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RESUMO 

Uma parte considerável das estratégias para minimizar os impactes da aplicação de chorumes 

ao solo está baseada na redução das perdas de N por volatilização. Estas têm como base a 

alteração das características físico-químicas dos materiais por alteração do respetivo pH, 

separação física dos materiais ou técnicas relacionadas com a aplicação destes materiais ao 

solo. Todavia, estas estratégias têm sido desenvolvidas sem terem em consideração possíveis 

efeitos que podem apresentar em processos como a mineralização ou lixiviação do N. Assim, o 

trabalho agora apresentado tem como objetivo avaliar o efeito que as diferentes técnicas 

utilizadas na redução das perdas gasosas de N por volatização, exercem a nível de outros 

processos como a mineralização e lixiviação de N de um chorume de suíno aplicado ao solo. 

Para o efeito, foi instalado um ensaio de incubação em condições de campo, com base em 

reatores abertos, com resinas de troca iónica no topo inferior, relativo a 5 tratamentos nos 

quais se aplicou uma dose de chorume de suíno equivalente a 80 kg N por hectare na forma 

de: (i) Efluente bruto não acidificado à superfície (BS) (T1); (ii) Efluente bruto acidificado à 

superfície (BAS) (T2); (iii) Efluente bruto enterrado (BE) (T3); (iv) Fração líquida não acidificada 

à superfície (FLS) (T4) e (v) Fração líquida acidificada à superfície (FLAS) (T5). Um sexto 

tratamento foi, também, considerado no qual não se fez aplicação de matéria orgânica, 

servindo como testemunha (T6). Em cada data de amostragem, os reatores foram destruídos 

procedendo-se à avaliação dos teores de N mineral no solo e adsorvido pelas resinas de troca 

iónica com base numa solução extrativa de KCl 1M. A lixiviação potencial foi determinada com 

base na diferença entre as quantidades de N adsorvido pelas resinas nos tratamentos (T1, T2, 

T3, T4 e T5) e a testemunha (T6). Por sua vez, a mineralização foi determinada com base no 

somatório do N lixiviado acumulado e a variação do N mineral no solo entre os tratamentos 

com matéria orgânica e a testemunha para cada período. Ambos os processos foram 

expressos em termos de mg N g
-1

 N adicionado. 

Os resultados obtidos revelaram quantidades de N mineralizado e lixiviado mais significativas 

(p<0,05) nos materiais acidificados e com aplicação em profundidade. O efeito da acidificação 

foi mais elevado no efluente bruto do que na fração líquida, com os acréscimos nas 

quantidades de N mineralizado e lixiviado a registar valores de 7,4 e 7,2, entre o BAS e BS, e 

2,8 e 1,8 entre a FLAS e FLS, respetivamente. Por sua vez, no BE os aumentos observados 

foram na ordem dos 4,4 para o N mineralizado e 3,2 para o N lixiviado em relação ao BS. Em 

relação à separação física o efluente líquido promoveu, simultaneamente, maior mineralização 

e lixiviação de N que o efluente bruto, com os resultados mais elevados a registarem-se nas 

frações acidificadas, com valores de 406,6 e 430,9 na FLAS e 356,2 e 397,1 mg g
-1

 N 

adicionado no BAS, respetivamente.  

As diferenças de resultados são explicadas pela maior qualidade química e menores perdas 

gasosas por volatilização promovidas pela acidificação. O controlo das perdas gasosas explica, 

também, as diferenças observadas entre as frações de efluente estudadas, FLS e BS, as quais 

são minimizadas através do efeito da acidificação. Os resultados obtidos evidenciam que as 

estratégias usadas no controlo das perdas gasosas permitem aumentos das quantidades 

mineralizadas e respetiva disponibilidade de N mineral do solo para as plantas mas, também, 

do potencial de lixiviação. Importa, por isso, que as épocas de aplicação deste tipo de resíduo 

orgânico sejam baseadas em estudos de mineralização in-situ, de modo a melhorar o 

sincronismo entre a disponibilidade de N e as fases de maior necessidade das plantas 

aumentando, assim, a eficiência de nutrientes na forma orgânica. 

Palavras-chave: Chorume; acidificação; técnica de aplicação; mineralização; lixiviação; azoto. 
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ABSTRACT 

Most of the strategies to minimize the impacts of slurry application to the soil are based on the 

reduction of N losses by volatilization. These are based on changes of physical and chemical 

properties of the materials as the change in their pH, physical separation of materials or 

techniques related to the application of these materials in the soil. However, these strategies 

have been developed without taking into account possible effects in processes such as 

mineralization or leaching of N. Thus, this work aims to assess the effect of the techniques used 

to reduce N lost by volatilization in other processes as mineralization and leaching of pig 

manure N applied to the soil. 

For this purpose, it was installed an incubation assay in field conditions, based on open reactors 

with ion exchange resins instaled in the lower  top, relative to 5 treatments with application of a 

pig slurry content equivalent to 80 kg N per hectare in the form of: (i) Raw Effluent non-acidified 

applied at surface (BS) (T1); (ii) Raw Effluent acidified applied at surface (BAS) (T2); Raw 

Effluent injected (BE) (T3); (iv) liquid fraction non-acidified applied at surface (FLS) (T4) and (v) 

liquid fraction acidified applied at surface (FLAS) (T5). A sixth treatment, without organic matter 

application, was also considered serving as control (T6At each sampling date, the reactors were 

destroyed proceeding to the evaluation of the N mineral content in the soil and in the ion 

exchange resins utilizing an extractive solution of KCl 1M. The leaching potential was 

determined based on the difference between the amount of N adsorbed by the resins in the 

treatments (T1, T2, T3, T4 e T5) and in the control (T6). In turn, the mineralization was 

determined based on the sum of the accumulated N leachate and the variation of mineral 

nitrogen in the soil among the treatments for each period. Both processes were expressed in 

terms of mg N g-1 N added.  

The results revealed amounts of N mineralized and leached most significant (p <0.05) in 

acidified materials and in injected application. The effect of acidification was higher in the raw 

effluent than in the liquid fraction, increasing the amounts of N  mineralized and N leached in a 

factor of 7.4 to 7.2, between the BAS and BS, and 2.8 to 1.8 between FLAS and FLS, 

respectively. In turn, the observed increases of BE compared to BS were in the range of 4.4 for 

N mineralized and 3.2 for N leached. Concerning the physical separation, the liquid effluent 

promoted simultaneously higher mineralization and N leaching comparatively to the raw 

effluent, with higher results registered in the acidic fractions with 406.6 and 430.9 mg N g-1 

added N in FLAS and 356.2 and 397.1 mg N g-1 N added in BAS, respectively. 

The differences in results are explained by the greater chemical quality and lower gas losses by 

volatilization promoted by acidification. The lowers gas losses also explain the differences 

between the studied effluent fractions, FLS and BS, which were minimized by the acidification 

effect. The results show that the strategies used in the reduction of gas losses allow increases 

in mineralized amounts and respective availability of mineral nitrogen from the soil to the plants 

but also for the potential leaching. Therefore, it is important that the application timing of this 

kind of organic waste are based on in-situ mineralization studies in order to improve the 

synchronization between N availability and the phases of plants greater needs with a goal of 

increase the efficiency of nutrients in organic form. 

Keywords: Slurry; acidification; application technique; mineralization; leaching; nitrogen. 
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Capítulo 1. 

Introdução 

 

Nas últimas décadas, o aumento populacional e a constante procura por 

alimentos têm levado à intensificação da atividade agropecuária gerando uma elevada 

produção de resíduos orgânicos na forma de efluentes, vulgarmente designados por 

chorumes. Decorrente deste crescimento, têm também aumentado os problemas 

associados à sua gestão, nomeadamente no que se refere ao destino final a dar a este 

tipo de resíduos. A valorização, através da sua aplicação ao solo como fonte de 
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nutrientes e matéria orgânica, tem sido das estratégias mais estudadas e aplicadas. 

Todavia, na maioria dos casos, o solo tem sido usado como um mero recetor de 

resíduos, sem ter em consideração as necessidades das plantas e a respetiva 

capacidade de transformação (Miner et al., 2000). A deposição continuada destes 

resíduos tem, por isso, aumentado a concentração de nutrientes no solo muito acima 

das necessidades das culturas, potenciando o aparecimento de fenómenos de 

poluição (Trindade et al., 2005). 

O azoto (N), pelas quantidades existentes como pelos impactes que pode 

originar, em resultado da complexidade de mecanismos de transformação a que está 

sujeito, é dos nutrientes mais estudados na aplicação deste tipo de materiais ao solo 

(Vasconcelos e Cabral, 1995; Chadwick et al., 2000; Fangueiro et al., 2009). As formas 

orgânicas, maioritariamente presentes nestes materiais, são facilmente transformadas 

em formas minerais, sendo necessário estimar as dinâmicas de mineralização com o 

objetivo de melhorar o sincronismo entre os fenómenos de disponibilização de N e as 

necessidades das culturas, de modo a minimizar efeitos de concentração de formas 

minerais, com maior potencial de perda e efeitos de poluição. 

Nas formas minerais, o N está envolvido em vários processos que poderão 

diminuir significativamente a eficiência da aplicação deste tipo de material ao solo. 

Relacionado com a presença de N na forma de ião nitrato (N-NO3
-) a lixiviação é um 

dos processos de perda que mais se destaca (Weslien et al., 1998), provocando 

diversos impactes ambientais nos meios recetores (Cruz et al., 2013) e, em certos 

casos, tornando a água imprópria para consumo humano (Bryan e van Grinsven, 

2013). Na forma amoniacal (N-NH4
+), para além de substrato para os fenómenos de 

nitrificação, o N está especialmente associado a perdas gasosas, as quais assumem 

especial importância pelo impacte ambiental como, também, pela redução do valor 

fertilizante destes materiais. Entre estas, as perdas por volatilização de amoníaco 

(NH3) assumem maior destaque devido às elevadas quantidades de N na forma 

amoniacal (N-NH4
+) e aos, também, elevados valores de pH (≈ 8,0) registados neste 

tipo de material, que promovem a sua transformação em amoníaco (Trindade, 1997). 

Assim, uma parte considerável das estratégias para minimizar os impactes da 

aplicação de chorumes ao solo têm-se baseado na redução das perdas de N por 

volatilização (Trindade, 1997; Martins, 2014). Estas têm como base a alteração das 

características físico-químicas dos materiais, como sejam a acidificação (Kai et al., 

2008) e a separação física dos materiais (Fangueiro et al., 2008), ou técnicas 

relacionadas com a aplicação destes materiais ao solo (Webb et al., 2010). Todavia, 

parte das estratégias aplicadas têm sido desenvolvidas sem terem em consideração 
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possíveis efeitos que estas alterações podem exercer ao nível da dinâmica e 

dimensão de outros processos como a mineralização ou lixiviação de N neste tipo de 

materiais (Fangueiro et al., 2014). 

Na avaliação de processos como a mineralização de N a partir de materiais 

orgânicos aplicados ao solo, é necessário recorrer a metodologias de avaliação 

sensíveis, capazes de refletir o efeito dos principais fatores capazes de influenciar as 

transformações biológicas da matéria orgânica ao nível do solo (Sousa, 2011). Apesar 

das várias metodologias existentes, apenas um número restrito é utilizado (Kumar e 

Goh, 2000). Entre as metodologias mais utilizadas, destacam-se as incubações 

biológicas laboratoriais (Qafoku et al., 2001) e as incubações in-situ (Raison et al., 

1987). As metodologias in-situ oferecem estimativas mais realistas dos processos 

biológicos uma vez que integram os principais fatores que influenciam estes processos 

em condições de campo, ainda que a precisão dos resultados possam estar 

dependentes da conceção do reator (Hanselman et al., 2004). Ainda assim, tal como 

demonstrou Sousa (2011), com simples alterações do reator de incubação, é possível 

obter resultados com valores de precisão ao nível dos observados em incubações 

laboratoriais, permitindo alcançar resultados com maior exequibilidade e exatidão. 

Assim, tendo em consideração o maior valor realístico das incubações in-situ, o 

objetivo da presente dissertação é avaliar o efeito que a acidificação de diferentes 

frações de chorume de suíno e técnicas de aplicação ao solo exercem nos respetivos 

processos de mineralização e lixiviação, tendo como base a realização de um ensaio 

de incubação com reatores abertos, em condições de campo. 
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Capítulo 2. 

A Matéria 

Orgânica no Solo 

2.1. A importância da matéria orgânica no solo 

O termo matéria orgânica do solo tem sido utilizado de várias formas para 

descrever os constituintes orgânicos do solo. Segundo Varennes (2003) a matéria 
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orgânica do solo constitui uma grande variedade de substâncias, onde se incluem os 

seres vivos que habitam o perfil do solo, os tecidos mortos vegetais, animais em 

diferentes estados de decomposição e uma mistura complexa de materiais orgânicos 

já decompostos. Rice (2002) refere-se à matéria orgânica do solo como uma infinidade 

de compostos orgânicos formados por materiais orgânicos e produtos da 

decomposição microbiana. 

A matéria orgânica do solo influencia fortemente a fertilidade do solo e a 

produção de biomassa (MacCarthy et al., 1990; Tiessen et al., 1994; Reich et al., 

1997; Haynes, 2005). Por outro lado, a quantidade e a qualidade da matéria orgânica 

influência claramente a atividade microbiana, a qualidade ambiental e a saúde dos 

seres vivos que habitam o solo (Ros et al., 2011). Na verdade, a presença da matéria 

orgânica no solo é determinante para sua qualidade e resiliência (Varennes, 2003). 

Os materiais orgânicos do solo sofrem transformações consoante as condições 

ambientais e respetivas propriedades (Sousa, 2011). Sendo o solo uma fonte de 

substâncias energéticas e elementos minerais imprescindíveis ao crescimento 

microbiano, é espectável que estes sejam colonizados por microrganismos que irão 

proceder à sua alteração. Neste condicionalismo podem verificar-se dois tipos de 

fenómenos: a decomposição do material orgânico e a síntese de novos produtos.  

A decomposição do material orgânico do solo denomina-se por mineralização 

primária (Santos, 1995). Este tipo de fenómeno consiste na destruição e na 

desorganização da estrutura do material orgânico transformando-o em matéria mais 

simples (iões minerais, CO2, H2O, N-NH4
+, etc.) (Costa, 1999). Por sua vez, e em 

simultâneo, ocorre o fenómeno de humificação. A humificação é um processo 

bioquímico de formação de complexos húmicos relativamente estáveis e resistentes à 

decomposição (Kumada, 1988; Troeh e Thompson, 2005), normalmente designado 

por húmus. Stevenson (1994) define este último como a matéria orgânica 

relativamente estável com capacidade de retenção de água e nutrientes que, à medida 

que se vai decompondo, fornece de forma gradual azoto e outros nutrientes às 

plantas, e compostos carbonados aos microrganismos. 

Segundo Carneiro (2010), citando Stevenson (1994), o processo de formação do 

húmus tem quatro mecanismos principais, sendo o segundo e o terceiro (percurso 2 e 

3 da figura 2.1.) a base da atual “teoria polifenol”, uma alternativa à “teoria da lenhina” 

(percurso 4 da figura 2.1.), que hoje é considerada como ultrapassada. Segundo 

Stevenson (1994), tal como defende na sua teoria, o húmus é a fração residual da 

lenhina que não foi completamente utilizada pelos microrganismos. Por sua vez, a 

teoria mais recente defende que as quinonas com origem na lenhina, em conjunto com 
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as quinonas sintetizadas pelos microrganismos, são as principais percursoras das 

substâncias húmicas.  

 

Figura 2.1. - Mecanismos de formação de substâncias húmicas. 
Adaptado de Carneiro (2010). 

Brady e Weil (1996a), baseando-se na resistência à degradação e na 

solubilidade em soluções ácidas e alcalinas, classifica as substâncias húmicas em três 

grupos químicos diferentes: 

a) Ácidos fúlvicos: menor peso molecular, mais claros, solúveis em soluções 

ácidas e alcalinas e suscetíveis à decomposição; 

b) Ácidos húmicos: cor, peso molecular e resistência à decomposição 

microbiana intermédia, solúveis em soluções alcalinas mas insolúveis em 

soluções ácidas; 

c) Huminas: maior peso molecular, escuras, insolúveis nas duas soluções e 

muito resistentes à decomposição. 

Os ácidos húmicos têm um papel importante na estrutura dos solos, facilitando a 

estabilização dos agregados (Santos, 1995), promovendo o desenvolvimento do 

sistema radicular, e a absorção de nutrientes (Yagüe, 1989). Já os ácidos fúlvicos 

reduzem a fitotoxicidade de alguns elementos, como por exemplo o alumínio, 

aumentando, consequentemente, a disponibilidade de fósforo no solo (Santos, 1995). 

Para além das substâncias húmicas, a matéria orgânica por si só apresenta um 
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conjunto de propriedades químicas, físicas e biológicas que conferem aos solos várias 

vantagens nutritivas e ambientais (Tan, 1993).  

Do ponto de vista químico, Santos (1995) afirma que a matéria orgânica 

aumenta o poder tampão da solução do solo, promovendo a estabilização do pH. 

Devido às suas propriedades de troca catiónica, a matéria orgânica é uma fonte de 

vários elementos nutritivos na forma mineral, potencialmente assimiláveis pelas 

culturas, que são disponibilizados lentamente e consoante as necessidades das 

culturas e dos microrganismos (Pauli, 1967; Brady e Weil, 1996b; Wolf e Snyder, 

2003). 

No que diz respeito às propriedades biológicas, a matéria orgânica promove a 

proliferação dos microrganismos, uma vez que potencia, de forma indireta, o aumento 

da porosidade do solo, o aumentando do arejamento e a capacidade de retenção de 

H2O (Varennes, 2003). Para além dos elementos nutritivos, como o N e o P, a matéria 

orgânica é também uma fonte de C. Este é utilizado pelos microrganismos 

organotróficos como fonte de energia para o processo de oxidação da matéria 

orgânica (Yagüe, 1989; Tan, 1993). Fisicamente, fornece estabilidade, proteção, 

melhoria da estrutura e diminuição da amplitude térmica do solo (Brady e Weil, 1996b; 

Varennes, 2003), aumentando assim o período de residência dos nutrientes no solo 

(Batlle-Aguilar et al., 2012). 

Comparando com a aplicação de nutrientes na forma mineral, Santos (1991) 

defende que a aplicação de resíduos orgânicos é, no caso do azoto, mais eco-

eficiente. Este refere ainda que a aplicação de resíduos orgânicos promove uma 

menor acumulação de N-NO3
- no solo, diminuindo-se assim o potencial de lixiviação de 

N para meios recetores. No entanto, o mesmo adverte que a aplicação de resíduos 

orgânicos é menos controlável, podendo conduzir a fenómenos de lixiviação quando 

esta não é efetuada de forma racional. Varennes (2003) alerta que os fenómenos de 

poluição aquática são mais frequentes quando a aplicação da matéria orgânica ao solo 

é efetuada no período Outono-Inverno. Wolf e Snyder (2003) afirmam que, do ponto 

de vista nutritivo, existem alguns efeitos negativos da aplicação excessiva de matéria 

orgânica ao solo, entre os quais enumeram: (i) a diminuição do oxigénio do solo; (ii) a 

deficiência em micronutrientes; (iii) a contaminação por metais; (iv) o conteúdo 

excessivo de sais e (v) o aparecimento de doenças infeciosas. 
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2.2. Gestão da matéria orgânica 

Nos últimos anos a produção intensiva de animais tem aumentado 

significativamente na Europa resultando num aumento da produção resíduos 

orgânicos (Gendebien et al., 2001). Em países como a Holanda e a Dinamarca, esta 

produção é de tal maneira intensiva e mal gerida que causa diversos impactes 

ambientais (Menzi et al., 2010; ten Hoeve et al., 2014). 

Em Portugal, a produção de resíduos orgânicos de origem animal é muito 

heterogénea (ENEAPAI, 2007). Varennes (2003) refere algumas estatísticas que 

apontam para cerca de 1,2 a 1,3 milhões de cabeças de gado bovino e de 4,2 milhões 

de cabeças de suínos em Portugal continental. Gendebien et al. (2001) estima que a 

produção de resíduos orgânicos de origem animal seja, para Portugal, na ordem de 25 

milhões de toneladas no estado liquido e 4 milhões no estado sólido.  

A produção de resíduos orgânicos de origem animal é muito concentrada e 

aplicada em solos de elevada fertilidade (Cordovil, 2003). ten Hoeve et al. (2014) 

afirmam que a redistribuição geográfica dos resíduos orgânicos de origem animal seria 

não só benéfica em termos económicos como, também, em termos ambientais uma 

vez que diminuiria a aplicação excessiva de matéria orgânica em solos de elevada 

fertilidade. Na verdade, a produção não é proporcional à quantidade de elementos 

nutritivos existentes no solo e, por vezes, é inútil aumentar a quantidade de fertilizante 

(Cerqueira, 2001). Loehr (1974) afirma mesmo que quando a quantidade de resíduos 

orgânicos aplicados ao solo excede 10 t ha-1 é provável virem a ocorrer fenómenos de 

toxicidade. De facto, a quantidade excessiva de elementos nutritivos no solo diminui a 

capacidade produtiva do mesmo (Cerqueira, 2001; Finch et al., 2014).  

No seu relatório, Foged et al. (2011) afirmam que os resíduos orgânicos devem 

ser alvos de valorização orgânica uma vez que estes não se encontram classificados 

como resíduos em fim-de-linha. A União Europeia recomenda, na sua diretiva relativa 

aos resíduos (Anónimo, 1991b), o reaproveitamento destes resíduos como fonte de 

nutrientes para os solos, desde que sejam usados os processos necessários para 

minimizar os impactes negativos no ambiente. Em Portugal, a responsabilidade da 

gestão dos resíduos orgânicos agrícolas pertence ao produtor, porém, têm vindo a ser 

preparadas estratégias e legislação com o objetivo de incentivar a valorização racional 

destes resíduos (Ferrão et al., 2011). 

Face à aplicação intensiva que ocorria em algumas zonas da Europa, surgiu a 

Diretiva dos Nitratos (Anónimo, 1991a). O principal objetivo da diretiva é regularizar e 

inventariar casos onde a poluição aquática ocorria ou poderia vir a ocorrer. Segundo 
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Sommer et al. (2013) a diretiva tem tido um efeito positivo na gestão de estrumes e 

chorumes ao longo da EU-27. Em Portugal, para de dar resposta à diretiva, surgiu o 

Decreto-lei n.º 235/97, de 3 de Setembro, alterado pelo Decreto-lei nº 68/99, de 11 de 

Março, regulado entretanto pela Portaria n.º 83/2010, de 10 de Fevereiro e pela 

Portaria n.º 164/2010, de 16 de Março que permitiram identificaram as zonas mais 

vulneráveis de sofrerem este tipo de contaminação e estabeleceram-se uma série de 

normas de gestão agropecuária para minimizar estes impactes. 

2.3. Corretivos orgânicos 

Como já foi referido, a matéria orgânica possui a capacidade de fornecer 

nutrientes ao solo de forma gradual. No entanto, diferentes tipos de resíduos orgânicos 

terão diferentes efeitos no solo. Portanto, numa gestão sustentável do sistema solo é 

importante conhecer quais as características que caracterizam cada tipo de resíduo 

para se proceder à sua melhor gestão e aplicação. 

Um corretivo é uma substância que é adicionada ao solo com o objetivo de 

modificar ou melhorar algumas das suas características (Varennes, 2003). Um bom 

exemplo de um corretivo é o gesso (CaSO4) utilizado para resolver problemas 

associados à estrutura do solo. Embora forneçam nutrientes, esta característica é 

secundária uma vez que o objetivo da sua aplicação é melhorar as propriedades 

físico-químicas do sistema solo (Santos, 2012).  

Santos (1991) e Cerqueira (2001) diferenciam os corretivos de origem mineral 

dos corretivos de origem orgânica. Segundo estes, os corretivos orgânicos têm 

também como objetivo principal o efeito nutritivo, ou seja, para além das propriedades 

físicas, químicas e biológicas conferidas pela matéria orgânica, fornecem também 

nutrientes. 

Segundo Santos (1991), os corretivos orgânicos foram descredibilizados quando 

surgiram os adubos minerais, no entanto, por razões não apenas ecológicas, o seu 

uso têm sido incentivado com o objetivo de aumentar os teores de matéria orgânica 

dos solos portugueses que, na sua maioria, são muito pobres em matéria orgânica, 

devido aos condicionalismos que favorecem a sua mineralização mas, também, devido 

à diminuição das restituições dos resíduos das culturas ao solo (Santos, 1991; 

Cerqueira, 2001). 
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2.3.1. Origem animal 

A quantidade e qualidade nutritiva dos resíduos orgânicos produzidos por 

animais dependem de fatores como a espécie, a idade do animal, tipo de ração, 

sistema de estabulação, quantidade e qualidade das camas, água de lavagem e clima 

(Sommers e Suttona, 1980). As rações utilizadas em animais para a produção de leite, 

como o caso de vacas leiteiras, ricas em proteína, influenciam as características dos 

respetivos dejetos, que apresentam elevados teores de azoto (Trindade, 1997). O tipo 

de espécie animal também interfere nas características do resíduo orgânico, embora 

na maioria dos casos este facto não se possa dissociar do fator alimentação. Powell et 

al. (2013), para este caso, referem como exemplo os resíduos dos equinos e ovinos 

que apresentam menor teor de humidade do que resíduos de suínos e bovinos, 

havendo uma maior percentagem de azoto na forma de ureia nos segundos. Em 

relação à espécie animal estão em causa fatores fisiológicos que permite gerar dejetos 

mais ou menos ricos em nutrientes dependendo da capacidade ou eficiência do 

sistema digestivo do animal retirar a energia ou elementos existentes no alimento. As 

idades dos animais também influência a qualidade do resíduo, uma vez que animais 

mais jovens encontram-se em fases mais ativas de desenvolvimento, produzindo 

dejetos com menores concentrações de nutrientes, já que parte destes nutrientes são 

utilizados para o crescimento. 

Um tipo de resíduos orgânicos que tem gerado muita discussão são os efluentes 

líquidos de pecuária intensiva, normalmente designados por chorumes. Varennes 

(2003) define chorume como o resíduo orgânico proveniente dos estábulos sem 

“camas” onde os dejetos dos animais são recolhidos em depósitos juntamente com as 

águas de lavagem. Já Sommers e Suttona (1980) definem este resíduo como uma 

mistura de dejetos sólidos e líquidos de animais com restos de ração e águas de 

lavagem. Este tipo de material orgânico é rico em macronutrientes uma vez que 80 a 

90% dos nutrientes inorgânicos ingeridos são excretados nas fezes e na urina dos 

animais (Tunney, 1980). 

Para Portugal, estima-se que a produção de chorume seja na ordem de 25 

milhões de toneladas por ano (Banick et al., 2003). Banick et al. (2003), para o ano de 

2007, estimaram ainda que para o caso do N a produção foi na ordem de 150 mil 

toneladas, através deste resíduo. Pereira et al. (2009) estimam que a suinicultura é 

responsável por cerca de 10% do total de azoto produzido através de chorumes. Do 

ponto de vista ambiental, a aplicação deste resíduo ao solo poderá gerar efeitos 

negativos. Jarvis et al. (1987) descreve elevadas perdas por lixiviação e volatização 
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em solos mais pobres em matéria orgânica. Este problema é mais evidente em 

sistemas de gestão de água deficientes (Loehr (1974). A aplicação de chorumes ao 

solo, quando mal gerida, poderá não só levar a problemas do âmbito ecológico como, 

também, colocar em risco a saúde humana, uma vez que estes resíduos têm na sua 

composição uma elevada quantidade de microrganismos patogénicos (Naden et al., 

2010). 

Numa perspetiva de gestão sustentável, importa conhecer as características dos 

diferentes resíduos orgânicos de modo a aferir o respetivo potencial nutritivo. No 

Quadro 2.1. é apresentada a constituição química de um chorume de suinicultura bem 

como as respetivas frações, sólida e líquida, após respetiva separação. 

Quadro 2.1. - Características de um chorume de suinicultura. Adaptado de (Santos, 1995). 

Parâmetros Efluente bruto Fração sólida  Fração líquida  

pH 7,3 6,8 7,7 

Matéria Orgânica 5,06 g L-1 70,49 % 3,71 g L-1 

N  1,20 g L-1 2,57 % 0,82 g L-1 

N-NH4
+  0,99 g L-1 1,57 % 0,67 g L-1 

N-NO3
- 0,02 g L-1 2,2 mg kg-1 0,01 g L-1 

Fósforo total (P2O5) 0,33 g L-1 6,59 % 0,13 g L-1 

Potássio total (K2O) 1,41 g L-1 0,84 % 0,89 g L-1 

Ca 0,32 g L-1 3,54 % 0,22 g L-1 

Mg 0,14 g L-1 1,88 % 0,09 g L-1 

Na 0,24 g L-1 0,12 % 0,24 g L-1 

Cu 8 mg L-1 400 mg kg-1 4 mg L-1 

Zn 10 mg L-1 1500 mg kg-1 6 mg L-1 

C:N - 15,9 - 

Cond. Eléctrica (mS cm-1) 15,82 2,40 10,60 

 

Os valores revelam que o chorume é caracterizado por apresentar elevadas 

quantidades de nutrientes, nomeadamente N. Relativamente a este nutriente 

destacam-se as formas amoniacais que apresentam teores muito superiores a outras 

formas de N, como as nítricas. Smith e Peterson (1982) referem que o azoto presente 

nos chorumes encontra-se essencialmente na forma de ureia, o que poderá explicar a 

diferença da quantidade de azoto entre as duas formas, amoniacal e nítrica. 

Santos (1991) afirma que a separação da fração sólida e líquida permite, 

principalmente em materiais com elevados teores de matéria orgânica, reduzir os 

impactes ambientais provocados pela descarga destes efluentes nos meios recetores. 
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O mesmo autor refere que a separação em diferentes frações permite obter materiais 

orgânicos com diferentes características químicas e nutricionais definindo melhor o 

carácter e a importância nutritiva de cada uma das frações. Brady e Weil (1996a) 

reforçam esta ideia afirmando que a fração sólida é um excelente corretivo orgânico 

uma vez que apresenta elevados teores de matéria orgânica e que a fração liquida, 

por conter a maior parte dos nutrientes em formas químicas solúveis, poderá 

apresentar vantagens em fertirrega ou em hidroponia. Do ponto de vista comercial, 

esta separação também é uma vantagem pois diminui os custos de transporte e as 

perdas de nutrientes por volatização (Sommer et al., 2013). 

Simpson (1986) e Finch et al. (2014) afirmam que, devido a uma dieta rica em 

metais como o zinco e o cobre, o chorume de porco é particularmente suscetível de 

conter grandes quantidades destes metais. De la Torre et al. (2000) confirmam esta 

teoria, no entanto, os teores observados revelaram-se inferiores aos apresentados em 

fertilizantes minerais como o sulfato de cobre e o superfosfato de cálcio. Estes autores 

alertam, no entanto, para a necessidade de uma racionalização na aplicação de 

chorume aos solos uma vez que, a longo prazo, poder-se-ão desenvolver fenómenos 

de fitotoxidade e contaminação dos meios recetores devido, essencialmente, às 

elevadas quantidades de metais presentes. 

O odor é outro problema que facilmente é percetível mas dificilmente é 

controlável. Este é libertado pela atividade de bactérias anaeróbias durante a 

fermentação do chorume em sistemas de armazenamento, como fossas sépticas 

(Smith e Peterson, 1982). Blanes-Vidal et al. (2009) concluíram que o odor libertado 

por chorumes, principalmente no estado fresco, se deve maioritariamente à presença 

de compostos de enxofre em decomposição. No entanto, os mesmos autores afirmam 

que a presença de quantidades significativas de amónia na composição dos chorumes 

influencia fortemente a concentração dos odores libertados. Sommer et al. (2013) 

propõem como alternativa a este problema a utilização de um sistema de 

armazenamento fundo e ventilado de modo a diminuir a libertação dos odores e 

conservar o azoto do material. 

2.3.2. Origem vegetal 

Face ao aumento da indústria agroalimentar, nomeadamente associada a 

produtos como o vinho e azeite, todos os anos são gerados grandes quantidades de 

resíduos de origem vegetal que, devido às suas características físico-químicas, e 
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depois de devidamente estabilizados, podem ser aplicados ao solo permitindo assim a 

sua valorização. 

No caso da indústria do vinho, estima-se que por cada litro de vinho se produza 

de 1,3 a 1,5 kg de resíduos (Lucas et al., 2010). Embora este tenha normalmente 

como destino a alimentação para animais, muitas vezes são geradas quantidades que 

excedem este tipo de destino (Santos, 1991), permitindo que este tipo de material 

orgânico possa ser usado em práticas agrícolas. Santos (1991) nos seus estudos, 

caracterizou a substancia seca do bagaço de uva e do bagaço de azeitona, sendo os 

respetivos resultados apresentados no Quadro 2.2.  

Quadro 2.2. - Características fertilizantes de alguns resíduos de origem vegetal. Adaptado de 
Santos (1991). 

Parâmetros Bagaço de Uva Bagaço de Azeitona 

Matéria orgânica (%) 93,80 86,00 

Azoto (N, %) 2,71 0,88 

Fósforo (P2O5, %) 0,67 0,17 

Potássio (K2O, %)  2,46 0,74 

Cálcio (Ca, %) 0,44 0,36 

Magnésio (Mg, %)  0,08 0,03 

Razão C/N) 20,15 56,70 

pH 7,05 5,30 

 

Em termos nutritivos, o bagaço de uva é mais vantajoso do que o bagaço de 

azeitona. No entanto, apesar de o considerar um corretivo de qualidade aceitável, 

Bustamante et al. (2007) concluíram que a aplicação deste resíduo ao solo não tem 

um efeito significativo na fertilização azotada. Santos et al. (1988) alertam que, apesar 

de conter pequenas quantidades, este resíduo poderá levar a fenómenos de 

toxicidade por manganês, principalmente em solos ácidos. 

No que se refere ao bagaço de azeitona, Santos (1995) salienta o aumento dos 

teores de matéria orgânica após a respetiva aplicação ao solo. Todavia, este autor 

salienta também para a diminuição das produções, especialmente no produto fresco, 

que estarão relacionadas com um possível efeito de fitotoxicidade provocada pelos 

compostos fenólicos, ácidos gordos, e sais minerais presentes nos bagaços da 

azeitona (Martı́n et al., 2002). A elevada razão C:N destes materiais poderá ser outra 

possível causa das produções obtidas uma vez que, como observou Sousa (2011), 

poderá induzir fenómenos re-imobilização de N no solo, responsáveis por uma menor 

disponibilidade deste nutriente para as plantas. 
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Nas zonas litorais, nomeadamente as regiões entre Douro e Minho, com 

elevadas áreas com cultura de milho para a alimentação de pecuária bovina (Trindade, 

1997), são geradas grandes quantidades de resíduos. Dada a proximidade às zonas 

marítimas e à elevada produção de algas destas zonas, particularmente as regiões da 

Povoa de Varzim e da Ria de Aveiro (Santos, 1991), este resíduo poderá ter algum 

interesse de valorização. O Quadro 2.3. indica as concentrações dos principais 

nutrientes existentes nestes tipos de resíduos. 

Quadro 2.3. - Características fertilizantes dos resíduos Algas e Palha de Milho. Adaptado de 
Finch et al. (2014). 

Parâmetro Algas Palha de milho 

Azoto (N, %) 0,50 0,38 

Fosforo (P2O5, %) 0,10 0,13 

Potássio (K2O, %) 1,40 0,88 

 

Ambos os resíduos têm na sua composição baixos teores de azoto em 

comparação com outros resíduos referidos anteriormente. Finch et al. (2014) afirmam 

que a aplicação continua de algas no solo poderá levar a problemas de salinização 

uma vez que estas têm na sua composição aproximadamente 1,5% de NaCl. Por sua 

vez, segundo o mesmo autor, a palha é particularmente interessante em solos 

arenosos e argilosos, nos quais a matéria orgânica se decompõe rapidamente. De 

facto, a mistura da palha com outros resíduos com maior valor fertilizante, como é o 

caso do chorume, poderá ter um efeito benéfico na prevenção das perdas de azoto por 

lixiviação (Hadas et al., 2004). 

Varennes (2003) afirma que resíduos como o caso das palhas assumem 

particular interesse especialmente pelo seu teor de carbono orgânico. Esta prática 

revela-se como a única entrada de material orgânico em muitos sistemas agrícolas. 

Todavia, pelos menores teores de N existentes, em muitos dos casos é necessário 

aplicar azoto na forma mineral para compensar o azoto imobilizado na mineralização 

deste tipo de material orgânico (Santos, 1991; Varennes, 2003). 

2.3.3. Compostados 

Os compostados são materiais orgânicos que resultam da mistura de materiais 

de origem vegetal e animal. A compostagem é uma das formas mais utilizadas de 

estabilizar os resíduos orgânicos antes da sua aplicação ao solo. Para Varennes 

(2003) a compostagem corresponde ao processo de estabilização biológica dos 
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resíduos orgânicos através de digestão aeróbia. Uma vez que se trata de um processo 

aeróbio, a presença de oxigénio em quantidades adequadas é um dos fatores 

essenciais no processo e na obtenção de um material inodoro e estável (Epstein, 

1997). A razão C:N é um outros dos parâmetros que influencia fortemente este 

processo. Por exemplo, para valores de C:N superiores a 50:1, o processo tem uma 

quebra devido à reduzida quantidade de azoto disponível (Bishop e Godfrey, 1983). Já 

para razões C:N menores que 15, como acontece com alguns materiais orgânicos, 

poderão ocorrer grandes perdas de azoto na forma de amónia, o que diminui, por sua 

vez, o valor do material como fertilizante (Loehr, 1974). No final do processo, a 

qualidade do compostado dependerá, por um lado, da qualidade inicial dos materiais 

orgânicos usados na mistura, e, por outro lado, da eficiência do controlo dos fatores 

que influenciam a atividade microbiana, como temperatura, arejamento e humidade 

(Brito et al., 2008). 

Pelas elevadas quantidades produzidas, como pelas limitações legais impostas à 

sua deposição em aterro, os resíduos sólidos urbanos (RSU) são dos resíduos mais 

sujeitos a estabilização biológica por compostagem. Segundo Santos (1995) o seu 

elevado teor de matéria orgânica constitui o principal fator de interesse para o seu uso 

agrícola. Em Portugal, no ano de 2012, foram gerados aproximadamente 2,5 milhões 

de toneladas de resíduos urbanos biodegradáveis, sendo que 1,5 milhões de 

toneladas foram depositadas em aterro (Ribeiro et al., 2013). Depois de sujeito ao 

processo de compostagem, o RSU estabilizado é considerado um bom corretivo 

orgânico, importante para a atividade biológica do solo (Berjón et al., 1997).  

Um dos grandes problemas encontrados na fração orgânica deste tipo de 

resíduo é o seu grande teor de impurezas ou inertes (metais, vídeos plásticos, etc.) 

(Brito, 1996; Gomez, 1998; Smith, 2009) e a presença de microrganismos patogénicos 

que poderão comprometer as culturas e libertar odores desagradáveis (Santos, 1995; 

Epstein, 1997). De facto, por si só, a compostagem não dá garantias que o produto 

final reúna as condições adequadas para serem aplicados nos solos sem causarem 

impactes ambientais (Santos, 1995). Alguns autores afirmam, mesmo, que o processo 

faz aumentar o teor de metais do resíduo por efeitos de concentração, menosprezando 

a sua utilização na agricultura (García et al., 1990; Ciavatta et al., 1993). No entanto, 

Cesaro et al. (2015) afirmam que parâmetros associados a testes de estabilidade e 

maturidade poderão fornecer algumas garantias sobre a utilização do composto na 

agricultura ou em outro tipo de práticas. 

Nem sempre existe uma clara resposta por parte das culturas à adição de RSU 

compostado. Bazzoffi et al. (1998) afirmam que são necessárias grandes quantidades 
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de material orgânico para atingir resultados idênticos aos observados nos fertilizantes 

minerais. No entanto, o uso combinado de um compostado com fertilizantes de origem 

mineral pode, no caso do azoto, diminuir a necessidade da aplicação destes últimos 

(Berjón et al., 1997; Nyamangara et al., 2003). De facto, Hernández et al. (2014) 

concluíram que a aplicação combinada do compostado de RSU com 60% da 

quantidade usual de adubo manteve a eficiência de crescimento das culturas. Os 

mesmos autores salientam que o uso combinado poderá ser benéfico tanto a nível 

ambiental como económico, uma vez que permite reduzir o consumo de fertilizantes 

minerais e diminuir os riscos ambientais de lixiviação para os meios recetores. 

Em Portugal não existe qualquer regulamentação específica para compostos 

provenientes de RSU (Saveyn e Eder, 2014). Gonçalves (2001) numa tentativa de 

introduzir regulamentação para este tipo de resíduo, propôs a instituição de várias 

classes para a qualidade do composto baseadas em parâmetros, critérios e restrições 

para evitar efeitos negativos no solo e nas culturas (Anónimo, 2008). Parte da 

informação disponibilizada é apresentada no Quadro 2.4. 

Quadro 2.4. - Parâmetros de classificação do composto. Adaptado de Anónimo (2008). 

Parâmetro 
Composto 

Classe I Classe II Classe IIab Classe III 

Cd (mg kg-1 MS) 0,7 1,5 3,0 5,0 

Pb (mg kg-1 MS) 100 150 300 500 

Cu (mg kg-1 MS) 100 200 400 600 

Cr (mg kg-1 MS) 100 150 300 400 

Hg (mg kg-1 MS) 0,7 1,5 3,0 5,0 

Ní (mg kg-1 MS) 50 100 200 200 

Zn (mg kg-1 MS) 200 500 1000 1500 

Inertesa (%) 0,5 1,0 2,0 3,0 

Pedras > 5mm (%) 5,0 5,0 5,0 - 

Salmonella spp. 
Ausente em 

25g 
Ausente em 

25g 
Ausente em 

25g 
Ausente em 

25g 

Echerichia coli (NMP g-1) 1000 1000 1000 1000 

a - Incluem vidro, metais e plásticos, cujas partículas apresentem granulometria superior a 2 mm. 

b - De carácter provisório até próxima revisão em 2015. 

 

As lamas das estações de tratamento de águas residuais (ETAR’s) e as lamas 

provenientes das estações de tratamento de águas (ETA’s) são outro tipo de resíduo 

sujeito à estabilização biológica por compostagem. Tan (2000) classifica estes 

resíduos como uma mistura de materiais sólidos e dissolvidos na forma orgânica e 

inorgânica. Estima-se que a produção deste resíduo em Portugal seja superior a 200 
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000 t ano-1 (MAODTR, 2007). Os teores relativamente elevados de azoto e fósforo 

deste resíduo conferem-lhe um interesse acrescentado para uso na agricultura 

(Samaras et al., 1997). Sommers (1977) estima uma concentração de 3,9 g de N por 

kg de matéria seca. De acordo com Lerch et al. (1992) a baixa razão C:N e a presença 

de proteínas simples fazem deste resíduo uma boa fonte de azoto para as culturas e 

microrganismos. Contudo, Fumagalli et al. (2013) alerta para o elevado risco de 

lixiviação de azoto na forma de nitrato depois da aplicação de lamas em estado bruto, 

principalmente em condições de elevada humidade. 

Segundo Varennes (2003) a composição das lamas é muito variável e depende, 

essencialmente, do teor de água, do grau de digestão do material orgânico e do nível 

de metais, como micronutrientes catiões e outros elementos vestigiais (cádmio, 

crómio, chumbo, etc.). De facto, é comum encontrar elevados teores de metais em 

formas biodisponíveis (Smith, 2009). Varennes (2003) afirma que a origem das lamas 

influencia a qualidade das mesmas. Segundo este último autor, é expectável que uma 

mistura de lamas com origem conjunta de fontes domésticas e fontes industriais 

resulte numa lama de pior qualidade, com elevado teor de elementos vestigiais.  

Dada a sua origem, é comum também encontrar microrganismos patogénicos, 

maus cheiros e agentes de putrefação (Smith, 2009). Santos (1995) afirma que na 

maior parte das vezes existe necessidade de tratamento para estabilizar este resíduo 

antes da sua aplicação no solo. Os tratamentos mais utilizados são o espessamento, a 

estabilização, a desidratação (Santos, 1995). Recentemente, alguns autores defendem 

que a aplicação de cal poderá trazer alguns benefícios ambientais e económicos ao 

tratamento (Samaras et al., 2008; Husillos Rodríguez et al., 2012; Cieślik et al., 2015). 

De facto, o tratamento das lamas poderá reduzir não só a carga poluente em metais 

como também diminuir os custos de gestão deste tipo de resíduo (Zhou et al., 2000). 

Face à elevada heterogeneidade de características das lamas domésticas 

(Domingues et al., 1991), surgiu em Portugal o Decreto-Lei n.º 466/91 de 22 de 

Outubro, que veio regularizar a concentração máxima de metais para os solos 

recetores, a concentração máxima nas lamas e as quantidades máximas que podem 

ser aplicadas nos solos agrícolas. Mais tarde, surgiu o Decreto-Lei n.º 118/2006 de 21 

de Junho que veio proibir a utilização das lamas na produção em regime biológico e 

acrescentar limites à presença de microrganismos e compostos orgânicos 

patogénicos. Recentemente surgiu o Decreto-Lei n.º 276/2009 de 2 de Outubro que 

veio harmonizar os anteriores regimes jurídicos com os regimes jurídicos dos resíduos 

e da proteção das águas públicas. Os valores limites encontram-se no Quadro 2.5. Os 

limites impostos procuram responder às características de cada solo recetor e 
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regularizar a carga poluente decorrente da aplicação destes materiais orgânicos de 

modo a diminuir os impactes ambientais, nomeadamente, fenómenos de fitotoxicidade 

e lixiviação de elementos tóxicos para os rios e aquíferos. 

Quadro 2.5. - Valores limite de metais nos solos recetores, nas lamas e quantidades máximas 

que podem ser aplicadas. Adaptado de Anónimo (2009). 

Metal 

Valor-limite no solo Valor-limite 
na lama 

Valor-limite 
aplicação no solo pH ≤ 5,5 5,5 < pH ≤ 7,0 pH > 7,0 

mg kg-1 de matéria seca kg ha-1 ano-1 

Cádmio 1 3 4 20 0,15 

Chumbo 50 300 450 750 15 

Cobre 50 100 200 1000 12 

Crómio 50 200 300 1000 4,5 

Mercúrio 1 1,5 2 16 0,1 

Níquel 30 75 110 300 3 

Zinco 150 300 450 2500 30 
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Capítulo 3. 

O Azoto 

3.1. O ciclo e o balanço do azoto 

O azoto é, a seguir ao hidrogénio, carbono e oxigénio, o elemento mais limitante 

dos processos biológicos dos organismos vivos, influenciando significativamente a 

disponibilidade de outros macronutrientes como o fósforo e o enxofre (Stevenson e 

Cole, 1999a). Nas plantas, este é o elemento nutritivo que mais fortemente influencia o 

crescimento das culturas uma vez que é utilizado na síntese de moléculas 
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importantes, como os aminoácidos e os ácidos nucleicos, percursores de estruturas 

vitais como a clorofila, as enzimas e as nucleoproteínas (Tisdale et al., 1985). 

Segundo Stevenson e Cole (1999a), o ciclo do azoto compreende um conjunto 

de sequências e transformações da forma dos átomos de azoto, em diferentes 

reservatórios como a litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. No Quadro 3.1. é 

considerada a distribuição do N pelos diferentes reservatórios. 

Quadro 3.1. - Distribuição do azoto nos diferentes reservatórios. Adaptado de Stevenson e 

Cole (1999a). 

Origem Conteúdo de azoto (.1016 kg) 

Litosfera 16360 

 
Rochas ígneas 

 

  
da crosta 100 

  
do manto 16200 

 
Núcleo da terra 13 

 
Sedimentos (azoto fóssil) 35-55 

 
Depósitos de carvão 0,007 

 
Compostos orgânicos em fundos marinhos 0,054 

 
Solos terrestres 

 

  
matéria orgânica 0,022 

  
NH4+ fixado em minerais de argila 0,002 

Atmosfera 386 

Hidrosfera 
 

  
N2 dissolvido 2,19 

  
N combinado 0,11 

Biosfera 0,028-0,065 
 

Os dados indicam que a maior parte do azoto se encontra na litosfera presente 

em rochas do manto (quadro 3.1). Embora possa libertar quantidades na ordem dos 5 

x109 kg N por ano, quer através da emissão de gases (outgassing) quer por actividade 

vulcânica, as contribuições deste reservatório para o ciclo global do N são reduzidas 

(Burns  e Hardy 1975). A atmosfera é o segundo maior reservatório de azoto. Este 

encontra-se, na sua maioria na forma de azoto molecular (N2) e representa 78% dos 

elementos gasosos presentes na atmosfera. Segundo Trindade (1997), citando 

(Fairbridge, 1972), acredita-se que na atmosfera inicial do planeta, o N predomina na 

forma de NH3 e que, posteriormente, o enriquecimento gradual da atmosfera em 

oxigénio promoveu a oxidação deste elemento, transformando-o em N2. Apesar de ser 

um grande reservatório de azoto molecular, em termos nutritivos este não pode ser 

usado diretamente pelas plantas. Alguns microrganismos procarióticos conseguem 

fixar o azoto molecular (N2), tanto por simbiose com outros organismos e plantas como 
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individualmente transformando-o em ião amónio. Varennes (2003) designa este 

processo de biodisponibilização, por fixação biológica. Estima-se que cerca de 140 Tg 

de N sejam fixados por estes microrganismos todos os anos, podendo representar, no 

caso da fixação simbiótica, valores superiores a 100 kg N ha-1 ano-1 (Varennes, 2003). 

Para além da fixação biológica, o N na forma nítrica (N-NO3
-) e amoniacal (N-NH4

+), 

poderá ser depositado em aerossóis por ação da precipitação, podendo ser assimilado 

diretamente pela parte aérea das plantas (Trindade, 1997) . Por outro lado, em certas 

condições, o sistema solo pode perder N para a atmosfera, provocando diretamente 

ou indiretamente problemas ambientais, especialmente na forma de óxido nitroso 

(N2O) (Tisdale et al., 1985). 

Na hidrosfera, este está presente na forma de N2, N-NH4
+, N-NO2

-, N-NO3
- em 

material orgânico dissolvido ou em suspensão (Trindade, 1997). Na forma de N2 

molecular dissolvido (~95% do azoto total dissolvido), este não é afetado pelos 

processos químicos e biológicos dos meios aquáticos, permanecendo praticamente 

inerte para o ambiente. Na forma de N-NH4
+, N-NO2

-, N-NO3
- e orgânica, que 

constituem formas ativas de N, poderão promover fenómenos de poluição (Soderlund 

e Rosswall, 1982).  

Por sua vez, na biosfera, as quantidades de azoto são muito reduzidas quando 

comparando com os outros reservatórios. De facto, a estimativa da quantidade de 

azoto na biosfera é muito subjetiva uma vez que esta é sujeita a transformações e 

ciclos complexos de trocas de matéria, muitas vezes curtos que dificultam a sua 

quantificação. Já no solo, o azoto assume especial atenção, quer do ponto de vista 

agronómico quer do ponto de vista ambiental. As elevadas necessidades das culturas, 

associadas às transformações biológicas, químicas e perdas físicas que as formas 

orgânicas e minerais estão sujeitas, poderão limitar o crescimento das culturas como, 

também, originar problemas ambientais, nomeadamente contaminação de aquíferos 

subterrâneos e superficiais.  

Frequentemente, são introduzidas quantidades significativas deste nutriente 

através de fertilizações minerais ou orgânicas. Decorrente destas aplicações, por 

processos químicos e biológicos mais ou menos conhecidos, poderão se originar 

formas de azoto muito lábeis que poderão, por um lado, ser assimiladas pelas 

culturas, e, por outro, provocar impactes ambientais nos ecossistemas (Bundy e 

Meisinger, 1994). Brady e Weil (1996a) resumem os processos do ciclo do azoto no 

solo (figura 3.1). 
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Figura 3.1. - Ciclo geral do N no solo. Adaptado de Brady e 
Weil (1996a). 

Segundo Pierzynski et al. (2005) as formas N-NH4
+ e N-NO3

- podem ser 

utilizadas na síntese de moléculas orgânicas, por processos designados 

respetivamente de assimilação e imobilização. Quando este se encontra em formas 

orgânicas, por exemplo, após aplicação de chorume ao solo, estas são transformadas 

através de processo de mineralização, em formas de N-NH4
+ e N-NO3

-. A etapa 

degradativa finaliza-se com a formação de N-NH4
+, designada por amonificação, e a 

etapa oxidativa com a formação de N-NO3
-, agora designada de nitrificação. Na forma 

de N-NO3
-, o azoto pode ser reduzido biologicamente a formas gasosas que se 

libertarão para a atmosfera (N2O, N2), por um processo designado por desnitrificação. 

Num sentido diferente, pode ser transportada por ação da água que percola no solo, 

normalmente designado por lixiviação. Na forma de N-NH4
+, poderá sofrer volatilização 

sendo libertado para a atmosfera na forma de amoníaco (NH3) ou, ainda, fixado em 

minerais de argila ou adsorvido no complexo de troca do solo. Na forma de ião nitrito 

(N-NO2
-) poderá reagir quimicamente com compostos orgânicos originando formas 

gasosas de N2O, NO e N2 pelo processo de desnitrificação biológica. Todos os 

processos anteriormente referidos são, diretamente ou indiretamente, resultado da 

ação dos microrganismos do solo, refletindo a importância deste reservatório 

(biomassa) no ecossistema.  
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3.2.  Disponibilidade de formas orgânicas 

Segundo Rodrigues (2000), um elemento encontra-se disponível quando o 

mesmo poderá causar um efeito, positivo ou negativo, num organismo específico. Van 

Riemsdijk et al. (1996) defendem que esta disponibilidade depende da forma química 

e do elemento considerado. Estes autores dão como exemplo as quantidades 

elevadas de azoto molecular (N2) que se encontram na atmosfera do solo que, apesar 

da presença em elevada quantidade, o seu efeito nas culturas é praticamente nulo.  

Tisdale et al. (1985) afirmam que as principais formas orgânicas de azoto no solo 

são os aminoácidos, as proteínas, os aminoácidos livres, as osaminas e outros tipos 

de compostos complexos não identificados. O azoto na forma orgânica assume 

particular importância uma vez que mais de 90% do azoto na camada superficial 

encontra-se nesta forma (Stevenson, 1982). Contudo, em termos de fertilidade, estas 

formas orgânicas representam apenas uma fonte azotada não disponível, pelo que é 

necessária a mineralização destas formas em formas assimiláveis pelas plantas, como 

o N-NO3
- e o N-NH4

+ (Pierzynski et al., 2005) 

3.2.1. Mineralização e imobilização biológica do azoto 

O processo de transformação do azoto de formas orgânicas para a forma 

minerais designa-se por mineralização. Este é efetuado por microrganismos 

heterotróficos presentes no solo que utilizam os compostos orgânicos como fonte de 

energia libertando formas inorgânicas simples, facilmente assimiláveis, e necessárias 

aos processos fotossintéticos das culturas (Jansson e Persson, 1982). Neste processo 

ocorre a oxidação de formas orgânicas como as proteínas, açúcares aminados, ácidos 

nucleicos, entre outros, em formas inorgânicas de N (Jarvis et al., 1996). Num sentido 

oposto ocorre a imobilização. Jansson e Persson (1982) definem este processo como 

a utilização de N inorgânico (N-NH4
+, N-NH3, N-NO3

-, N-NO2
-) na formação das células 

e tecidos dos microrganismos intervenientes no processo. Segundo estes últimos 

autores, este processo é um pré-requisito indispensável para o processo de 

mineralização. Brady e Weil (1996a) definem uma reação global em que apresenta de 

forma resumida a sequencia dos processos de mineralização e imobilização (figura 

3.2). 

Em casos em que o substrato orgânico é pobre em azoto, os microrganismos 

têm tendência para utilizar o azoto inorgânico da solução do solo (Brady e Weil, 

1996a). Noutro sentido, apenas haverá libertação de N-NH4
+, caso o azoto presente no 

substrato a decompor, apresente quantidades globalmente maiores que as 



34 

necessidades dos microrganismos (Rodrigues, 2000). Segundo alguns autores os 

microrganismos têm preferência em imobilizar formas amoniacais às formas nítricas 

(Azam et al., 1986; Paul e Clark, 1996). No entanto, é possível verificar a situação 

contrária em condições de deficiência de N-NH4
+ (Rice e Havlin, 1994). 

 

Figura 3.2. - Reação global dos processos de mineralização-imobilização da matéria 

orgânica. Adaptado de Brady e Weil (1996a). 

O processo de mineralização e imobilização ocorrem em simultâneo (Jansson e 

Persson, 1982; Mary et al., 1996). Alguns autores referem-se a esta simultaneidade de 

processos de reciclagem de azoto com um único termo, Mineralização-Imobilização 

Turnover (MIT) (Jansson e Persson, 1982; Sims e Bacon, 1995). Jansson e Persson 

(1982) afirmam que a avaliação da diferença liquida entre os processos poderá ser 

uma estimativa do N potencialmente disponível para as culturas. No entanto, a 

utilização do N por parte dos microrganismos não se dá apenas através da 

imobilização da formas iónicas, podendo os mesmos utilizar diretamente compostos 

orgânicos solúveis de N com baixo peso molecular (Molina et al., 1983). 

Segundo Tisdale et al. (1985) e Santos (1995), o processo de mineralização 

ocorre em três fases distintas: aminização, amonificação e nitrificação (figura 3.3.). A 

aminização corresponde à decomposição de moléculas mais complexas, como 

proteínas, em moléculas mais simples, como aminoácidos e aminas, através de 

enzimas extracelulares produzidas por microrganismos heterotróficos presentes no 

solo. O N-NH4
+ é considerado como um subproduto da sequência de processos que os 

microrganismos executam para obter energia (Ladd e Jackson, 1982). O processo tem 

um efeito alcalinizante no solo uma vez que o consumo de protões, resultante da 

libertação de iões OH- no processo, poderá conduzir ao aumento do pH. 

A amonificação corresponde à oxidação dos compostos carbonados gerados na 

fase da aminização por enzimas intracelulares, em que participam outros grupos de 

microrganismos heterotróficos. É de salientar que é depois desta fase que se obtém o 

ião amónia (N-NH4
+), pelo que são vários os autores a definir esta fase como o final do 

processo de mineralização (Trindade, 1997; Rodrigues, 2000) 
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Figura 3.3. - Sequência de transformação do N orgânico em 
formas minerais. Adaptado de Brady e Weil (1996a). 

Por último, a fase na nitrificação ocorre uma oxidação do ião amónia em nitrato 

(N-NO3
-) (figura 3.3.). Segundo Paul e Clark (1996), a nitrificação biológica ocorre em 

duas fases distintas. A primeira, na qual o ião amónia (N-NH4
+) é convertido em ião 

nitrito (N-NO2
-), e, uma segunda fase, na qual este último é convertido a ião nitrato (N-

NO3
-). Estas duas fases são realizadas por microrganismos do género Nitrossomas e 

Nitrobacter, respetivamente. Estes agentes biológicos utilizam como fonte de carbono 

os compostos carbonados e obtêm energia através da oxidação de N-NH4
+ e N-NO2

- 

(Foth e Ellis, 1997). Para além dos microrganismos já referidos, também bactérias dos 

géneros Nitrosolobus e Nitrosospira podem promover a oxidação do ião amónia, 

desempenhando um papel também importante na nitrificação, devido essencialmente 

à vulgaridade destes dois géneros nos solos agrícolas (Walker e Wickramasinghe, 

1979; De Boer e Kowalchuk, 2001). Para além das anteriormente referidas, existem 

bactérias com regime heterotrófico que desempenham também um papel na 

nitrificação biológica, principalmente em solos com um pH ácido (Wild, 1993). Estas 

bactérias apresentam taxas de crescimento maiores do que as bactérias autotróficas e 

realizam a nitrificação e a desnitrificação simultaneamente (Li et al., 2015). 

Tisdale et al. (1985) referem que da equação do processo ressaltam três pontos 

importantes. O primeiro que as reações requerem de oxigénio molecular (O), 

implicando que a reação ocorra mais facilmente em solos bem arejados. No segundo 

ponto, estes autores destacam a formação de iões H+, da qual resulta a acidificação 

do solo. Por último, sendo um processo biológico, a cinética de equação será 

fortemente influenciada pelas condições edafoambientais prevalecentes em 

determinado momento. 

Atendendo ao comportamento das formas minerais N-NH4
+ e N-NO3

-, a 

nitrificação é um processo decisivo na manutenção da disponibilidade destas formas 

de azoto. De facto, o N-NO3
- apresenta maior solubilidade, tendo por isso um efeito 
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potencialmente mais negativo no ambiente. Já o N-NH4
+, como é fixado pelas cargas 

negativas das argilas e retido no complexo de troca, apresenta um potencial de 

lixiviação mais baixo (Tan, 2000). Na tentativa de assegurar durante um período maior 

de tempo o N-NH4
+ no solo, têm-se recorrido a inibidores da atividade das bactérias 

nitrificantes. Wild (1993) cita alguns compostos artificiais utilizados para este fim, 

nomeadamente, nitrapyrin e dicyandiamide. Para além da vantagem agrícola de 

preservação o azoto no solo, estes inibidores poderão ser uma vantagem a nível 

ambiental pois reduzem as perdas tanto por desnitrificação (Bronson et al., 1992) 

como por lixiviação (Aulakh e Rennie, 1984). Contudo, devido aos elevados custos, 

disponibilidade limitada e influência negativa na biomassa do solo, o seu uso têm sido 

restrito à comunidade científica (Upadhyay et al., 2011; Datta e Adhya, 2014)  

Para além da ação dos inibidores, em certas condições ambientais a nitrificação 

é reduzida. Wild (1993) sugere que a nitrificação ocorre mais rapidamente em solos 

húmidos, com grandes disponibilidade de oxigénio, com um pH entre 5,5 e 8 e numa 

gama de temperatura entre os 25ºC e os 30ªC.  

3.2.2. Fatores que condicionam o processo de mineralização-

mobilização 

Como já foi referido anteriormente, a mineralização é um processo biológico. 

Deste modo, existem alguns fatores que interferem a ação destes microrganismos e 

que estão relacionados com condições edafoambientais e qualidade do substrato. 

3.2.2.1. Temperatura 

Sendo a mineralização um processo essencialmente biológico, é fácil concluir 

que existe uma certa dependência de fatores abióticos, como por exemplo a 

temperatura. A temperatura é considerada o fator que mais influencia a decomposição 

da matéria orgânica, influenciando fortemente a atividade microbiana e, 

consequentemente, a intensidade do processo de decomposição (Kirschbaum, 1995; 

Paul e Clark, 1996). Stanford et al. (1973) afirmam que a mineralização ocorre entre 0-

35ºC. Para uma temperatura inferior a 0ºC, a mineralização é fortemente limitada, e 

para temperaturas superiores a 35ºC, a amonificação sofre um decréscimo acentuado 

(Stanford et al., 1973). Uma vez que a população microbiana do processo é 

maioritariamente mesófila, este ocorre com maior intensidade a temperaturas 

superiores 25ºC (Jarvis et al., 1996). Apesar de a temperatura influenciar fortemente a 

atividade microbiana, as características gerais do processo de decomposição não 
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parecem ser afetadas pela variação desta, o mesmo não acontece com a cinética de 

reação onde a temperatura parece exercer bastante influência (Kumar e Goh, 2000). 

Noutro sentido, Koch et al. (2007) concluiu que a temperatura assume um papel 

importante na decomposição dos materiais recalcitrantes. O mesmo afirma que a 

degradação destes é mais dependente da temperatura do que da presença de frações 

mais lábeis. 

A relação entre o efeito da temperatura na taxa de decomposição é traduzida 

numa relação exponencial através do coeficiente de temperatura (Q10) (Stanford et al., 

1973; Rodrigo et al., 1997). Este coeficiente descreve a variação da cinética da reação 

por cada aumento de 10ºC na temperatura (Sousa, 2011). Stanford et al. (1973) 

afirmam que o valor mais usual para Q10 é 2, isto é, para cada aumenta de 10ºC 

temperatura, verifica-se o dobro da taxa de decomposição. Todavia, alguns autores 

contrariam estes valores. Campbell et al. (1984), por exemplo, encontraram valores 

entre 2,0 e 2,75. Já De Neve e Hofman (1996) encontraram entre 1,94 e 4,0, 

sugerindo que estas diferenças são consequência da variação da qualidade química 

dos substratos. 

3.2.2.2. Humidade 

A humidade, conjuntamente com a temperatura, é outro dos fatores abióticos 

que mais influencia a taxa de mineralização da matéria orgânica do solo e a 

disponibilidade de azoto (Amador et al., 2005; Xiang et al., 2008; Hu et al., 2015). Em 

termos gerais, pode-se afirmar que a taxa de mineralização do azoto aumenta com o 

aumento do teor de humidade do solo. Esta relação é mais evidente quando o teor de 

humidade se encontra entre o ponto de emurchimento (-1,5 Mpa) e a capacidade de 

campo (-0,03Mpa) (Stanford e Epstein, 1974). A disponibilidade de água, para além de 

ter um efeito positivo na nutrição e crescimento da comunidade microbiana, promove a 

decomposição dos substratos orgânicos na medida em que favorecer a deterioração 

dos materiais (Killham et al., 1993). No entanto, acima de 80%, a humidade é um fator 

limitante diminuindo a taxa de mineralização (Guntiñas et al., 2012) devido, 

essencialmente, à falta de oxigénio (Jarvis et al., 1996). Noutro sentido, em condições 

de baixa humidade, nomeadamente abaixo do ponto de emurchimento, o processo 

também é limitado (Haynes, 1986; Jarvis et al., 1996) em resultado do decréscimo da 

biomassa microbiana nestas condições (Johnson et al., 2012). 

Como consequência direta do excesso de humidade resulta o défice de O2. 

Jarvis et al. (1996) afirmam que a diminuição da atividade microbiana em condições de 

excesso de humidade é consequência da falta de O2 na atmosfera do solo. Como 
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consequência da atividade microbiana imposta pela diminuição do teor de O2, verifica-

se a diminuição das necessidades em N nos microrganismos decompositores 

(Haynes, 1986) acumulando-se grandes quantidades de N na forma de N-NH4
+ 

(Patrick, 1982) e formas de N mais recalcitrantes, que são dificilmente decompostas 

em condições de anoxia (Donnelly et al., 1990). 

O teor de humidade influência, também, a resposta dos processos biológicos ao 

aumento da temperatura (Clark e Gilmour, 1983; Davidson et al., 2000). Em condições 

de campo, onde as variações diurnas do teor de água estão relacionadas com a 

variação da temperatura, é difícil quantificar o seu efeito de cada um dos fatores de 

modo individual. Deste modo, têm sido desenvolvidos vários estudos que procuram 

estimar o efeito combinado entre estes dois fatores na taxa de mineralização dos 

substratos (Stanford e Epstein, 1974; Guntiñas et al., 2012; Hu et al., 2014; Hu et al., 

2015). 

3.2.2.3. Qualidade do substrato 

A qualidade do substrato tem sido um dos principais fatores condicionantes mais 

estudados pela comunidade científica (Waksman e Tenney, 1927; Saviozzi et al., 

1993; De Neve et al., 2004). Do ponto de vista biológico, a qualidade do substrato 

depende da sua aptidão como fonte de energia e nutrientes para os microrganismos 

intervenientes no processo de mineralização (Swift et al., 1979). Segundo Sousa 

(2011) a qualidade poderá ser definida pela maior ou menor facilidade de 

decomposição do substrato por parte dos microrganismos intervenientes e 

consequentes totais de C e N orgânico suscetíveis de sofrerem mineralização. Nos 

resíduos orgânicos, a qualidade, definida com base na composição química, influência 

fortemente o potencial de mineralização de N (Abiven et al., 2005). No caso dos 

chorumes, o tamanho das partículas, a par da sua composição química, parece ser um 

dos parâmetros mais condicionantes (Fangueiro et al., 2012) 

Um dos parâmetros que mais interesse tem surgido na comunidade científica no 

estudo de corretivos orgânicos é a razão C:N. O potencial de mineralização do azoto 

de materiais orgânicos pode ser razoavelmente estimado através da utilização deste 

parâmetro (Taylor et al., 1989; Paustian et al., 1992; Thomas e Asakawa, 1993). No 

entanto, como afirmam Smith e Peterson (1982), este parâmetro não fornece por si só 

uma medida exata do potencial de mineralização. De facto, para além da proporção 

entre a disponibilidade de energia (C) e de proteína (N), as componentes e as 

estruturas físicas e químicas dos materiais têm também uma enorme influência na 

qualidade do substrato e na sua mineralização (Swift et al., 1979). Não é possível 
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estabelecer um valor de C:N no qual a reação tenderá para imobilização ou 

mineralização. Alguns autores afirmam no entanto que, para valores compreendidos 

entre 20 e 30, os processos estão em equilíbrio, e que para valores a baixo, ou a cima 

destes, é suscetível de ocorrer mineralização ou imobilização liquida, respetivamente 

(Franco e Munns, 1982; Tisdale et al., 1985; Stevenson, 1986; Paul e Clark, 1996; 

Riffaldi et al., 1996). Neste sentido vários autores alertam que a utilização deste 

parâmetro deverá ser complementada, incluindo outros parâmetros de natureza 

química (polifenóis, taninos, lenhina, açucares, fração solúveis em H2O) e físicos 

(diâmetro das partículas, espessura, rigidez) (Fox et al., 1990; Vanlauwe et al., 1996; 

Nicolardot et al., 2001; Kumar e Goh, 2003). 

3.3. Disponibilidade de formas inorgânicas 

A mineralização é um processo de disponibilização de formas de N para as 

plantas. Após a mineralização, as formas minerais de N estão sujeitas a um conjunto 

de transformações ou equilíbrios que podem condicionar a sua disponibilidade para as 

plantas como, também, fenómenos de perdas. Neste capítulo serão discutidos os 

principais processos que intervêm na maior ou menor disponibilidade das formas 

minerais de N no solo. 

3.3.1. Fixação nos minerais de argila 

A retenção do azoto na forma amoniacal aos minerais de argila é já à muito 

discutida. O N-NH4
+, a par do ião K+, encaixa de forma perfeita nas cavidades 

hexagonais formadas pelos átomos de oxigénio presentes nas superfícies externas 

dos minerais de argila do tipo 2:1 (Nommik e Vahtras, 1982a; Wang et al., 2001; 

Zhang et al., 2007). Face ao diâmetro inferior destes catiões, estes têm tendência para 

serem fixados mais facilmente do que iões de tamanho maior como o Ca2+, o Mg2+ e o 

Na+ que se movem mais livremente dentro da estrutura dos minerais. 

Quimicamente, o N-NH4
+ retido nas argilas resiste mais facilmente à remoção 

por soluções salinas neutras (ex. KCl e K2SO4) do que o N-NH4
+ do complexo de troca 

(Young e Aldag, 1982). Por este motivo, Secer et al. (2011) desaconselham a 

aplicação de fertilizantes minerais na forma de amónia em solos com um grande teor 

de argila. Bajwa (1984) afirma que nestas situações, o azoto ficaria fixado e não 

disponível para a absorção pelas culturas, razão pela qual alguns autores 

descredibilizam estas formas minerais de azoto quando o objetivo é aumentar as 
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produções, principalmente em solos com pH é ácido (Jiang et al., 2011). Outros 

autores, por sua vez, afirmam que em solos onde a nitrificação é fortemente inibida, as 

plantas mostram bastante afinidade com N-NH4
+ (Garnett et al., 2001). No entanto, há 

descrições de toxicidade resultante da acumulação deste ião nos tecidos vegetais 

(Mehrer e Mohr, 1989; Tylova-Munzarova et al., 2005). Apesar disso, em culturas 

submersas como a do arroz, a forma de N-NH4
+ é mais facilmente absorvida pelas 

culturas do que o N-NO3
- (Figueiredo et al., 2015). 

Hart et al. (1986) consideram que a fixação do ião N-NH4
+ aos minerais de argila 

é muito menor do que a imobilização pelos microrganismos. Do azoto aplicado nesta 

forma, estima-se que 10% tenderá a ser fixado (Trehan, 1996). Apesar disso, o azoto 

fixado nas argilas têm tendência para ser libertado durante a fase de crescimento das 

culturas, contribuindo para a nutrição das plantas (Scherer, 1993). Van Praag et al. 

(1980) afirmam que a velocidade libertação de azoto é maior quando este está fixado 

do que quando é imobilizado biologicamente, o que por si só se revela uma vantagem 

do ponto de vista ambiental onde o objetivo é conservar o azoto no solo (Brady e Weil, 

1996b). 

3.3.2. Fixação na matéria orgânica 

Os complexos orgânicos, a par dos minerais de argila, têm a capacidade de reter 

o azoto numa forma não disponível quer para as planta quer para ser transportada por 

lixiviação. Paul e Clark (1996) sugerem que o processo envolve a reação do NH3 com 

lenhinas oxidadas e grupos quimonas acompanhados de polimerização. Estes 

complexos formados são conhecidos como complexos quimicamente estáveis e de 

difícil decomposição (Nommik e Vahtras, 1982b; Thorn e Mikita, 1992; Brady e Weil, 

1996b). 

Young (1964) concluíram que a matéria orgânica assume um papel importante 

na retenção de azoto, principalmente nas camadas mais superficiais do solo. Estes 

autores observaram que a matéria orgânica presente nas camadas superficiais do solo 

retêm aproximadamente 18% do azoto da solução do solo, enquanto que os minerais 

de argila apenas retêm 3%. Por outro lado, He et al. (1990) afirma que ao longo do 

perfil do solo, os complexos orgânicos e os minerais de argila conseguem conservar 

as mesmas quantidades de N no solo. Estes afirmam que a matéria orgânica é 

importante para fixar o N nas camadas mais superficiais, enquanto os minerais de 

argila são mais importantes nas camadas mais profundas. 
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Do ponto de vista agrícola, e particularmente em solos com um teor de matéria 

orgânica elevada, o processo pode resultar numa redução acentuada de N disponível 

(Brady e Weil, 1996b). Broadbent e Nakashima (1967) observaram que 95% do azoto 

fixado neste processo não volta a ficar disponível para as plantas, ao contrário do 

azoto imobilizado pelos microrganismos que se encontra numa fração relativamente 

mais ativa. A importância destas reações parece ser mais significativa em solos com 

pH alcalino e com elevado teor de O2 (Brady e Weil, 1996b). Kissel et al. (2008) 

sugerem que nestas condições, a matéria orgânica torna-se mais reativa e com maior 

capacidade de fixar o NH3, tornando-o indisponível para as culturas, e 

consecutivamente, reduzindo as perdas para meios aquáticos. 

3.4. Perdas do azoto do solo 

O ciclo do azoto compreende os vários processos de transferência deste 

nutriente entre os vários reservatórios. A problemática das perdas do azoto no solo, 

quer do ponto de vista agrícola como do ponto de vista ambiental não é recente. 

Segundo, Rosswall e Paustian (1984) as principais perdas relativas de azoto no solo à 

escala global estão relacionadas com: (i) as colheitas (30Tg); (ii) a lixiviação (2Tg); (iii) 

a erosão (2-20Tg); (iv) a desnitrificação (1-44Tg) e (v) a volatização de NH3 (13-23Tg). 

Resultante destas perdas, é descrita a contribuição do azoto em vários problemas 

ambientais, destacando-se a eutrofização das águas, as alterações climáticas e 

acidificação da atmosfera (Kelner et al., 1997; Pereira et al., 2010; Carneiro et al., 

2012; Medinets et al., 2015). Do ponto de vista agrícola, é evidente a diminuição das 

produtividades por parte das culturas (Korsaeth, 2008; Hu et al., 2013). 

Numa gestão ecoeficiente da fertilização azotada, é importante conhecer quais 

os principais mecanismos envolvidos na saída de N do solo. Este subcapítulo tem 

como objetivo apresentar os principais processos de saída do azoto no solo e os 

possíveis impactes que estes poderão apresentar em termos agroambientais. 

3.4.1. Desnitrificação biológica 

O processo de redução do N-NO3
- em formas gasosas como o NO, N2O e o N2 é 

designado por desnitrificação biológica. Segundo Brady e Weil (1996a) este processo 

é promovido pela ação de bactérias anaeróbias facultativas que utilizam o N-NO3
- 

como aceitador de eletrões. Tisdale et al. (1985) destaca a ação de microrganismos do 

género Pseudomas, Micrococcus, Achoromobacter e Bacillus na redução do N-NO3
- a 
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formas gasosas de N. Embora estas bactérias exerçam alguma atividade em teores 

residuais de O2, as diversas enzimas envolvidas no processo são inibidas na sua 

presença (Paul e Clark, 1996).  

Apesar do gás predominantemente libertado ser o N2 (Peoples et al., 1995), em 

condições moderadas de O2, ocorre a libertação de quantidades significativas de 

outras formas gasosas, nomeadamente N2O e NO (Brady e Weil, 1996a). O N2O é 

conhecido como um gás com a capacidade de absorver radiação solar de grande 

comprimento de onda. Powlson (1993) e Mosier et al. (1998) afirmam, respetivamente, 

que este gás tem um efeito de 150 a 250 vezes superior ao CO2. Esta molécula 

parece, também, estar envolvida em outro tipo de problemas ambientais como a 

depleção da camada de ozono e a acidificação da atmosfera (Tan, 1994; Hayakawa et 

al., 2009). A sequência de redução do N-NO3
- a NO, N2O e N2 é apresentada na figura 

3.4. 

 

Figura 3.4. - Transformação do ião nitrato a formas gasosas de N através 

do processo de desnitrificação biológica. Adaptado de Brady e Weil 

(1996a). 

A desnitrificação biológica é promovida pela elevada humidade do solo. Como 

afirmam Tisdale et al. (1985), um excesso de água no solo leva à redução do O2 

disponível, promovendo o processo. Os mesmos autores concluíram que com teores 

de humidade inferiores a 60-70% da capacidade de campo, as perdas de azoto por 

este meio não são significativas.   

A maior parte dos microrganismos envolvidos no processo são heterotróficos 

sendo o C orgânico do solo a sua principal fonte de eletrões (Greenan et al., 2006; 

Dodla et al., 2008). Alguns autores afirmam que a disponibilidade de formas orgânicas 

de carbono é o principal fator limitante na ocorrência da desnitrificação biológica (Brye 

et al., 2001; Jahangir et al., 2012), apesar das técnicas culturais e o teor de N-NO3
- 

influenciarem também o processo (Hadas et al., 2004). 

Outros fatores como o pH e a temperatura parecem também influenciar o 

processo. Pierzynski et al. (2005) afirmam que influencia não só a taxa de 

metabolismo microbiano como, também, a taxa de difusão dos gases. Os mesmos 

afirmam que a temperatura ótima do processo está próxima dos 30ºC, embora este 

ocorra num intervalo de temperaturas entre os 2 e 75ºC. Estes autores destacam 

ainda a influência do pH. Os microrganismos envolvidos no processo preferem pH 
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próximos de 7,0 embora, como acontece na nitrificação, estes possam operar a pH 

reduzidos (Herold et al., 2012). 

A par da desnitrificação biológica, um outro mecanismo denominado de 

desnitrificação química, pode também contribuir para as perdas do ião nitrato em 

formas gasosas. Chalk e Smith (1983) definem este processo como uma oxidação não 

biológica dos produtos intermédios da nitrificação (N-NO2
-) com os próprios produtos 

azotados ou outros elementos, como o ferro reduzido (Fe2+) e outros catiões metálicos. 

A primeira condição para existir a desnitrificação química é existir uma quantidade 

favorável de nitritos disponíveis. No entanto, a presença destes é fortemente afetada 

pelas condições edafoambientais que, na maioria das situações, favorecem a rápida 

conversão de N-NO2
- a N-NO3

-, motivo pelo qual alguns autores têm descredibilizado 

as perdas de azoto por este processo. Apesar disso, Stevenson e Cole (1999b) 

alertam que em condições favoráveis à acumulação de N-NO2
- no solo, 

nomeadamente pH elevado, as perdas através destes mecanismos poderão ser 

consideráveis. 

3.4.2. Volatização do amoníaco 

A volatização do amoníaco refere-se à perda de N em formas gasosas (NH3) 

(figura 3.5.) e está normalmente associada a concentrações elevadas de formas 

amoniacais na solução do solo e a pH elevados (Tisdale et al., 1985; Tan, 1994; 

Pierzynski et al., 2005). Tal como a desnitrificação, este processo é considerado um 

dos mecanismos responsáveis pelas maiores perdas de azoto do solo (Bouwman et 

al., 2002). 

 

Figura 3.5. - Transformação química do ião amónio (N-NH4
+
) em 

amoníaco (NH3). Adaptado de Tisdale et al. (1985). 

Para além do impacto económico da perda do N do solo, o NH3 na atmosfera 

poderá ter impactes negativos no meio ambiente. Tem sido particularmente referido os 

efeitos na qualidade do ar e na acidificação de solos e aquíferos (Kurvits e Marta, 

1998; Van Der Eerden et al., 1998; Krupa, 2003), o efeito indireto na formação de 

outros compostos azotados na atmosfera, como o NO2 (Sutton et al., 2008) e o papel 

no enriquecimento em azoto de ecossistemas naturais (Erisman et al., 2007). 
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O método de aplicação do N ao solo parece influenciar fortemente a quantidade 

de NH3 volatilizado para a atmosfera, principalmente quando se tratam de aplicações 

diretas das formas NH3/N-NH4
+ ou de materiais que darão origem a estas formas 

azotadas (Schmidt, 1982), como é o exemplo do chorume (Lorenz et al., 1997; 

Huijsmans et al., 2003) ou adubos minerais como o caso da ureia (Santos, 1991). 

Brady e Weil (1996a) afirmam que a aplicação à superfície aumenta o potencial de 

perda, sugerindo que a respetiva aplicação em profundidade (± 10 cm), poderá reduzir 

em 25 a 75% o N libertado pelo processo. Já Sommer e Olesen (2000), verificaram 

que a aplicação do chorume a 60cm de profundidade reduziu as emissões de NH3 em 

50%. Para além da profundidade da aplicação, Huijsmans et al. (2003) afirmam que 

outros fatores como as condições climatéricas, as características dos materiais 

orgânicos, as condições do solo e o tipo de cultura devem ser tidos em conta quando o 

objetivo é reduzir as perdas de NH3. 

3.4.3. Lixiviação 

A lixiviação é o transporte por percolação dos nutrientes da zona de 

enraizamento para os aquíferos e cursos de água (Sommer et al., 2013). Devido à 

pequena capacidade do solo reter o N-NO3
-, este anião é a principal forma azotada a 

sofrer este processo (Brady e Weil, 1996a; Pierzynski et al., 2005; Eriksen et al., 

2006). O N-NH4
+, apesar de não ser tão facilmente lixiviado, poderá sofrer perdas 

significativas principalmente em solos com limitada capacidade de troca catiónica 

(Eriksen et al., 2006; Sommer et al., 2013; Fangueiro et al., 2014). Assim, este 

processo é mais significativo em solos com textura arenosa, pobres em matéria 

orgânica e com elevada permeabilidade (Oenema et al., 1998; Pierzynski et al., 2005). 

A preocupação ambiental com os nitratos não é recente. Em Portugal, a água 

para consumo não pode ultrapassar teores de 50 mg L-1 de N-NO3
- e 0,5 mg L-1 de N-

NO2
- (Anónimo, 2007). Esta limitação impõe-se por uma questão de saúde pública 

uma vez que a ingestão de grandes quantidades de nitratos e nitritos poderá estar na 

origem do desenvolvimento de metahemoglobinemia infantil, cancro do estômago e 

gastroenterites (Gray, 2008; Sadeq et al., 2008; Bryan e van Grinsven, 2013). Para 

além dos impactes na saúde humana, o excesso de nutrientes nos sistemas 

aquáticos, particularmente nitratos e fosfatos, levam à elevada produção primária, num 

fenómeno designado por eutrofização (Newton et al., 2003; Nobre et al., 2005; Cruz et 

al., 2013). Este fenómeno leva à desoxigenação das águas e à formação de formas 

reduzidas que aumentam a disponibilidade de elementos tóxicos (como o alumínio) 
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que comprometem as comunidades dos ecossistemas aquáticos (Smith et al., 1999; 

Kelly, 2008). 

Segundo Havlin et al. (2005) as perdas por lixiviação são significativas em solos 

fortemente irrigados. Scholefield et al. (1993) concluíram que a diminuição da 

drenagem invernal dos 600 mm para os 250 mm pode reduzir a lixiviação de N de 90% 

a 95%. Por este motivo, em climas mediterrâneos, vários autores têm sugerido a 

adição de materiais orgânicos nas épocas de primavera/verão em detrimento das 

épocas outono/inverno onde normalmente se dão as maiores taxas precipitações 

(Daudén e Quı́lez, 2004; Carneiro et al., 2012; Thompson et al., 2013; Poch-Massegú 

et al., 2014; Darwiche-Criado et al., 2015). Esta sensibilidade sazonal evidencia-se 

ainda mais em solos de textura ligeira onde a capacidade de armazenamento de água 

é menor, o que resulta, por si só, em elevadas perdas de N devido ao maior volume de 

água drenado durante o período de maior precipitação (Kurunc et al., 2011). 

A utilização de chorumes como fontes de nutrientes conduz muitas vezes ao 

aumento das perdas de N por lixiviação. Este aumento deve-se, em parte, à utilização 

de quantidades excessivas destes materiais orgânicos que, por vezes, fornecem 

quantidades excessivas de N a solo (Bakhsh et al., 2005). De facto, a quantidade de N 

aplicado é um dos fatores que mais influencia o N-NO3
- potencialmente lixiviável 

(Brady e Weil, 1996a; Pierzynski et al., 2005; Fowler et al., 2013). Este fenómeno é 

particularmente acentuado quando a dose aplicada excede a capacidade de absorção 

de azoto da cultura (Logan et al., 1980; Angle et al., 1993). Deste modo, alguns 

autores têm sugerido a aplicação de doses moderadas em períodos distintos de 

tempo. Yang et al. (2015) e Perego et al. (2012) concluíram que a aplicação de doses 

inferiores de N nos períodos de maior precipitação reduzem a quantidade de nitratos 

perdidos por lixiviação. Por esta razão, Gheysari et al. (2009) sugerem que a 

quantidade de N a aplicar deve ser inversamente proporcional à quantidade de água 

disponível no solo. Quemada et al. (2013) acrescentam que a combinação entre a 

redução da quantidade de fertilizantes a otimização das regas contribui para a diminuir 

a lixiviação das culturas sem comprometer a produtividade das culturas.  

Outras estratégias têm sido propostas para reduzir a lixiviação do ião nitrato. 

Kemmitt et al. (2005) concluíram que a acidificação do solo reduz a lixiviação de N-

NO3
-, apesar de se ter registado um decréscimo de produtividade associada à maior 

disponibilidade de elementos fitotóxicos (como o alumínio). Fangueiro et al. (2014) 

utilizando a mesma estratégia, registaram resultados diferentes, observando um 

aumento de lixiviação de N na forma de N-NH4
+. O tipo de fertilizante parece, também, 

influenciar na quantidade de nitratos lixiviados. Trindade et al. (2009), em estudos 
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realizados em Portugal, concluíram que o potencial de lixiviação em chorumes de 

origem bovina é maior quando comparado com a utilização de fertilizantes de origem 

mineral. Os mesmos autores concluíram que a aplicação de chorume em 3 períodos 

de tempo distintos consegue não só manter a produtividade como, também, diminuir a 

lixiviação de N. Para além das estratégias referidas, o uso de inibidores de nitrificação 

para controlar a lixiviação têm tido algum êxito na redução da lixiviação quer no uso de 

fertilizantes minerais como de fertilizantes orgânicos (Di e Cameron, 2005; Vallejo et 

al., 2005; Zaman et al., 2008)  

3.4.4. Erosão 

A erosão é o transporte de aglomerados de solo através da força motriz da água 

ou através da ação do vento (Pierzynski et al., 2005). Do ponto de vista agronómico, 

as perdas de azoto por esta forma reduzem significativamente a quantidade deste 

nutriente uma vez que a camada mais afetada é a camada superficial, onde se 

encontra a maior parte do azoto no solo (Stevenson, 1986; Brady e Weil, 1996b). 

De la Rosa et al. (2000) estimaram que a erosão do solo, e consequentemente 

as perdas de nutrientes, diminui em 48% a produtividade das culturas. Do ponto de 

vista ambiental, estas perdas têm um impacte significativo nos ciclos biogeoquímicos 

dos nutrientes do solo, uma vez que contribuem para a eutrofização de ecossistemas 

naturais (Seitzinger e Sanders, 1997; Pierzynski et al., 2005). Em ecossistemas 

mediterrâneos, com um clima semiárido, de fenómenos climáticos intensos no período 

de inverno, há um risco acrescido de fenómenos de erosão hídrica e eólica (Martinez-

Mena et al., 2001; Boulal et al., 2011). 

Pierzynski et al. (2005) sugerem que a redução da mobilização do solo e a 

aplicação dos materiais orgânicos em profundidade poderá reduzir estas perdas. 

Brady e Weil (1996b) classificam esta estratégia como a melhor em termos de custo-

eficiência. Vários autores concluíram esta hipótese observando significativas reduções 

usando este tipo de método (Raclot et al., 2009; Vanwalleghem et al., 2011), 

encontrando também outros benefícios, nomeadamente a conservação do teor de 

água do solo (Alliaume et al., 2014). Outros métodos como a plantação de vegetação 

de cobertura com forte enraizamento, plantação em faixas, e sistemas de pousio 

poderão ser também boas estratégias na redução das perdas por erosão (Brady e 

Weil, 1996b). 
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Capítulo 4. 

Métodos de Avaliação da 

Disponibilidade de Azoto 

4.1. Avaliação da disponibilidade de azoto no solo 

Como já foi referido anteriormente no presente trabalho, a quantidade de azoto 

disponibilizado é dependente da qualidade do material orgânico e dos fatores que 

possam influenciar a atividade microbiana do solo, responsável pelos processos de 

decomposição e mineralização. Neste contexto, na necessidade de contabilizar as 

quantidades e respetivas formas de N que poderão ser disponibilizadas pela 
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introdução de corretivos, surgiu a necessidade de criar certas metodologias para 

prever e quantificar estes processos. 

Sousa (2011) defende que o sucesso de uma metodologia dependerá da 

qualidade da informação disponibilizada. Este afirma que uma boa metodologia é 

aquela que integra os fatores edafoambientais que influenciam os processos 

biológicos, permitindo estimar a quantidade de azoto potencialmente mineralizável (N0) 

e a cinética de transformação associada (K0). De acordo com Jarvis et al. (1996), as 

metodologias utilizadas para avaliar a disponibilidade de azoto baseiam-se, 

maioritariamente, na determinação da mineralização líquida de N. Todavia, o mesmo 

autor salienta que o cálculo da mineralização líquida deve ser interpretado com muito 

cuidado uma vez que este não reflete o valor real do azoto disponível no solo. 

Apesar de existirem várias metodologias que permitem, com maior ou menor 

exatidão, realizar a avaliação da disponibilidade de azoto no solo, não existe um 

método universal (Binkley e Hart, 1989; Bremner, 1996). Isto deve-se essencialmente 

ao facto de 95% do azoto estar na forma orgânica (Santos, 1991) e ao número 

elevado de variáveis que influenciam a oxidação destas formas dificultado a avaliação 

da respetiva transformação biológica (Haynes, 1986). 

Dado o elevado número de alternativas existentes, vários autores têm proposto 

critérios de classificação que integram os aspetos relacionados com as técnicas 

usadas, as condições de aplicação ou a forma dos nutrientes (Keeney, 1982; Goh e 

Haynes, 1986; Jarvis et al., 1996). Jarvis et al. (1996) propuseram a divisão das 

avaliações em três categorias diferentes: (i) ensaios biológicos com plantas; (ii) testes 

laboratoriais (biológicos e químicos) com o objetivo de avaliar a disponibilidade 

potencial de azoto no solo; e (iii) incubações in-situ ou em condições o mais próximas 

possíveis das condições de campo. Este capítulo tem como objetivo comparar as 

diferentes metodologias existentes tendo em conta a sua eficiência na avaliação dos 

processos de mineralização de N no solo como, também, critérios relacionados com a 

sua aplicabilidade e exequibilidade. 

4.2. Incubações laboratoriais 

Os métodos de incubação laboratoriais são vulgarmente utilizados quando o 

objetivo é estudar o efeito dos fatores que influenciam a mineralização da matéria 

orgânica, sendo desenvolvidos em condições controladas de laboratório (Sousa, 

2011). Assume-se que, nestes métodos, o processo de mineralização do azoto é 

similar àquele que se observa em condições de campo (Bundy e Meisinger, 1994; 
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Jarvis et al., 1996), motivo pelo qual alguns autores designam estes métodos por 

incubações biológicas (Goh e Haynes, 1986; Stenger et al., 1995). Segundo Goh e 

Haynes (1986), estes podem ser divididos em dois grupos distintos de incubações: (i) 

de curto prazo e (ii) de longo prazo.  

4.2.1. Incubações de curto-prazo 

As incubações de curto-prazo são caracterizadas por terem a duração de 1 a 6 

semanas, sob condições anaeróbias ou aeróbias, onde o azoto mineral (N-NH4
+ e N-

NO3
-) é quantificado no início e no fim do processo de incubação (Goh e Haynes, 

1986). Curtin e Campbell (2008) referem que a principal vantagem deste método é a 

possibilidade de quantificar, com um razoável nível de eficiência, o azoto mineralizável 

na forma biodisponível num curto espaço de tempo. Apesar disso, Goh e Haynes 

(1986) afirmam que estes métodos não são aconselháveis nas análises de solo de 

rotina dos laboratórios uma vez que é necessário muito espaço para a sua realização. 

Os métodos de incubação de curta duração podem também ser divididos em 

métodos aeróbios e métodos anaeróbios. Goh e Haynes (1986) afirmam que numa 

incubação aeróbia, é difícil controlar o teor de humidade das amostras, que como já se 

discutiu anteriormente, é um dos fatores que mais condiciona a mineralização. Apesar 

disso, há registos de resultados com alguma fiabilidade utilizando uma mistura de solo 

com areia (material inerte) para controlar a humidade (Keeney e Bremner, 1967). Para 

além da humidade, a utilização dos pré-tratamentos nas amostras e a qualidade do 

substrato também são tidos como fatores que influenciam os resultados obtidos por 

este método (Stanford e Epstein, 1974). 

Waring e Bremner (1964) propuseram um método anaeróbio de curta duração 

que permite atingir resultados satisfatórios num curto espaço de tempo, sem os 

problemas de estabelecer e manter as condições satisfatórias que se observavam nas 

incubações aeróbias. O método proposto, consistia em colocar os solos a incubar em 

condições de excesso de água durante 14 dias a 30ºC. Keeney e Bremner (1966), por 

sua vez, recomendam a duração de 7 dias à temperatura de 40ºC. 

Keeney (1982) afirma que os métodos de incubação anaeróbios têm mais 

vantagens que os aeróbios, enumerando vantagens como: (i) evitam-se os problemas 

relativos à estabilização e manutenção da humidade; (ii) só existe a necessidade de se 

estimar o teor de N-NH4
+ uma vez que o processo de nitrificação é praticamente 

inibido em condições de anaerobiose; (iii) o azoto é mineralizado mais rapidamente (iv) 

pode-se aumentar a temperatura de incubação uma vez que as taxas de 
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mineralização são mais elevadas pois não há necessidade de promover o processo de 

nitrificação. Apesar disso, este autor afirma que o método também tem desvantagens 

nomeadamente a morosidade e a existência de algumas correlações insatisfatórias. 

4.2.2.  Incubações de longo-prazo 

Stanford e Smith (1972) desenvolveram um método de incubação de longo 

prazo, em regime aeróbio e em sistema aberto, que permite quantificar o azoto 

potencialmente mineralizável (N0). Segundo os mesmos autores, a amostra de solo é 

colocada a incubar durante um período igual ou superior a 30 semanas, a uma 

temperatura de 35ºC e com um teor de humidade próximo da capacidade de campo. 

Numa primeira incubação, com a duração de duas semanas, o azoto mineral residual 

era removido por lixiviação através da adição de CaCl2 0,01 M. Após este período, o 

azoto era removido periodicamente para diminuir os efeitos inibição na ação 

microbiana resultantes da acumulação de produtos de reação, variação do pH e 

acumulação de toxinas. 

Goh e Haynes (1986) afirmam que este método tem uma série de limitações que 

impedem a sua utilidade nas análises de rotina em laboratório. Estes autores 

destacam como principais limitações a sua morosidade, baixa exequibilidade, espaço 

requerido e elevado custo monetário em reagentes e soluções. Apesar de todas as 

desvantagens, Goh e Haynes (1986) reconhecem a sua utilidade como método de 

calibração de métodos de menor duração. A grande desvantagem do método é a 

sobreavaliação do azoto potencialmente mineralizável. Mary et al. (1996) sugerem que 

esta diferença de resultados pode dever-se à possível lixiviação de compostos 

orgânicos solúveis que, de certa maneira, poderiam inibir o processo. 

Apesar de todas as desvantagens inerentes aos métodos de incubações 

biológicas, Sousa (2011) considera que estas metodologias conseguem realizar 

avaliações da previsão dos processos biológicos de mineralização da matéria orgânica 

mais seguras que os métodos químicos. 

4.3. Incubações in-situ 

Á semelhança das incubações laboratoriais, as metodologias de campo ou 

incubações in-situ, têm sido utilizadas para estimar a mineralização líquida do azoto. 

Ao contrário dos métodos laboratoriais, o ensaio não decorre em condições 

controladas sendo o processo biológico condicionado pelas condições 
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edafoambientais prevalecentes durante a realização do ensaio (Haynes, 1986). Jarvis 

et al. (1996) justificam o interesse da utilização destes métodos com a necessidade de 

melhor compreender os fluxos de azoto em condições reais. Apesar disso, estes 

métodos têm sido descredibilizados devido à sua menor exequibilidade (Gill et al., 

1995) e elevada morosidade (Wienhold, 2007). 

No estudo da mineralização de N, as técnicas in-situ que mais se têm destacado 

baseiam-se na colocação de uma amostra de solo, ou mistura de solo e material 

orgânico, num reator de incubação que é colocado em condições de campo, durante 

um determinado período de tempo (Sousa, 2011). Dada a complexidade dos fatores 

ambientais que condicionam o ensaio, parte da preocupação da realização destes 

ensaios baseia-se na conceção dos reatores. Assim, o reator ideal deverá ser sensível 

às flutuações climáticas das condições de campo, de modo a que as condições no 

interior do reator não influenciem os processos biológicos de mineralização-

imobilização do azoto (Hanselman et al., 2004). 

Eno (1960) desenvolveu a primeira metodologia de avaliação da mineralização 

de N em condições de campo com recurso a reatores de incubação. Segundo este 

autor, as amostras devem ser colocadas em sacos de polietileno com 15 a 30 µm de 

espessura, fechados e enterrados a uma profundidade de 10 cm durante o período de 

incubação. A microporosidade destes tipos de reatores, assegura a troca dos 

principais compostos químicos da fase gasosa (O2 e CO2) e evita as perdas de água e 

as perdas de azoto na forma de nitrato (Westermann e Crothers, 1980; Gordon, 1988). 

Esta técnica tem sido utilizada, com algum sucesso, por vários investigadores no 

estudo da mineralização de azoto (Westermann e Crothers, 1980; Boerner e 

Koslowsky, 1989; Das et al., 1997; Durán et al., 2012). 

Vários autores apontam várias limitações inerentes às características do reator 

usado na incubação. A principal refere-se à impermeabilidade do polietileno às 

moléculas de água (DiStefano e Gholz, 1986; Raison et al., 1987). Gordon et al. (1987) 

afirmam que esta limitação influência os ciclos de secagem e rehumidicimento 

influenciando o processo de mineralização de N. Já Subler et al. (1995), sugerem a 

existência de limitações ao nível do arejamento. Estes referem que, apesar do 

polietileno ser permeável ao CO2 e O2, este poderá reduzir a difusão destes gases 

promovendo a acumulação de CO2 no interior do saco, potenciando condições de 

anaerobiose e saída de azoto na forma gasosa. 

Lemée (1967) propôs um método de incubação in-situ utilizando cilindros de 

alumínio fechados no topo e abertos na base. Mais tarde, Raison et al. (1987) sugeriu 

a utilização combinada de reatores cilíndricos metálicos ou em PVC abertos e 
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fechados. Este método tinha como objetivo quantificar a taxa de mineralização líquida 

de N e, paralelamente, estimar a quantidade de N absorvido pelas culturas, 

acrescentado pela precipitação e perdido por lixiviação. Stenger et al. (1996) não 

encontrou diferenças significativas entre os fluxos de azoto dentro e fora dos reatores. 

Esta maior sensibilidade aos fatores edafoambientais e a reduzida perturbação da 

amostra, permitem realizar ensaios mais longos (Binkley e Hart, 1989). Apesar das 

vantagens inerentes a este método, Stenger et al. (1996) afirmam que ao contrário do 

que acontece nos métodos que utilizam reatores abertos, o teor de humidade tem 

tendência a diminuir ao longo da incubação, influenciando fortemente a atividade 

microbiana influenciando os ciclos de mineralização-imobilização de azoto (Rees, 

1989). 

DiStefano e Gholz (1986) propuseram a utilização de resinas de toca iónica em 

cilindros de incubações in-situ. Nesta técnica são utilizadas amostras de solo não 

perturbadas em cilindros abertos, onde os sacos com as resinas no topo e na base do 

reator. O objetivo é reter os iões provenientes da deposição atmosférica e os lixiviados 

da amostra incubada. DiStefano e Gholz (1986) sugerem que a principal vantagem 

deste método, em relação ao método desenvolvidos por Eno (1960) e por Raison et al. 

(1987), é a maior sensibilidade às variações climáticas ao longo do período de 

incubação.  

Kolberg et al. (1997) sugerem que a introdução de resinas de troca iónica nas 

incubações in-situ aumenta a eficiência da avaliação da mineralização liquida de 

azoto. Estes autores afirmam que estas têm a propriedade de adsorver o azoto 

mineral resultante da mineralização e lixiviados pela água ao longo do perfil do reator, 

minimizando assim a reciclagem microbiana de N-NH4
+ e N-NO3

- mineralizado. Apesar 

das claras vantagens ao nível da eficiência, o procedimento experimental é de difícil 

execução (Binkley e Hart, 1989; Zou et al., 1992; Noe, 2011) motivo pelo qual esta 

metodologia não é muito utilizada neste tipo de avaliações. 

Mais recentemente, Hanselman et al. (2004) propôs a introdução das resinas no 

interior do cilindro de incubação. O objetivo era diminuir as possíveis perdas no fluxo 

de água que atravessa as resinas de troca. Comparativamente ao método original 

proposto por DiStefano e Gholz (1986). Esta alteração revelou-se mais sensível às 

flutuações de humidade e mais eficiente na retenção do azoto mineralizado, 

fornecendo resultados mais realistas relativamente à mineralização de N (Hanselman 

et al., 2004). No mesmo sentido aponta Hübner et al. (1991), afirmando que a 

utilização conjunta das amostras de solo não perturbadas com as resinas de troca 

catiónica é um método mais eficaz do que os propostos por Eno (1960) e Raison et al. 
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(1987), permitindo uma quantificação mais real e correta do N mineralizado em 

condições de campo. 

As metodologias de avaliação do N mineralizado têm sido propostas com base em 

objetivos individuais, relacionados com os condicionalismos associados a cada estudo, 

não tendo em consideração critérios mais abrangentes relacionados com a 

universalidade ou uniformização (Hart e Firestone, 1989; Hübner et al., 1991; Subler et 

al., 1995; Hanselman et al., 2004; Noe, 2011). Por este motivo, Sousa (2011) defende 

que a metodologia a adotar deve ser aquela que minimiza os efeitos do artificialismo, 

inerente a todos os métodos, na avaliação da mineralização de N em condições de 

campo. 

4.4. Modelos de previsão 

Nos métodos de avaliação da disponibilidade de N em condições laboratoriais, 

os resultados obtidos dependem, muitas das vezes, de um ou mais fatores otimizados 

nestas condições. Os modelos matemáticos surgiram com o intuito de se estudar, à 

semelhança dos métodos laboratoriais, a influência dos fatores edafoambientais nos 

processos de mineralização de N (Tanji, 1982). Estes permitem integrar as 

informações recolhidas em métodos biológicos (laboratoriais e in-situ) nas previsões 

matemáticas, facilitado a interpretação das diferentes condições na disponibilização de 

nutrientes.  

De acordo com Manzoni e Porporato (2009), os modelos de previsão variam 

significativamente em termos de complexidade e descrição matemática dos processos 

biológicos e biogeoquímicos envolvidos. Kwabiah et al. (1999) referem que a 

complexidade inerente aos processos biológicos leva a limitações na criação dos 

modelos e, consequentemente, à avaliação incorretas dos processos. Apesar disso, 

Batlle-Aguilar et al. (2012) defende que os modelos matemáticos poderão facilitar a 

avaliação das teorias para os processos biológicos. 

Manzoni e Porporato (2009) referem a existência de vários grupos de modelos 

utilizados para a avaliação da dinâmica de N no solo. Segundo os mesmos, estes 

dividem-se em 3 grandes grupos: (i) modelos estocásticos, (ii) modelos empíricos e (iii) 

modelos determinísticos. No presente trabalho serão apenas discutidos dois grandes 

grupos de modelos: (i) os empíricos, que têm como base os resultados obtidos pela 

observação e onde os fluxos do sistema são traduzidos por equações de regressão e 

(ii) os determinísticos, que têm como base o conhecimento dos processos físicos, 

químicos e biológicos, que influenciam os fluxos dos sistemas (Benbi e Richter, 2002). 
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4.4.1. Modelos Empíricos 

Os métodos empíricos permitem, através de funções parabólicas ou polinomiais, 

descrever a mineralização de N no solo (Broadbent, 1986) em termos cinéticos (Benbi 

e Richter, 2002). Segundo Sousa (2011), os parâmetros utilizados na construção 

destes modelos são obtidos através de incubações biológicas, relacionando-se as 

quantidades de azoto mineralizado com o tempo através de técnicas de regressão. 

Os primeiros modelos utilizados para prever a quantidade de N mineralizado 

foram descritos por Stanford e Smith (1972) (equação 1). 

Nm = N0(1-exp-kt)              [equação 1] 

em que Nm é a quantidade de N mineralizado no período t (mg kg-1); N0 o 

reservatório de N potencialmente mineralizável (mg kg-1) e k a constante cinética 

associada (mg kg-1 dia-1). 

Este modelo considera apenas a existência de um único reservatório de N, em 

que o processo de decomposição é proporcional à quantidade de N disponível nesse 

único reservatório (Sousa, 2011). Apesar de um certo sucesso na previsão com 

materiais homogéneos, Molina et al. (1980) aponta algumas limitações deste modelo 

com materiais mais heterogéneos. De modo a reduzir a limitação observada por este 

modelo tipo de modelo, Molina et al. (1980) construíram um segundo modelo de 

previsão baseado em dois reservatórios de N (N1 e N2), com diferentes graus de 

estabilidade, aos quais estão associadas constantes cinéticas de decomposição 

independentes (K1 e K2). (equação 2). 

Nm = N1(1-exp-k1t)+ N2(1-exp-k2t)                      [equação 2] 

em que Nm é a quantidade de N mineralizado no período t (mg kg-1); N1 o 

reservatório de N potencialmente mineralizável da fração lábil (mg kg-1) e k1 a 

respectiva constante cinética (mg kg-1 dia-1); N2 o reservatório de N potencialmente 

mineralizável da fração recalcitrante (mg kg-1) e k2 a respetiva constante cinética (mg 

kg-1 dia-1).  

Nos materiais com frações de diferentes labilidades, a utilização de modelos 

empíricos com mais do que um reservatório de N devem ser considerados, uma vez 

que permitem uma maior qualidade de ajustamento e rigor na estimativa das 

respetivas constantes influentes nas diferentes fases do processo de decomposição 

(O'Keefe et al., 1986; Camargo et al., 2002; Sims e Stehouwer, 2008). 
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4.4.2. Modelos determinísticos 

Como alternativa aos modelos empíricos existem os modelos determinísticos. 

Benbi e Richter (2002) sugerem que a principal vantagem destes modelos em relação 

aos empíricos, é a integração dos fatores que condicionam o processo de 

mineralização, ao mesmo tempo que se consideram os diferentes reservatórios de N 

no solo. Um bom modelo determinístico é aquele que inclui os fatores bióticos e 

abióticos que condicionam a atividade microbiana e a disponibilidade de N (Sims e 

Stehouwer, 2008).  

Dada a elevada diversidade de reservatórios de N, onde as cinéticas de 

decomposição são igualmente diversas, é utópico imaginar um modelo universal 

(Benbi e Richter, 2002). Uma das grandes questões que se coloca no 

dimensionamento destes modelos é a consideração da biomassa microbiana como 

reservatório de azoto. Por exemplo, alguns modelos consideram a biomassa 

microbiana como um reservatório dinâmico de N (Hansen et al., 1991; Whitmore et al., 

1991), enquanto outros consideram esta como parte do húmus (Rijtema e Kroes, 

1991). Outros modelos fazem a distinção da biomassa que, efetivamente, irá ser 

responsável pela mineralização do N orgânico mais lábil e do N orgânico presente nos 

materiais mais recalcitrantes (Molina e Smith, 1997). 

Tal como nos modelos empíricos, as constantes cinéticas de decomposição (k) 

são maximizadas tendo em conta um conjunto diverso de condições abióticas e 

bióticas (Sousa, 2011). Já para as condições de temperatura e humidade não 

otimizadas, as constantes cinéticas são corrigidas através de fatores de redução 

obtidos por equações empíricas (Stanford e Epstein, 1974; Sousa, 2011) através de 

um processo designado de normalização. Para validar os resultados, estima-se um 

intervalo de valores ótimos nos quais a atividade microbiana terá efeito na 

mineralização (Stanford e Epstein, 1974). Para além da temperatura e da humidade, 

outros modelos contemplam ainda fatores relacionados com o teor de argila (Verberne 

et al., 1990), a disponibilidade de N (Franko et al., 1995), a capacidade de troca 

catiónica (Sun et al., 2008) e o pH do solo (Molina et al., 1997), entre outros. 

De modo a fornecerem resultados capazes de serem utilizados na avaliação da 

disponibilidade de N, estes modelos necessitam de ser validados. Contudo, esta 

validação não significa que o modelo avaliado possa ser utilizado nas diferentes 

condições edafoambientais (Power, 1993; Addiscott et al., 1995). Molina e Smith 

(1997) acrescentam que é necessária uma avaliação da sensibilidade do modelo às 

condições impostas de modo a perceber-se como se processa a sua dinâmica. Apesar 
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disso, dada a complexidade dos modelos determinísticos, é muito difícil validá-los pois 

existem vários reservatórios de N que não se conseguem quantificar por técnicas 

laboratoriais (Benbi e Richter, 2002). 

Embora os modelos determinísticos sejam importantes para perceber as 

dinâmicas de mineralização da matéria orgânica, e nomeadamente do azoto, é 

necessário um elevado número de parâmetros para tornar estes modelos plausíveis 

de serem utilizados neste tipo de avaliações. Apesar de alguma informação poder ser 

recolhida de forma relativamente precisa através de incubações, torna-se complicado 

retirar informações provenientes destes modelos (Benbi e Richter, 2002). Contudo, 

com recurso a métodos de fracionamento mais restritos, Christensen (1996) acredita 

que seja possível estimar grande parte dos problemas relativos aos reservatórios de 

N. Apesar disso, dadas as vantagens inerentes a estes métodos, Paustian (2000) 

considera que a utilização destes métodos poderão fornecer estimativas credíveis que 

poderão ajudar a diminuir os impactes ambientais inseridos no ciclo biogeoquímico da 

matéria orgânica. 
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Capítulo 5. 

Materiais e Métodos 

O presente capítulo tem como objetivo discutir os vários aspetos referentes ao 

desenvolvimento experimental desta dissertação. Assim, neste capítulo serão 

discutidos os aspetos relacionados com a seleção e preparação do solo e materiais 

orgânicos, bem como, as metodologias utilizadas na avaliação do respetivo processo 

de mineralização e lixiviação de azoto nos tratamentos a propor. 
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5.1. Solo 

5.1.1. Amostragem e preparação 

Como foi referido anteriormente, o solo tem propriedades que influenciam 

fortemente a disponibilidade de nutrientes e a dinâmica dos processos biológicos. 

Deste modo, na tentativa de diminuir as condicionantes afetas às caraterísticas deste, 

procurou-se encontrar um solo equilibrado de modo a não condicionar 

significativamente a atividade biológica. Tendo em conta aspetos de variabilidade 

geomorfológica e climática, optou-se por recolher uma amostra de solo da zona da 

realização do ensaio experimental. Deste modo, foi recolhida uma amostra composta 

de solo de uma parcela de terreno anexa à Escola Superior Agrária de Castelo 

Branco. A amostragem foi efetuada de forma aleatória recolhendo-se várias amostras 

de solo, com o objetivo da elaboração de uma amostra composta. Para o efeito 

procedeu-se à mistura das amostras de solo recolhidas retirando-se a quantidade 

pretendida para a respetiva caracterização. Para recolha foi utilizada uma sonda de 

modo a facilitar a respetiva amostragem e também recolher as amostras de solo a 

uma profundidade constante e igual a 30 cm. 

Em termos dos processos de preparação da amostra composta de solo, já em 

condições de laboratório, esta foi sujeita a um processo de secagem natural, em 

condições ambiente (20±2 ºC) e na ausência de luz direta, até valores de humidade 

constante, de modo a facilitar o seu manuseamento. Embora alguns autores 

argumentem a necessidade de realizar análises de solo com o mínimo de perturbação, 

de modo a não influenciar a dinâmica de N (Appel, 1998; Haney et al., 2004), Cabrera 

e Kissel (1988) defendem a secagem artificial das amostras permitindo uma 

estabilização mais rápida como a preservação das características ao longo do tempo. 

Após conclusão da fase de secagem do solo, procedeu-se à respetiva crivagem 

usando para o efeito um crivo de malha com 4 mm de diâmetro. A escolha deste 

diâmetro, comparativamente à crivagem de 2 mm, maioritariamente usada neste tipo 

de operação, tem como objetivo a minimização dos efeitos destrutivos associados a 

este tipo de operação. Dalal e Henry (1986) referem que crivagens de solo a 2 mm 

promovem uma maior destruição de agregados argilo-húmicos, aumentando assim a 

acessibilidade de formas orgânicas de N menos disponíveis. A amostra recolhida foi 

posteriormente armazenada num local protegido da luz solar e devidamente ventilado 

até à sua utilização. 
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Para efeitos de caracterização inicial do solo, uma subamostra da fração obtida 

(±500 g) foi sujeita a um processo de secagem, a uma temperatura de 40-60 ºC, 

durante um período de 72 horas, em câmara ventilada de fluxo controlado, e crivada a 

2 mm. A fração recolhida foi selecionada e usada para caraterização química do solo. 

5.1.2.  Caracterização físico-química 

A caracterização físico-química da amostra do solo foi realizada no Laboratório 

de Solos e Plantas Prof. Joaquim Quelhas dos Santos – UTAD, sendo os resultados 

obtidos apresentados no Quadro 5.1.  

Quadro 5.1. - Resultados da análise físico-química do solo em estudo. 

Parâmetro Resultado 

Teor de humidade (g H2O kg-1) 8,0 

Matéria orgânica (g kg-1) 1,72 

pH (H2O) 5,8 

pH (KCl 1M) 4,8 

Nkjeldahl total (g kg-1) 0,6 

N-NH4
+ (mg kg-1) 0,3 

N-NO3
-(mg kg-1) 0,15 

P2O5 Egner-Riehm (mg kg-1) 134 

K2O Egner-Riehm (mg kg-1) 221 

Ca2+ de troca (cmoc kg-1) 2,82 

Mg2+ de troca (cmolc kg-1) 0,27 

K+ de troca (cmolc kg-1) 0,46 

Na+ de troca (cmoc kg-1) 0,17 

Acidez de troca (cmolc kg-1) 0,09 

S.B.T. (cmolc kg-1) 3,72 

C.T.C.e (cmolc kg-1) 3,81 

G.S.B.e (%) 97,6 

Areia grossa ISSS (g kg-1) 531,6 

Areia fina ISSS (g kg-1) 248,4 

Limo ISSS (g kg-1) 131,2 

Argila ISSS (g kg-1) 88,8 

Classe textura Franco-arenoso 
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O teor de água residual foi determinado por gravimetria após secagem em estufa 

durante um período de 24 horas, a uma temperatura de 100±2 ºC (Silva, 1967). 

A análise mecânica, usada na quantificação das diferentes classes 

granulométricas, seguiu a metodologia proposta por Silva (1967). Na separação das 

frações areia grossa e areia fina foram usadas técnicas de crivagem, sedimentação e 

decantação. Para a separação das frações mais finas, como os casos do limo e argila, 

usaram-se técnicas de decantação. A partir dos valores obtidos determinou-se a 

classe de textura do solo em análise, tendo como base a análise do diagrama 

triangular elaborada por Gomes e Silva (1962). 

Para os valores de pH em H2O e KCl 1M utilizou-se um potenciómetro 

previamente calibrado em soluções tampão de referência a pH de 4,0 e 7,0 à 

temperatura ambiente (20±2 ºC). Os valores foram determinados em suspensões do 

solo com as soluções descritas (razão massa/volume de 1:2,5), após estabilização 

durante um período de 1 a 2 horas, respetivamente (Santos, 1965). 

O carbono total foi determinado por via seca, através de NIRD (Near Infrared 

Detector), após combustão de 1 g de terra fina a 1100ºC em autoanalisador elementar 

(SKALAR PRIMACSC). O teor de matéria orgânica foi determinado por via indireta, 

através dos teores de C determinados, utilizando um fator empírico de 1,724. Estes 

fatores têm em conta a premissa de Santos (2002) que refere teores médios de C na 

matéria orgânica na ordem dos 58 %. 

O N total do solo foi determinado por via húmida, através do método de Kjeldahl 

(1883). Neste método, a amostra de solo é digerida com ácido sulfúrico e catalisada 

com selénio a temperaturas elevadas. Depois da digestão do N, a concentração de N-

NH4
+ foi determinada por espectrofotometria de absorção molecular num analisador 

automático de fluxo segmentado (SKALAR®). 

Para a determinação do N mineral foi seguido o procedimento descrito por 

Bundy e Meisinger (1994) em que, numa primeira fase, é realizada uma extração com 

uma solução de KCl 2M (1:5) à temperatura ambiente, num agitador rotativo durante 

uma hora. Posteriormente, numa segunda fase, nos extratos obtidos após 

centrifugação a 3000 r.p.m. durante 10 minutos, procedeu-se à determinação das 

concentrações de N-NH4
+ e N-NO3

- por espectrofotometria de absorção molecular num 

analisador de fluxo segmentado (SKALAR®).  

Os teores de fósforo e potássio no solo foram determinados com base na 

metodologia descrita por Egner-Riehm (Balbino, 1968). Para o efeito pesaram-se 2,0 g 

de solo para 40 ml de uma solução de ácido acético e lactato de amónio tamponizada 

a um pH entre 3,7 e 3,8, que foram a agitar durante um período de 2 horas. A 
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concentração de P obteve-se por espectrofotometria de absorção molecular a um 

comprimento de onda de 880 nm, segundo o método de Murphy e Riley (1962). Nos 

mesmos extratos, procedeu-se à leitura dos teores de K por fotometria de emissão de 

chama. Após boa leitura, os teores de P e K foram convertidos nos respetivos óxidos, 

P2O5 e K2O, (mg kg-1). 

A determinação das bases de troca foi realizada através de uma extração com 

uma solução de acetato de amónio 1M (relação massa/volume de 1:10) (Houba et al., 

1994). As concentrações de cálcio e magnésio nos extratos foram determinadas por 

espectrometria de absorção atómica enquanto as de potássio e sódio por emissão de 

chama. 

Na determinação do alumínio e da acidez de troca foi adicionado ao solo uma 

solução extrativa de KCl 1M (razão massa/volume de 1:10). A acidez de troca foi 

quantificada por titulação com NaOH 0,05M e o alumínio de troca por retitulação com 

HCl 0,05M, seguindo a metodologia proposta por Thomas (1982). 

Na extração e determinação dos micronutrientes foram utilizados diferentes 

metodologias de acordo com o tipo de carga. O boro foi extraído utilizando o método 

de CaCl2 0,01M fervente (razão massa/volume de 1:2) e determinado por 

espectrometria de ultravioleta (420nm). Os outros micronutrientes (zinco, cobre, 

manganês e ferro) foram extraídos através do método de Lindsay (razão 

massa/volume de 1:2) e determinados por absorção atómica, seguindo a metodologia 

proposta por Houba et al. (1994). 

5.2. Materiais orgânicos 

5.2.1.  Amostragem 

Neste trabalho o material orgânico estudado é um efluente de origem animal, 

proveniente de uma suinicultura localizada em Castelo Branco. Em termos de 

amostragem recolheram-se, de forma aleatória, quantidades equivalentes (5L) de 

efluente original (chorume bruto) e a respetiva fração tratada (fração liquida). Na 

obtenção da fração líquida foi utilizado um separador sólidos/líquidos mecânico, tipo 

prensa, sendo o procedimento descrito de forma mais pormenorizada por Carneiro 

(2010). 

Após a colheita, as amostras foram arrefecidas a uma temperatura de 

aproximadamente 4 ºC. Este procedimento teve como objetivo evitar perdas de N por 
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volatização e preservar ao máximo as características iniciais do material orgânico, 

durante o respetivo transporte, como recomendam Sommer et al. (2013). 

5.2.2.  Preparação 

Para as amostras dos materiais orgânicos selecionados procedeu-se à 

separação dos volumes recolhidos em parte iguais (2,5 L), com o objetivo de proceder 

à acidificação de uma das respetivas partes entretanto separadas, até valores finais de 

pH igual a 5,5. Para o efeito, foi adicionado ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado até se 

atingir o valor de pH pretendido. 

Posteriormente, nas suas frações em bruto e líquida, acidificada e não 

acidificada, as amostras foram armazenadas a uma temperatura de 4ºC até à sua 

utilização para efeitos de caracterização química e aplicação ao solo. 

5.2.3.  Caraterização química 

A caracterização química do material orgânico foi realizada no Laboratório de 

Solos e Plantas Prof. Joaquim Quelhas dos Santos – UTAD, sendo os resultados 

relativos às diferentes frações estudadas apresentados no Quadro 5.2. 

Na caracterização química dos materiais orgânicos estudados, nomeadamente 

para os casos da determinação do pH (H2O), e teores totais de C e N mineral, as 

metodologias usadas foram as descritas anteriormente, na caracterização inicial do 

solo. Ainda assim, tendo em consideração os valores ou concentrações mais elevadas 

dos materiais, foram consideradas razões diferentes entre a toma de material a pesar 

e o respetivo volume de solução. No caso do pH foi usada uma razão material e 

solução de 1:30, enquanto na determinação do N mineral de 1:100. Para a 

determinação do C total foi considerada uma toma de aproximadamente 50 mg de 

material. 

Já em relação aos teores totais de N, P, K e Na, numa primeira fase, foi 

realizada uma digestão sulfúrica, sendo os teores nos extratos obtidos determinados 

por espectrofotometria de absorção molecular, para o caso do N e P, e fotometria de 

chama, para o caso dos K e Na. As concentrações de Ca e Mg foram obtidas por 

espectrofotometria de absorção atómica, após digestão nitrico-perclórica (Houba et al., 

1994). 
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Quadro 5.2. - Características físico-químicos dos materiais orgânicos estudados. 

Parâmetro Chorume Bruto Fração Líquida 

Matéria Seca (g kg-1) 20,9 10,5 

pH 8,0 7,9 

CE (mS cm-1) 2,1 2,6 

Sólidos voláteis (g kg-1) 667,6 630,9 

Cinzas (g kg-1) 332,4 369,1 

Ctotal (g kg-1) 387,2 365,9 

N (g kg-1) 19,0 15,0 

N-NH4
+ (mg kg-1) 1955,5 1616,2 

N-NO3
- (mg kg-1) 0,5 0,2 

WOSC (g kg-1) 6,0 3,3 

WOSN (g kg-1) 3,4 3,1 

P (g kg-1) 0,1 0,1 

K (g kg-1) 2,0 2,3 

Ca (g kg-1) 3,2 3,7 

Mg (g kg-1) 0,6 1,7 

Zn (mg kg-1) 121,5 2,8 

Cu (mg kg-1) 18,6 17,2 

Fe (mg kg-1) 212,6 6,3 

Mn (mg kg-1) 37,2 1,2 

C:N 20,4 24,4 

WOSC:WOSN 1,8 1,1 

 

5.3. Ensaio Experimental 

5.3.1. Localização 

O local selecionado para a realização do ensaio experimental está localizado na 

área afeta ao campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A área 

selecionada corresponde a uma parcela de terreno em condições de pousio, com uma 

área aproximada de 10000 m2, de características homogéneas em termos de declive, 

exposição e condições edáficas (figura 5.1.) 
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Figura 5.1. – Área selecionada para instalação do ensaio 

experimental. 

5.3.2. Caracterização climática 

Dada a influência que o clima apresenta nos processos biológicos e, 

consequentemente, na disponibilidade de N, decidimos incluir neste trabalho a 

caracterização climática relativa à região na qual foi desenvolvido o presente estudo, 

representada pelo diagrama termopluviométrico da figura 5.2., relativo aos valores 

médios mensais de temperatura do ar e a precipitação acumulada de cada mês, no 

distrito de Vila Real, para o período compreendido de 1981 e 2010. 

 

Figura 5.2. - Diagrama termopluviométrico, para o período 

compreendido de 1981 e 2010, no distrito de Vila Real. 
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Pela análise do diragama, podemos concluir que para este para este intervalo de 

anos, o periodo seco correspondeu ao periodo de maio a outubro. A temperatura 

média do ar para o período descrito foi de 13,6 ºC, com os valores médios mais 

elevados e reduzidos ocorridos no mês de agosto (21,7 ºC) e mês de janeiro (6,3 ºC), 

respetivamente. Em relação à precipitação média mensal, o valor mais elevado foi 

registado para o mês de dezembro (162,3 mm) enquanto os valores mais reduzidos 

verificaram-se no mês de julho (15,1 mm). Com base em dados para um período mais 

alargado, Malheiro (comum. pessoal) caracterizou a zona de estudo utilizando, para o 

efeito, o método desenvolvido por Thorthwaite e Matter (1955). Os resultados 

evidenciam que a zona em estudo caracteriza-se por um clima húmido, mesotérmico, 

com moderada deficiência de água no Verão e nula ou pequena concentração da 

eficiência térmica na estação quente. 

Com o objetivo de compreender a influência que os processos climáticos 

possam apresentar na dinâmica ou dimensão dos processos de lixiviação e 

mineralização de N, procedeu-se à recolha de dados climáticos da Estação 

Meteorológica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para os anos de 2012 

e 2013, cujos resultados são apresentados no diagrama termopluviométrico da figura 

5.3. 

 Figura 5.3. - Diagrama termopluviométrico, no distrito de Vila 

Real, para o período experimental. 
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ocorreu em janeiro de 2012 (5,4 ºC). Quanto à precipitação média mensal para estes 

períodos, o valor máximo encontrado pertenceu ao mês de dezembro de 2013 (247,5 
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de precipitação. As temperaturas médias para os anos de 2012 e 2013 foram, 

respetivamente, de 12,9 ºC e 13,1 ºC, sendo ligeiramente inferiores ao valor médio 

encontrado no período de 1981 a 2010. 

Para o período do ensaio experimental, decorrido de 19 de dezembro de 2012 a 

4 de abril de 2013, a temperatura média registada foi de 7,8 ºC, resultados 

ligeiramente inferiores à média observada para igual período entre os anos de 1981 a 

2010 (8,8ºC). Os valores médios máximos de temperatura ocorreram em abril de 2013 

(11,3 ºC) enquanto os mínimos médios em fevereiro de 2013 (6,4 ºC). O máximo de 

precipitação registada verificou-se para o mês de janeiro de 2013 (173,7 mm) com 

abril, a registar mínimos de precipitação (34,8 mm) no período em análise. A 

precipitação acumulada nos meses do ensaio foi de 641,2 mm, um valor ligeiramente 

inferior ao encontrado para o período de referência (696,4 mm). 

5.3.3.  Reator de incubação 

Tendo em conta os objetivos do presente trabalho para a incubação 

desenvolvida em condições de campo, foi utilizado um reator aberto cujas 

características, validação e exatidão foram discutidas por Sousa (2011) (figura 5.4.). 

Na conceção deste reator, em estudos da mineralização de N de materiais orgânicos 

de diferentes origens, Sousa (2011) combinou as metodologias de Raison et al. 

(1987), que estudaram a mineralização de N in-situ em reatores abertos, e de 

DiStefano e Gholz (1986), que utilizaram resinas de troca iónica na extremidade basal 

do reator.  

 

Figura 5.4. – Imagem e esquema do reator de incubação usado no estudo da mineralização e 

lixiviação de N. 
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Este reator é constituído por duas partes que permitem uma análise diferenciada 

de vários mecanismos integrados no ciclo do N. A primeira, localizada na parte 

superior do reator, na qual o solo é acondicionado, é utilizada para a avaliação dos 

teores de N no solo. Por sua vez, a segunda secção, localizada na parte inferior, 

constituída por resinas de troca iónica, permite a avaliação do processo de lixiviação 

de N, através da retenção das respetivas formas catiónicas e aniónicas percoladas. 

Para o efeito, em cada reator, foram colocados cerca de 1500 g de solo seco e 

crivado a 4 mm e, na extremidade basal, 10 g de resinas de troca iónica do tipo 

AMBERLITE® (BDH). As resinas de troca iónica, constituídas por uma mistura de 

resinas de troca catiónica (H+) e aniónica (OH-), têm uma capacidade de troca iónica 

superior a 0,6 mmol ml-1 e um diâmetro entre os 0,3 e 1,1 mm (Sousa, 2011). Para sua 

proteção e facilidade na sua recuperação, de modo a permitir uma leitura contínua ao 

longo do período de incubação, as resinas foram colocadas num tudo de acrílico 

colocado na base do reator. De modo a evitar efeitos de bypass, capazes de 

influenciar os resultados ao nível da precisão dos resultados (Hanselman et al., 2004), 

foi utilizado um isolante de poliestireno, permitindo a união das seções superior e 

inferior do reator. 

5.3.4. Delineamento experimental 

Para este trabalho foram considerados aspetos relacionados com a aplicação do 

tipo de corretivo orgânico, técnica de aplicação e acidificação. Assim, para o efeito, 

foram considerados seis diferentes tratamentos relacionados com: (i) Solo sem 

aplicação de corretivo ou testemunha (T0); (ii) Aplicação de corretivo na forma de 

chorume bruto não acidificado (BS) (pH 8,2) à superfície (T1); (iii) Aplicação de 

corretivo na forma de chorume bruto não acidificado (pH 8,2) enterrado (± 10 cm) (BE) 

(T2); (iv) Aplicação de corretivo na forma de chorume bruto acidificado (pH 5,5) à 

superfície (BAS) (T3); (v) Aplicação de corretivo na forma de fração líquida de 

chorume não acidificado (pH 8,2) à superfície (FLS) (T4); (vi) Aplicação de corretivo na 

forma de fração líquida de chorume acidificado (pH 5,5) à superfície (FLAS) (T5). 

Para os tratamentos com adição de material orgânico foi considerado a 

aplicação de uma dose de N equivalente a 80 Kg de N ha-1, correspondente a um 

volume de 32,27 ml de corretivo por reator, nas diferentes frações e valores de pH, 

tendo em consideração o valor da área do reator utilizado (78,5 cm2) no estudo 

(Quadro 5.3.).  
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Quadro 5.3. - Teor e dose de N considerado para as diferentes frações de material 

aplicado ao solo. 

Tratamento 
N ρ# Dose Dose Dose Dose 

(g/L) (g/cm
3
) (Kg N/ha) (g N/reator) (mL chorume/reator) (g chorume/reator) 

BS 1,94 1 80 0,0628 32,37 32,37 

BE 1,89 1 80 0,0628 33,23 33,23 

BAS 1,89 1 80 0,0628 33,23 33,23 

FLS 1,47 1 80 0,0628 42,72 42,72 

FLAS 1,46 1 80 0,0628 43,01 43,01 

# massa volúmica. 

Assim, para o efeito, no tempo inicial (0 dias), foram colocados 72 reatores, 

correspondentes a 6 tratamentos, 4 repetições por tratamento e 3 datas de 

amostragem. Em 24 dos reatores instalados inicialmente, relativos a 6 tratamentos e 4 

repetições por tratamento, foram colocadas resinas de troca iónica, enquanto os 

restantes foram deixados a drenar livremente, partindo do pressuposto que a presença 

ou ausência das resinas não influencia as condições de experimentação (Sousa, 

2011). 

5.3.5. Amostragem 

Em termos de amostragem, considerando as datas projetadas inicialmente, na 

respetiva periodicidade foi considerada a evolução dos principais fatores climáticos 

influentes na dinâmica dos processos em análise. Tendo em conta o pressuposto, no 

Quadro 5.4. são apresentadas as datas de amostragem, com base na evolução do 

período de incubação (dias julianos).  

Quadro 5.4. - Datas de amostragem dos reatores. 

Amostragem Solo 

Datas de amostragem 
Tempo 

(dias julianos) 

D0 T0 (0) 

D1 T1 (56) 

D2 T2 (71) 

D3 T3 (162) 
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Em cada data de amostragem foram retirados e destruídos 24 reatores, relativos 

a 4 repetições por tratamento nas 4 datas de amostragem programadas para a 

avaliação do teor de N no solo, conforme o disposto no quadro 5.4. 

Depois de retirados do solo, os reatores foram conservados a uma temperatura 

de 4 ºC enquanto se procedia à sua destruição de modo a separar os componentes a 

analisar, nomeadamente solo e resinas de troca iónica. 

No caso do teor e N mineral no solo, para cada tratamento e repetição, 

procedeu-se à homogeneização e determinação dos respetivos teores de humidade e 

N mineral (N-NH4
+ e N-NO3

-), aplicando as metodologias já descritas no capítulo 

material e métodos, relativo à caraterização inicial do solo (5.1.2). 

Sempre que possível, procedeu-se à realização das análises no próprio dia. Na 

impossibilidade da sua realização, optou-se por congelar uma amostra de 

aproximadamente 50g de solo a uma temperatura de -20ºC, de modo a garantir a 

conservação das características do solo aquando da sua amostragem permitindo, 

simultaneamente, uma maior precisão e exatidão analítica. Os resultados do N mineral 

(Nmin) obtidos foram corrigidos em relação à humidade e terra fina, sendo 

apresentados em termos de mg N por peso seco de terra fina (kg), tendo em 

consideração a equação 3. 

Nmin (mg kg-1) t=i = [N-NH4
+ + N-NO3

-] t=i                                                    [equação 3] 

Na quantificação do N disponibilizado em cada data de amostragem, considerou-

se a diferença entre o N quantificado na data de amostragem em análise (Nmin t=i) e o N 

quantificado no início do ensaio (Nmin t=o), conforme descrito na equação 4. 

Ndisponibilizado (mg kg-1) t=i = [N-NH4
+ + N-NO3

-] t=i - [N-NH4
+ + N-NO3

-] t=0  

                                                                      [equação 4] 

Em relação às resinas de troca iónica foram considerados cinco períodos de 

amostragem, sendo a respetiva periodicidade aplicada apresentada no quadro 5.5. 

Tendo em consideração os fenómenos de saturação e difusão negativa, 

documentados por DiStefano e Gholz (1986) e Giblin et al. (1994), optou-se por 

realizar a troca das resinas, por igual quantidade devidamente regenerada, a cada 28 

dias de incubação, de modo a ter uma leitura continuada das quantidades acumuladas 

de N lixiviável em cada tratamento estudado. Nos dois primeiros períodos, as resinas 

foram analisadas aquando da destruição dos reatores, enquanto nos três últimos 

referidos, estas foram analisadas a quando da sua renovação. 
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Quadro 5.5. - Periodicidade de amostragem das resinas de troca iónica. 

Amostragem nas Resinas de Troca Iónica 

Período Tempo (dias julianos) 

P1 56 

P2 15 

P3 20 

P4 22 

P5 49 

 

A análise das resinas de troca iónica teve como objetivo estimar a quantidade de 

N mineral retido de modo a estimar as quantidades de N potencialmente lixiviado 

durante o período de ensaio experimental para os tratamentos ensaiados. Na sua 

análise, numa primeira fase, procedeu-se à lavagem com água desionizada de modo a 

retirar possíveis impurezas. De seguida, as resinas foram colocadas individualmente 

em tubos de FALCON® de 50 ml, juntamente com 30 ml de solução extrativa de KCl 

2M, e colocadas a agitar durante um período de uma hora, em agitador rotativo à 

temperatura ambiente (20±2 ºC). Os extratos das resinas foram obtidos por 

decantação e as concentrações de N-NH4
+ e N-NO3

- foram determinadas utilizando os 

mesmos métodos descritos para a determinação do azoto mineral no solo, sendo os 

resultados expressos em termos de mg N kg-1, com base na equação 5. 

Lixiviação potencial (mg kg-1) p=i  = [N-NH4
+ + N-NO3

-] p=i                   [equação 5] 

No final de cada período, e no caso da realização de várias amostragens das 

resinas de troca iónica, procedeu-se ao cálculo da lixiviação potencial acumulada (mg 

kg-1) para cada tratamento, com base na equação 6. 

Lixiviação potencial acumulada (mg kg-1) p=i   = ∑𝑖
𝑛 [N-NH4

+ + N-NO3
-]i  

                                                                                                                                                      [equação 6] 

Em termos de lixiviação potencial aparente acumulada, os resultados obtidos 

para cada tratamento com adição de material orgânico, seja à superfície ou enterrado, 

seja nas suas formas acidificadas e não acidificadas, foram calculados com base na 

diferença dos respetivos valores e os resultados obtidos para o tratamento testemunha 
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(solo sem adição de material orgânico) em igual período experimental, com base na 

equação 7. 

Lixiviação potencial aparente (mg kg-1) = ∑ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑛
𝑖 [N-NH4

+ + N-NO3
-] - ∑ 𝑠𝑜𝑙𝑜𝑛

𝑖 [N-

NH4
+ + N-NO3

-]                                     [equação 7] 

Para comparar os diferentes tratamentos, a lixiviação potencial aparente foi 

expressa por unidade de N (g) adicionado, conforme a equação 8: 

Lixiviação potencial aparente (mg g-1 N adic.) = Lixiviação potencial aparente 

(mg kg-1) / N adicionado (g)                                               [equação 8] 

Para a determinação da mineralização líquida aparente, resultante da aplicação 

do material orgânico em cada tratamento estudado, foi considerado a soma das 

quantidades de N disponibilizado (equação 4) e das quantidades acumuladas de N 

potencialmente lixiviado (equação 7), deduzidas da soma equivalente registada para o 

tratamento testemunha, como é indicado na equação 9. 

Mineralização aparente (mg N kg-1) = (Ndisponivel + ΣNlixiviado)trat – (Ndisponivel + 

Nlixiviado)solo                                             [equação 9] 

Tendo em conta que o N lixiviado teve de sofrer um processo de mineralização 

para formas minerais (N-NH4
+ e N-NO3

-) e que, no tempo 0, o N disponível 

corresponde ao N inorgânico presente nos materiais orgânicos e no solo, procedeu-se 

ao cálculo da mineralização liquida aparente de N utilizando a equação 10. 

Mineralização líquida aparente (mg N kg-1) = [(Ndisponivel + ΣNlixiviado)t=i – (Ndisponivel 

+ Nlixiviado)t=0]tratamento – [(Ndisponivel + ΣNlixiviado)t=i – (Ndisponivel + Nlixiviado)t=0]solo                                                                                          

              [equação 10] 

Em função da natureza dos resultados obtidos, considerou-se as diferenças 

positivas como resultado dos processos de mineralização líquida para o período 

enquanto, as diferenças negativas, resultado dos processos de imobilização líquida 

para o período estudado. 

Para efeito de comparação entre os tratamentos estudados foi calculada, a 

mineralização líquida aparente de N por g de N adicionado, cujo respetivo calculo tem 

por base a equação 11. 
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Min. Líq. Ap. (mg N g-1 N adic.) = Min. Líq. Ap. (mg N kg-1) / N adic. (g) 

                            [equação 11] 

5.4. Análise estatística 

Para a avaliação da variância, considerou-se como variáveis independentes os 

tratamentos e o tempo de incubação. Com esta escolha procurou-se responder às 

questões levantadas no início do trabalho, nomeadamente, o efeito da acidificação e 

das técnicas de aplicação na mineralização de N e na lixiviação do N mineral. 

Os resultados obtidos nas equações anteriores foram analisados 

estatisticamente através de uma análise de variância (ANOVA) a um fator, tratamento 

ou tempo de incubação. As diferenças significativas entre as médias relativas a cada 

tratamento foram estimadas com base na diferença honesta significativa (DHS), com 

base do método de TUKEY, para um nível de probabilidade de 5%. Ambas as análises 

foram realizadas com base no software JMP – Statistical Discovey Software (versão 

5.0.1.2) – SAS Institute Inc. 

Para efeitos de análise da repetibilidade associada procurou-se avaliar os 

resultados com base na determinação dos valores de coeficiente de variação 

associados a cada tratamento, calculando os respetivos valores das médias e desvios 

padrão associados a cada tratamento, recorrendo-se à folha de cálculo Excel for 

Windows Professional Plus 2010. 

Para o tratamento testemunha, com o objetivo de avaliar o comportamento da 

matéria orgânica nativa do solo, permitindo a estimativa do reservatório de N potencial 

mineralizável (N0), como também, a respetiva cinética associada (kN), ajustaram-se os 

resultados obtidos a um modelo exponencial assimptótico de um reservatório (Stanford 

e Smith, 1972). Na construção deste modelo, foram utilizadas regressões do tipo não 

linear, sendo o respetivo ajustamento realizado com base no procedimento Nonlin do 

software SYSTAT 5.02 for Windows – SISTAT INC., tendo por base o método da 

minimização das diferenças dos quadrados. A qualidade do ajustamento e a seleção 

do modelo foi realizada tendo em conta a avaliação dos coeficientes de determinação 

ajustados (r2
ajust.) e raiz do quadrado médio do erro (RMSE) conforme recomendam 

Isaac et al. (2000). A significância da correlação foi estabelecida para valores de 

probabilidades inferiores a 0,05 (*), 001 (**) e 0,001 (***), sendo estes considerados, 

respetivamente, significativos, muito significativos e altamente significativos. 

 

 

https://dub127.mail.live.com/mail/RteFrameResources.aspx?n=17.4.9204.6000&ch=18231414466471898589&mkt=pt-br#_ENREF_21
https://dub127.mail.live.com/mail/RteFrameResources.aspx?n=17.4.9204.6000&ch=18231414466471898589&mkt=pt-br#_ENREF_21
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Capítulo 6. 

Resultados 

Neste capítulo irão ser apresentados e discutidos os resultados obtidos mo 

ensaio experimental relativamente aos processos avaliados e respetiva evolução para 

os diferentes tratamentos estudados: N lixiviado, teor de N no solo e mineralização de 

N. Numa primeira parte irão ser discutidos os resultados e os aspetos relacionados 

com o tratamento testemunha e, numa segunda parte, com os vários tratamentos 

associados à aplicação dos materiais orgânicos. 
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6.1. Testemunha 

6.1.1. Lixiviação de N 

Como já foi referido anteriormente, um dos objetivos principais deste trabalho é 

verificar, através da utilização de resinas de troca iónica, o N potencialmente lixiviável 

em cada tratamento estudado. No caso do tratamento testemunha, são apresentados 

na figura 6.1 os resultados obtidos para as quantidades de N lixiviado nas respetivas 

formas iónicas (N-NH4
+ e N-NO3

-).  

 

Figura 6.1. - Quantidades de N lixiviado (mg N kg
-1

) e 

precipitação acumulada (mm) registadas para cada período de 

incubação estudado. 

Os resultados observados evidenciam diferenças significativas entre os vários 

períodos de amostragem estudados. Os valores de N lixiviado mais elevados foram 

registados no primeiro período (P1) no qual foi, também, registado valores de 

precipitação acumulada mais elevados. Por sua vez, no segundo período estudado 

(P2), no qual se registaram os menores valores de precipitação acumulada, os valores 

de N lixiviado revelaram-se os mais reduzidos de todo o período experimental. Esta 

tendência parece indiciar a existência de uma relação entre a dimensão do processo 

de lixiviação de N e a precipitação. Os resultados obtidos corroboram as observações 

descritas por Jabloun et al. (2015), nas quais os autores descrevem correlações 

positivas significativas entre a lixiviação de N e os valores de precipitação. 

Para além da precipitação, outros fatores poderão também ter contribuído para 

as maiores quantidades de N lixiviado registadas no P1. Como explica Sousa (2011), é 

comum observar-se maiores perdas por lixiviação nas fases iniciais devido à maior 
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presença e disponibilidade de compostos orgânicos solúveis e formas minerais 

presentes no solo. Esta tendência é, em parte, explicada pelo efeito do tratamento, 

nomeadamente aspetos relacionados com operações de secagem e crivagem que 

promovem um aumento das quantidades de N potencialmente mineralizáveis. No 

entanto, outros fatores climáticos como a temperatura poderão, também, explicar os 

resultados observados, uma vez que, no período inicial foram registados valores mais 

elevados. Stanford et al. (1973) descrevem valores de Q10 iguais a 2 demostrando a 

influência significativa que a temperatura exerce na atividade microbiana potenciando 

assim a mineralização de forma orgânicas de N e assim, de forma indireta, a respetiva 

lixiviação de N. 

Em relação às formas de N lixiviado, é possível observar diferenças significativas 

(p<0,05) entre os períodos estudados. De um modo geral, os resultados indicam 

maiores perdas de N na forma aniónica (N-NO3
-), representando cerca de 84,2 % do 

total de perdas registadas em todo o período experimental estudado. Esta tendência, 

também observada por Trindade (1997), é uma consequência das condições 

edafoambientais favoráveis para a ocorrência de fenómenos de nitrificação, com a 

consequente produção de formas de N menos retidas pelo solo, como é o caso da 

forma nítrica (N-NO3
-) (Marschner, 1995). Ainda assim, é possível observar durante o 

período experimental, uma tendência contrária, nomeadamente no caso do período 

dois (P2), no qual a lixiviação de N na forma amoniacal (N-NH4
+) registou valores 

significativamente superiores aos valores apresentados pela forma nítrica (figura 6.1). 

Embora com perdas totais inferiores às registadas nos restantes períodos, no P2 as 

perdas de N amoniacal representaram cerca de 66% do total observado. 

Considerando as condições edafoclimáticas observadas para este período, os 

resultados sugerem uma certa inibição do processo de nitrificação, nomeadamente 

relacionado com os baixos valores de temperatura registados (figura 5.2.), 

promovendo assim uma acumulação de N na forma amoniacal. 

No final do ensaio, o N lixiviado acumulado no tratamento testemunha registou 

valores de 2,62 mg de N por kg de solo, representando aproximadamente 0,4 % do N 

total do solo estudado (quadro 5.1.). 

6.1.2. Teor de N mineral 

À semelhança do observado para o processo de lixiviação, no que se refere ao 

teor de N mineral do solo também se verificaram diferenças significativas entre as 

datas de amostragem realizadas (figura 6.2.). 
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Figura 6.2. - Quantidades de N mineral no solo (mg kg
-1

) para 

as diferentes datas de amostragem estudadas no tratamento 

testemunha. 

De um modo geral, os resultados obtidos evidenciam uma evolução crescente 

dos teores de N mineral até à data relativa à 2ª amostragem (D2), na qual foram 

registados valores significativamente mais elevados (1,7 mg N kg-1) em relação às 

restantes datas analisadas, nomeadamente a data inicial (D0), na qual foram 

registados os valores mais reduzidos (0,4 mg N kg-1). Os teores de N mineral do solo 

observados nas datas estudadas estão relacionados, por um lado, com os processos 

que permitem ganhos de N mineral no solo, como o caso da mineralização e, por outro 

lado, com processos associados a fenómenos de perdas, como a lixiviação registada 

para os períodos estudados entre as respetivas datas de amostragem. Assim, no caso 

do período P1, a menor disponibilidade de N mineral no solo poderá, em parte, ser 

explicada pelas maiores perdas de N lixiviável registadas. Já no período P2, no qual 

se registaram os valores mais reduzidos de lixiviação para a data de amostragem 

correspondente (D2), o solo apresentou maior disponibilidade de N, registando os 

valores mais elevados de todo o ensaio experimental. 

Em relação às formas de N no solo, ao contrário do observado para o processo 

de lixiviação, os resultados revelam quantidades de N amoniacal (N-NH4
+) 

significativamente mais elevadas que as quantidades de N nítrico (N-NO3
-), em todas 

as datas de amostragem realizadas (figura 6.2.). Uma vez mais, as diferenças 

observadas estão relacionadas com a maior capacidade de retenção de formas 

iónicas de carga positiva comparativamente a formas aniónicas, permitindo um maior 

período de residência no solo, aumentando assim a respetiva proteção e período de 

residência de N no solo e, consequente, disponibilidade para as plantas. 
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6.1.3. Mineralização de N 

Relativamente à mineralização de N, estimada com base no somatório entre o N 

lixiviado em cada período analisado e a variação do teor de N mineral registados entre 

as datas de amostragem, os resultados são apresentados na figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3. - Quantidades de N mineralizado (N-NH4
+
 + N-NO3

-
) (mg kg

-1
) 

no tratamento testemunha, para cada um dos períodos de incubação 

estudados ao longo do período experimental. 

 

Para os períodos de incubação estudados, os valores mais elevados de 

mineralização de N no solo foram registados no período compreendido entre os 0-56 

dias enquanto os mais reduzidos registaram-se entre os 56 e 71 dias de incubação 

(figura 6.3.). Estas diferenças poderão ser explicadas pela maior disponibilidade de 

formas lábeis, em parte, resultantes do efeito das operações de preparação do solo, 

nomeadamente a secagem a crivagem, que devido à sua maior disponibilidade 

biológica, promovem uma maior disponibilidade de N mineralizável. 

Por sua vez, no período seguinte, os menores valores de N mineralizável 

observados podem estar relacionados com as condições edafoambientais 

prevalecentes. Para além da diminuição da fração lábil da matéria orgânica do solo, os 

decréscimos observados nas quantidades de N mineralizado podem ser explicados 

pela precipitação reduzida e baixos valores de temperatura do solo ocorridos neste 

período (figura 5.2.). Esta hipótese é apoiada por trabalhos desenvolvidos por vários 

autores, que ao estudar o efeito de temperatura e humidade na mineralização da 

matéria orgânica do solo, observaram valores significativamente mais reduzidos de N 

potencialmente mineralizável com a diminuição dos respetivos valores de temperatura 

e humidade (Stanford e Epstein, 1974; Guntiñas et al., 2012). Esta ideia é reforçada ao 
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analisarmos as quantidades das formas de N mineralizadas em cada um dos períodos 

estudados, sendo o período P2 o que maior quantidade de formas amoniacais 

apresenta comparativamente às formas nítricas. Este facto resulta, segundo Jarvis et 

al. (1996), da maior sensibilidade dos microrganismos nitrificantes às condições 

limitantes de temperatura e humidade. 

No último período (71-162d) observou-se um aumento significativo das 

quantidades de N mineralizável em comparação com o período anterior (56-71d). Este 

aumento estará relacionado com a melhoria das condições edafoambientais (figura 

5.2.) que permitiu aumentos da atividade microbiana responsável pelos processos de 

mineralização mas, também, de nitrificação (figura 6.1.). 

Na figura 6.4, numa outra perspetiva, são apresentados os contributos dos 

processos de lixiviação de N e disponibilidade de N mineral no solo na estimativa do N 

mineralizado em cada um dos períodos de incubação estudados.  

 

Figura 6.4. - Quantidades de N mineralizado (mg kg
-1

) no tratamento 

testemunha, para cada período de incubação estudado, coniderando a 

contribuição dos processos de lixiviação e disponibilidade de N mineral no 

solo. 

Os resultados evidenciam contributos diferenciados dos processos ao longo do 

período experimental. Assim, no período P1, é possível observar que parte 

considerável do N mineralizável é perdida por processos de lixiviação, sendo a 

disponibilidade de N no solo reduzida com valores de aproximadamente 0,6 mg kg-1. 

No período P2, contrariamente ao observado no período anterior, uma parte 

significativa do N mineralizável permanece no solo disponível para as plantas, com as 

perdas por lixiviação a revelarem-se muito reduzidas. Estes resultados são explicados 

pelos reduzidos valores de precipitação registados mas, também, por fenómenos de 
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inibição ao nível de processos de nitrificação, que terão permitido uma maior 

acumulação de formas amoniacais de N (figura 6.2.), caracterizadas por uma maior 

retenção física no solo, permitindo aumentar assim os teores de N mineral disponíveis 

no solo (figura 6.4.). 

No terceiro período, apesar dos aumentos significativos das quantidades de N 

mineralizado comparativamente ao período P2, o total de N mineralizável é perdido 

através de processos de lixiviação. Este facto poderá, em parte, ter contribuído para 

uma menor disponibilidade de N mineral no solo para este período (figura 6.2.), 

observando-se, comparativamente ao período P2, uma variação negativa (figura 6.4.). 

Este facto, está relacionado com possíveis fenómenos de imobilização de N por parte 

dos microrganismos, resultante do melhoramento das condições de proliferação da 

fauna microbiana (Barrett e Burke, 2000). 

No diz respeito à evolução dos valores de N mineralizável ao longo do período 

experimental (figura 6.5.), os resultados revelaram elevadas e significativas 

correlações entre os valores obtidos e o modelo exponencial assimptótico de um 

reservatório desenvolvido por Stanford e Smith (1972), com este a explicar mais de 

97% dos resultados experimentais obtidos. Neste caso, a introdução de um segundo 

reservatório, relacionado com fração mais lábil da matéria orgânica, não revela 

vantagens na explicação dos resultados obtidos. Este facto reflete a qualidade da 

matéria orgânica existente no solo em estudo, a qual parece assim revelar uma 

qualidade química homogénea, constituída essencialmente por compostos de 

natureza mais recalcitrante, mais resistente aos processos biológicos. Este 

comportamento é, especialmente, apoiado pela inexistência do flush inicial, resultante 

da mineralização das frações mais lábeis, normalmente observado em incubações 

biológicas de materiais constituídos por compostos mais simples (Benbi e Richter, 

2002; Camargo et al., 2002). 

Em relação às constantes estimadas, nomeadamente os casos do azoto 

potencialmente mineralizável (N0) e a respetiva cinética (kN), os valores refletem a 

qualidade da matéria orgânica existente no solo em estudo. Uma vez mais, a elevada 

estabilidade biológica da matéria orgânica do solo estudado traduz, os baixos valores 

de N0 (5,353 mg kg-1) traduzidos por uma também reduzida cinética de mineralização 

(0,007 mg N kg-1 dia-1), correspondente a um tempo de semivida (t1/2 vida) de 

aproximadamente 99 dias. 



100 

 

Figura 6.5. - Qualidade de ajustamento dos valores de N mineralizado 

(mg kg
-1

) obtidos para o tratamento testemunha ao modelo exponencial 

assimptótico de um reservatório. 

Os resultados obtidos enquadram-se nos valores observados por Stanford e 

Smith (1972) para um conjunto de 39 solos em incubações biológicas desenvolvidas 

para condições de temperatura igual a 35 ºC, na qual os valores de KN e t1/2 vida foram 

de aproximadamente 0,008 mg N kg-1 dia-1 e 97 dias, respetivamente. Apesar das 

diferentes condições de incubação aplicadas em relação ao presente estudo, a 

similitude de valores obtidos poderá ser explicada pela elevada estabilidade da 

matéria orgânica dos solos estudados, não permitindo obter elevados valores de N0 ou 

kN, mesmo para condições otimizadas de temperatura, humidade e arejamento. 

6.2. Tratamentos com Materiais Orgânicos 

Este capítulo tem como objetivo avaliar e discutir os resultados obtidos nos 

tratamentos associados à aplicação dos materiais orgânicos como, também, das 

técnicas de aplicação estudadas no ensaio. 

Para o efeito, irão ser apresentados e comparados os resultados obtidos para os 

diferentes processos avaliados nos tratamentos estudados no que se refere aos 

processos relacionados com os mecanismos de N com a: (i) lixiviação, (ii) 

disponibilidade de N no solo e (iii) mineralização de N. 

6.2.1. Lixiviação 

Neste capítulo irão ser avaliados e discutidos os resultados obtidos para a 

lixiviação dos tratamentos em que foram utlizados os materiais orgânicos. Para o 
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efeito, irão ser deduzidos os valores obtidos no tratamento testemunha de modo a 

avaliar, exclusivamente, o efeito da aplicação dos materiais orgânicos e respetivos 

tratamentos, na lixiviação potencial de N. 

6.2.1.1. Acidificado vs Não Acidificado 

Os resultados obtidos, relativamente ao N mineral lixiviado, para os tratamentos 

acidificado versus não acidificado nos diferentes materiais estudados, são 

apresentados na figura 6.6.  

 

Figura 6.6. - N mineral lixiviado (mg N g
-1

 N adicionado) em cada período estudado 

(P1, P2, P3, P4, P5) e respetivo somatório para os tratamentos acidificado e não 

acidificado nos materiais estudados (chorume bruto e fração líquida). 

Os resultados evidenciam que o tratamento acidificado apresentou potenciais de 

lixiviação significativamente superiores ao tratamento não acidificado, em todos os 

materiais e períodos analisados. Ainda assim, apesar desta tendência, nos primeiros 

dois períodos não foram observadas diferenças estatísticas entre tratamentos para os 
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diferentes materiais estudados (figura 6.6.). No final, considerando o somatório das 

perdas totais, os valores mais elevados são observados para os tratamentos com 

acidificação, com um total de 356 e 406,6 mg N g-1 N adicionado para os tratamentos 

BAS e FLAS, respetivamente. Por sua vez, nos tratamentos sem acidificação, as 

perdas potenciais de N lixiviável registaram valores na ordem dos 42,4 mg N g-1 N 

adicionado para o tratamento BS e 108,1 mg N g-1 N adicionado para o tratamento 

FLS. 

No que se refere à evolução das perdas, os resultados revelaram variações 

durante o período experimental as quais estarão associadas, por um lado, aos fatores 

edafoambientais que controlam os processos de mineralização e, por outro lado, à 

ocorrência de fenómenos de lixiviação, associados à ocorrência de precipitação. Após 

os períodos iniciais, nomeadamente no caso dos períodos P1 e P2, nos quais a 

lixiviação está mais dependente das frações de N mineral e potencialmente 

mineralizado existentes nos materiais, verifica-se uma diminuição dos valores de 

lixiviação ao longo do tempo de incubação, mais acentuada para os tratamentos sem 

acidificação. Nos tratamentos com acidificação, são observadas pequenas variações 

com as perdas a manterem-se mais ou menos constantes até final do período 

experimental para os tratamentos com acidificação. Estas diferenças poderão estar 

relacionadas com o efeito que a acidificação exerce na preservação de N no solo, 

através da diminuição das perdas por volatilização (Fangueiro et al., 2014) 

aumentando, desta forma, as quantidades de N presente no solo e potencialmente 

lixiviáveis ao longo do período experimental. 

Em termos das formas de N lixiviado, os resultados evidenciam, também, 

diferenças entre tratamentos e períodos analisados. De uma maneira geral, 

considerando o somatório dos valores de N lixiviados, os resultados revelam maiores 

quantidades de N lixiviável na forma nítrica comparativamente à forma amoniacal. 

Para o total de N lixiviável nos tratamentos estudados, 60,4 a 98,0% é na forma nítrica. 

A acidificação parece também influenciar a proporção entre as formas de N lixiviável, 

com as diferenças entre as perdas de N na forma nítrica e amoniacal a revelaram-se 

mais elevadas para tratamentos com acidificação, com os aumentos a não se 

revelarem, neste caso particular, dependentes do tipo de material. No caso do efluente 

bruto (BS), comparativamente ao tratamento BAS, a acidificação proporcionou 

aumentos de N lixiviado na forma nítrica na ordem 311,3 mg N g-1 N adicionado, 

enquanto na fração líquida se registaram aumentos na ordem dos 300,4 mg N g-1 N 

adicionado. 
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Dadas as diferenças significativas registadas entre os materiais orgânicos 

acidificados e não acidificados, é possível afirmar que a acidificação teve um efeito 

significativo no N mineral lixiviado. Estas diferenças foram, no entanto, mais 

significativas nos períodos finais de incubação. Este facto poderá estar relacionado 

com a sensibilidade dos microrganismos nitrificantes a pH baixos o que poderá ter 

limitado, numa primeira fase, a formação de formas nítricas (Schmidt, 1982; Persson e 

Wirén, 1995; Paul e Clark, 1996). Contudo, embora de forma menos significativa para 

os últimos períodos, numa primeira fase de incubação também se registaram valores 

superiores de N mineral lixiviado para os tratamentos acidificados. Este facto poderá 

estar relacionado com o aumento do potencial de solubilização e com a diminuição da 

matéria seca dos materiais orgânicos como consequência da acidificação destes 

materiais (Fangueiro et al., 2009). 

À semelhança dos resultados obtidos por Fangueiro et al. (2014), também se 

observaram quantidades mais elevadas de N mineral lixiviado nos períodos finais de 

incubação. Contudo, contrariamente aos resultados obtidos por estes autores, os 

valores de N mineral lixiviado revelaram-se superiores nos materiais acidificados. 

Estes autores encontraram também menores diferenças entre as formas de N 

lixiviado, sugerindo que a acidificação dos materiais orgânicos poderia ter um efeito na 

inibição do processo de nitrificação. No entanto, tendo em conta os nossos resultados, 

e para as condições testadas, esta hipótese não foi validada. 

As diferenças dos resultados obtidos no presente trabalho e os obtidos por 

Fangueiro et al. (2014) poderão ser explicadas pelas condições nas quais os 

respetivos ensaios foram realizados. 

6.2.1.2. Enterrado vs Superfície 

Na figura 6.7. são apresentados os resultados obtidos para as duas técnicas de 

aplicação estudadas, à superfície e enterrado, para o efluente bruto. Os resultados 

obtidos evidenciam quantidades de N lixiviável mais elevadas e significativas do 

tratamento com enterramento (BE) comparativamente ao tratamento com aplicação à 

superfície (BS), em todos os períodos estudados. No final, considerando o N lixiviável 

acumulado, o tratamento BE registou valores de 181,3 mg N g-1 N adicionado 

enquanto no tratamento BS as perdas foram apenas na ordem dos 42,4 mg N g-1 N 

adicionado. Estes resultados são corroborados por Powell et al. (2011) ao observarem 

igual tendência entre os tratamentos estudados embora, ao contrário do observado no 

presente trabalho, estes autores não registaram diferenças significativas nas 

quantidades de N lixiviável entre tratamentos. Deste modo, a aplicação em 
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profundidade é considerada como um método que permite reduzir as perdas de N por 

volatização o que poderá explicar o maior potencial de perda de azoto por lixiviação, 

dada o aumento do tempo de residência de N mineral no solo (Thompson et al., 1987; 

Dendooven et al., 1998; Webb et al., 2010).  

 

Figura 6.7. - Gráficos obtidos para o N mineral lixiviado nos períodos P1, P2, P3, P4, 

P5 e Somatório dos Períodos para os tratamentos Bruto à Superfície (BS) e Bruto 

Enterrado (BE). 

Em termos de evolução das perdas, manteve-se a tendência observada para os 

tratamentos analisados no ponto anterior, verificando-se uma diminuição das perdas 

após o período inicial (P1), as quais se mantiveram até ao P3. A partir deste período, 

os tratamentos revelaram acréscimos sucessivos que se mantiveram até final do 

período experimental, especialmente no caso do tratamento BE. Para este tratamento 

cerca de 80% das perdas totais foram registadas nos períodos P4 e P5. Por sua vez, 
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no tratamento BS manteve-se igual tendência, embora com resultados menores, com 

o acumulado de perdas a registar nos períodos finais (P4 e P5) valores equivalentes a 

52% do total de N mineral lixiviado. 

Em relação às formas de N lixiviado, o total acumulado nos tratamentos relativos 

às técnicas de aplicação revelam resultados similares aos observados nos tratamentos 

discutidos anteriormente. Uma vez mais, as formas nítricas apresentaram um potencial 

de lixiviação significativamente superior às formas amoniacais, em ambos os 

tratamentos estudados. Estes resultados são concordantes com as observações 

descritas por Fangueiro et al. (2014) que, para além das maiores quantidades de N 

mineral lixiviado em BE, verificaram também quantidades superiores de N lixiviado na 

forma nítrica em relação ao BS. 

Refletindo as maiores perdas registadas no final do período experimental, o 

tratamento BE apresentou também perdas mais elevadas e significativas de N-NO3
- 

(119,5 mg N g-1 N adicionado) comparativamente ao tratamento BS (31,8 mg N g-1 N 

adicionado. Estes resultados estão relacionados com a diminuição das perdas de N 

por volatilização associadas ao tratamento BE (Dell et al., 2011; Carozzi et al., 2013) 

aumentando a disponibilidade de N no solo sujeito a processos de nitrificação, 

potenciando as respetivas perdas por lixiviação. Ainda assim, os resultados 

observados para os períodos iniciais, nomeadamente nos períodos P2 e P3, 

apresentam uma tendência oposta, com as perdas de N-NH4
+ a revelarem-se mais 

elevadas que as observadas para a forma N-NO3
-, em ambos os tratamentos (figura 

6.7.). Estes resultados são devidos às condicionantes edafoambientais registadas nos 

respetivos períodos e que, ao contrário, dos microrganismos responsáveis pelo 

processo de amonificação, limitaram a atividade das bactérias nitrificantes que, 

segundo Jarvis et al. (1996), são mais sensíveis do que as primeiras. 

6.2.1.2. Bruto vs Fração Liquida 

Em relação ao N mineral potencialmente lixiviado para os tratamentos relativos à 

aplicação superficial dos materiais orgânicos na forma de efluente bruto (BS) ou na 

respetiva fração líquida (FLS), os resultados são apresentados na figura 6.8. 

Considerando os valores acumulados obtidos no final do período experimental, 

os resultados revelaram quantidades significativamente mais elevadas de N mineral 

lixiviado no tratamento FLS (108,1 mg N g-1 N adicionado) do que no tratamento BS 

(42,4 mg N g-1 N adicionado). Os resultados evidenciam, também, que o processo de 

acidificação não altera esta tendência, com a respetiva fração liquida acidificada 
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(FLAS) a registar quantidades (406,6 mg N g-1 N adicionado) superiores ao tratamento 

bruto acidificado (BAS) (54,7 mg N g-1 N adicionado).  

 

Figura 6.8. - Gráficos obtidos para o N mineral lixiviado nos períodos P1, P2, P3, P4, P5 

e Somatório dos Períodos para os tratamentos Bruto à Superfície (BS), Fração Liquida à 

Superfície (FLS), Bruto Acidificado à Superfície (BAS) e Fração Liquida Acidificada à 

Superfície (FLAS). 

Todavia, no final do período experimental, ao contrário do observado para os 

tratamentos BS e FLS, não se registaram diferenças significativas entre os respetivos 

tratamentos com acidificação, BAS e FLAS. Esta tendência manteve-se praticamente 

inalterável ao longo dos vários períodos de incubação analisados, com o tratamento 

FLS a revelar quantidades superiores ao tratamento BS, nas versões não acidificada e 

acidificada, ainda que sem se registarem diferenças significativas entre tratamentos 

como nos casos dos períodos P1, P2 e P3. O período P3 revelou-se um caso especial 

no qual, ao contrário do observado para os restantes períodos analisados, o 
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tratamento BAS registou maiores quantidades de N lixiviado do que o FLAS (figura 

6.8). 

As diferenças observadas entre os materiais estudados poderão estar 

relacionadas com a qualidade química inicial e o efeito que esta exerce na dimensão e 

dinâmica dos respetivos processos de mineralização. Na fase inicial as perdas de 

lixiviação estão mais dependentes das frações minerais ou orgânicas solúveis (Berg e 

Laskowski, 2005) com os valores aproximados obtidos entre os tratamentos a serem 

explicados pelos teores equiparáveis das respetivas frações dos materiais (quadro 

5.2.). Após o esgotamento das frações mais solúveis, os processos estão 

dependentes da qualidade química da fração remanescente (Kumar e Goh, 2003). 

Fangueiro et al. (2008) referem que a separação física das frações permite, no caso 

da fração líquida, uma redução do teor de compostos mais resistentes como a lenhina, 

aumentando, por um lado, a qualidade química e, por outro lado, a acessibilidade 

biológica do material (Masse et al., 2005) comparativamente ao efluente no estado 

bruto. Este facto é, de certa forma, confirmado pelo valor mais elevado das frações 

orgânicas solúveis de C (WOSC) e N (WOSN) registados para o caso da fração líquida 

em comparação com o efluente bruto (quadro 5.2.) ou, como observaram Fangueiro et 

al. (2008), a menores valores da razão C:N. Assim, a maior qualidade química da 

fração liquida em relação ao efluente no estado bruto, é traduzida por quantidades 

mais elevadas de N mineralizado e, consequentemente, por aumentos do potencial de 

lixiviação, pelo que os resultados obtidos neste trabalho corroboram as observações 

descritas por Fangueiro et al. (2014).  

Este efeito poderá ainda ser potenciado através da acidificação uma vez que 

esta técnica promoveu acréscimos significativos de N lixiviável nos tratamentos BAS e 

FLAS em comparação com os respetivos tratamentos não acidificados, BS e FLS. 

Nestes casos, com especial incidência para o efluente bruto, o efeito do ácido poderá 

induzir fenómenos de solubilização de compostos mais recalcitrantes, melhorando 

assim a respetiva qualidade química (Fangueiro et al., 2013). Como resultado, o 

potencial de mineralização aumenta, permitindo que ao longo do tempo, 

nomeadamente a partir do período P3, como observado para as condições testadas, 

estas frações possam ser mineralizadas disponibilizando N para potenciais fenómenos 

de lixiviação, quer no efluente bruto quer na fração líquida. 

No que respeita à evolução dos valores de N lixiviado ao longo do período 

experimental nos diferentes tratamentos, uma vez mais, os resultados mantém a 

tendência observada nos tratamentos anteriores. Assim, após o período P1, no qual as 

perdas registadas estarão relacionadas com a lixiviação das frações mais solúveis de 
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N, como a mineral ou orgânica lábil (Jarvis et al., 1996; Berg e McClaugherty, 2008), 

são registados mínimos no período P2. Após este período, os materiais revelaram um 

comportamento variável com aumentos e descidas dos valores de N lixiviado até final 

do período experimental (figura 6.8.).  

Considerando os vários períodos analisados, os resultados evidenciam maiores 

perdas de N lixiviado na fase final do período experimental, com os tratamentos BS e 

FLS a registarem cerca de 64,1 e 85,3% das perdas totais nos três últimos, 

respetivamente. Esta tendência mantém-se para os tratamentos com acidificação, 

BAS e FLAS, embora com valores acima dos registados para os respetivos 

tratamentos sem acidificação, com o BAS (94,9%) a registar valores ligeiramente 

maiores que o FLAS (93,3%). 

Relativamente às formas de N lixiviado, também neste caso se confirma a 

tendência já evidenciada nos tratamentos anteriores, com a forma nítrica de N a 

revelar um maior potencial de perda por lixiviação comparativamente à forma 

amoniacal. Esta tendência mantém-se durante todo o período experimental revelando 

a existência de condições não limitantes ao processo de nitrificação, com o tratamento 

BS no período P2 a revelar-se como exceção. Assim, para o tratamento BS, as 

quantidades de N nítrico lixiviadas representam cerca de 75% do total acumulado no 

período experimental, enquanto no tratamento FLS os resultados observados revelam 

valores mais elevados, na ordem dos 87%. Nos tratamentos com acidificação, 

observou-se, um aumento das quantidades de N nítrico lixiviado, com os resultados a 

revelarem-se mais equiparados entre si. Neste caso, as quantidades de N nítrico 

lixiviado representaram cerca de 96,2 e 96,9% do total das perdas registadas nos 

tratamentos BAS e FLAS, respetivamente. 

6.2.2. Teor de N mineral no solo 

Neste capítulo serão avaliados e discutidos os resultados obtidos para o N 

mineral líquido presente no solo nas diferentes datas de amostragem realizadas 

durante o período experimental, para os tratamentos com aplicação de material 

orgânico. 

6.2.2.1. Acidificado vs não acidificado 

Na figura 6.9. são apresentados os teores de N mineral existente no solo para os 

tratamentos com e sem acidificação durante o período experimental. Os resultados 

obtidos evidenciam efeitos opostos da acidificação para os diferentes materiais 
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estudados, efluente bruto e fração líquida. No caso do efluente bruto, os resultados 

revelaram que o tratamento BAS registou valores de N mineral no solo 

significativamente superiores ao tratamento BS, em todas as datas de amostragem 

estudadas.  

 

Figura 6.9. - Teores de N disponível no solo (mg kg
-1

) para os tratamentos com 

aplicação à superfície com efluente bruto não acidificado (BS) e acidificado (BAS) e 

com fração líquida não acidificada (FLS) e acidificada (FLAS), para as datas de 

amostragem realizadas ao longo do período experimental (D1, D2 e D3). 

As diferenças entre tratamentos estarão associadas ao efeito limitativo das 

perdas por volatilização em resultado da acidificação do material (Fangueiro et al., 

2014), permitindo uma maior quantidade de N disponível no solo em relação ao 

material não acidificado potenciando, simultaneamente, como observamos 

anteriormente, maiores perdas de N por lixiviação (figura 6.6.). O efeito da acidificação 

é mais evidente na fase inicial (D1) na qual as diferenças entre tratamentos se 

revelaram mais acentuadas, com o BAS a registar valores de N mineral disponível no 

solo 14 vezes superior ao registado em BS. 

Em relação à fração líquida os resultados obtidos para as respetivas frações não 

acidificada (FLS) e acidificada (FLAS) revelaram uma tendência oposta à manifestada 

no caso dos tratamentos com efluente bruto, com o tratamento FLS a registar uma 

maior disponibilidade de N mineral no solo do que o tratamento FLAS, em todas as 

datas de amostragem realizadas (figura 6.9.). Ainda assim, tal como no caso do 

efluente bruto, também para a fração líquida as diferenças entre tratamentos são mais 
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visíveis no período inicial, nomeadamente na primeira data de amostragem (D1), na 

qual a FLAS e FLS registaram valores de N disponível no solo na ordem dos 34,7 e 

44,0 mg kg-1, respetivamente. Neste caso, a acidificação do material terá influenciado 

a solubilidade de compostos orgânicos existentes no efluente líquido, potenciando 

maiores perdas de N lixiviável na FLAS (figura 6.6.) o que terá contribuindo para a 

menor disponibilidade de N no solo observada neste tratamento em relação à FLS. 

Na evolução dos teores de N disponível no solo foi observada uma diminuição 

dos valores para todos os tratamentos ensaiados ao longo das três datas de 

amostragem realizadas. Esta evolução parece revelar-se dependente dos processos 

de lixiviação, com os períodos em que este processo se mostrou mais intenso a 

revelar teores de N disponível no solo mais reduzidos, como é o caso da data D3 

associada ao somatório do N lixiviável nos períodos P3, P4 e P5. Estes resultados 

apoiam as observações efetuadas por Trindade et al. (1997) que, com base em 

resultados de incubações in-situ, aponta os fenómenos de lixiviação de N como uma 

das principais causas na redução do valor agronómico dos materiais orgânicos 

aplicados ao solo. 

6.2.2.2. Enterrado vs Superfície 

Na figura 6.10. são apresentados os teores de N disponível no solo para os 

tratamentos com efluente bruto aplicado à superfície (BS) e enterrado (BE) nas datas 

de amostragem realizadas ao longo do período de incubação. Os resultados obtidos 

revelaram diferenças estatísticas significativas entre tratamentos, com o BE a registar 

uma maior disponibilidade de N no solo relativamente ao BS, em todas as datas de 

amostragem realizadas.  

À semelhança do que foi observado para o efeito da acidificação, também o tipo 

de técnica de aplicação exerce uma importante influência na preservação do N no solo 

através do controlo das perdas por volatilização. Devido à menor velocidade de 

difusão do NH3 no solo, a aplicação de chorumes em profundidade demonstrou ser 

uma técnica eficaz no controlo das perdas de N por volatilização comparativamente à 

aplicação superficial (Martins, 2014). Este efeito é particularmente sentido na fase 

inicial do período de incubação (D1) na qual as diferenças entre tratamentos são mais 

elevadas, com o BE a registar valores de N disponível no solo na ordem dos 36,0 mg 

kg-1, enquanto o BS apenas 1,6 mg kg-1.  
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Figura 6.10. - Teores de N disponível no solo (mg kg
-1

) para os tratamentos com 

efluente bruto à superfície (BS) e enterrado (BE), para as datas de amostragem 

realizadas ao longo do período experimental (D1, D2 e D3). 

A menor disponibilidade de N no solo associado ao tratamento BS é resultado 

das elevadas perdas de N por volatilização que, como observou Trindade (1997) neste 

caso particular, poderão ser especialmente elevadas nas primeiras 24-h após 

aplicação ao solo, atingindo valores equivalentes a 85% do total das perdas. 

Whitehead (1995) associa estes elevados valores a fatores relacionados com o 

aumento da superfície de volatilização e a redução de contacto ou de infiltração no 

solo, que potenciam os fenómenos de volatilização em relação à aplicação em 

profundidade (Martins, 2014). Carozzi et al. (2013), comparando a aplicação em 

profundidade com a superficial, observaram uma redução de 87% nas perdas de N por 

volatilização, sugerindo que o primeiro caso permitia uma maior disponibilidade de N 

mineral para as culturas. 

6.2.2.3. Bruto vs Fração Liquida 

Relativamente aos tratamentos que envolvem as diferentes frações de efluente 

bruto (BS) e fração líquida (FLS), foi também avaliado os teores de N mineral no solo 

decorrentes da sua aplicação superficial na forma não acidificada (BS e FLS) e 

acidificada (BAS e FLAS) (figura 6.11.). Em relação aos tratamentos sem acidificação, 

os resultados obtidos revelaram uma maior disponibilidade de N mineral da fração 

líquida em relação ao efluente bruto, em todas as datas de amostragem. 
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Figura 6.11. - Teores de N disponível no solo para os tratamentos à superfície com 

efluente bruto (BS) e fração líquida (FLS) não acidificados e efluente bruto (BAS) e 

fração líquida (FLAS) acidificados, para as datas de amostragem realizadas ao 

longo do período experimental (D1, D2 e D3). 

As diferenças encontradas entre as frações avaliadas poderão estar 

relacionadas com a maior capacidade de infiltração na matriz do solo por parte da 

fração líquida, em resultado do menor teor de matéria seca e viscosidade específica 

da fração líquida dos materiais orgânicos (Fangueiro et al., 2014) limitando assim as 

perdas por volatização (Sommer e Olesen, 1991; Mattila e Joki-Tokola, 2003). Estes 

fatores parecem ser mais determinantes na fase inicial (D1) na qual, como foi já 

referido anteriormente, as perdas por volatilização são potencialmente mais elevadas 

(Trindade, 1997) induzindo maiores diferenças entre tratamentos ao nível da 

disponibilidade e de N mineral no solo, com a FLS e BS a registarem teores de N 

mineral no solo de 44,0 e 1,7 mg kg-1, respetivamente.  

Para os tratamentos com acidificação, os resultados evidenciam uma tendência 

similar à observada para os tratamentos sem acidificação apenas nas datas de 

amostragem D1 e D2. Nestas datas, uma vez mais o tratamento FLAS promoveu 

quantidades de N mineral no solo mais elevadas e significativas que o BAS. Todavia, 

as diferenças observadas entre tratamentos são menos acentuadas do que as 

registadas para o caso dos tratamentos sem acidificação (BS e FLS). Este facto estará 

associado ao efeito da acidificação, que terá promovido uma maior solubilização da 

matéria seca em BAS relativamente a BS, permitindo aumentar a taxa de infiltração no 

primeiro caso e, consequentemente, minimizar perdas por volatilização aumentando 
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assim a disponibilidade de N no solo. O efeito da acidificação do material terá sido 

mais intenso no caso da fração líquida, potenciando maiores perdas de N lixiviável ao 

longo de todo o período experimental (figura 6.8.), facto que poderá explicar os 

menores teores de N disponível no solo observados para FLAS (2,0 mg kg-1) em 

relação a BAS (3,0 mg kg-1), para a última data de amostragem (D3) (figura 6.11.). 

6.2.3. Mineralização de N 

Neste capítulo irão ser avaliados e discutidos os resultados obtidos relativamente 

à mineralização de N nos vários tratamentos estudados. Para efeitos de cálculo do N 

mineralizado em cada tratamento estudado foi aplicada a equação 10, apresentada no 

capítulo 5 referente aos materiais e métodos, na qual foram considerados as 

quantidades acumuladas de N lixiviado e a variação do teor de N mineral no solo para 

cada período estudado. Os valores nos tratamentos com adição de matéria orgânica 

foram deduzidos dos valores obtidos para o tratamento testemunha, sendo os 

resultados líquidos apresentados em termos de mg N g-1 N adicionado. 

6.2.3.1. Acidificado vs Não Acidificado 

Na figura 6.12. são apresentados os resultados do N mineralizado para os 

tratamentos com e sem acidificação das frações bruto e líquidas aplicadas à superfície 

em cada um dos períodos estudados e respetivo total acumulado.  

Os resultados obtidos evidenciaram um efeito positivo significativo da 

acidificação nas quantidades de N mineralizado nas diferentes fases do período 

experimental para ambas as frações do efluente estudado. Os resultados obtidos na 

fase inicial, relativo ao tempo T1, revelaram mineralização líquida de N para todos os 

tratamentos. Estes resultados estão relacionados, como sugerem Bending et al. 

(1998), com a existência de compostos solúveis de C (WOSC) e N (WOSN), 

facilmente oxidados, que promovem os fenómenos de mineralização. Ainda assim, 

nesta fase foi observado um efeito significativo da acidificação apenas para o efluente 

bruto, no qual o tratamento acidificado (BAS) registou valores de N mineralizado 

superiores ao tratamento não acidificado (BS) num fator igual a 12. Ao contrário do 

que sucedeu com o efluente bruto, na fração liquida as quantidades de N mineralizado 

no tratamento não acidificado registaram valores mais elevados (706 mg N g-1 N 

adicionado) que no tratamento acidificado (564 mg N g-1 N adicionado). Fangueiro et 

al. (2010) observaram resultados idênticos colocando como hipótese uma possível 

quantidade superior de compostos de carbono facilmente oxidáveis (WSC) promovidos 

pela acidificação dos materiais orgânicos que promoveu a maior mineralização de N 
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no material acidificado (BAS). Todavia, no caso do efluente bruto esta tendência não 

foi observada, facto que poderá estar relacionado com o maior potencial de lixiviação 

de N registado para o tratamento acidificado o que terá promovido maior limitação da 

atividade microbiana e, consequentemente, dos processos de mineralização. 

 

Figura 6.12. - N mineralizado (mg N g
-1

 N adicionado) nos tratamentos com e sem 

acidificação das frações bruto e liquida aplicados à superfície. 

Nos restantes períodos analisados, ao contrário do foi observado para o tempo 

inicial (T1) foram registados fenómenos de imobilização de N, com os tratamentos BS 

e BAS nos tempos T2 e T3, respetivamente, a revelarem-se como exceção. Nestes 

períodos, o efeito de acidificação é menos claro, especialmente para o caso do 

efluente bruto que, embora com diferenças entre tratamentos, os resultados alternam 

entre mineralização e imobilização para os tempos T2 e T3. No caso do efluente 

líquido, FLS e FLAS, os resultados observados revelaram uma diminuição dos 

processos de imobilização de N com a acidificação, com valores na ordem dos 58% 

para o T2 e 89% em T3. Este facto é suportado pelo trabalho apresentado por 

Fangueiro et al. (2009) que concluíram que a acidificação dos materiais orgânicos 

promove uma diminuição da imobilização de N mineral por parte dos microrganismos. 

Neste caso os menores valores de imobilização azotada observados para o tratamento 

com efluente líquido acidificado (FLAS) estarão relacionados com os menores teores 

de N disponíveis no solo, em resultado do maior potencial de lixiviação observado 

neste tratamento. 
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Considerando o total de N mineralizado para os períodos em estudo, foram 

registados cerca de 48,6 e 397,1 mg N g-1 N adicionado para os tratamentos com 

efluente bruto não acidificado (BS) e acidificado (BAS) e 155,8 e 430,9 mg N g-1 N 

adicionado para os tratamentos com efluente líquido não acidificado (FLS) e 

acidificado (FLAS), respetivamente. Esta tendência, também observada por diversos 

autores, usando materiais orgânicos de origem similar (Guerrero et al., 2007; 

Fangueiro et al., 2009), estará relacionada com o efeito que a acidificação apresenta 

ao nível da proporção e labilidade dos diferentes compostos existentes neste tipo de 

materiais. Kai et al. (2008) e Fangueiro et al. (2009) fazem referência ao aumento dos 

teores de matéria seca nos materiais acidificados para justificar as maiores 

quantidades de N mineralizados comparativamente aos materiais não acidificados. Por 

outro lado, Hjorth et al. (2012) referem que a acidificação promove uma maior 

labilidade dos compostos orgânicos a qual se traduz por um aumento dos teores de 

compostos orgânicos solúveis. Esta tendência é comprovada pelas maiores 

quantidades de N mineralizado nas frações acidificadas, especialmente na fase inicial 

do período experimental (figura 6.12.), na qual foram registadas maiores quantidades 

de N mineralizado em resultado da maior labilidade e facilidade de mineralização das 

frações orgânicas solúveis. 

No caso das frações de material não acidificado, como foi já referido neste 

trabalho, os elevados valores de pH registados promovem perdas gasosas 

significativas, facto que poderá também justificar os menores valores de N 

mineralizado observados nestes tratamentos, com especial incidência no caso do 

tratamento BS no qual as perdas gasosas são mais significativas comparativamente à 

FLS, tal como Fangueiro et al. (2009) observaram. Nestes casos, as elevadas perdas 

gasosas poderão induzir a uma subestimativa do potencial de mineralização de N, 

uma vez que uma parte significativa do N mineral obtido através dos processos de 

mineralização não é quantificada.  

6.2.3.2. Enterrado vs Superfície 

Em relação à técnica de aplicação, na figura 6.13. são apresentados os 

resultados da mineralização de N obtidos para os tratamentos com efluente bruto não 

acidificado aplicado à superfície (BS) e aplicado em profundidade ou enterrado (BE). 

Os resultados evidenciaram diferenças significativas (p<0,05) entre tratamentos para 

os tempos T1 e T2 estudados assim como para os totais acumulados obtidos no final. 
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Figura 6.13. - N mineralizado (mg N g
-1

 N adicionado) nos tratamentos com efluente 

bruto não acidificado aplicado à superfície (BS) e enterrado (BE). 

Na fase inicial do período de incubação (T1), em que predominaram os 

processos de mineralização líquida de N, o tratamento BE apresentou quantidades de 

N mineralizado (595,3 mg N g-1 N adicionado) significativamente mais elevadas que o 

tratamento BS (33,0 mg N g-1 N adicionado). 

No tempo T2 resultados distintos foram observados entre os tratamentos com o 

BE a induzir imobilização de N na ordem dos 191,4 mg N g-1 N adicionado enquanto 

no tratamento BS foi observada uma disponibilidade de N de 162,5 mg N g-1 

adicionado. No tempo T3, ao contrário dos tempos anteriores T1 e T2, não foram 

registadas diferenças significativas entre os tratamentos. Neste tempo final ambos os 

tratamentos induziram uma imobilização de N com valores próximos dos 140 mg N g-1 

N adicionado. 

Considerando o somatório dos processos avaliados nos diferentes tempos, os 

resultados revelaram que ambas técnicas de aplicação promovem uma 

disponibilização de N, com o tratamento com a aplicação em profundidade a registar 

quantidades de N mineralizado (263,1 mg N g-1 N adicionado) significativamente 

superiores ao tratamento com aplicação superficial (48,6 mg N g-1 N adicionado). As 

diferenças registadas entre tratamentos estão relacionadas com o elevado potencial 

de perdas gasosas decorrente da aplicação superficial (Trindade, 1997; Fangueiro et 

al., 2010), não permitindo a sua quantificação através da metodologia utilizada. Por 

sua vez, a maior preservação de N na matriz do solo no tratamento BE, associada a 
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uma maior disponibilidade de N para os microrganismos, conduziu a um maior 

potencial de mineralização. Esta hipótese é apoiada por Jin et al. (2008) que, 

comparando as técnicas de aplicação em profundidade e à superfície, verificaram 

maiores aumentos da atividade microbiana no primeiro, justificando as diferenças 

observadas com a maior disponibilidade de nutrientes. Estes resultados estão de 

acordo com as observações de Sørensen e Jensen (1995) nas quais os autores 

registaram uma maior assimilação de N por parte das culturas em aplicações de 

chorume em profundidade, facto que revela uma maior disponibilidade de N 

proveniente deste material orgânico neste tipo de aplicação. 

Outros fatores, relacionados com o menor contacto do material com o solo na 

aplicação superficial poderão limitar mais fortemente a acessibilidade microbiana e, 

consequentemente, a respetiva mineralização em relação à aplicação em 

profundidade. Vários trabalhos demonstram um aumento da taxa de mineralização, na 

ordem dos 20 a 30%, dos materiais orgânicos enterrados no solo comparativamente à 

sua aplicação superficial (Schomberg et al., 1994; Curtin et al., 1998; Beare et al., 

2002). Para além das questões de acessibilidade, as diferenças poderão ser 

justificadas com a maior variação das condições edafoambientais na aplicação 

superficial. Autores como Flessa et al. (2002) consideram que as condições 

desfavoráveis a que a microflora é exposta no caso das aplicações superficiais, com 

flutuações de temperatura e humidade, são a principal causa limitativa da respetiva 

atividade sendo responsável pelas menores taxas de mineralização observadas 

comparativamente à aplicação em profundidade. 

6.2.3.3. Bruto vs Fração Liquida 

Na figura 6.14. são apresentados os resultados comparativos do N mineralizado 

obtido para os tratamentos com as diferentes frações de efluente e condições de pH 

estudados. Os resultados revelaram diferenças significativas entre tratamentos para a 

maioria dos períodos estudados observando-se, simultaneamente, uma alternância 

entre os processos de mineralização e imobilização de N. 

Os processos de mineralização predominaram na fase inicial (T1), com a fração 

liquida não acidificada (FLS) a registar quantidades de N mineralizado (706 mg N g-1 N 

adicionado) significativamente mais elevadas que o efluente bruto não acidificado (BS) 

(33,0 mg N g-1 N adicionado). Esta tendência mantém-se inalterada para as respetivas 

frações acidificadas (figura 6.14.), apesar de, neste caso, os tratamentos revelarem 

resultados mais aproximados entre si, com a FLS e a FLAS a registarem valores de N 

mineralizado na ordem dos 377,1 e 545,1 mg N g-1 N adicionado, respetivamente. As 
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diferenças observadas nesta fase estarão relacionadas com as frações orgânicas mais 

disponíveis para os processos metabólicos, nomeadamente as frações orgânicas 

solúveis, traduzidas pela razão WOSC:WOSN, e que no caso da fração liquida, revela 

valores inferiores ao o efluente bruto, traduzindo assim a maior acessibilidade e, 

consequente, maior quantidade de N mineralizado (figura 6.14.). 

 

Figura 6.14. - N mineralizado (mg N g
-1

 N adicionado) nos tratamentos com efluente 

bruto não acidificado bruto (BS) a acidificado (BAS) e fração líquida não acidificada 

(FLS) e acidificada (FLAS) aplicados à superfície. 

Nos tempos T2 e T3, a maioria dos tratamentos apresentaram fluxos de 

imobilização de N, com exceção do BS para o tempo T2 e do BAS para o tempo T3, 

que revelaram mineralização de N. Nestes casos os processos de imobilização 

revelaram-se sempre mais intensos nos tratamentos com efluente líquido, com os 

tratamentos acidificados a revelarem uma menor intensidade de imobilização de N em 

relação aos não acidificados, tal como Fangueiro et al. (2009) observaram. Neste caso 

as diferenças entre os tratamentos, nomeadamente a maior intensidade de 

imobilização na FLS em relação ao BS, poderão estar relacionadas com as maiores 

perdas de lixiviação registadas no primeiro tratamento. 

Considerando o balanço dos processos de mineralização e imobilização de N 

ocorrido para os diferentes períodos estudados (figura 6.14.), os resultados revelam 

que a FLS disponibiliza quantidades de N significativamente mais elevadas que o BS, 

com acréscimos superiores a 220% relativamente a este último tratamento. 

Relativamente às quantidades de N mineralizado nos tratamentos com acidificação os 
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acréscimos observados são significativamente inferiores, com a FLAS apenas a 

permitir ganhos de N de 8% relativamente ao BAS. 

As diferenças observadas poderão ser explicadas com base nas características 

físico-químicas dos materiais. Fatores relacionados com a melhor qualidade química 

da fração solúvel do efluente líquido, traduzido por uma menor razão WSOC:WSON, 

aumenta o potencial de mineralização (Fangueiro et al., 2009). Por outro lado, a mais 

fácil infiltração na matriz do solo dos materiais líquidos diminui de forma significativa as 

perdas por volatização, aumentando a disponibilidade de N orgânico nestes materiais 

(Sommer et al., 2006). Esta maior capacidade de infiltração promove assim uma maior 

distribuição dos nutrientes na matriz do solo facilitando colonização pelos 

microrganismos promovendo assim, os processos biológicos de mineralização e 

imobilização observados nestes materiais (Fangueiro et al., 2012). 

Por sua vez, no caso dos materiais acidificados, o efeito que o pH exerce na 

solubilização de determinados compostos (Fangueiro et al., 2008) revelou-se mais 

significativo no caso do efluente bruto (BAS) do que na FLAS. Este facto permitiu 

acréscimos significativos nas quantidades de N mineralizado no BAS com valores 

equiparáveis aos observados para a FLAS. 
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Capítulo 7. 

Conclusões 

Tendo em conta os objetivos definidos no início deste trabalho e os resultados 

observados podemos concluir que as estratégias utilizadas para minimizar as perdas 

gasosas de N por volatilização influenciaram significativamente os fluxos de N 

estudados. 

As técnicas de acidificação dos materiais permitiram ganhos consideráveis de N 

mineralizado no solo. Relativamente à acidificação os ganhos revelaram-se mais 

significativos na fração do efluente líquido (FLAS) que no efluente bruto (BAS). Por 
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sua vez, nas técnicas de aplicação ao solo estudadas, a aplicação de efluente bruto 

em profundidade (BE) promoveu um maior potencial de mineralização de N em 

comparação com a aplicação superficial (BS). 

Associados aos ganhos de mineralização, estas técnicas promoveram, também, 

maiores potenciais de perda de N por lixiviação. Os tratamentos com acidificação 

revelaram-se mais sensíveis a este fenómeno com o efluente liquido (FLAS) a registar 

maior potencial de lixiviação que o efluente bruto (BAS). Em relação às técnicas de 

aplicação experimentadas, as perdas de N por lixiviação foram mais elevadas na 

aplicação em profundidade (BE) do que à na aplicação à superfície (BS). 

Para as diferentes frações do efluente estudado, efluente bruto e efluente fração 

líquida, os resultados obtidos permitiram constatar diferentes comportamentos quer 

em termos de ganhos como perdas de N no solo, os quais foram influenciados pelo 

efeito da acidificação. Para as frações não acidificadas, a fração líquida (FLS) 

apresentou valores de mineralização e lixiviação de N mais elevados que o efluente 

bruto (BS), enquanto nas frações acidificadas (FLAS E BAS) os resultados revelaram-

se mais equiparados. 

Assim, os resultados obtidos indiciam que as técnicas de acidificação ou 

aplicação em profundidade usadas na limitação das perdas gasosas de N partir de 

chorumes aplicados ao solo permitem ganhos de mineralização de N contribuindo, 

simultaneamente, para um aumento do potencial de perdas por lixiviação. 

Relativamente às frações do efluente estudado os resultados evidenciam 

comportamentos diferenciados, resultante das respetivas características físico-

químicas, cujas diferenças são atenuadas pelo efeito da acidificação permitindo 

comportamentos mais equiparados ao nível das quantidades de N mineralizado mas, 

também, de N lixiviado. 

Os resultados evidenciam que a fração liquida (FLS e FLAS), o efluente bruto 

acidificado (BAS) e a aplicação do elfluente em profundidade (BE), podem ser 

soluções benéficas em termos de disponibilidade de N desde que os fenómenos de 

lixiviação sejam devidamente limitados permitindo, simultaneamente, um controlo mais 

eficiente das perdas gasosas. Para o efeito, o ensaio de mineralização in-situ, com 

base em reatores abertos com resinas de troca iónica, revelou-se uma metodologia 

essencial na avaliação do balanço dos processos de mineralização-imobilização 

permitindo melhorar o sincronismo entre as quantidades de N disponibilizadas pelos 

processos de mineralização e as épocas de maior necessidade das culturas 

aumentando, assim, a eficiência da aplicação de nutrientes na forma de efluente 

líquidos ou chorume, tornado a sua utilização mais eco compatível. 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A 

Tratamento Testemunha 
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N lixiviado para tratamento Testemunha 

Data de 
amostragem 

Reator 
N-NH4

+ N-NO3 N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# 

mg N L-1 solo mg kg-1 solo 

19-12-2012 
(P1) 

R1 1,5 40,0 0,03 0,80 0,83 

R2 1,0 43,2 0,02 0,86 0,88 

R3 1,8 44,5 0,04 0,89 0,93 

R4 1,2 42,8 0,02 0,86 0,88 

03-01-2013 
(P2) 

R1 1,28 0,46 0,03 0,01 0,03 

R2 1,50 0,64 0,03 0,01 0,04 

R3 1,16 0,64 0,02 0,01 0,04 

R4 1,19 0,95 0,02 0,02 0,04 

23-01-2013 
(P3) 

R1 12,61 15,61 0,25 0,31 0,56 

R2 14,29 17,37 0,29 0,35 0,63 

R3 14,35 18,32 0,29 0,37 0,65 

R4 13,52 29,84 0,27 0,60 0,87 

14-02-2013 
(P4) 

R1 3,87 26,85 0,08 0,54 0,61 

R2 2,63 15,20 0,05 0,30 0,36 

R3 1,68 23,75 0,03 0,47 0,51 

R4 1,66 12,07 0,03 0,24 0,27 

04-04-2013 
(P5) 

R1 1,82 24,05 0,04 0,48 0,52 

R2 1,38 38,35 0,03 0,77 0,79 

R3 1,37 24,79 0,03 0,50 0,52 

R4 2,74 21,41 0,05 0,43 0,48 

# - Soma dos valores encontrados para N-NH4
+
 e N- NO3

-
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Teor de N mineral para tratamento testemunha 

Data de 
amostragem 

Reator 
N-NH4

+ N-NO3
- N-MIN# 

mg N kg-1 solo 

24-10-2012 
(D0) 

R1 0,34 0,15 0,49 

R2 0,31 0,12 0,43 

R3 0,18 0,19 0,37 

R4 0,28 0,15 0,43 

19-12-2012 
(D1) 

R1 0,79 0,24 1,03 

R2 0,61 0,11 0,72 

R3 0,61 0,13 0,74 

R4 0,70 0,17 0,87 

03-01-2013 
(D2) 

R1 1,74 0,32 2,06 

R2 1,24 0,44 1,68 

R3 1,39 0,30 1,69 

R4 1,18 0,38 1,56 

04-04-2013 
(D3) 

R1 1,44 0,17 1,60 

R2 1,02 0,13 1,16 

R3 1,08 0,11 1,20 

R4 1,15 0,11 1,26 

# - Soma dos valores encontrados para N-NH4
+
 e N- NO3

- 
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N mineralizado e respetivas contribuições por parte de N lixiviado e Teor de N mineral para o 
Tratamento Testemunha 

Data de 
amostragem 

Reator 

N lixiviado acumuladoa Δ Liquida N mineralb N mineralizadoc 

N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# 

mg N kg-1 solo mg N kg-1 solo mg N kg-1 solo 

19-12-2012 
(T1) 

R1 0,03 0,80 0,83 0,45 0,09 0,54 0,48 0,89 1,37 

R2 0,02 0,86 0,88 0,30 -0,01 0,29 0,32 0,86 1,18 

R3 0,04 0,89 0,93 0,43 -0,06 0,37 0,47 0,83 1,30 

R4 0,02 0,86 0,88 0,42 0,02 0,44 0,45 0,88 1,33 

03-01-2013 
(T2) 

R1 0,06 0,81 0,87 0,95 0,08 1,03 1,01 0,89 1,90 

R2 0,05 0,88 0,93 0,63 0,33 0,96 0,68 1,20 1,89 

R3 0,06 0,90 0,96 0,78 0,17 0,94 0,84 1,07 1,91 

R4 0,05 0,88 0,92 0,48 0,21 0,68 0,53 1,08 1,61 

04-04-2013 
(T3) 

R1 0,42 2,14 2,56 -0,31 -0,15 -0,46 0,11 1,99 2,10 

R2 0,42 2,30 2,71 -0,22 -0,31 -0,52 0,20 1,99 2,19 

R3 0,41 2,24 2,65 -0,30 -0,19 -0,49 0,10 2,05 2,16 

R4 0,41 2,14 2,55 -0,02 -0,27 -0,30 0,38 1,87 2,25 

a - Somatório do N lixiviado entre datas de amostragem 
b - Variação de N mineral entre datas de amostragem. 
c - Soma do valores encontrados para N lixiviado acumulado e Δ Liquida de N mineral 
# - Soma dos valores encontrados para N-NH4

+
 e N- NO3

-
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N Lixiviado líquido para os respetivos tratamentos 

Tratamento Reator 

Data de Amostragem 

19-12-2012 (P1) 03-01-2013 (P2) 23-01-2013 (P3) 

N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# 

mg N g-1 N adicionadoa mg N g-1 N adicionadoa mg N g-1 N adicionadoa 

BS 

R1 2,73 9,79 12,52 0,99 0,98 1,97 3,91 2,21 6,12 

R2 1,77 12,38 14,15 1,14 1,43 2,57 4,07 3,01 7,08 

R3 3,28 10,49 13,78 0,89 0,74 1,63 2,38 2,00 4,38 

R4 2,04 9,95 11,99 0,97 1,10 2,07 3,04 0,82 3,86 

FLS 

R1 0,39 10,05 10,44 0,86 1,26 2,13 5,69 7,42 13,11 

R2 0,78 12,39 13,17 1,26 3,58 4,85 4,70 2,25 6,96 

R3 0,93 10,59 11,53 1,37 1,05 2,43 6,73 4,50 11,23 

R4 0,72 15,48 16,20 1,02 1,96 2,98 4,86 5,26 10,11 

FLAS 

R1 3,42 17,90 21,32 0,15 5,06 5,20 5,11 87,38 92,49 

R2 3,19 11,28 14,48 0,33 7,12 7,46 6,49 160,23 166,72 

R3 3,00 12,22 15,22 0,47 4,88 5,34 3,15 185,60 188,75 

R4 2,37 22,30 24,66 0,65 6,78 7,43 4,56 75,73 80,28 

BAS 

R1 4,57 13,77 18,34 2,18 0,62 2,80 3,68 185,66 189,34 

R2 4,13 8,37 12,50 2,44 0,23 2,67 2,79 150,09 152,88 

R3 4,18 14,18 18,36 1,85 0,58 2,43 2,91 210,50 213,41 

R4 4,57 8,62 13,18 1,37 0,45 1,82 2,74 196,59 199,33 

BE 

R1 9,51 19,78 29,30 2,41 0,51 2,92 9,28 0,88 10,16 

R2 9,89 19,19 29,08 2,99 0,45 3,43 8,24 2,66 10,90 

R3 8,70 18,76 27,46 2,61 0,59 3,20 9,39 2,29 11,68 

R4 8,10 19,38 27,48 2,97 0,41 3,38 9,21 1,24 10,44 
a – Considerada a dose de N aplicada por tratamento e por reator e retirado e feito da testemunha  
# - Soma dos valores encontrados para N-NH4

+
 e N- NO3

- 
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N Lixiviado líquido para os respetivos tratamentos (Cont.) 

Tratamento Reator 

Data de Amostragem 

14-02-2013 (P4) 04-04-2013 (P5) 

N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# 

mg N g-1 N adicionadoa mg N g-1 N adicionadoa 

BS 

R1 3,10 10,21 13,31 0,73 3,13 3,86 

R2 2,66 14,66 17,32 0,61 7,83 8,44 

R3 2,83 12,24 15,07 1,45 4,38 5,83 

R4 2,66 13,78 16,44 1,26 6,12 7,38 

FLS 

R1 8,70 17,85 26,55 1,38 42,27 43,66 

R2 4,17 23,01 27,18 0,26 68,92 69,18 

R3 4,07 22,52 26,59 0,96 55,62 56,58 

R4 7,47 21,65 29,12 1,35 46,91 48,26 

FLAS 

R1 3,78 57,75 61,53 2,43 177,57 180,01 

R2 2,07 66,83 68,90 2,04 215,36 217,40 

R3 0,82 77,21 78,03 2,12 193,59 195,71 

R4 2,38 57,76 60,14 1,88 133,47 135,36 

BAS 

R1 3,19 37,36 40,56 0,76 92,35 93,11 

R2 3,29 35,54 38,84 0,54 100,10 100,64 

R3 3,42 33,83 37,25 1,24 127,89 129,13 

R4 3,15 35,47 38,62 0,52 119,24 119,77 

BE 

R1 15,29 11,15 26,44 25,41 62,07 87,48 

R2 14,92 14,00 28,91 23,56 91,35 114,92 

R3 15,57 11,89 27,46 30,69 98,37 129,06 

R4 14,37 13,97 28,34 24,08 89,21 113,29 
a – Considerada a dose de N aplicada por tratamento e por reator e retirado e feito da testemunha  
# - Soma dos valores encontrados para N-NH4

+
 e N- NO3

- 
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Teor de N mineral líquido para os respetivos tratamentos 

Tratamento Reator 

Data de Amostragem 

19-12-2012 (D1) 03-01-2013 (D2) 04-04-2013 (D3) 

N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# 

mg N kg-1 soloa mg N kg-1 soloa mg N kg-1 soloa 

BS 

R1 1,09 0,90 1,99 10,51 1,35 11,87 0,70 0,13 0,83 

R2 0,92 0,47 1,39 11,25 0,52 11,77 0,71 0,09 0,81 

R3 0,90 0,73 1,63 10,41 0,86 11,27 0,59 0,17 0,76 

R4 1,01 0,70 1,71 11,18 0,94 12,12 0,73 0,14 0,87 

FLS 

R1 45,54 0,64 46,18 27,69 0,39 28,08 3,43 0,08 3,51 

R2 41,51 0,48 42,00 28,11 0,48 28,59 3,71 0,17 3,87 

R3 40,48 0,97 41,45 31,66 0,55 32,21 3,20 0,12 3,33 

R4 45,81 0,39 46,20 27,88 0,45 28,33 2,91 0,09 3,01 

FLAS 

R1 36,02 0,16 36,18 27,39 1,97 29,36 1,46 0,36 1,82 

R2 36,43 0,31 36,75 23,22 4,63 27,84 1,53 0,11 1,65 

R3 33,83 0,28 34,11 25,05 2,36 27,41 2,34 0,10 2,44 

R4 31,60 0,02 31,61 27,39 0,69 28,08 1,81 0,10 1,92 

BAS 

R1 25,58 0,08 25,66 17,41 1,76 19,17 2,35 0,11 2,46 

R2 21,70 0,01 21,71 13,23 0,79 14,02 3,15 0,15 3,30 

R3 26,47 0,02 26,49 14,73 0,29 15,02 1,86 0,44 2,30 

R4 22,56 0,02 22,58 16,80 5,01 21,80 3,76 0,16 3,91 

BE 

R1 32,39 0,04 32,43 21,01 0,97 21,98 5,66 0,14 5,80 

R2 37,21 0,03 37,25 22,78 0,72 23,50 5,57 0,17 5,73 

R3 37,66 0,01 37,67 23,09 0,99 24,08 5,10 0,09 5,19 

R4 36,78 0,01 36,79 25,57 0,11 25,69 6,64 0,16 6,80 
# - Soma dos valores encontrados para N-NH4

+
 e N- NO3

- 

a – Retirado o efeito da testemunha 
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N mineralizado e respetivas contribuições por parte de N lixiviado e Teor de N mineral para 
tratamentos estudados 

 Data de Amostragem - 19-12-2012 (D1) 

Tratamento Reator 

N lixiviado a Δ Liquida N mineral b N mineralizado c 

N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# 

mg N g-1 N adicionado mg N g-1 N adicionado mg N g-1 N adicionado 

BS 

R1 2,73 9,79 12,52 12,00 11,94 23,93 14,73 21,72 36,45 

R2 1,77 12,38 14,15 9,68 5,56 15,24 11,46 17,94 29,39 

R3 3,28 10,49 13,78 11,53 8,57 20,11 14,82 19,07 33,88 

R4 2,04 9,95 11,99 11,69 8,65 20,34 13,73 18,59 32,32 

FLS 

R1 0,39 10,05 10,44 719,75 7,85 727,60 720,15 17,90 738,05 

R2 0,78 12,39 13,17 656,06 5,81 661,87 656,83 18,20 675,04 

R3 0,93 10,59 11,53 641,70 12,47 654,16 642,63 23,06 665,69 

R4 0,72 15,48 16,20 725,09 3,78 728,88 725,81 19,26 745,07 

FLAS 

R1 3,42 17,90 21,32 568,18 0,10 568,28 571,60 18,00 589,60 

R2 3,19 11,28 14,48 575,24 3,06 578,30 578,43 14,35 592,77 

R3 3,00 12,22 15,22 535,86 1,47 537,34 538,86 13,70 552,55 

R4 2,37 22,30 24,66 498,71 -2,15 496,55 501,08 20,14 521,22 

BAS 

R1 4,57 13,77 18,34 401,96 -1,16 400,80 406,52 12,61 419,13 

R2 4,13 8,37 12,50 340,62 -1,74 338,88 344,75 6,62 351,38 

R3 4,18 14,18 18,36 418,59 -2,66 415,93 422,77 11,52 434,29 

R4 4,57 8,62 13,18 354,90 -2,20 352,70 359,46 6,42 365,88 

BE 

R1 9,51 19,78 29,30 510,41 -1,82 508,59 519,92 17,96 537,89 

R2 9,89 19,19 29,08 587,61 -1,38 586,23 597,50 17,80 615,31 

R3 8,70 18,76 27,46 596,86 -2,84 594,01 605,56 15,92 621,47 

R4 8,10 19,38 27,48 581,31 -2,32 578,99 589,42 17,05 606,47 
a - N lixiviado acumulado nos períodos correspondentes e retrado e efeito testemunha. 
b - Variação de N mineral entre datas de amostragem retirando o efeito testemunha (T0) 
c - Soma do valores encontrados para N lixiviado acumulado e Δ Liquida de N mineral 
# - Soma dos valores encontrados para N-NH4

+
 e N- NO3

- 
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N mineralizado e respetivas contribuições por parte de N lixiviado e Teor de N mineral para 
tratamentos estudados (Cont.) 

 
Tratamento 

 
Reator 

Data de Amostragem - 03-01-2013 (D2) 

N lixiviado a Δ Liquida N mineral b N mineralizado c 

N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# 

mg N g-1 N adicionado mg N g-1 N adicionado mg N g-1 N adicionado 

BS 

R1 0,99 0,98 1,97 149,96 7,25 157,21 150,96 8,23 159,18 

R2 1,14 1,43 2,57 164,45 0,84 165,30 165,60 2,27 167,87 

R3 0,89 0,74 1,63 151,36 2,17 153,53 152,25 2,91 155,16 

R4 0,97 1,10 2,07 161,88 3,87 165,75 162,85 4,97 167,82 

FLS 

R1 0,86 1,26 2,13 -284,17 -4,07 -288,24 -283,31 -2,81 -286,11 

R2 1,26 3,58 4,85 -213,39 -0,08 -213,47 -212,13 3,51 -208,62 

R3 1,37 1,05 2,43 -140,42 -6,67 -147,10 -139,05 -5,62 -144,67 

R4 1,02 1,96 2,98 -285,50 0,87 -284,63 -284,48 2,83 -281,65 

FLAS 

R1 0,15 5,06 5,20 -137,48 28,90 -108,58 -137,34 33,95 -103,38 

R2 0,33 7,12 7,46 -210,51 68,75 -141,76 -210,17 75,88 -134,30 

R3 0,47 4,88 5,34 -139,80 33,01 -106,80 -139,33 37,88 -101,45 

R4 0,65 6,78 7,43 -67,00 10,78 -56,22 -66,35 17,55 -48,79 

BAS 

R1 2,18 0,62 2,80 -130,21 26,86 -103,35 -128,03 27,48 -100,55 

R2 2,44 0,23 2,67 -134,82 12,39 -122,43 -132,38 12,62 -119,76 

R3 1,85 0,58 2,43 -186,97 4,24 -182,73 -185,11 4,82 -180,29 

R4 1,37 0,45 1,82 -91,83 79,47 -12,36 -90,46 79,92 -10,54 

BE 

R1 2,41 0,51 2,92 -181,22 14,83 -166,38 -178,81 15,35 -163,46 

R2 2,99 0,45 3,43 -229,86 10,91 -218,95 -226,87 11,36 -215,51 

R3 2,61 0,59 3,20 -232,11 15,64 -216,48 -229,50 16,23 -213,27 

R4 2,97 0,41 3,38 -178,48 1,64 -176,84 -175,51 2,05 -173,46 
a - N lixiviado acumulado nos períodos correspondentes e retrado e efeito testemunha. 
b - Variação de N mineral entre datas de amostragem retirando o efeito testemunha (T0) 
c - Soma do valores encontrados para N lixiviado acumulado e Δ Liquida de N mineral 
# - Soma dos valores encontrados para N-NH4

+
 e N- NO3

-
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N mineralizado e respetivas contribuições por parte de N lixiviado e Teor de N mineral para 
tratamentos estudados (Cont.) 

Tratamento Reator 

Data de Amostragem - 04-04-2013 (D3) 

N lixiviado a Δ Liquida N mineral b N mineralizado c 

N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# N-NH4
+ N-NO3

- N-MIN# 

mg N g-1 N adicionado mg N g-1 N adicionado mg N g-1 N adicionado 

BS 

R1 7,74 15,55 23,29 -156,19 -19,51 -175,70 -148,45 -3,96 -152,41 

R2 7,34 25,50 32,84 -167,72 -6,82 -174,54 -160,38 18,68 -141,70 

R3 6,65 18,62 25,27 -156,37 -11,06 -167,43 -149,72 7,56 -142,16 

R4 6,96 20,73 27,69 -166,31 -12,79 -179,11 -159,35 7,93 -151,42 

FLS 

R1 15,78 67,55 83,33 -386,40 -4,87 -391,27 -370,62 62,68 -307,94 

R2 9,14 94,18 103,32 -388,58 -5,01 -393,59 -379,44 89,17 -290,28 

R3 11,76 82,64 94,40 -453,12 -6,83 -459,96 -441,36 75,80 -365,56 

R4 13,68 73,81 87,49 -397,61 -5,60 -403,21 -383,93 68,21 -315,71 

FLAS 

R1 11,32 322,70 334,02 -412,82 -25,71 -438,53 -401,50 296,98 -104,51 

R2 10,60 442,42 453,02 -345,26 -71,91 -417,17 -334,66 370,51 35,85 

R3 6,08 456,41 462,49 -361,68 -35,92 -397,60 -355,59 420,49 64,90 

R4 8,82 266,96 275,78 -407,21 -9,42 -416,63 -398,39 257,54 -140,85 

BAS 

R1 7,63 315,37 323,00 -239,69 -26,36 -266,05 -232,06 289,01 56,95 

R2 6,62 285,74 292,36 -160,61 -10,15 -170,76 -153,99 275,59 121,60 

R3 7,56 372,23 379,79 -204,81 2,41 -202,40 -197,25 374,64 177,39 

R4 6,41 351,30 357,71 -207,66 -77,20 -284,86 -201,25 274,10 72,85 

BE 

R1 49,98 74,10 119,31 -244,53 -13,18 -257,71 -194,55 60,92 -138,40 

R2 46,72 108,01 149,00 -274,07 -8,79 -282,86 -227,35 99,22 -133,86 

R3 55,65 112,55 163,43 -286,40 -14,43 -300,83 -230,75 98,12 -137,41 

R4 47,66 104,41 147,29 -301,56 0,82 -300,74 -253,91 105,24 -153,44 
a - N lixiviado acumulado nos períodos correspondentes e retrado e efeito testemunha. 
b - Variação de N mineral entre datas de amostragem retirando o efeito testemunha (T0) 
c - Soma do valores encontrados para N lixiviado acumulado e Δ Liquida de N mineral 
# - Soma dos valores encontrados para N-NH4

+
 e N- NO3

- 
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Temperatura média do ar e precipitação acumulada no período 
de ensaio 

Mês T (ºC) média do ar R (mm) acumulado 

Janeiro de 2012 5,4 11,4 

Fevereiro de 2012 6,3 0,3 

Março de 2012 12,2 6,6 

Abril de 2012 9,1 75,1 

Maio de 2012 15,6 98,3 

Junho de 2012 17,6 16,1 

Julho de 2012 20,3 4,9 

Agosto de 2012 19,3 11,8 

Setembro de 2012 19,3 44,2 

Outubro de 2012 13,2 74,3 

Novembro 2012 8,7 68,7 

Dezembro 2012 7,6 148,4 

Janeiro de 2013 7,1 173,7 

Fevereiro de 2013 6,4 60,5 

Março de 2013 6,6 80,8 

Abril de 2013 11,3 34,8 

Maio de 2013 13,5 24,8 

Junho de 2013 18,3 3,5 

Julho de 2013 22,8 4,8 

Agosto de 2013 23,0 0 

Setembro de 2013 19,8 113,1 

Outubro de 2013 14,2 104,9 

Novembro 2013 7,7 8,4 

Dezembro 2013 6,1 247,5 
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Temperatura média da média mensal do ar e precipitação 
média acumulada para o perdido de referência (1981 – 2011) 

Mês T (ºC) média do ar R (mm) acumulado 

Janeiro 6,3 141,9 

Fevereiro 7,9 79,2 

Março 10,8 82,9 

Abril 12,0 86,2 

Maio 14,9 70,7 

Junho 19,2 33,7 

Julho 21,3 15,1 

Agosto 21,7 26,5 

Setembro 18,5 54,8 

Outubro 14,4 14,5 

Novembro 9,4 129,4 

Dezembro 6,8 162,3 
 


