78 78,69 76,06 85,89 

60 72,22 80,23 81,95 78,99 77,09 

120 73,88 71,35 73,92 78,99 74,53 

180 81,35 80,54 93,08 88,60 85,89 

Média 74,07 81,22 81,92 79,41  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 0,47NS 26,05  

Doses de N  1,92NS 17,74  

PC x Doses de N 0,80NS   

1Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 
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Plantas de cobertura  Equação Valor de F1 R2 

Vegetação espontânea y= 0,3678x + 91,539 22,93** 0,9019 

Feijão-de-porco y= 0,232x + 118,46 9,12** 0,6872 

Milheto y= 0,2989x + 93,856 15,14** 0,8207 
1** significativo a 1 % de probabilidade. 

 
Figura 2. Efeito do N aplicado no N absorvido e acumulado pelo milho, para cada 

planta de cobertura, safra 2015/2016. 
 

O N mineralizado do solo (N-NH4
+ + N-NO3

-), avaliado no ensaio de incubação 

em laboratório, apresentou alternância de ciclos de mineralização mais e menos 

intensa durante o período de avaliação, independentemente da planta de cobertura 

e da dose de N (Figuras 3A e 4A).  

Nas amostras em incubação, os processos de mineralização e imobilização 

ocorrem de forma simultânea, e em taxas variáveis. Na fase inicial, entre 0 e 14 dias, 

houve mineralização de N bem definida na maior parte dos tratamentos, seguida, no 

intervalo de 14 a 28 dias, de diminuição da taxa de mineralização ou aumento da 

taxa de imobilização, em todos os tratamentos. A partir deste intervalo, os ciclos de 

maior/menor mineralização se sucederam, sem que houvesse coincidência de picos 

entre as doses de N para uma mesma planta de cobertura (Figuras 3A e 4A). 

A mineralização rápida observada na fase inicial do ensaio de incubação, 

seguida de diminuição (Figura 3A e 4A), é observada com frequência em estudos 

deste tipo e é justificada pela degradação microbiana de compostos orgânicos 
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solúveis e de relação C/N baixa, que são de mais fácil decomposição (CARNEIRO et 

al., 2007; YAGI et al., 2009). A maior concentração destes compostos na fase inicial 

é, em parte, resultado do preparo das amostras, que foram secas e passadas em 

peneira de 2 mm antes de serem usadas na instalação das colunas de lixiviação, o 

que estimula a atividade microbiana pelo aumento da aeração e, devido à quebra de 

agregados, expõe compostos orgânicos nitrogenados que, em condições naturais, 

estariam protegidos fisicamente da ação microbiana (STANFORD; SMITH, 1972; 

CAMARGO et al., 1997).  

 

  

  
 
Figura 3. Teores de N mineralizado (N-NH4

+ + N-NO3
-) medidos em cada data de avaliação 

(A),  e N mineralizado acumulado (B) medido em amostras de solo coletadas no 
décimo sexto ano de cultivo de milheto e com vegetação espontânea em pré-safra 
de milho adubado com N. 
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Figura 4. Teores de N mineralizado (N-NH4
+ + N-NO3

-) medidos em cada data de avaliação 
(A),  e N mineralizado acumulado (B) medido em amostras de solo coletadas no 
décimo sexto ano de cultivo de mucuna e feijão-de-porco em pré-safra de milho 
adubado com N. 
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permite o aumento da biomassa e da taxa de imobilização (AZEEZ; VAN 

AVERBEKE, 2010).  

O N0, em todas as combinações avaliadas (plantas de cobertura x doses de 

N), foi ajustado à equação de regressão exponencial de cinética de primeira ordem 

proposta por Stanford e Smith (1972), com R2 variando de 0,91** a 0,97** (Tabela 5 

e Figuras 3B e 4B).  

O N potencialmente mineralizável (N0) variou pouco entre tratamentos, mas 

foi menor com a aplicação de 180 kg ha-1 de N nas áreas com vegetação 

espontânea e milheto (Tabelas 5 e 6). O aumento das doses de N combinado com 

vegetação espontânea e milheto levou ao aumento da taxa de mineralização, 

parâmetro k da equação (quanto maior o valor de k, mais rápida é a mineralização) 

(Tabela 5). Com as leguminosas de cobertura o efeito das doses de N não ficou bem 

definido, mas as maiores taxas foram obtidas com aplicação de 180 kg ha-1 (Tabela 

5 e Figura 5). 

 

Tabela 5. Nitrogênio potencialmente mineralizável (N0), constante de mineralização 
(k) e coeficiente de determinação (R2) obtidos a partir de ensaio de 
incubação de amostras de solo cultivadas com plantas de cobertura em 
pré-safra de milho adubado com N em doses variáveis. 

Plantas de 

cobertura 

Doses de N N0
 k R2 

 kg ha-1 mg kg-1 dia-1  

Vegetação 

espontânea 

0 70,41 0,0122 0,97** 

60 67,97 0,0127 0,96** 

120 63,14 0,0155 0,94** 

180 59,33 0,0225 0,94** 

Mucuna-cinza 

0 65,20 0,0171 0,94** 

60 73,44 0,0148 0,96** 

120 76,26 0,0180 0,91** 

180 72,37 0,0201 0,93** 

Feijão-de-porco 

0 67,84 0,0142 0,96** 

60 74,93 0,0163 0,96** 

120 81,57 0,0126 0,94** 

180 67,86 0,0241 0,92** 

Milheto 

0 67,73 0,0134 0,96** 

60 68,93 0,0160 0,97** 

120 66,45 0,0207 0,93** 

180 54,98 0,0245 0,93** 
** significativo a 1% de probabilidade. 
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Plantas de cobertura  Equação Valor de F1 R2 

Vegetação espontânea y = -0,0644x + 71,317 6,00* 0,98 
Feijão-de-porco y = -0,0015x2 + 0,2814x + 66,816 7,26* 0,83 
Milheto y = -0,0709x + 71,261 9,29* 0,69 
1 *significativo a 5%. 

 
Figura 5. Efeito do N aplicado no N potencialmente mineralizável acumulado aos 

210 dias de incubação, para cada planta de cobertura. 
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Tabela 6. Nitrogênio potencialmente mineralizável (N0) obtido no ensaio de 
incubação, em função de plantas de cobertura e doses de nitrogênio, 
safra 2015/2016. 

Doses de 

N 

Vegetação 

espontânea 

Mucuna-cinza Feijão-de-

porco 

Milheto Média 

kg ha-1     --------------------------------N0 (mg kg-1)---------------------------- 

0 70,68 65,69 67,90 68,26 68,13ab 

60 68,57 73,64 75,07 69,64 71,73 a 

120 63,27 76,42 82,32 66,49 72,12 a 

180 59,57 72,39 67,97 55,13 63,77b 

Média 65,51 a 72,04 a 73,31 a 64,88 a  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 4,42*   

Doses de N  4,84** 12,02  

PC x Doses de N 2,06NS 10,24  

1Médias seguidas não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 
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A aplicação do adubo nitrogenado no milho cultivado após a vegetação 

espontânea e o milheto levou a um decréscimo linear no N0 (Figura 5). Com o cultivo 

de feijão-de-porco antecedendo o milho, a aplicação de N levou a efeito quadrático, 

sendo a dose estimada de 94 kg ha-1 de N a que resultou no maior N0 neste caso 

(Figura 5). 

Houve diferença no Nmac  aos 210 dias de incubação em função das plantas 

de cobertura e das doses de N (Tabela 7), o que sugere que a qualidade da matéria 

orgânica que está sendo formada em cada situação é diferente, uma vez que a 

composição bioquímica das plantas é diferente (Tabelas 2 e 3). A mucuna-cinza, 

que resultou em maior teor de Nmac, é também a espécie com maiores 

concentrações de N, e a vegetação espontânea, com menor concentração de N, foi 

a que resultou no menor teor de Nmac (Tabelas 2 e 7). Em estudo realizado na Índia 

com cultivo de leguminosas de cobertura, os pesquisadores também constataram 

que o N mineralizado acumulado variou em função do tipo de cobertura (DINESH et 

al., 2001).  

 

 

A adubação com N no milho cultivado após mucuna resultou em aumento 

linear no Nmac aos 210 dias de incubação, o que sugere que a relação C/N da 

matéria orgânica formada a partir desta espécie é menor. Nos tratamentos com 

Tabela 7. Nitrogênio mineralizado acumulado aos 210 dias de incubação, em função 
de plantas de cobertura e doses de nitrogênio, safra 2015/2016. 

Doses de 

N 

Vegetação 

espontânea 

Mucuna-cinza Feijão-de-

porco 

Milheto Média 

kg ha-1     --------------------------------Nmac(mg kg-1)---------------------------- 

0 66,48 67,52 66,27 66,02 66,57  

60 64,91 72,61 66,27 66,02  70,51  

120 65,95 82,83 81,44 73,51 75,93  

180 64,23 78,77 76,28 60,82   70,02  

Média 65,39 b 75,44 a 74,87 ab 67,34 ab  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 5,64* 12,24  

Doses de N  5,71** 9,15  

PC x Doses de N 1,74NS   

1Médias seguidas não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 
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feijão-de-porco e milheto, o efeito no Nmac foi quadrático, com máximos estimados 

em 120 e 81 kg ha-1 de N para feijão-de-porco e milheto, respectivamente (Figura 6). 

 

Plantas de cobertura  Equação Valor de F1 R2 

Mucuna y= 0,0733x + 68,837 9,21** 0,7085 

Feijão-de-porco y= -0,0010x2 + 0,2399x + 65,8797 4,94* 0,9745 

Milheto y= -0,0011x2 + 0,1776x + 65,0869 5,86* 0,7954 
 **e* significativo a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente. 

 
Figura 6. Efeito do N aplicado no N mineralizado acumulado aos 210 dias de 

incubação, para cada planta de cobertura. 
 

4.2 Carbono total e nitrogênio total do solo 

 

O C total e o N total do solo na camada de 0 a 20 cm não variaram em função 

de doses de N e de plantas de cobertura, no décimo sexto ano de aplicação dos 

tratamentos (Tabelas 8 e 9). O C total é o constituinte principal da MOS, que se 

forma a partir dos restos culturais de parte aérea e de raízes das plantas cultivadas 

na área. À medida que a MOS acumula, há aumento nos teores totais de N, visto 

que de 3,7 a 4,15% da MO são representados pelo nitrogênio (MEURER, 2012). 

Assim, o cultivo de plantas de cobertura e o revolvimento mínimo do solo geram 

expectativa de acúmulo de C e, consequentemente, de N, mas este resultado pode 

não acontecer, como observado no presente caso e também relatado por 

Nascimento et al. (2003), que após 12 anos de cultivo de várias espécies de 
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leguminosas (crotalária, guandu, guandu-anão, calopogônio, feijão-de-porco, lablab, 

kudzu tropical, siratro, leucena, cunha, mucuna-preta e mucuna-cinza) concluíram 

que os teores de MOS mantiveram-se baixos e não refletiram efeitos dos 

tratamentos nas camadas de 0-10, 10-20 e 20-30 cm de profundidade. 

 

 

 

 

Na safra 2014/2015, que precedeu a coleta das amostras, a matéria seca 

(MS) da parte aérea das plantas variou de 4,6 a 22,3 t ha-1, o que resultou em 2.042 

a 10.168 kg ha-1 de C e 74 a 245 kg ha-1 de N (MARUYAMA, 2017). Na safra 

Tabela 8. Carbono total do solo em função de plantas de cobertura e doses de 
nitrogênio, safra 2015/2016. 

Doses de 

N 

Vegetação 

espontânea 

Mucuna-cinza Feijão-de-

porco 

Milheto Média 

kg ha-1     --------------------------------C-total (g kg-1)---------------------------- 

0 11,20 10,92 10,46 11,24 10,95 

60 11,21 10,67 11,72 10,89 11,12 

120 10,67 10,94 11,44 11,90 11,24 

180 10,96 11,26 11,55 10,87 11,16 

Média 11,01 10,98 11,29 11,23  
      

 Teste F1 CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 2,17NS 4,08  

Doses de N  0,41NS 6,71  

PC x Doses de N 1,49NS   

1NS não significativo 

Tabela 9. Nitrogênio total do solo em função de plantas de cobertura e doses de 
nitrogênio, safra 2015/2016. 

Doses de 

N 

Vegetação 

espontânea 

Mucuna-cinza Feijão-de-

porco 

Milheto Média 

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

0 0,78 0,79 0,84 0,77 0,79 

60 0,96 0,77 0,79 0,92 0,86 

120 0,84 0,82 0,83 0,79 0,82 

180 0,74 0,83 0,86 0,81 0,81 

Média 0,83 0,80 0,83 0,82  
      

 Teste F1 CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 0,31NS 11,75  

Doses de N  0,97NS 13,92  

PC x Doses de N 1,23NS   

1NS não significativo 
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seguinte, com base nos dados da Tabela 2, as entradas de MS, C e N foram de 1,3 

a 16,6 t ha-1, 570 a 7.570 kg ha-1 de C e 26 a 213 kg ha-1 de N. Considerando que no 

caso das leguminosas a maior parte do N depositado no solo é proveniente da 

fixação biológica, e que a avaliação feita em 2015/2016 reflete o acumulado de 16 

anos, seria esperado acúmulo de C e N. A justificativa para o não aumento está na 

camada de solo amostrada, 0 a 20 cm. Esta camada foi utilizada para ter maior 

representatividade em relação ao volume de solo explorado pelas raízes do milho, 

uma vez que o Nabs é, no presente experimento, a principal variável de referência no 

estudo dos métodos.  

No entanto, em áreas em plantio direto, matéria orgânica e N acumulam nos 

primeiros centímetros (SOUZA; MELO, 2000; RANGEL et al., 2008), por causa da 

deposição superficial de grande quantidade de resíduos e da estabilização química 

da MO pelas ligações com minerais do solo presentes nas frações argila e silte (SIX 

et al., 2002). O experimento está instalado em área de Latossolo Vermelho argiloso 

e, deste modo, há favorecimento de acúmulo superficial. Em 2012/2013 foi feita 

avaliação dos teores de C na área do experimento nas camadas de 0-5, 5-10, 10-20, 

20-40 e 40-60 cm, e foi constatado aumento do C somente na camada de 0-5 cm, 

com o cultivo de mucuna e feijão-de-porco. O milheto, apesar de contribuir com as 

maiores entradas de C (Tabela 2), não resultou em aumento do C do solo, mesmo 

na camada mais superficial.  

 

4.3 Nitrogênio orgânico mineralizável avaliado por métodos químicos 

 

       4.3.1 Fosfato de cálcio 0,01 mol L-1 

 

Na safra 2015/2016 não foram obtidos efeitos significativos dos tratamentos 

(plantas de cobertura x doses de N) no N potencialmente mineralizável extraído com 

solução de fosfato de cálcio (Tabela 10). Na safra 2016/2017 houve efeito 

significativo das plantas de cobertura e das doses de N (Tabela 10). 
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As parcelas cultivadas com mucuna-cinza foram as que apresentaram os 

maiores teores de N-fosfato de cálcio, e as parcelas com feijão-de-porco e milheto 

apresentaram os menores teores (Tabela 10). A diferença do teor de N-fosfato entre 

os tratamentos (mucuna e milheto) foi de 6,29 mg kg-1 de N, na média das doses de 

N. Não houve efeito da aplicação de N no teor de N-fosfato de cálcio nas parcelas 

cultivadas com milheto e feijão-de-porco. Nas parcelas com vegetação espontânea 

ocorreu efeito quadrático, sendo o maior teor de N-fosfato obtido com a dose 

estimada de 123 kg ha-1 de N. Quando a planta de cobertura foi a mucuna-cinza 

houve efeito linear das doses de N no N orgânico potencialmente mineralizável 

extraído com solução de fosfato de cálcio (Figura 7). 

 

Tabela 10.  Nitrogênio extraído do solo com solução de fosfato de cálcio 0,01 mol L-1 
em função de plantas de cobertura e doses de nitrogênio, safras 
2015/2016 e 2016/2017. 

N-fosfato de cálcio 

Doses de 
N 

Vegetação 
espontânea 

Mucuna Feijão-de-
porco 

Milheto Média 

2015/2016 

kg ha-1     --------------------------------------------mg kg-1----------------------------------------------- 

0 9,74 12,24 12,14 14,72 12,21 
60 12,69 13,62 15,81 11,72 13,46 

120 14,50 12,13 12,53 14,14 13,32 
180 11,81 11,20 12,74 13,47 12,31 

Média 12,19 12,30 13,31 13,51  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 1,29NS 18,69  
Doses de N  1,21NS 18,64  
PC x Doses de N 1,80NS   

    

2016/2017 

0 9,70 12,36 9,18 9,06 10,08  
60 14,50 15,40 12,76 7,97 12,66  

120 12,62 17,01 10,68 11,09 12,85  
180 12,30 17,52 11,89 9,00 12,68  

Média 12,28 b 15,57 a 11,13 bc 9,28 c  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 32,37** 15,41  

Doses de N  9,55** 14,27  

PC x Doses de N         2,85*   

1Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si, pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
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Plantas de cobertura  Equação Valor de F1 R2 

Vegetação espontânea y= 10,112+0,0739x-0,0004x² 8,87** 0,7099 

Mucuna-cinza y= 13,009+0,0285x 19,65** 0,9009 

** significativo a 1 % de probabilidade. 

 
Figura 7. Efeito do N aplicado no nitrogênio extraído com solução de fosfato de 

cálcio, para cada planta de cobertura. 
 

       4.3.2 Cloreto de cálcio 0,01 mol L-1 

 

Houve efeito das plantas de cobertura, das doses de N e da interação dos 

tratamentos no N orgânico mineralizável extraído com solução de cloreto de cálcio 

das amostras coletadas nos anos agrícolas 2015/2016 e 2016/2017 (Tabela 11).  

Na safra 2015/2016, nas parcelas cultivadas com feijão-de-porco, o teor de N-

CaCl2 foi maior, enquanto que nas parcelas com milheto os teores foram menores 

(Tabela 11). Na média das doses de N houve aumento de 3,18 mg kg-1 de N-CaCl2 

com o cultivo de feijão-de-porco em relação ao milheto (Tabela 11). 

A aplicação de N em todas as parcelas resultou em efeito quadrático nos 

teores de N orgânico mineralizável extraído com CaCl2 (Figura 8). Nas parcelas com 

feijão-de-porco o maior teor foi obtido com a dose estimada de 77 kg ha-1 de N. Os 

menores teores foram obtidos com as doses estimadas de 124, 102 e 125 kg ha -1 

de N, para vegetação espontânea, mucuna e milheto, respectivamente. 
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Na safra 2016/2017, nas parcelas cultivadas com feijão-de-porco, o teor de N-

CaCl2 foi menor, enquanto que nas parcelas com milheto os teores foram maiores, 

comportamento oposto ao que ocorreu na safra anterior. Na média das doses de N 

houve aumento de 7,41 mg kg-1 de N-CaCl2 com o cultivo de milheto em relação ao 

de feijão-de-porco (Tabela 11). 

A aplicação de N nas parcelas com vegetação espontânea e milheto resultou 

em ajuste quadrático nos teores de N potencialmente mineralizável extraído com 

CaCl2 na safra 2016/2017 (Figura 9). O maior teor foi obtido com a dose estimada de 

133 kg ha-1 para milheto e o menor teor com a dose estimada de 102 kg ha-1 para 

vegetação espontânea. Nas parcelas cultivadas com mucuna, os dados ajustaram 

Tabela 11.  Nitrogênio extraído com solução de cloreto de cálcio 0,01 mol L-1 em 
função de plantas de cobertura e doses de nitrogênio, safras 2015/2016 
e 2016/2017. 

N-CaCl2 

Doses de 
N 

Vegetação 
espontânea 

Mucuna Feijão-de-
porco 

Milheto Média 

2015/2016 

kg ha-1     ------------------------------------------- (mg kg-1)--------------------------------------------- 

0 20,58 19,61 15,74 17,53 18,36  
60 10,32 12,01 15,51 10,17 12,00  

120 11,33 13,22 18,82 11,15 13,63  
180 11,41 15,67 13,01 11,52 12,90  

Média 13,41 bc 15,13 ab 15,77 a 12,59 c  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC)      13,30** 11,38  
Doses de N       34,59** 13,57  
PC x Doses de N 6,76**   

    

2016/2017 

0 14,03 11,81 8,58 12,88 11,82  
60 11,74 12,50 10,43 16,02 12,67  

120 11,55 15,17 9,88 20,98 14,40  

180 14,22 15,17 9,81 18,49 14,42  

Média 12,89 b 13,66 b 9,68 c 17,09 a  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 42,68** 13,99  

Doses de N  5,75** 16,21  

PC x Doses de N 3,16**   

1Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si, pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 



 31 
 

 

ao modelo linear crescente (Figura 9). Nas parcelas cultivadas com feijão-de-porco 

não houve efeito da aplicação de N em cobertura. 

 

 

Plantas de cobertura  Equação Valor de F1 R2 

Vegetação espontânea y= 19,9677- 0,1734x + 0,0007x² 28,70** 0,8926 

Mucuna-cinza y= 19,2337-0,1433x+0,0007x2 27,12** 0,9150 

Feijão-de-porco y= 15,1127+0,06156x -0,0004x² 8,35** 0,5293 

Milheto y=17,0792- 0,1249x + 0,0005x² 15,99** 0,8798 
1** significativo a 1 % de probabilidade. 

 
Figura 8. Efeito do N aplicado no nitrogênio extraído com solução de cloreto de 

cálcio, para cada planta de cobertura, safra 2015/2016. 
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Plantas de cobertura  Equação Valor de F1 R2 

Vegetação espontânea y= 14,0707-0,0614x+ 0,0003x²   5,27* 0,9953 

Mucuna y=11,7495+0,0213x   6,97* 0,8713 

Milheto y= 12,4159+0,1067x- 0,0004x² 6,78* 0,8803 
1 * significativo a 5 % de probabilidade. 

 
Figura 9. Efeito do N aplicado no nitrogênio extraído com solução de cloreto de 

cálcio, para cada planta de cobertura, safra 2016/2017. 
 

        4.3.3 Cloreto de potássio 2 mol L-1 

 

O N orgânico mineralizável extraído do solo com solução de KCl a quente não 

variou de forma significativa em função das plantas de cobertura e das doses de N 

na safra 2015/2016. Na safra 2016/2017 foi observado efeito das plantas de 

cobertura e das doses de N. Os teores de N-KCl variaram entre 12,48 a 14,58 mg 

kg-1 e a mucuna-cinza foi a planta de cobertura que resultou nos maiores teores de 

N-KCl, enquanto nas parcelas com vegetação espontânea os teores foram os 

menores (Tabela 12). 

Nas parcelas com milheto, a aplicação de N em cobertura resultou em ajuste 

quadrático dos teores de N-KCl. Os maiores teores foram obtidos com a dose 

estimada de 118 kg ha-1. Quando a planta de cobertura cultivada foi a mucuna, 
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houve ajuste dos dados ao modelo linear. Com vegetação espontânea e feijão-de-

porco não houve efeito da adubação nitrogenada (Figura 10). 

O método do KCl, nos estudos de seleção de métodos, normalmente se 

mostra eficiente na avaliação do N disponível (JALIL et al., 1996; YAGI et al., 2009; 

SCHOMBERG et al., 2009; BRAOS et al., 2016), embora também existam situações 

em que os resultados não tenham sido satisfatórios (NYIARANEZA et al., 2012; 

MARIANO et al., 2017). As quantidades extraídas pelo método foram pequenas (2 % 

do N total do solo) se comparadas aos outros extratores que serão comentados a 

seguir, e este fator, embora não seja determinante da qualidade do método, ajuda a 

discriminar áreas com maior ou menor potencial de resposta a adubação, sobretudo 

em sistemas em que a eficiência de recuperação do nutriente das plantas de 

cobertura e do N fertilizante aplicado foi baixa, como já comentado. 

Tabela 12. Nitrogênio extraído do solo com solução de cloreto de potássio 2 mol L-1 
em função de plantas de cobertura e doses de nitrogênio, safras 
2015/2016 e 2016/2017. 

N-KCl 

Doses de 
N 

Vegetação 
espontânea 

Mucuna Feijão-de-
porco 

Milheto Média 

2015/2016 

kg há-1 ----------------------------------------------- (mg kg-1) ------------------------------------------- 

0 18,28 19,15 17,27 16,77 17,87 
60 17,25 14,54 21,43 16,77 17,50 

120 15,67 20,64 18,18 17,42 17,98 
180 17,64 19,03 21,04 17,78 18,87 

Média 17,21 18,34 19,48 17,19  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 2,96NS 14,07  
Doses de N  0,47NS 18,74  
PC x Doses de N 1,32NS   

    

2016/2017 

0 12,44 14,01 11,95 11,87 12,57  

60 13,30 13,36 13,52 15,60  13,94  

120 13,17 15,05 14,57 15,39 14,55  

180 11,01 15,90 13,27 14,48   13,67  

Média 12,48 c 14,58 a 13,33 bc 14,33 ab  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 17,33** 6,78  

Doses de N   4,53** 11,39  

PC x Doses de N   2,04NS   

1Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si, pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
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Plantas de cobertura  Equação Valor de F1 R2 

Mucuna y= 13,4752+0,0123x   4,47* 0,7165 

Milheto y= 12,0286+0,0708x-0,0003x² 8,88** 0,9412 
1* e ** significativo a 1 e 5 % de probabilidade, respectivamente 

 
Figura 10. Efeito do N aplicado no nitrogênio extraído com solução de cloreto de 

potássio, para cada planta de cobertura, safra 2016/2017. 
 

4.3.4 Illinois Soil Nitrogen Test (ISNT) 

 

Na safra 2015/2016 o N-ISNT variou apenas com as doses de N, enquanto na 

safra seguinte houve efeito das plantas de cobertura e das doses de N (Tabela 13). 

O N-ISNT diminuiu de forma linear na combinação adubação nitrogenada e 

cultivo de feijão-de-porco em pré-safra (Figura 11).  

Na safra 2016/2017, na média das doses de N, as leguminosas se 

sobressaíram em relação à gramínea e à vegetação espontânea, com maiores 

teores de N-ISNT. Nas parcelas com vegetação espontânea os teores foram 

menores (Tabela 13). 

Os teores de N-ISNT apresentaram ajuste quadrático em função das doses 

de N, com todas as plantas de cobertura. Os maiores teores foram obtidos com as 

doses estimadas de 136 e 85 kg ha-1 de N, para feijão-de-porco e milheto, 

respectivamente, enquanto que nas parcelas com vegetação espontânea e mucuna, 

com as doses estimadas de 130 e 81 kg ha-1 de N, foram obtidos os menores teores 

de N-ISNT (Figura 12). 
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Com o ISNT são avaliadas as formas de NH4
+ hidrolisável+N-aminoáçúcares 

e, de acordo com Mulvaney et al. (2001), concentrações elevadas de N-

aminoaçúcares no solo diminuem a necessidade de adubação nitrogenada, pois 

essa é a fração que controla o N-lábil do solo.  

Deste modo, o uso do ISNT pode ser pensado como alternativa aos 

extratores salinos. Este método tem sido mais avaliado nos Estados Unidos, com 

resultados bons (MULVANEY et al., 2006; WILLIAMS et al., 2007) e ruins (LABOSKI 

et al., 2008; SPARGO et al., 2009). No Brasil, o método foi testado por Otto et al. 

(2013), em experimentos em campo, e Braos et al. (2016), em experimento em casa 

de vegetação, com bons resultados, mas Mariano et al. (2017), ao empregá-lo para 

avaliação da disponibilidade de N usando dados de campo, não obtiveram boas 

Tabela 13.  N-ISNT em função de plantas de cobertura e doses de nitrogênio, safras 
2015/2016 e 2016/2017. 

N-ISNT 

Doses de 
N 

Vegetação 
espontânea 

Mucuna Feijão-de-
porco 

Milheto Média 

2015/2016 

kg ha-1     ----------------------------------------------- (mg kg-1) -------------------------------------- 

0 50,76 62,97 63,81 53,20 57,69 
60 64,02 67,52 69,93 70,78 68,07 

120 59,79 65,74 53,02 51,78 57,58 
180 53,64 55,08 52,40 47,86 52,25 

Média 57,05 62,83 59,79 55,91  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 2,56NS 13,12  
Doses de N  5,74** 18,77  
PC x Doses de N 0,73NS   

    

2016/2017 

0 105,71 116,70 91,18 82,47 99,02 

60 75,64 100,53 115,31 126,53 104,50 

120 84,01 100,29 132,76 126,73 110,95 

180 76,84 125,42 124,72 68,34 98,83 

Média 85,55 c 110,74 a 115,99 a 101,02 b  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 76,69**   5,91  
Doses de N   4,58** 10,47  
PC x Doses de N 16,54**   

1Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si, pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
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correlações. De acordo com Laboski et al. (2008) o ISNT não é uma ferramenta útil 

de previsão da disponibilidade de N porque extrai uma fração constante do N total, 

mais do que uma fração específica do N mineralizável, uma vez que no estudo dos 

autores houve ausência de correlação entre N-ISNT e absorção relativa de N pelo 

milho usando dados de 96 avaliações de experimentos em campo. Nos Estados 

Unidos o método do ISNT foi calibrado para separar solos responsivos à adubação 

nitrogenada de solos não responsivos e, segundo Mulvaney et al. (2006) o método 

foi ineficiente na separação dos solos quando a soja havia sido cultivada antes de 

milho.  

 

 

 

Plantas de cobertura  Equação Valor de F1 R2 

Feijão-de-porco y= 67,4627 - 0,08522x 4,28* 0,5957 
1*significativo a 5% de probabilidade. 

 
Figura 11. Efeito do N aplicado no N-ISNT, para cada planta de cobertura, safra 

2015/2016. 
 

Na calibração do método ISNT feita nos EUA (KHAN et al., 2001) foram 

consideradas responsivas à adubação nitrogenada áreas com teores de N-

aminoaçúcares menores que 225 mg kg-1 e não responsivos solos com teores acima 
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trabalho, sugerem que há probabilidade de resposta à adubação nitrogenada, 

mesmo nas parcelas com cultivo de leguminosas em pré-safra do milho.  

 

 

Plantas de cobertura  Equação Valor de F1 R2 

Vegetação espontânea y= 103,0111-0,4167x+ 0,0016x² 4,49* 0,7501 

Mucuna y= 117,1757-0,4731x+ 0,0029x² 14,59** 0,9905 

Feijão-de-porco y= 90,2367+0,5990x - 0,0022x²   8,85** 0,9818 

Milheto y= 81,7376+1,2102x - 0,0071x² 89,73** 0,9960 
1 * e ** significativo a 5 e 1 % de probabilidade, respectivamente. 
 

Figura 12. Efeito do N aplicado no N-ISNT, para cada planta de cobertura, safra 
2016/2017. 

 

4.3.5 Destilação a vapor direta (DVD)  

 

As plantas de cobertura e as doses de N apresentaram efeito significativo nos 

teores de N-DVD nas duas safras (Tabela 14). Na safra 2015/2016 os teores de N-

DVD variaram de 56,78 a 128,75 mg kg-1, sendo maiores nas parcelas com feijão-

de-porco. As demais plantas não diferiram entre si (Tabela 14). Com vegetação 

espontânea e mucuna o ajuste do N-DVD em função de doses de N foi linear e com 

feijão-de-porco e milheto, foi quadrático (Figura 13).  

Na safra 2016/2017, os teores de N-DVD variaram de 47,28 a 119,73 mg kg-1 

e, entre as plantas de cobertura, a mucuna foi a que proporcionou o maior teor de N-

DVD, que não diferiu do teor obtido com a vegetação espontânea. O menor teor de 
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N-DVD foi determinado nas parcelas com milheto. Houve aumento de 47,11 mg kg-1 

de N entre os tratamentos mucuna e milheto (Tabela 14). 

 

 

A adubação nitrogenada apresentou efeito quadrático no teor de N-DVD com 

a vegetação espontânea e o feijão-de-porco em pré-safra de milho, sendo que os 

menores teores foram obtidos com as doses estimadas de 157 kg ha-1 e 51 kg ha-1 

de N, respectivamente. Para mucuna e milheto não houve efeito significativo das 

doses de N (Figura 14).  

 

Tabela 14.  N-DVD em função de plantas de cobertura e doses de nitrogênio, safras 
2015/2016 e 2016/2017. 

N-DVD 

Doses de 
N 

Vegetação 
espontânea 

Mucuna Feijão-de-
porco 

Milheto Média 

2015/2016 

kg ha-1     ---------------------------------------------- (g kg-1)-------------------------------------------- 

0 69,85 59,85 57,86 65,84 63,35  
60 70,98 91,67 128,75 56,78 87,04  
120 82,43 76,86 107,81 72,98 85,02  
180 92,40 99,70 91,88 112,77 99,19  

Média 78,91 b 82,02 b 96,57 a 77,09 b  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 20,95**   9,25  
Doses de N  32,93** 12,42  
PC x Doses de N 12,78**   

    

2016/2017 

0 119,73 90,62 57,39 48,81 79,14  

60 83,10 114,53 68,66 52,05 79,58  
120 84,74 84,09 52,62 49,77 67,81 

180 72,13 97,13 84,95 47,28 75,37 

Média 89,93 a 96,59 a 65,91 b 49,48 c  
      

 Teste F CV (%)  

Plantas de cobertura (PC) 90,73** 12,11  

Doses de N  8,89** 9,69  

PC x Doses de N 17,17**   

1Médias seguidas da mesma letra, não diferem significativamente entre si, pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
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Plantas de cobertura  Equação Valor de F1 R2 

Vegetação espontânea y= 67,0510 + 0,1318x 11,58** 0,9218 
Mucuna-cinza y= 66,3082+ 0,1746x 20,31** 0,5938 
Feijão-de-porco y= 62,6992+1,2205x- 0,0060x² 69,78** 0,8252 
Milheto y= 65,7541-0,3489x + 0,0034x² 22,09** 0,9999 
1** significativo a 5 % de probabilidade. 

 
Figura 13. Efeito do N aplicado no N-DVD, para cada planta de cobertura, safra 

2015/2016. 
 

 

Plantas de cobertura  Equação Valor de F1 R2 

Feijão-de-porco y= 0,0015x2 - 0,1522x + 61,174 8,28** 0,5376 

Vegetação espontânea y= 0,0017x2 - 0,5355x + 117,1 10,79** 0,8921 
1** significativo a 1% de probabilidade. 

 
Figura 14. Efeito do N aplicado no N-DVD, para cada planta de cobertura, safra 

2016/2017. 
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  O método ISNT foi também calibrado para áreas de cultivo de arroz por 

inundação no Estado do Arkansas-EUA, e a capacidade preditiva do método foi 20% 

maior do que a do ISNT para profundidades de amostragem de 0-45 e 0-60 cm 

(ROBERTS et al., 2011). O sucesso na calibração do método foi em parte atribuído 

à taxa de mineralização de N relativamente constante nas áreas de solo inundado e 

à diminuição das perdas de N devido ao uso de fertilizantes amoniacais e à limitação 

aos processos de nitrificação/desnitrificação.  As transformações do N em solos 

aerados são muito mais dinâmicas e dificultam o processo de calibração dos 

métodos de análise de N orgânico mineralizável. Esta dificuldade ficou evidente no 

trabalho de Mariano et al. (2017), que aplicaram quinze métodos de avaliação de N 

mineralizável em amostras de solo de experimentos com adubação nitrogenada em 

cana-de-açúcar, incluindo o DVD, e concluíram sobre a ineficiência de todos na 

previsão do N disponível. 

  

4.4 Seleção de método químico para avaliação do N disponível  

 

Devido às diferenças de repostas obtidas entre Nabs e Nmac aos 210 dias, não 

houve correlação entre as duas variáveis, o que indica que o método de incubação 

em laboratório, nas condições testadas, não reflete o Nabs pelo milho em condições 

de campo. Correlação positiva entre Nabs e Nmac foi relatada por Yagi et al. (2009), 

com coeficiente de correlação médio de 0,72**, mas o Nabs foi obtido em experimento 

em vasos, com um conjunto de solos que apresentavam variação significativa nos 

teores de argila e matéria orgânica, o que favorece a correlação. 

O N potencialmente mineralizável extraído com solução de fosfato de cálcio 

na safra 2015/2016 não correlacionou com os métodos de referência de 

disponibilidade de N, Nabs e Nmac (safra 2015/2016) (Tabela 15). Na safra 2016/2017 

foi verificada correlação somente entre o N-fosfato e o Nmac (0,5231*) (Tabela 16). 

A solução de CaCl2 a quente não foi eficiente para predizer o potencial de 

mineralização do N do solo em sistema de cultivo de plantas de cobertura, uma vez 

que não houve correlação entre N-CaCl2 e Nabs, N0 e Nmac aos 210 dias. Contudo, 

em estudo realizado por Braos et al. (2016) com amostras de 17 solos do Planalto 
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Ocidental do Estado de São Paulo, a solução de CaCl2 foi eficiente, com coeficiente 

de correlação de 0,93**com o Nabs pelo milho. 

 

Tabela 15. Coeficientes de correlação (R) entre as quantidades de N mineralizadas nos 
métodos químicos avaliados com os teores de N absorvido pelo milho (N0), nitrogênio 
mineralizado acumulado aos 210 dias de incubação (Nmac) e nitrogênio potencialmente 
mineralizável (N0) na safra 2015/2016. 

 N-fosfato N-KCl N-CaCl2 N-ISNT N-DVD 

N-KCl -0,1290NS - - - - 

N-CaCl2 -0,0677NS 0,2280NS - - - 

N-ISNT -0,1870NS 0,0622NS -0,1058NS - - 

N-DVD 0,0681NS 0,1754NS -0,0106NS -0,0238NS - 

Nabs -0,0227NS 0,1029NS -0,3089NS 0,1010NS 0,6023* 

N0 -0,0595NS 0,2634NS 0,3911NS 0,3591NS 0,1375NS 

Nmac -0,0109NS 0,5025* 0,1665NS 0,1579NS 0,3661NS 

NS não significativo;* significativo a 5 %. 

 

Tabela 16. Coeficientes de correlação (R) entre as quantidades de N mineralizadas nos 
métodos químicos avaliados com os teores de N absorvido pelo milho (N0), nitrogênio 
mineralizado acumulado aos 210 dias de incubação (Nmac) e nitrogênio potencialmente 
mineralizável (N0) na safra 2016/2017. 

 N-fosfato N-KCl N-CaCl2 N-ISNT N-DVD 

N-KCl 0,1084NS - - - - 

N-CaCl2 -0,0171NS 0,3775** - - - 

N-ISNT 0,0808NS 0,3109* 0,0501NS - - 

N-DVD 0,4464** -0,0708NS -0,1499NS 0,0501NS - 

Nabs 0,0239NS -0,0305NS -0,0405NS 0,1051NS -0,0417NS 

N0 0,3453NS 0,2986NS -0,3620NS 0,6139* 0,2052NS 

Nmac 0,5231* 0,5366* -0,0971NS 0,7139* 0,1199NS 

NS não significativo;*e **significativo a 5 e 1 %, respectivamente. 

 

 

O N extraído com solução de KCl se correlacionou apenas com o Nmac nas 

duas safras avaliadas, com coeficientes de correlação de 0,5025* e 0,5366*, safra 

2015/2016 e 2016/2017, respectivamente (Tabelas 15 e 16).  
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Na safra 2015/2016 o comportamento do N-DVD foi semelhante ao do N-

absorvido pelo milho (Tabelas 4 e 14), o que explica a correlação entre eles (r = 

0,6023*). Entre os métodos avaliados nas duas safras, o de DVD no ano agrícola 

2015/2016 foi o único que apresentou correlação com o N absorvido pelo milho  

Na safra 2016/2017 os métodos de extração ISNT, fosfato de cálcio e cloreto 

de potássio correlacionaram com o Nmac aos 210 dias de incubação, com 

coeficientes de correlação de 0,7139*; 0,5231* e 0,5366*, respectivamente. O N0 e o 

N-ISNT apresentaram correlação significativa (r=0,6139*). De acordo com Mohapatra 

(1998) a expectativa é que apenas as formas mais lábeis do N orgânico (N-NH4
+ 

hidrolisável e N-aminoaçúcares) dos solos sejam correlacionadas com o N 

absorvido, pois são as formas mais facilmente mineralizáveis, que resultam em 

aumentos no N absorvido e na produção da cultura. Segundo St. Luce et al. (2011) 

os métodos químicos apresentam como principal limitação o fato de não poderem 

simular a liberação de N disponível que ocorre em condições de campo, mediada 

pelos microrganismos do solo. Partindo deste ponto de vista, nenhum método 

químico seria uma boa ferramenta de previsão do potencial de fornecimento de N 

pelo solo. Por isso, os autores sugerem o uso combinado de índices de 

disponibilidade de N e de dados de clima, e a identificação de uma fração específica 

de N orgânico que seja a principal fornecedora de N em um dado sistema. 

 

5. CONCLUSÃO 
 
 

O método da destilação a vapor direta e o N-ISNT, entre os métodos químicos 

avaliados, são considerados os índices de disponibilidade de N mais promissores 

para uso em plantio direto com cultivo de plantas de cobertura. 
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