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CALIBRAÇÃO DE NITROGÊNIO PARA O TRIGO, EM SOLO DO DISTRITO 

FEDERAL. 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

A maioria dos solos brasileiros apresenta baixos teores de nitrogênio disponível, o que 

torna necessário a aplicação de adubos nitrogenados para suprir as necessidades das plantas. 

Com o objetivo de realizar o teste de calibração do nitrogênio para a cultura do trigo, um 

experimento de campo foi instalado em um Latossolo Vermelho, no ano agrícola 2004/2005, 

no campo experimental da Embrapa Cerrados. Foi utilizado o delineamento experimental de 

blocos ao acaso com seis repetições. Os tratamentos foram cinco doses de N (70-140-210-

280-350 kg ha-1) e uma testemunha (sem aplicação de adubo nitrogenado). Amostras das 

camadas de 0-20 cm e de 20-40 cm foram coletadas e quatro diferentes extratores químicos 

foram utilizados para a avaliação da disponibilidade de nitrogênio. Os maiores coeficientes de 

determinação obtidos pela regressão quadrática entre o rendimento de grãos de trigo e o N 

extraído pelos diferentes extratores foram observados nas análises das amostras da camada de 

0-20 cm, indicando essa camada como a mais indicada para as análises de rotina de N. O 

ordenamento dos extratores em função dos melhores valores de R2, para a camada de 0-20 cm 

foi: KCl 2M a 100ºC (R2 = 0,997**) >H2O2/MnO2 (R2 = 0,992**) > tampão pH11,2+ NO3
- (R2 

= 0,985**) > tampão pH11,2 (R2 = 0,960**). A aplicação do adubo nitrogenado influenciou os 

teores de N na planta, sendo o tratamento que não recebeu o nutriente o que apresentou os 

menores teores de N no grão, na folha bandeira e no conjunto haste+folha. A cultura 

respondeu positivamente à adubação nitrogenada, até a dose de 140 kg de N ha-1. A dose 

econômica de N variou de 42 kg  de N ha-1 até 114 kg de N ha-1, considerando três relações 

preço do kg de N/preço do kg de trigo. Os níveis críticos fisioeconômicos de N, para uma 

relação n/w de 5/1, foram: 87 mg kg-1  (H2O2/MnO2),  84 mg kg-1  (KCl 2M a 100°C),  80 mg 

kg-1  (tampão pH11,2+NO3
-), e 60 mg kg-1  (tampão pH11,2). 

 

 

Palavras-chave: adubação nitrogenada, disponibilidade de nitrogênio, Triticum aestivum. 
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NITROGEN CALIBRATION FOR WHEAT, IN SOIL OF THE FEDERAL 

DISTRICT.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Most agricultural soils in Brazil have low levels of available N. Therefore, it is necessary 

to apply N fertilizers to meet the plants demands. In order to calibrate N for wheat, a yield 

trial was carried out on a Red Latossol, during the 2004/2005 agricultural year, at the 

Embrapa Cerrados Research Station. A randomized block design was used, with six 

replications. The treatments were five doses of N (70-140-210-280-350 kg ha-1) and one 

control (no nitrogen fertilization). Soil samples were collected at layers of 0-20 cm and 20-40 

cm and four different chemical extractors were used to estimate the nitrogen availability. The 

highest determination coefficients were obtained for the 0-20 cm samples, suggesting this is 

the layer for routine N analysis for wheat. The order of the extractors, according to the highest 

R2, at the 0-20 cm layer was: KCl 2M a 100ºC (R2 = 0.997**) >H2O2/MnO2 (R2 = 0.992**) > 

buffer pH11.2+ NO3
- (R2 = 0.985**) > buffer pH11.2 (R2 = 0.960**). The amount of N in the 

plant was affected by nitrogen fertilization. The treatment where N was not applied showed 

the lowest amounts of N in grain, leaf, and stem+leaf. Wheat productivity was affected 

positively by N fertilization, with increasing production up to 140 kg N ha-1. The economic 

dose of N varied from 42 kg N ha-1 up to 114 kg N ha-1, considering three different price of 

N/price of the product ratio (n/w). The physiological-economic critical levels of N, obtained 

for a 5/1 n/w ratio, were: 87 mg kg-1 (H2O2/MnO2), 84 mg kg-1 (KCl 2M at 100°C), 80 mg kg-

1 (buffer pH11.2+NO3
-), and 60 mg kg-1 (buffer pH11.2). 

 

 

 

Key words: nitrogen fertilization, nitrogen availability, Triticum aestivum. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Não se sabe ao certo quando o homem começou a incorporar matéria orgânica, adubos, 

ou cinzas no solo para torná-lo fértil e produtivo. Há documentos datados de 2.500 aC que 

relatam o reconhecimento da riqueza e fertilidade de solos aluviais nos vales dos rios Tigre e 

Eufrates (Fageria et al., 1991). Séculos mais tarde, a busca pelo conhecimento permanece 

vigente e as pesquisas procuram explicar cientificamente aquilo que era inferido a partir de 

suposições e crendices.  

O conhecimento dos solos, o manejo adequado e sua conservação tornam-se cada vez 

mais importantes, tanto para a produção econômica, quanto para as atividades ligadas à 

conservação e à preservação, sejam elas econômicas, científicas ou ambientais. 

O impacto ambiental causado pelas atividades agrícolas está se tornando um sério 

problema, especialmente nos países industrializados. Problemas de eutrofização devidos à 

elevada concentração de nutrientes na água, por exemplo, representam um dos possíveis 

impactos causados pela agricultura e pela criação de animais. Conexões entre práticas 

agrícolas e qualidade da água têm sido relatadas como óbvias. O nitrogênio, especialmente na 

forma de nitrato, representa um dos mais importantes fatores relacionados à degradação da 

qualidade da água. 

Diversos fatores são reconhecidamente limitantes para a produção agrícola. Alguns como 

água, cultivares, nutrientes, pragas e doenças são passíveis de controle e a maioria das práticas 

de manejo consideram os diferentes níveis de controle para a obtenção do máximo retorno 

econômico. 

A ciência da adubação nasceu há mais de cem anos, quando se descobriu na Europa que 

as plantas absorviam os compostos minerais do solo. As análises de solo feitas em 

laboratórios especializados dão uma orientação sobre a adubação a ser usada. 

A fertilidade do solo é vital para a produtividade, mas um solo fértil não é 

necessariamente um solo produtivo. O potencial produtivo de um solo é dependente das 

relações solo-planta existentes. Certos fatores externos controlam o crescimento e o 

desenvolvimento das plantas: ar, calor (temperatura), luz, suporte mecânico, nutrientes e água. 

A planta depende do solo, pelo menos em parte, para a obtenção de todos esses fatores, à 

exceção da luz e calor. 

Os nutrientes estão sendo constantemente exportados na forma de produtos de plantas e 

de animais. Alguns podem ser perdidos por lixiviação e erosão. Outros podem ser retidos por 

certos tipos de argila do solo. Se o processo produtivo fosse um sistema fechado, o balanço 

 1



nutricional poderia ser relativamente estável. Como não o é, torna-se fundamental 

compreender os princípios de fertilidade do solo para obter uma produção eficiente das 

culturas e para a proteção ambiental. 

A cultura do trigo sempre foi tratada no Brasil como secundária, ou seja, considerada por 

grande parte dos agricultores como uma opção de utilização da terra no período de ociosidade 

entre a colheita da safra de verão e o plantio dessa nova safra no ano-agrícola seguinte. 

Recentemente vem ocorrendo um processo de mudança dessa mentalidade. Incentivados 

pelos pesquisadores, engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas, muitos produtores rurais 

entenderam que a oportunidade do plantio seqüencial de diferentes culturas pode ser uma boa 

opção para adquirir maiores lucros e melhorar a qualidade do solo. Confirmando essa 

tendência de mudança, Rossi e Neves (2004) afirmam que houve aumento das vendas de 

insumos agrícolas destinados às safras de inverno nos últimos anos, com conseqüente 

aumento dos investimentos das empreses em produtos e atendimento para as necessidades 

específicas dessas culturas, em especial o trigo, a aveia e o sorgo. 

O trigo é uma importante opção de cultivo para a região dos cerrados, tanto na rotação de 

culturas para a produção de grãos, como no aproveitamento de sua palha no sistema de plantio 

direto. Pelas condições favoráveis de clima do Cerrado, o rendimento e a aptidão industrial do 

trigo irrigado nessa região são superiores aos da região Sul do país. Além disso, alcança 

melhor competitividade de preço no mercado nacional devido ao fato de que a colheita no 

Cerrado dá-se na entressafra da produção de trigo dos estados do Sul do país e da Argentina, 

principal fornecedor de trigo para o Brasil. 

A alta exigência de nitrogênio caracteriza este nutriente como um dos principais fatores 

limitantes ao crescimento e desenvolvimento das plantas. Um estudo conduzido em um 

Latossolo Roxo na região de Dourados-MS apontou o nitrogênio como o macronutriente mais 

extraído pelo trigo (Fontoura, 1986).  

Dentre suas funções nos vegetais, o nitrogênio destaca-se na síntese e como componente 

estrutural de proteínas e enzimas, interferindo sobremaneira no crescimento e na produção das 

plantas (quantitativa e qualitativamente).  

O incremento de nitrogênio no solo em doses adequadas proporciona aumento no número 

de grãos por espiga (Coelho et al.,1998) e favorece o perfilhamento (Mundstock et al., 2002). 

O perfilhamento é um processo crucial na determinação do rendimento de grãos em trigo, 

pois está relacionado com a expansão da área foliar durante os estádios iniciais de 

desenvolvimento e influencia o número de espigas por planta. No entanto, o excesso de 

nitrogênio induz ao acamamento, uma vez que a planta cresce demasiadamente. 
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Os fertilizantes nitrogenados, a fixação biológica do nitrogênio atmosférico (FBN) e a 

matéria orgânica constituem as fontes deste nutriente para as culturas. Considerando a baixa 

eficiência da FBN para a cultura do trigo e as baixas e variáveis quantidades de matéria 

orgânica no solo, os fertilizantes constituem a principal fonte do nutriente para a triticultura, 

constituindo uma fração considerável do custo de produção. Portanto, o emprego destes em 

quantidades adequadas é um aspecto de grande importância econômica para o produtor. 

Os objetivos deste trabalho foram estabelecer os níveis críticos de N no solo para a 

cultura do trigo, utilizando diferentes extratores químicos, e avaliar o efeito das diferentes 

doses de N aplicadas ao solo na produção e na qualidade dos grãos, bem como na produção de 

matéria seca.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Entende-se por solo fértil aquele que tem elevada porcentagem de nutrientes. Entretanto, 

isso não é o suficiente para que o solo suporte boas colheitas. É preciso que os nutrientes 

estejam em forma assimilável às plantas, e que o solo possua propriedades químicas, físicas e 

biológicas suficientes para satisfazer as necessidades das mesmas. 

 

 

O SOLO: ASPECTOS GERAIS 

 

O corpo do solo é formado por três fases: líquida (água com materiais dissolvidos), 

gasosa (os mesmos gases da atmosfera, porém, com diferentes proporções) e sólida. Esta 

última é composta de partículas minerais de várias formas, tamanhos e características 

químicas, raízes de plantas, populações de organismos macro e microscópicos e com 

metabolismo ativo ou dormente, e matéria orgânica em vários estágios de decomposição. A 

característica estrutural dominante é formada por complexos de argila e matéria orgânica 

estabilizados em partículas de diferentes tamanhos (areia, silte e argila), formas e arranjos. De 

modo geral, a fase sólida representa em torno de 45% do volume total, o espaço poroso (fase 

líquida e gasosa) 50% e a matéria orgânica (incluindo os organismos vivos) 5%. Porém, a 

proporção entre as três fases é variável (Moreira & Siqueira, 2002). Segundo Malavolta 

(1976), o solo é o resultado de processos físicos, químicos e biológicos. São inúmeros os 

fatores que agem com intensidade diferente, em estágios seguidos e durante períodos 

distintos. A resultante da ação dos inúmeros fatores de formação fica impressa nas 

características e na seqüência de horizontes dentro do perfil do solo. Cinco fatores podem ser 

destacados como os mais importantes: clima, organismos, material de origem, relevo e o 

tempo. O conhecimento de como agem os diferentes fatores no desenvolvimento dos solos, de 

como contribuem para o aparecimento das características do mesmo, conduz à compreensão 

do motivo pelo qual os solos são diferentes na sua morfologia e na sua fertilidade, além de 

orientar como e quais cultivos e sob quais alternativas de manejo devem ser utilizados.   

Os elementos químicos reconhecidamente essenciais ao desenvolvimento normal das 

plantas são: carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio (O), nitrogênio (N), fósforo (P), potássio 

(K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), enxofre (S), ferro (Fe), manganês (Mn), zinco (Zn), boro 

(B), cobre (Cu), molibdênio (Mo) e cloro (Cl). As plantas retiram os três primeiros elementos 

da atmosfera e da água, enquanto os demais são absorvidos, principalmente, do solo.  
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Diversos tipos de substrato estão presentes no solo. A variedade deles pode ser tão 

grande quanto à das espécies microbianas. A matéria orgânica do solo pode variar de menos 

de 1 até mais de 90% e é formada por resíduos de plantas, animais e de microrganismos, 

produtos desses resíduos transformados por micróbios, pelo homem ou abioticamente, além 

de materiais sintetizados pelo homem, denominados xenobióticos. A distribuição da matéria 

orgânica do solo não é uniforme e varia de acordo com a geometria e propriedades físicas, 

químicas e mineralógicas dos microhabitats. Os substratos e sua taxa de degradação pelos 

microrganismos dependerão do tipo de substrato, da relação espacial (se estão acessíveis ou 

não) entre estes e células e/ou enzimas e das condições físico-químicas do microhabitat. Nem 

toda substância orgânica é passível de degradação por microrganismos. Substâncias não 

degradáveis ou que demoram a ser degradadas são denominadas recalcitrantes. Estas tanto 

podem ser produtos naturais (húmus, porfirinas e alguns D-aminoácidos, por exemplo) quanto 

substâncias feitas pelo homem (plásticos, detergentes e alguns pesticidas, por exemplo). A 

idéia que o solo é um poderoso incinerador que degrada todas as substâncias orgânicas em 

virtude da infalibilidade microbiana deve ser revista para evitar a poluição ambiental 

crescente, pois mesmo as mais adaptadas comunidades microbianas são incapazes de degradar 

algumas moléculas recalcitrantes (Moreira & Siqueira, 2002). 

Os níveis adequados de matéria orgânica são benéficos ao solo, pois melhoram as 

condições físicas, aumentam a infiltração de água, diminuem as perdas por erosão, fornecem 

nutrientes para as plantas e aumentam a capacidade de troca catiônica (CTC). A maioria dos 

benefícios ocorre em função dos produtos liberados à medida que os resíduos orgânicos são 

decompostos no solo.  

A matéria orgânica do solo contém cerca de 5% de N-total, sendo, pois, considerada uma 

reserva desse nutriente (Lopes, 1998). No entanto, o nitrogênio na matéria orgânica está na 

forma de compostos orgânicos não imediatamente disponíveis para o uso pelas plantas, uma 

vez que a decomposição ocorre de forma lenta e com taxas variáveis. Portanto, mesmo que 

um solo apresente altos teores de matéria orgânica, a aplicação de adubos nitrogenados é 

necessária para assegurar às culturas uma fonte adequada de N prontamente disponível, 

especialmente àquelas culturas que necessitam de altos níveis desse nutriente. 

Outros elementos essenciais para as plantas também estão contidos na matéria orgânica 

do solo. Os resíduos de plantas e animais contêm quantidades variáveis de elementos minerais 

como o P, Mg, Ca, S e os micronutrientes. À medida que a matéria orgânica do solo se 

decompõe, esses elementos tornam-se disponíveis para as plantas em crescimento. 
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Lopes (1998) relata que a decomposição da matéria orgânica do solo tende a liberar 

nutrientes, mas o N e o S podem ser temporariamente imobilizados durante o processo. Os 

microrganismos que decompõem a matéria orgânica do solo necessitam de N para atender à 

demanda proteica de seus organismos. Se a matéria orgânica que está sendo decomposta 

possuir uma alta relação C/N, ou seja, pouco N, os microrganismos usarão o N disponível 

proveniente do solo e dos fertilizantes. O N imobilizado na microbiota será disponibilizado a 

posteriori, à medida que estes organismos morrerem e forem decompostos. 

 

 

A CULTURA DO TRIGO 

 

 BREVE HISTÓRICO E PANORAMA DA CULTURA NO BRASIL 

 

 Pertencente à família das gramíneas, o trigo se originou do cruzamento de espécies 

silvestres que existiam nas proximidades dos rios Tigre e Eufrates, na Ásia, por volta de 15 

mil a 10 mil anos antes de Cristo (Silva et al., 1996). 

 O homem cultiva o trigo há, pelo menos, seis mil anos. Desde a antiguidade é utilizado 

de diversas formas: o Egito é reconhecido como local de origem do pão; a China considera o 

grão sagrado, desde 2.700 aC.; na Grécia, no ano 300 dC, eram cultivados diversos tipos de 

trigo às margens do Mar Mediterrâneo; os romanos melhoraram as características do pão por 

meio da disseminação da mistura de fermento à farinha de trigo (Guarienti & Del Duca, 

1996).  

 No Brasil, a história do trigo desenvolve-se desde a época do descobrimento. A 

Associação Brasileira da Indústria do Trigo - Abitrigo (2003) relata que a chegada do trigo ao 

Brasil teve início em 1534, quando as naus de Martim Afonso de Sousa trouxeram as 

primeiras sementes para serem lançadas nas terras da Capitania de São Vicente, de onde foi 

difundida para as demais capitanias. Sugere, ainda, que o trigo deve ter sido uma das 

primeiras culturas introduzidas pelos portugueses no Brasil. No entanto, somente adquiriu 

importância econômica no Brasil Colonial em meados do século XVIII.  

 O Brasil foi o primeiro país americano a exportar trigo, graças às lavouras que teve em 

São Paulo, Rio Grande do Sul e outras regiões, antes do aparecimento da ferrugem (Queiroz, 

2001). 

 A abertura dos portos às nações amigas, a entrada de farinha de trigo americana no país, 

as epidemias de ferrugem, a intensificação do contrabando na região do Prata, a falta de 
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pagamento do trigo destinado às tropas imperiais e a falta de mão-de-obra foram alguns dos 

fatores que fizeram a triticultura praticamente desaparecer do Brasil no século XIX. Durante o 

século XX, a disputa entre ações governamentais e o interesse de grupos econômicos privados 

foi a responsável pela atuação pouco expressiva da cultura. 

 A partir da segunda metade da década de 1.980, o governo brasileiro disponibilizou 

linhas de crédito subsidiadas para o financiamento da agricultura e também uma política de 

preços mínimos muito atraente ao produtores, garantindo, inclusive, a compra da produção 

total. No entanto, a década de 1.990 foi marcada pelo declínio gradual da produção. A 

desregulamentação do setor, a diminuição acentuada do crédito agrícola, o Mercosul e a falta 

de coordenação da cadeia produtiva foram fatores decisivos para o desinteresse dos 

agricultores no cultivo do trigo. Rossi e Neves (2004) relatam que a safra 1994/1995 foi capaz 

de suprir apenas 18,5% do total de trigo consumido no Brasil, enquanto em 1988, segundo 

Queiroz (2001), as importações de trigo chegaram a ser inferiores a 15% do consumo total. A 

Figura 1 apresenta a evolução da produção de trigo no país. 
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Figura 1. Evolução da produção nacional de trigo. 
 Fonte: Elaborado a partir de Conab (2006). 
 

 

 

Os Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul são responsáveis por 90% da produção 

brasileira de trigo (Figura 2). Embora a produção em outros estados ainda seja discreta 

quando comparada aos dois grandes produtores, observa-se um grande crescimento da 

produção no Cerrado. Segundo Rossi e Neves (2004), nos últimos dez anos os Estados de 
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Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais apresentaram um crescimento na produção de 

trigo de 563%, 291% e 225%, respectivamente. Ademais, verifica-se na região do Cerrado as 

maiores produtividades médias, devido às práticas culturais realizadas e os menores riscos de 

perdas. Em Minas Gerais e no Distrito Federal, por exemplo, o trigo é irrigado (na maioria 

dos casos, por pivô central), enquanto que no sul do país a cultura é cultivada no sistema de 

sequeiro e sofre o risco das geadas. 
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Figura 2. Representatividade dos principais estados produtores de trigo, 
safra 2005/2006. 
Fonte: Elaborado a partir de Conab (2006).  

 

 

ASPECTOS NUTRICIONAIS E QUALIDADE DO TRIGO 

 

O suprimento e a absorção de compostos químicos necessários ao crescimento e 

metabolismo podem ser definidos como nutrição, e os componentes químicos requeridos 

pelos organismos são denominados nutrientes. Os mecanismos pelos quais os nutrientes são 

convertidos em material celular ou usados para propósitos energéticos são chamados 

processos metabólicos. O termo metabolismo abrange as várias reações que ocorrem em uma 

célula viva, do modo a manter a vida, o crescimento e o desenvolvimento da mesma. Nutrição 

e metabolismo são altamente inter-relacionados (Mengel & Kirkby, 1987). 

Segundo Mengel & Kirkby (1987), os nutrientes essenciais requeridos pelas plantas 

superiores são de natureza exclusivamente inorgânica, e somente são considerados como 

essenciais se três critérios forem alcançados:  
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1. uma deficiência do elemento impossibilita que o ciclo de vida da planta seja 

completado; 

2. a deficiência é específica para o elemento em estudo; 

3. o elemento está diretamente envolvido na nutrição da planta.  

A maioria dos fatores que controlam a qualidade dos produtos das culturas é determinado 

geneticamente. No entanto, Mengel e Kirkby (1987) afirmam que estudos relacionados com 

fatores ambientais, incluindo a nutrição, também são capazes de exercer influência sobre a 

qualidade dos alimentos de origem vegetal. 

O nitrogênio é necessário para a síntese da clorofila e, como parte da sua molécula, está 

envolvido no processo de fotossíntese. Assim, a deficiência de N implica em uma utilização 

pouco eficiente da luz do sol como fonte de energia para levar a efeito as funções essenciais 

como a absorção de nutrientes. É também um componente de vitaminas, aminoácidos e 

enzimas da planta. 

A qualidade do grão de trigo pode ser definida como resultado da interação que a cultura 

sofre no campo, pelo efeito das condições de solo, do clima, da incidência de pragas e 

moléstias, manejo da cultura, da cultivar, bem como das operações de colheita, secagem, 

armazenamento, moagem e, por fim, do uso industrial a ser dado à farinha (Pomeranz, 1987). 

Segundo Rasper (1991), uma variedade de características determina a qualidade de grãos e 

farinhas de cereais, assumindo diferentes significados e graus de importância em função da 

designação de uso ou tipo do produto. Essas características podem ser divididas em físicas, 

químicas, enzimáticas e reológicas. 

Os conceitos relativos à qualidade do produto são dependentes do segmento que avalia. 

Dessa forma, para o moageiro, a qualidade significa matéria-prima uniforme em tamanho e 

forma, alto peso específico, alto rendimento em farinha e baixos teores de cinzas, coloração 

desejável do produto final e baixo consumo de energia elétrica durante o processamento 

industrial. Para o panificador, a farinha de boa qualidade deve possuir alta capacidade de 

absorção de água, boa tolerância à mistura, glúten bem balanceado e alta porcentagem de 

proteínas. Para o consumidor, o trigo de boa qualidade é aquele capaz de produzir pães de 

grande volume, com texturas interna e externa adequadas, cor clara e alto valor nutritivo. 

As características reológicas da farinha dependem da quantidade e da qualidade das 

proteínas presentes no grão do trigo. De acordo com Bushuk (1985), o teor de proteínas do 

grão de trigo varia em função de fatores agronômicos e ambientais, enquanto que a qualidade 

das proteínas é característica primariamente genotípica. A correlação positiva entre o teor de 

proteínas do grão de trigo e o volume do pão foi observada por Bushuk (1985) e Gutkoski & 
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Jacobsen Neto (2002). Gutkoski et al. (2002) e Gutkoski et al. (2003) observaram uma forte 

correlação entre a concentração de proteínas do grão e a qualidade industrial das farinhas. 

Bacaltchuk (1999) afirma que a utilização do trigo é definida pelo mercado. O ágio e 

deságio por diferenças de peso do hectolitro, força geral do glúten, tempo de mistura, 

estabilidade da massa, teor de micotoxinas, porcentagem de mistura, de grãos danificados e de 

resíduos de agrotóxicos fazem o mercado se preparar para oferecer produtos com 

características perfeitamente identificáveis. Incluam-se nesses, trigos para usos como os 

diferentes tipos de pães, produção de biscoitos, produção de massas alimentícias e mesmo 

para ração. 

 

  

O NITROGÊNIO: ASPECTOS GERAIS 

 

 O nitrogênio é considerado um dos principais elementos limitadores das colheitas 

(Malavolta, 1987; Seiffert, 1990; Fageria et al., 1991; Da Ros et al., 2003) e tem com única 

forma de armazenamento no solo a matéria orgânica. Segundo Moreira & Siqueira (2002), 

menos da metade do nitrogênio aplicado no solo é absorvido pelas culturas, o restante é 

imobilizado ou perdido por volatilização ou lixiviação. 

 São formas de nitrogênio no solo o N elementar (N2), encontrado em grandes 

quantidades no ar dissolvido no solo; o N orgânico, encontrado nos seres vivos e produtos 

destes; e o N na forma inorgânica combinada, aparecendo no solo como óxido nitroso (N2O), 

óxido nítrico (NO), nitrito (NO2
-), nitrogênio amoniacal (NH4

+) e nitrato (NO3
-).  

Embora até 6.000 kgN ha-1 possam estar presentes em formas orgânicas no solo, apenas 

uma pequena parte deste (menos de 0,1%) existe na forma de compostos minerais 

disponíveis, como os íons NO3
- e NH4

+ (Moreira & Siqueira, 2002). Portanto, somente alguns 

quilogramas de N por hectare podem estar imediatamente disponíveis para as plantas ou 

outros processos biológicos, sendo o N disponível quase sempre muito limitante para o 

crescimento das plantas e dos microrganismos do solo. 

 Na matéria orgânica do solo, o N é encontrado na forma de proteínas, nucleotídeos, 

aminoácidos, polipeptídeos, enzimas e outros compostos de menor proporção.  

Como o teor de N mineral varia muito no solo, em função de drenagem, topografia, 

textura do solo, práticas culturais e estações do ano, não se faz no Brasil quantificações 

rotineiras de N nas análises químicas de solo para fins de fertilidade. 
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O N que no solo é predominantemente absorvido como nitrato (NO3
-), dentro da planta 

sofre conversão para amônia (NH3), que se combina com esqueletos carbônicos para formar 

os aminoácidos. As proteínas formadas pela combinação dos aminoácidos são enzimas que 

catalisam incontáveis reações na planta. Outros compostos nitrogenados são: purinas e 

pirimidinas (constituintes dos ácidos nucléicos), coenzimas (auxiliares das enzimas), 

porfirinas (constituintes da clorofila), etc. 

A deficiência desse nutriente afeta principalmente as folhas mais velhas. As plantas 

ficam débeis, suas folhas com o limbo diminuído apresentam uma coloração verde-amarelada 

e há redução do perfilhamento (Malavolta, 1975; Osaki, 1991; Mundstock et al., 2002). 

O excesso de N pode ter efeito negativo sobre as plantas, resultante de um desequilíbrio 

ou falta de balanço entre a quantidade de N disponível em relação aos outros elementos 

nutritivos. Plantas sob regime de excesso de N apresentam coloração verde anormal, muito 

escura, nas folhas; uma vegetação luxuriante exagerada; e os tecidos demasiadamente 

suculentos. A produção de flores e frutos é reduzida e esses apresentam-se bastante aquosos e 

com sabor e aroma sensivelmente prejudicados. Malavolta (1976) relata que muitos 

experimentos e em diversas culturas anuais é constatado um atraso e até mesmo prejuízo na 

germinação das plantas em áreas que receberam sobredose de adubação nitrogenada. Tanto o 

atraso, quanto o decréscimo na porcentagem de germinação determinam uma diminuição na 

produção por unidade de área, em relação ao que deveria ser esperado pelo efeito da aplicação 

de fertilizantes. O autor explica que o aumento excessivo da pressão osmótica da solução do 

solo, resultante da presença de uma quantidade elevada de sais solúveis, pode ser o 

responsável pelo efeito. Acrescenta, ainda, que quando a pressão osmótica da solução do solo 

permanece mais elevada que a dos tecidos da planta, a água não penetra nos tecidos vegetais, 

que, consequentemente, não crescem. Em casos extremos, a água se desloca no sentido da 

planta para o solo, sobrevindo a morte dos tecidos, precedida do aparecimento de sintomas de 

murcha e queima das partes subterrâneas e aéreas das plantas.  

 

 

FATORES QUE AFETAM A DISPONIBILIDADE DE N NO SOLO 

 

A maioria dos solos brasileiros cultiváveis apresenta baixos teores disponíveis de N, o 

que torna necessário a aplicação de adubos nitrogenados. No entanto, seu aproveitamento é 

limitado pelo caráter dinâmico desse nutriente no solo (Paul & Clark, 1989). Dependendo das 

propriedades físicas, químicas, mineralógicas e biológicas do solo, o nitrogênio aplicado ao 
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solo pode ser lixiviado, volatilizado, absorvido pelas plantas ou, ainda, imobilizado 

temporariamente na biomassa microbiana.  

Os principais fatores que afetam a disponibilidade do N no solo são: atividade 

microbiana do solo, umidade do solo, temperatura do solo, matéria orgânica do solo, 

lixiviação, textura do solo e manejo do solo. 

 

ATIVIDADE MICROBIANA DO SOLO 

 

Os microrganismos do solo atuam em diversos processos que envolvem a transformação 

do N (Siqueira, 1988; Osaki, 1991; Vargas & Hungria, 1997; Moreira & Siqueira, 2002; 

Souza & Lobato, 2004). São agentes decompositores, mineralizam a matéria orgânica do solo, 

fixam o N2 atmosférico, transformam o nitrogênio amoniacal em formas nítricas e também 

são responsáveis pelas perdas de N em formas gasosas, através da desnitrificação.  

A fonte natural de nitrogênio no solo é a matéria orgânica do solo, e para ser assimilado 

pelas plantas, o N orgânico deve ser transformado em N amoniacal pelas bactérias 

amonificadoras e, posteriormente, em N nítrico pela ação das bactérias nitrificantes. 

Ao decomporem a matéria orgânica do solo, bem como os resíduos vegetais e animais, os 

microrganismos do solo satisfazem sua demanda por energia e nutrientes e, com a posterior 

mineralização dos compostos orgânicos, disponibilizam o nitrogênio e outros nutrientes para 

as plantas. A mineralização do N ocorre com a transformação das formas orgânicas desse 

elemento para as formas inorgânicas (NH4
+ e NO3

-), através da ação da microbiota.  

A decomposição da matéria orgânica do solo depende, dentre outros aspectos, da 

natureza do material. Quando são muito resistentes, podem permanecer no solo por períodos 

que vão de algumas semanas a muitos anos.  

Outro importante processo dirigido pela microbiota do solo é a fixação biológica do 

nitrogênio atmosférico (FBN). Segundo Moreira & Siqueira (2002), a fixação do N2 

atmosférico pela microbiota é a principal via de adição de N no sistema solo-planta, 

contribuindo com cerca de duas vezes mais do que é aplicado via fertilização mineral. No 

entanto, a contribuição da FBN é baixa para a cultura do trigo, sendo necessária a aplicação 

de adubos nitrogenados para suprir as necessidades da cultura por esse nutriente. 

Alguns microrganismos heterotróficos anaeróbios facultativos podem crescer e proliferar 

em anaerobiose em meios com nitratos e compostos orgânicos. Nessas condições, as bactérias 

respiram usando a cadeia de transporte de elétrons característica dos aeróbios, com uma 

diferença significativa: o nitrato e não o oxigênio serve como aceptor final de elétrons. Essa 
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maneira de gerar energia é chamada de desnitrificação e representa uma importante forma de 

perda de N do solo para a atmosfera. Segundo Vargas & Hungria (1997), a desnitrificação 

ocorre em uma escala limitada nas camadas superficiais do solo. No entanto, em solos 

inundados, após as chuvas e nas camadas mais profundas do solo, esse processo é intenso e 

pode causar grandes perdas de nitrogênio. 

 A microbiota, assim como qualquer organismo vivo, tem seu crescimento e 

desenvolvimento influenciado por diversos fatores. Portanto, qualquer modificação na 

microbiota pode representar alterações na disponibilização de nutrientes para as plantas. São 

fatores que controlam o crescimento e a atividade microbiana no solo a qualidade e a taxa de 

aplicação de resíduos, a temperatura e os níveis de oxigênio e umidade no solo e o manejo 

imposto ao sistema produtivo. 

 

UMIDADE DO SOLO 

 

Os níveis de O2 no solo são influenciados pela saturação de água no mesmo, com 

conseqüências para a microbiota e a disponibilização de nutrientes.  

A mineralização e a imobiliação de nutrientes é intensa em condições óxicas e muito 

pequena em condições de anóxia. Moreira & Siqueira (2002) explicam que a dinâmica da 

mineralização do N é alterada em função das comunidades microbianas. Em condições de 

ausência ou baixos níveis de oxigênio, a mineralização é mais lenta e os produtos formados 

são diferentes, havendo menor imobilização devido à menor biomassa microbiana. Já em 

condições óxicas, se a concentração de N do resíduo for baixa, a imobilização tende a ser 

elevada, devido à maior biomassa microbiana presente.  

O processo de nitrificação é um processo de oxidação estritamente aeróbio, dependendo 

da presença de oxigênio (Siqueira et al., 1988; Vargas & Hungria, 1997; Moreira & Siqueira, 

2002). Dessa maneira, qualquer procedimento capaz de aumentar a aeração de um solo 

acelera a nitrificação. Além de estar indiretamente associada com a aeração do solo, a 

umidade também exerce influência direta na nitrificação, pois parte do processo só ocorre 

com presença de água.  

Ambientes anaeróbios não comportam a nitrificação e podem, ainda, estimular a perda de 

N através da desnitrificação. Um estudo conduzido em um Argissolo por Carmo et al. (2005), 

no estado de Rondônia, verificou que as emissões de N2O das pastagens são limitadas pela 

disponibilidade de N no solo e que o gás somente é produzido quando o solo está sob 

condições de umidade suficientemente alta para que o processo da desnitrificação ocorra. 
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Outros experimentos com irrigação e pastagens verificaram o incremento na produção de N2O 

logo após a adição de água, tendo retornado aos valores iniciais somente cinco horas após a 

irrigação (Garcia-Montiel et al., 2003). 

Em teores adequados, a umidade exerce influência positiva sobre a microbiota. Reis 

Júnior et al. (2004), em experimento exploratório sobre isolados de Azospirillum amazonense, 

observaram que a época de coleta apresentou efeitos significativos sobre a população de 

bactérias associadas às raízes das plantas de Brachiaria spp. A explicação do fato baseou-se 

nos fatores ambientais, principalmente pelas taxas de precipitação pluvial da região do 

experimento. A variação na densidade de microrganismos funcionais em função da época de 

amostragem (período seco e chuvoso) também foi observada por Meneghin et al. (2005), 

sendo o período chuvoso responsável pelo crescimento da comunidade de grupos funcionais 

de microrganismos do solo em dez vezes, quando comparado ao período seco. Bellone et al. 

(1996) mostraram que em solos com progressiva deficiência hídrica (mais de vinte dias), as 

plantas de cana-de-açúcar apresentaram baixos níveis de atividade de redução de acetileno 

(ARA) associados a um baixo número de microrganismos por grama de raiz. 

A atividade enzimática do solo também é influenciada pela umidade do solo. Um 

experimento conduzido por Longo & Melo (2005) em dois diferentes latossolos sob a 

vegetação de pinus, demonstrou que a atividade da urease era maior nas amostras úmidas e 

que o tipo de solo exercia influência sobre a atividade da enzima, com evidências para os 

teores de argila e matéria orgânica do solo. A urease é uma enzima extracelular produzida por 

bactérias, actinomicetos e fungos do solo e está relacionada com o processo de volatilização 

de NH3.  Quanto mais rápida a hidrólise favorecida pela ação da urease, maior será o 

potencial de perda de NH3 (Byrnes, 2000).  Costa et al. (2003) também observaram maiores 

perdas de N em função da elevação da umidade do solo, em um experimento com cana-de-

açúcar. 

Cavalli & Rodriguez (1975) afirmam que a capacidade de mineralização de nitrogênio do 

solo está associada com a umidade relativa do mesmo, através da equação: 

 

Y = -0,138 + 1,11(Ө/Ө0) 

 

onde: Y = mineralização relativa de N 

    Ө = umidade atual do solo (%) 

    Ө0 = umidade na capacidade de campo (%) 
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TEMPERATURA DO SOLO 

 

Alguns autores têm mostrado que a atividade enzimática, a biomassa microbiana, a 

densidade de microrganismos e outros parâmetros usados para caracterizar as comunidades 

microbianas são influenciados pela temperatura do solo (Wollum, 1994; Petersen & Klug, 

1994). Stenberg et al. (1998) compararam diversos processos microbiológicos em solos 

submetidos à resfriamento (de 2º a -20°C). Os autores mostraram que o resfriamento das 

amostras resultou em decréscimo na biomassa microbiana, na respiração basal, no potencial 

de oxidação da amônia e no potencial de desnitrificação. Verchot (1999), estudando o 

potencial de nitrificação em Latossolos Amarelos, no estado do Pará, verificou que as 

amostras submetidas ao frio (5-4°C) apresentaram decréscimo de, em média, 95,6% no 

potencial de nitrificação em solos com manejo de pastagens e de, em média, 82,5% em solos 

de mata. 

Segundo Moreira & Siqueria (2002), a taxa de imobilização de N aumenta com a 

elevação da temperatura até aproximadamente 35°C, para a maioria dos solos. Acima desta 

temperatura, ocorre a redução do crescimento e a morte das células microbianas. Afirmam, 

ainda, que a temperatura mais favorável para a nitrificação situa-se na faixa entre 26 e 32°C, 

cessando acima de 51°C. Abaixo de 5°C muito pouco NO3
- é formado. Já para a 

amonificação, o ótimo em temperatura é verificado para valores acima de 50°C, segundo 

Mengel e Kirkby (1987). Estas diferenças de temperatura resultam na distribuição variada de 

NO3
- e NH4

+ nos solos. 

A atividade enzimática do solo também é influenciada pela temperatura do solo. Longo 

& Melo (2005) observaram o efeito da temperatura sobre a velocidade de hidrólise da uréia, 

sendo essa aumentada significativamente dos 5 aos 50°C.  

 

MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO 

 

Durante a decomposição, a estrutura física do resíduo é modificada e novos compostos 

são formados, pela ação da microbiota do solo (Sanginga et al., 1992). As moléculas do 

complexo orgânico são enzimaticamente degradadas e as frações solúveis podem ser perdidas 

por lixiviação. Ao mesmo tempo, novos componentes são sintetizados na produção de células 

de animais e microrganismos e na formação de frações orgânicas muito estáveis 

(humificação). A decomposição ainda resulta na liberação de nutrientes na forma inorgânica 
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(íons), os quais podem ser reciclados pela microbiota do solo, retidos na solução do solo, 

absorvidos pelas plantas ou perdidos por lixiviação, volatilização ou através da erosão. 

Segundo Sanginga et al. (1992), a taxa de decomposição é controlada pelos fatores 

físico-químicos do ambiente e pelas características intrínsecas do resíduo, os quais têm efeito 

direto sobre a ação da fauna e dos microrganismos decompositores. Os autores afirmam, 

ainda, que o processo de decomposição é intimamente relacionado com a mineralização e a 

imobilização dos nutriente. Nos solos, as taxas de mineralização ou imobilização de nutrientes 

são geralmente determinadas pela disponibilidade de N e a relação C/N tem sido utilizada 

para se fazer generalizações. Quando a relação é relativamente alta, a microbiota tende a se 

multiplicar e a imobilizar temporariamente os nutrientes. Na situação inversa (baixa relação 

C/N), a mineralização prevalece. 

Sistemas que favorecem a manutenção de elevados níveis de matéria orgânica no solo 

apresentam elevadas reservas de C, a atividade microbiana é favorecida e a disponibilidade de 

N é aumentada (Gunapala & Scow, 1998; Kramer et al., 2002). 

Um experimento conduzido com tomateiro na Califórnia por Burger & Jackson (2003) 

demonstrou que a adição de matéria orgânica ao solo praticamente dobrou a capacidade de 

suprimento de N do mesmo, quando comparado a um sistema convencional de manejo. Parte 

desse resultado foi devido ao aumento da microbiota e ao N temporariamente imobilizado 

nela, sob aquelas condições. 

Gonçalves et al. (2001), estudando a mineralização de N em sistemas florestais 

implantados em três diferentes sítios com solos de características químicas e granulométricas 

muito semelhantes, no estado de São Paulo, encontraram variados teores de N potencialmente 

mineralizável. O resultado foi devido, segundo os autores, aos diferentes teores de matéria 

orgânica do solo dos três sítios, sendo aquele com maior teor de matéria orgânica o que 

apresentou o maior valor de N potencialmente mineralizável. O N total desses solos também 

apresentou resultados semelhantes. 

 

LIXIVIAÇÃO 

 

Do ponto de vista eletroquímico, existe uma grande diferença entre a adsorção de nitrato 

ao solo e a de outros oxiânions, pois o nitrato não é adsorvido especificamente, sendo sua 

adsorção apenas eletrostática, dependendo exclusivamente da carga do solo. Existem solos em 

que as cargas positivas ocorrem em quantidades apreciáveis em condições naturais de pH e de 

maneira significativa nos horizontes subsuperficiais. A presença de cargas positivas é muito 
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maior em solos de regiões tropicais úmidas, com baixos teores de matéria orgânica e em 

estádio de intemperismo avançado do que em solos de regiões temperadas. Se as partículas do 

solo carregarem cargas positivas, a lixiviação do nitrato poderá ser dificultada, embora não 

totalmente impedida (Raij & Camargo, 1974).  

Alcântara & Camargo (2005) estudaram a adsorção de nitrato em solos com cargas 

variáveis no estado de São Paulo e concluíram que a adsorção do nitrato acompanha a 

variação da carga líquida do solo. Assim, um solo com carga líquida algebricamente maior 

favorece a maior adsorção do nitrato e na situação inversa, a lixiviação é predominante. 

Por meio de um estudo conduzido em um latossolo, Black & Waring (1976) observaram 

que a retenção de nitrato também é dependente da sua concentração e da presença de outros 

ânions no solo, sendo que doses crescentes de nitrato de amônio aumentaram a profundidade 

de lixiviação do ânion. A adição de sulfato ao subsolo também favoreceu a movimentação de 

nitrato. 

A manipulação da carga pela influência do pH e da presença de carbonatos, fosfatos e 

sulfatos na adsorção de nitrato é importante em termos práticos. A incorporação de calcário e 

de fosfatos ao solo aumenta a quantidade de cargas negativas no solo, o que pode favorecer a 

lixiviação de ânions (Naidu et al., 1990). 

 

TEXTURA DO SOLO 

 

O teor de nitrogênio no solo é dependente das propriedades texturais do mesmo 

(Stevenson,1982), sendo os solos arenosos os que apresentam, de maneira geral, a taxa de 

mineralização do nitrogênio mais rápida que os solos argilosos (Verbene et al.,1990).  

Chiang et al. (1983) observaram que os solos arenosos apresentam uma maior constante 

de mineralização e teores de N potencialmente mineralizável relativamente baixos, enquanto 

que os solos argilosos apresentam menor constante de mineralização e altos teores de N 

potencialmente mineralizável. Segundo os autores, nos solos argilosos ocorre a formação de 

compostos organo-silicatados estáveis que dificultam a ação microbiana. Desta maneira, a 

constante de mineralização dos solos argilosos tende a ser menor que a dos solos arenosos e a 

sua capacidade de suprimento de N para as plantas é aumentada em virtude do maior estoque 

de matéria orgânica quimicamente protegida.  

Paré & Gregorich (1999) observaram que o nitrogênio proveniente de resíduo de alfafa 

era mineralizado mais rapidamente em solos arenosos, em comparação com solos de textura 

mais fina. Os resultados foram atribuídos à maior exposição dos resíduos ao ataque 
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microbiano, concordando com resultados obtidos por Scott et al. (1996), em um experimento 

com resíduos de trigo.   

 

MANEJO DO SOLO 

 

A utilização de sistemas de manejo com menor revolvimento do solo promove um 

aumento na atividade biológica, nos teores de carbono orgânico e de N-total e outros 

nutrientes, e na capacidade de troca de cátions (Bayer et al., 1997). Entretanto, no sistema de 

plantio direto pode ocorrer um suprimento inadequado de nitrogênio às plantas, 

comparativamente ao sistema convencional, em razão da maior perda de nitrato por 

lixiviação, da menor decomposição dos restos de culturas, e das maiores volatilização, 

desnitrificação e imobilização microbiana (Fancelli & Favarin, 1989; Lara Cabezas et al., 

1997). A alternativa para minimizar o problema é manter o solo sempre com cobertura 

vegetal, para que a reciclagem gradual de nutrientes na sua biomassa seja favorecida e para a 

proteção do solo (Gonçalves et al., 2000). 

A elevada capacidade de absorção de nitrogênio pelas gramíneas constitui uma 

importante estratégia para reduzir os riscos de contaminação do lençol freático por nitrato e 

garante a ciclagem de N durante a entressafra, decorrente do seu sistema radicular agressivo e 

abundante (Sá, 1996). No entanto, a decomposição e a liberação de nitrogênio no solo podem 

ser relativamente lentas, em virtude da alta relação C/N de algumas gramíneas. Nesse caso, 

diversos autores afirmam que o nitrogênio pode ser imobilizado na biomassa microbiana, 

resultando em uma falta de sincronia com a demanda inicial por esse nutriente pelas culturas 

no sistema de plantio direto (Salet et al., 1997; Amado et al., 2002). 

Segundo Sá (1993), a maior perda de nitrogênio no sistema de plantio direto pode ser 

compensada pela liberação lenta e gradual desse nutriente ao longo dos anos, através da 

mineralização do material orgânico.  

Lovato et al. (2004), em um experimento de longa duração, observaram que o sistema de 

plantio direto favoreceu o aumento do estoque de C-orgânico total e o N-total do solo. A 

presença de leguminosas também promoveu um maior acúmulo de N-total no solo, nesse 

estudo. As leguminosas têm grande importância na fixação biológica do nitrogênio 

atmosférico e contribuem sobremaneira para o aporte de grandes quantidades desse nutriente 

no solo (Perin et al., 2004), concordando com os resultados obtidos naquele experimento. 

A influência do tipo de manejo adotado também foi objeto de estudo de Motta et al. 

(2002). Os autores observaram um elevado teor de C-orgânico na camada mais superficial 
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(até 8 cm) em solos sob plantio direto, enquanto solos com preparo com arado de discos 

apresentaram valores de C-orgânico diminuídos pela metade. Nesse estudo, os autores 

observaram, ainda, que a distribuição do N-total do solo acompanhava a distribuição dos 

teores de C-orgânico. 

Em um estudo realizado por Silva et al. (2005) sobre o efeito da adubação nitrogenada na 

cultura do milho em um latossolo sob sistema de plantio direto, pôde-se observar que os 

teores de NH4
+ eram superiores aos teores de NO3

-. O resultado foi devido, segundo os 

autores, ao histórico de uso e manejo do solo, que incluía aração profunda e sucessivas 

gradagens para incorporação nos restos culturais. Nessas condições, há favorecimento da 

decomposição dos resíduos, pois as frações orgânicas que possivelmente estavam protegidas 

nas argilas podem ser expostas pela ação do revolvimento. O resultado obtido pelos autores 

também pode sugerir que sob condições de revolvimento intenso a amonificação é superior à 

nitrificação. Em um estudo sobre a forma de amostragem do solo conduzido por Ringuelet & 

Bachmeier (2002), os autores observaram que as amostras deformadas submetidas a análises 

obtinham maiores teores de N mineralizado, que as amostras indeformadas. O resultado 

indica a exposição das frações orgânicas em função do distúrbio imposto ao solo e sua 

comparação com sistemas que envolvem o revolvimento do solo, mesmo que em escala 

diferente, é possível e aceitável.  

 

 

AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE N NO SOLO 

 

Purvis & Leo (1961) empregaram pela primeira vez o termo “N potencialmente 

mineralizável” para o nitrogênio facilmente hidrolizável da matéria orgânica, incluindo uma 

pequena fração do NH4 trocável do solo. Já o “N disponível” foi definido por Scarsbrook 

(1965) como aquele localizado nas proximidades da zona radicular, cuja espécie química é 

facilmente absorvida pelas raízes.  

Segundo Jenkinson (1968), Stanford et al.(1973) e Stanford (1977), os solos apresentam 

diferentes capacidades de mineralização de N e, portanto, diferentes teores de N disponível, o 

que justifica a recomendação de análises químicas desse elemento no solo para fins de 

fertilidade. 

As recomendações de quantidades de adubos a aplicar dependem, em grande parte, da 

qualidade da diagnose do grau de deficiência de determinado elemento no solo. Para o 

nitrogênio, a situação é bastante complexa, em função da variedade de métodos de extração 
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desse nutriente e da falta de concordância sobre qual é o método mais adequado para fins de 

fertilidade. 

Os métodos de análise de solo mais utilizados procuram, em geral, avaliar 

preferencialmente o fator quantidade (reserva do nutriente no solo), que é o parâmetro mais 

importante para explicar a maior parte da variação do efeito dos nutrientes sobre as culturas 

(Raij & Silva, 1999). 

Métodos químicos e biológicos são usados para a avaliação da disponibilidade de N no 

solo (Bremner, 1965; Keeney, 1982; Stanford, 1982).  

Os métodos biológicos, que geralmente exigem incubações do solo (de 7 a 25 dias) sob 

condições aeróbias ou anaeróbias, são baseados na liberação de N mineral pela ação 

microbiana. Esses métodos não são empregados em análises de rotina devido à morosidade e 

à complexidade que envolve a microbiota. Além disso, as condições submetidas à incubação 

em laboratório não são as mesmas que ocorrem no campo, o que pode levar a interpretações 

equivocadas quanto à disponibilidade de N no solo.  

Ao longo dos anos, vários procedimentos químicos têm sido avaliados como índices de 

disponibilidade de N no solo (Keeney, 1982), mas nenhum deles tem se mostrado como um 

sucesso absoluto.  

Dentre os extratores multinutrientes, que são capazes de extrair do solo uma gama de 

elementos na forma iônica necessários à nutrição das plantas, Raij (1994) afirma que a 

solução de Morgan foi um dos mais versáteis já desenvolvido. A solução foi amplamente 

utilizada nos anos 1.950 e início dos 1.960 e era capaz de extrair do solo tanto o NO3
-, quanto 

o NH4
+, além de formas iônicas de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês, 

zinco, enxofre, alumínio, mercúrio e chumbo. Outros exemplos de extratores multinutrientes 

são: AB-DTPA e TEA-DTPA. 

O teor de matéria orgânica do solo tem sido utilizado para estimar a disponibilidade de N 

no solo e, consequentemente, a necessidade de adubação para as culturas. A adoção do teor de 

matéria orgânica do solo como método para avaliar a disponibilidade de N às plantas deve-se 

ao fato de ser a maior parte do N do solo, em sistemas não adubados e não cultivados com 

leguminosas, proveniente da mineralização da matéria orgânica (Gianello et al., 2000). 

Portanto, espera-se que solos em condições de teores de matéria orgânica semelhantes 

apresentem quantidades semelhantes de N mineralizado. Entretanto, a análise do teor de 

matéria orgânica não parece ser um bom parâmetro para indicar a disponibilidade de N no 

solo durante a estação de cultivo, pois é necessário que este elemento seja liberado sob formas 

minerais (NH4
+ e NO3

-), para que possa ser absorvido pelas plantas. O processo de 
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mineralização em determinado período depende de vários fatores, tais como temperatura, 

umidade, aeração, pH, quantidade e natureza do material orgânico presente. Assim, a variação 

nesses fatores determina distintas velocidades na transformação do N-orgânico para as formas 

minerais (Kolchinski & Schuch, 2003). 

A disponibilidade de N baseada nas frações das reservas orgânicas do solo tem sido 

objeto de vários estudos, mas as metodologias que avaliam e quantificam essas frações são 

pouco empregadas em análises de rotina, segundo Cantarella et al. (1994). 

Segundo Curtin & Wen (1999), diversos autores têm mostrado resultados promissores 

para dois métodos químicos originalmente propostos por Gianello (1985): a solução de KCl 

2M e a solução fosfato-borato pH11,2.  

Estreitas correlações foram obtidas entre o N extraído com KCl 2M e a absorção de N 

pela planta em crescimento em experimentos de campo conduzidos na Escócia (McTaggart & 

Smith, 1993; Smith & Li, 1993) e no Brasil (Oliveira, 1987, 1989; Reichmann Sobrinho, 

1989),  ao passo que Hong et al. (1990) relatam resultados insatisfatórios em um experimento 

de campo na Pensilvânia. Trata-se de uma metodologia simples e precisa, apresentando 

coeficiente de variação baixo (de 1,0 a 3,4%). Além disso, permite analisar no mesmo extrato, 

o N facilmente mineralizável e os teores iniciais de nitrato e amônio do solo (Oliveira, 1987). 

O método da solução fosfato-borato tampão pH11,2 foi desenvolvido originalmente por 

Tracey (1952) a partir da consideração de Morgan (1936), segundo a qual os açúcares 

aminados (glucosamnina e galactosamina) liberam N na forma de amônia em solução 

alcalina, quando aquecida a 100°C. Esta solução apresenta a vantagem de hidrolisar também o 

nitrogênio presente em aminas e amidas (Tracey, 1952). É uma metodologia rápida, simples e 

que fornece resultados reproduzíveis.  

Dentre os extratores de N estudados por Oliveira (1987) em um experimento com trigo, 

os mais promissores em ordem crescente de importância foram: KCl 2M a 100°C, 

H2O2/MnO2 e solução fosfato-borato tampão pH11,2. Segundo o autor, todos estes extratores 

apresentaram estreitas correlações com a produção de grãos de trigo e representam 

metodologias promissoras para realização de análises de rotina de nitrogênio 

Além da polêmica quanto à escolha do melhor extrator, a avaliação da disponibilidade de 

N no solo é barrada por detalhes técnicos. Raij (1994) afirma que as duas formas comuns de 

N-inorgânico (NO3
- e NH4

+) são facilmente removidas dos solos pela maioria dos extratores. 

No entanto, grande parte das amostras recebidas para análises de rotina não são adequadas 

para as análises de N inorgânico, pois são necessárias amostragens em diferentes 

profundidades e com adequado manuseio para cessar o processo da mineralização. 
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RESUMO 

Com o objetivo de realizar o teste de calibração do nitrogênio para a cultura do trigo, um 

experimento de campo foi instalado em um Latossolo Vermelho, no ano agrícola 2004/2005, 

no campo experimental da Embrapa Cerrados. Foi utilizado o delineamento experimental de 

blocos ao acaso com seis repetições. Os tratamentos foram cinco doses de N (70-140-210-

280-350 kg ha-1) e uma testemunha (sem aplicação de adubo nitrogenado). Amostras das 

camadas de 0-20 cm e de 20-40 cm foram coletadas e quatro diferentes extratores químicos 

foram utilizados para a avaliação da disponibilidade de nitrogênio. Os maiores coeficientes de 

determinação obtidos pela regressão quadrática entre o rendimento de grãos de trigo e o N 

extraído pelos diferentes extratores foram observados nas análises das amostras da camada de 

0-20 cm, indicando essa camada como a mais indicada para as análises de rotina de N. O 

ordenamento dos extratores em função dos maiores valores de R2, para a camada de 0-20 cm 

foi: KCl 2M a 100ºC (R2 = 0,997**) >H2O2/MnO2 (R2 = 0,992**) > tampão pH11,2+ NO3
- (R2 

= 0,985**) > tampão pH11,2 (R2 = 0,960**). A aplicação do adubo nitrogenado influenciou os 

teores de N na planta, sendo o tratamento que não recebeu o nutriente o que apresentou os 

menores teores de N no grão, na folha bandeira e no conjunto haste+folha. A cultura 

respondeu positivamente à adubação nitrogenada, até a dose de 140 kg de N ha-1. A dose 

econômica de N variou de 42 kg de N ha-1 até 114 kg de N ha-1, considerando três relações 

preço do kg de N/preço do kg de trigo. Os níveis críticos fisioeconômicos de N, para uma 

relação n/w de 5/1, foram: 87 mg kg-1 (H2O2/MnO2), 84 mg kg-1 (KCl 2M a 100°C), 80 mg 

kg-1 (tampão pH11,2+NO3
-), e 60 mg kg-1 (tampão pH11,2). 

 

Palavras-chave: adubação nitrogenada, disponibilidade de nitrogênio, Triticum aestivum. 
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EVALUATION OF SOIL NITROGEN AVAILABILITY FOR WHEAT.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In order to calibrate N for wheat, a yield trial was carried out on a Red Latossol, during 

the 2004/2005 agricultural year, at the Embrapa Cerrados Research Station. A randomized 

block design was used, with six replications. The treatments were five doses of N (70-140-

210-280-350 kg ha-1) and one control (no nitrogen fertilization). Soil samples were collected 

at layers of 0-20 cm and 20-40 cm and four different chemical extractors were used to 

estimate the nitrogen availability. The highest determination coefficients were obtained for 

the 0-20 cm samples, suggesting this is the layer for routine N analysis for wheat. The order 

of the extractors, according to the highest R2, at the 0-20 cm layer was: KCl 2M a 100ºC (R2 = 

0.997**) >H2O2/MnO2 (R2 = 0.992**) > buffer pH11.2+ NO3
- (R2 = 0.985**) > buffer pH11.2 

(R2 = 0.960**). The amount of N in the plant was affected by nitrogen fertilization. The 

treatment where N was not applied showed the lowest amounts of N in grain, leaf, and 

stem+leaf. Wheat productivity was affected positively by N fertilization, with increasing 

production up to 140 kg N ha-1. The economic dose of N varied from 42 kg N ha-1 up to 114 

kg N ha-1, considering three different price of N/price of the product ratio (n/w). The 

physiological-economic critical levels of N, obtained for a 5/1 n/w ratio, were: 87 mg kg-1 

(H2O2/MnO2), 84 mg kg-1 (KCl 2M at 100°C), 80 mg kg-1 (buffer pH11.2+NO3
-), and 60 mg 

kg-1 (buffer pH11.2). 

 

 

 

 

Key words: nitrogen fertilization, nitrogen availability, Triticum aestivum. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul são responsáveis por 90% da produção 

brasileira de trigo (Conab, 2006). No entanto, nos últimos anos tem-se observado um grande 

crescimento da produção tritícola na região do Cerrado. Segundo Rossi & Neves (2004), nos 

últimos dez anos os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais apresentaram um 

crescimento na produção de trigo de 563%, 291% e 225%, respectivamente. Além disso, 

verifica-se na região do Cerrado as maiores produtividades médias de trigo, devido às práticas 

culturais realizadas e os menores riscos de perdas. Em Minas Gerais e no Distrito Federal, por 

exemplo, o trigo é irrigado (na maioria dos casos, por pivô central), enquanto que no sul do 

país a cultura é cultivada no sistema de sequeiro e sofre o risco das geadas. 

A alta exigência de nitrogênio caracteriza este nutriente como um dos principais fatores 

limitantes ao crescimento e desenvolvimento das plantas. Um estudo conduzido em um 

Latossolo Roxo na região de Dourados-MS apontou o nitrogênio como o macronutriente mais 

extraído pelo trigo (Fontoura, 1986). No entanto, menos da metade do nitrogênio aplicado no 

solo é absorvido pelas culturas, o restante é imobilizado ou perdido por volatilização e 

lixiviação (Moreira & Siqueira, 2002). 
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Existe uma quantidade apreciável de nitrogênio (N) acumulado nos solos, porém, apenas 

uma pequena parte (menos de 0,1%) está na forma de compostos minerais disponíveis, como 

os íons NO3
- e NH4

+ (Moreira & Siqueira, 2002). Portanto, poucas quantidades podem estar 

imediatamente disponíveis para as plantas ou outros processos biológicos, sendo o N 

disponível quase sempre muito limitante para o crescimento das plantas e dos microrganismos 

do solo. 

O teor de N mineral no solo varia em função da drenagem, topografia, textura do solo, 

práticas culturais, teor de matéria orgânica no solo, atividade microbiana, pH do solo, camada 

do solo e estações do ano.  Essa característica dinâmica do nutriente pode ocasionar grandes 

modificações na sua disponibilidade ao longo do ciclo das culturas. 

Métodos químicos e biológicos têm sido alvo de estudos para a avaliação do N no solo. 

Os métodos biológicos em geral não são empregados rotineiramente por demandarem mais 

tempo para a análise e envolverem fatores como a sensibilidade da microbiota a alterações na 

temperatura e umidade, por exemplo.  

Segundo Curtin & Wen (1999), diversos autores têm mostrado resultados promissores 

para dois métodos químicos originalmente propostos por Gianello & Bremner (1986): a 

solução de KCl 2M e a solução fosfato-borato pH11,2. Estreitas correlações foram obtidas 

entre o N extraído com KCl 2M e a absorção de N pela planta em crescimento em 

experimentos de campo conduzidos na Escócia (McTaggart & Smith, 1993; Smith & Li, 

1993) e no Brasil (Oliveira, 1987, 1989; Reichmann Sobrinho, 1989),  ao passo que Hong et 

al. (1990) relatam resultados insatisfatórios em um experimento de campo na Pensilvânia. 

Dentre os extratores de N estudados por Oliveira (1987) em um experimento com trigo, 

os mais promissores em ordem crescente de importância foram: KCl 2M a 100°C, 

H2O2/MnO2 e solução fosfato-borato tampão pH11,2. Todos esses extratores apresentaram 

estreitas correlações com a produção de grãos de trigo, segundo o autor. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste trabalho foram realizar o estudo de calibração do N para a cultura do 

trigo, utilizando diferentes extratores químicos do nutriente, e avaliar o efeito das diferentes 

doses de N aplicadas ao solo na produção e na qualidade dos grãos, bem como na produção de 

matéria seca.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

        LOCAL DO EXPERIMENTO 

 

        O presente trabalho foi conduzido em um Latossolo Vermelho no campo experimental 

da Embrapa Cerrados, localizado em Planaltina/DF (coordenadas geográficas aproximadas 

15°35’30’’S e 47°42’00’’W e altitude de 1.014m), durante o ano agrícola 2005/2006. O clima 

da região corresponde ao tipo Aw (tropical chuvoso), segundo a classificação de Köppen, 

com presença de invernos secos e verões chuvosos. 

        As análises para a quantificação do N do solo e do material vegetal (grãos, folha 

bandeira e parte aérea) foram realizadas no Laboratório de Química do Solo, da Universidade 

de Brasília/UnB. As análises granulométricas e químicas do solo foram realizadas nos 

laboratórios da Embrapa Cerrados. 

  

 

 CONDIÇÕES DO EXPERIMENTO 

  

        O local do experimento teve como histórico de cultivo o plantio de capim braquiária 

(Braquiária decumbens) nos três anos que antecederam o plantio do trigo, objeto desse 

estudo.  

 A caracterização granulométrica e química do solo da área experimental é apresentada 

na Tabela 1. 

 Foi utilizado delineamento experimental em blocos ao acaso, com seis repetições e seis 

tratamentos, sendo cinco doses de N (70, 140, 210, 280 e 350 kg ha-1) e um controle (sem 

aplicação de N). 

 O cultivar de trigo precoce Embrapa 42 foi semeado em parcelas de 4 m de 

comprimento por 2 m de largura. A área útil da parcela foi definida como as sete linhas 

centrais, desprezando-se os 0,50 m iniciais e os 0,50 m finais da parcela. O espaçamento de 

plantio foi de 0,20 m entre linhas e a densidade foi de 100 sementes por metro linear, com 

índice de germinação de 90%. 

 Durante a condução do experimento, utilizou-se o sistema de irrigação por aspersão e 

não houve necessidade de controle químico. 
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 Na adubação de plantio, foram aplicados 100 kg de K ha-1 na forma de cloreto de 

potássio, 120 kg de P ha-1 na forma de superfosfato triplo e 70 kg de F.T.E. BR12 ha-1. 

Também foi realizada a gessagem na dose de 2.000 kg de gesso agrícola por ha. A fonte de 

nitrogênio usada foi o fertilizante sulfato de amônio, que foi aplicado a lanço no plantio (em 

31/05/2005) e incorporado imediatamente após a aplicação. 

 

 

 

Tabela 1. Características químicas e granulométricas do solo da área do experimento. 
 

Blocos Análise Unidade 1 2 3 4 5 6 
pH H2O --- 5,5 5,5 5,8 6,1 5,8 5,7
pH KCl --- 4,4 4,5 4,8 5,1 4,7 4,6
H+Al cmolc dm-3 6,2 5,8 4,8 3,9 5,2 5,5

Al cmolc dm-3 0,4 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2
P mg dm-3 4,7 5,2 6,3 8,1 3,1 2,8
K cmolc dm-3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ca cmolc dm-3 1,3 1,4 2,2 2,5 1,6 1,2
Mg cmolc dm-3 0,5 0,5 0,7 1,1 0,7 0,6

CTC cmolc dm-3 8,3 7,8 7,8 7,7 7,6 7,6
MO g dm-3 25,0 24,2 25,5 25,4 23,0 22,7

Argila dag kg-1 48,0 46,0 49,0 47,0 47,0 48,0
Silte dag kg-1 6,0 7,0 4,0 6,0 5,0 5,0

Areia Grossa dag kg-1 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0
Areia Fina dag kg-1 36,0 37,0 37,0 37,0 39,0 37,0

 

 

 

 

 No 9º dia após o plantio (em 9/06/2005) foram coletadas as amostras de solo nas 

camadas de 0-20 cm e de 20-40 cm, no total de dez amostras simples por parcela. Para a 

coleta das amostras, foi utilizado um cilindro de aço vazado de 4 cm de diâmetro e 64 cm de 

comprimento, que foi introduzido no solo sob pressão. Após a homogeneização das amostras 

simples de cada parcela, foram recolhidas as amostras compostas.  Essas foram secas ao ar, 

passadas em peneira de 2 mm e acondicionadas em potes plásticos com tampa e identificação 

até que as análises químicas fossem realizadas.  

 O teor de N no material vegetal foi analisado por colorimetria, segundo metodologia 

proposta por Oliveira (1986). Foram realizadas duas coletas para esse fim: no florescimento e 

no período de colheita. A primeira coleta foi realizada cinqüenta e seis dias após o plantio, na 
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floração da cultura (em 26/07/2005). Foram coletadas quarenta folhas-bandeira por parcela, as 

quais foram levadas ao laboratório, lavadas com água corrente e depois com água destilada. 

Após secagem em estufa programada para a temperatura de 60°C, durante 72 horas, o 

material foi triturado em liquidificador de uso doméstico e acondicionado em potes de 

plástico com tampa e identificação até que a análise química fosse realizada. A segunda coleta 

foi realizada 101 dias após a semeadura, na ocasião da colheita da cultura (em 8/09/2005). A 

parte aérea foi cortada rente ao solo e cuidadosamente acondicionada em sacos de aninhagem, 

para que os grãos não se soltassem e fossem perdidos. Após a trilhagem dos grãos, a parte 

aérea de cada parcela foi recolhida, acondicionada em sacos de aninhagem e efetuou-se a 

pesagem do material ainda úmido. Foram retiradas amostras da parte aérea de cada parcela, as 

quais foram pesadas e levadas à estufa de circulação de ar por 72 horas, a 60°C. Após a 

secagem, as amostras foram pesadas novamente para a determinação da umidade, foram 

trituradas em liquidificador de uso doméstico e acondicionadas em potes de plástico com 

tampa e identificação, até que a análise do teor de N fosse realizada. Os grãos da parcela útil 

foram recolhidos e determinou-se o rendimento de grãos por hectare. Amostras de grãos 

foram trituradas em moinho para cereais e a quantificação do N foi realizada. 

  

 

TESTE DE CALIBRAÇÃO 

 

MÉTODOS QUÍMICOS PARA A AVALIAÇÃO DO NITROGÊNIO NO SOLO 

 

Curva Padrão (Oliveira, 1987) 

 

No microdestilador tipo Kjedahl, foram adicionados 5 mL de solução padrão de 

nitrogênio ((NH4)2SO4) contendo 0-10-25-50-75-95 μg N mL-1 e 0,2 g de óxido de magnésio 

(MgO). O destilado foi recolhido em balão volumétrico de 50 mL, contendo 10 mL de HCl 

0,05N até atingir o volume aproximado de 35 mL. A quantificação do N foi feita por 

colorimetria em espectrofotômetro a 440 nm, utilizando-se 1 mL do reagente de Nessler. 

 

Extração de N do solo com H2O2/MnO2 (Oliveira, 1987) 

 

As análises foram feitas em duplicata, adicionando-se 2 mL de H2O2 30% a 2 g de solo 

acondicionados em becker de 100 mL. Após repouso de 30 min, o excesso de H2O2 foi 
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eliminado pela adição de 0,1 g de MnO2. Depois da efervescência, foram adicionados 15 mL 

de água destilada. O material foi transferido para microdestilador, onde recebeu 0,2 g de MgO 

e 0,1 g de liga de Devarda. O destilado foi recolhido, durante aproximadamente 4 min, em 

balão volumétrico de 50 mL contendo 10 mL de HCl 0,05N. O nitrogênio extraído foi 

quantificado por colorimetria em espectrofotômetro de massa.  

 

 

Extração de N do solo com solução Na3PO4/bórax – tampão pH 11,2 (Gianello,1985) 

 

As análises foram feitas em duplicata, transferindo-se 2 g de cada amostra de solo para o 

microdestilador, onde foram adicionados 25 mL da solução tampão pH11,2 (200 g de 

Na3PO4.12H2O + 50 g de bórax, em 2.000 ml de água destilada). A destilação e a análise do 

nitrogênio foram feitas conforme descrito na curva padrão. 

 

Extração de N do solo com solução Na3PO4/bórax – tampão pH 11,2+NO3
- (Serra, 

2006) 

 

As análises foram feitas em duplicata, transferindo-se 2 g de cada amostra de solo para o 

microdestilador, onde foram adicionados 25 mL da solução tampão pH11,2 (200 g de 

Na3PO4.12H2O + 50 g de bórax, em 2.000 ml de água destilada), 0,2 g de MgO, 0,1 g de liga 

de Devarda e dez gotas de dimeticona para diminuir a excessiva formação de espuma em 

presença da liga metálica. A destilação e a análise do nitrogênio foram feitas conforme 

descrito na curva padrão. 

 

Extração de N do solo com KCl 2M a 100ºC (Gianello, 1985) 

 

As análises foram feitas em duplicata, colocando-se 2 g de cada amostra de solo em tubo 

de digestão Pirex, seguido da adição de 20 mL de KCl 2M. Os tubos tampados foram levados 

ao bloco digestor previamente aquecido a 100ºC, onde foram mantidos durante quatro horas. 

Em seguida, todo o material foi transferido para o microdestilador, seguido da adição de 0,2 g 

de MgO, 0,1 g de liga de Devarda e dez gotas de dimeticona. A destilação e a análise do 

nitrogênio foram feitas conforme descrito na curva padrão. 
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AVALIAÇÃO DO NITROGÊNIO NO MATERIAL VEGETAL  

 

Curva Padrão (Oliveira, 1986) 

 

Em balões volumétricos de 50 mL foram adicionados 5 mL de solução padrão de 

nitrogênio ((NH4)2SO4) contendo 0-20-40 μg N mL-1, 10 mL de água destilada e uma gota de 

azul de bromotimol 0,05%. Através de uma bureta, foi adicionado Na2SiO3 10% gota a gota, 

com agitação moderada, até a viragem para azul claro. Foram adicionados 2 mL do reagente 

de Nessler e o volume foi completado com água destilada. Após 15 min de repouso, a leitura 

foi feita em espectrofotômetro a 440 nm.  

 

Digestão do material vegetal (Oliveira, 1986) 

 

 Foi transferido, em duplicata, 0,1 g de material vegetal para tubo de digestão Pirex, onde 

recebeu 2 mL de H2SO4 concentrado e permaneceu em repouso por 30 min. Os tubos foram 

colocados em bloco digestor ainda frio e a temperatura foi elevada até aproximadamente 

200ºC. Após o aparecimento de um líquido escuro (aproximadamente 30 min) os tubos foram 

retirados do bloco, resfriados e adicionou-se 0,50 mL de H2O2 30% (100 volumes). Os tubos 

foram colocados novamente no bloco digestor e a temperatura foi elevada até 

aproximadamente 200ºC, até o extrato ficar com uma coloração amarelada. Retiraram-se os 

tubos de digestão do bloco e, após o resfriamento, adicionaram-se cinco gotas de H2O2 30%. 

O material foi levado novamente ao bloco digestor e a temperatura ajustada para 280ºC, onde 

permaneceu até a coloração clara definitiva. As amostras que não atingiram a coloração clara 

definitiva foram resfriadas, receberam gotas adicionais de H2O2 30% e sofreram aquecimento 

(280ºC) tantas vezes fossem necessárias para que a reação fosse completada. Após o 

procedimento descrito, o material digerido foi transferido para balões volumétricos de 100 

mL e o volume foi completado com água destilada. 

 A quantificação dos teores de N no material vegetal foi feita pipetando-se uma alíquota 

de 5 mL do extrato para balões de 50 mL e o procedimento da curva padrão foi seguido. 
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RESPOSTA DO TRIGO À ADUBAÇÃO NITROGENADA 

 

Peso do Hectolitro (PH) 

 

Determinou-se o peso do hectolitro das amostras de grãos de cada parcela mediante o uso 

de balança Dalle Molle, segundo a metodologia descrita no Regulamento Técnico de 

Identidade e Qualidade do trigo (Brasil, 2001). 

 

Peso de mil grãos 

 

 O peso de mil grãos foi determinado pela contagem manual de cinqüenta grãos, em 

quadruplicata, seguida de pesagem, segundo a metodologia descrita nas Regras para análise 

de sementes (Brasil, 1992). 

 

Teor de proteína bruta nos grãos 

 

O teor de proteína bruta nos grãos foi determinado através da multiplicação do valor de 

N no grão pelo fator de conversão 5,7. 

 

Rendimento de grãos de trigo 

 

Os rendimentos foram corrigidos para os teores de umidade de cada parcela, obedecendo 

a Equação 1: 

 

PROD (kg ha-1)  = [PU – (PU x U/100) x 10.000]/a .....(Eq. 1) 

 

Onde, PU = peso úmido dos grãos de cada parcela, em kg 

       U = umidade, em %  

      a = área da parcela útil, em metros quadrados 
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Altura média de plantas 

 

Foram realizadas seis medições aleatórias de altura em cada parcela, sendo a altura média 

de plantas o resultado da média aritmética desses valores. 

 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Foram feitas regressões entre os dados de produtividade e o N extraído do solo pelos 

diferentes extratores químicos, entre este último e as doses de N aplicadas, e entre os teores de 

N nos grãos e os teores de N extraídos do solo pelos diferentes extratores químicos. 

Também foram avaliados os efeitos das doses de N aplicadas no solo sobre a produção 

de matéria seca do trigo, a altura das plantas, o peso do hectolitro, o peso de mil grãos e o teor 

de proteína bruta no grão. Os dados foram analisados no SISVAR e a comparação de médias 

foi feita pelo teste de Tukey. 

 

 

DOSE ECONÔMICA 

 

A dose econômica exploratória de nitrogênio (N) foi determinada a partir das derivadas 

parciais das equações de receita líquida (Eq.2) e de produção (Eq.3), considerando-se as 

relações entre o preço do quilograma do nutriente e o preço do quilograma do trigo (n/w), 

ambos em Dólar norte-americano. A equação de produção foi obtida pela regressão quadrática 

entre as produtividades obtidas e as doses de nitrogênio aplicadas. 

 

RL = wY – nN – CF .....(Eq.2) 

 

Y = b0 + b1N + b11N2 .....(Eq.3) 

 

onde, Y = rendimento de grãos, em kg ha-1

          N = dose de N aplicada ao solo, em kg ha-1

          b0, b1 e b11 = coeficientes de regressão 

          w = preço do quilograma do trigo, em Dólar norte-americano 

           n = preço do quilograma do adubo, em Dólar norte-americano 
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           CF = custos fixos 

 

As derivadas parciais das equações 2 e 3 são: 

 

∂RL/∂N = 0  →  w(∂Y/∂N) – n = 0→ ∂Y/∂N = n/w .....(Eq.3) 

∂Y/∂N = b1 + 2b11N .....(Eq.4) 

 

 

      Igualando-se as equações 3 e 4, tem-se a dose econômica de nitrogênio (Eq.5), em kg ha-1: 

 

N (kg ha-1) = [b1 – (n/w)] / -2b11 .....(Eq.5) 

 

 

 NÍVEL CRÍTICO FISIOECONÔMICO 

 

 Os níveis críticos fisioeconômicos (Malavolta & Cruz, 1971; Malavolta et al., 1999), 

foram calculados a partir da substituição dos valores das doses econômicas obtidas em função 

da Eq.5 nas equações de regressão entre o N extraído na camada de 0-20 cm pelos diferentes 

extratores e as doses de N aplicadas ao solo. 

  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

TESTE DE CALIBRAÇÃO 

 

A Tabela 2 apresenta os teores médios de nitrogênio do solo (em mg kg-1) extraído pelos 

diferentes extratores, nas camadas de 0-20 cm e 20-40 cm, em função dos diferentes 

tratamentos.  

Em geral, os teores de N extraídos com H2O2/MnO2, nas duas camadas de amostragem, 

foram superiores aos extraídos pelos demais extratores químicos estudados. Cantarella et al. 

(1994) obtiveram resultados semelhantes em um experimento com solos ácidos no Estado de 

São Paulo. Segundo o autor, o nitrogênio extraído com KCl 2M a 100ºC foi menor que o 

extraído com H2O2/MnO2 em solos que não receberam calcário. Eciolaza & Oliveira (1993) 
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obtiveram elevados coeficientes de correlação para essa solução extratora, e concluíram que a 

água oxigenada pode ser considerada uma solução extratora forte, capaz de extrair uma larga 

fração do N-total do solo. 

Os teores de N no solo foram maiores na camada mais superficial (0-20 cm). Esse 

resultado pode ser devido à incorporação pouco profunda do adubo nitrogenado ou, ainda, aos 

maiores estoque de matéria orgânica presentes nessa camada. Segundo Salcedo et al. (1985) e 

Gonçalves et al. (2001), as maiores reservas de nitrogênio estão na camada de 0-20 cm do 

solo, concordando com os resultados aqui obtidos. O nível e a natureza do estoque orgânico 

de latossolos sob diferentes sistemas de uso e de manejo foram estudados por Freitas et al. 

(2000), no Estado de Goiás. Os teores e estoques de N em todos os sistemas avaliados foram, 

em média, duas vezes maiores na camada de 0-20 cm em comparação com a camada de 20-40 

cm, indicando a influência dos resíduos culturais no resultado. Seiffert (1990) observou o 

enriquecimento da camada superficial do solo, no que se refere aos teores de N, em três 

diferentes solos sob pastagem com braquiária, indicando o potencial de contribuição dessa 

cultura para os próximos cultivos. O autor sugere que o resultado deve-se ao incremento no 

teor de matéria orgânica, em função da deposição de vegetação senescente.  

 

 

Tabela 2. Valores médios de N extraído do solo (mg kg-1), nas duas camadas de amostragem 

(média de seis repetições).  

Doses de N  H2O2/MnO2  KCl 2M a 100ºC  Tampão pH11,2+ NO3
- Tampão pH11,2 

(kg ha-1) (NH4
+ + NO3

-) (NH4
++NO3

-) (NH4
++NO3

-)  (NH4
+) 

0-20 cm 
0 21,4 19,9 20,0 11,8 
70 82,4 75,7 65,3 45,3 
140 106,2 103,9 98,0 76,4 
210 127,7 122,8 119,2 87,4 
280 161,7 155,6 158,4 123,3 
350 188,1 189,4 184,7 161,9 

20-40 cm 
0 37,9 15,2 31,5 6,8 
70 46,3 21,8 37,1 9,0 
140 46,1 25,4 38,1 11,5 
210 55,2 37,1 46,1 21,2 
280 58,1 29,7 41,7 18,6 
350 73,1 46,7 53,8 28,7 

 

  

 

 45



Os dados de produtividade foram relacionados com os teores de N extraído do solo pelos 

diferentes extratores químicos, e as análises de regressão mostraram que os dados ajustaram-

se ao modelo quadrático (Figuras 3 a 10). Elevados coeficientes de determinação (R2) foram 

verificados, e seus valores variaram em função do extrator utilizado e da camada de 

amostragem do solo (Tabela 3).  

 

 

 

Tabela 3. Coeficientes de determinação (R2) obtidos a partir da regressão entre os valores de 

produção de grãos de trigo (kg ha-1) e os teores de N do solo (mg kg-1) extraídos pelos 

diferentes extratores, nas camadas de 0-20 cm e 20-40 cm.  

Coeficiente de determinação (R2) Extrator 0-20 cm 20-40 cm 
KCl 2M a 100ºC 0,997** 0,923**

H2O2/MnO2 0,992** 0,833*

Tampão pH11,2+NO3
- 0,985** 0,920**

Tampão pH11,2 0,960** 0,692ns

 ns = não significativo, * = significativo a 5%, e ** = significativo a 1%. 

 

 

 

Os extratores apresentaram os maiores coeficientes de determinação na camada de 0-20 

cm, quando comparado às análises da camada mais profunda, indicando que há um melhor 

aproveitamento do nitrogênio pela planta nas camadas mais superficiais do solo. Esse 

resultado sugere que a melhor camada de amostragem do solo para fins de adubação 

nitrogenada para o trigo seja a de 0-20 cm. Oliveira (1987), também observou estreitas 

correlações entre o N extraído pelos diferentes extratores e a produção de grãos de trigo. 

Porém, em seu estudo, os maiores coeficientes de correlação foram obtidos na camada mais 

profunda (0-50 cm). O ordenamento dos extratores de acordo com os melhores valores de R2, 

na camada de 0-20 cm foi: KCl 2M a 100ºC (R2 = 0,997**) >H2O2/MnO2 (R2 = 0,992**) > 

tampão pH11,2+ NO3
- (R2 = 0,985**) > tampão pH11,2 (R2 = 0,960**).  

Na camada de 20-40 cm, os extratores KCl 2M a 100ºC e tampão pH11,2+ NO3
-  

apresentaram coeficientes de determinação significativos a 1% (0,923** e 0,920**, 

respectivamente), enquanto que a solução H2O2/MnO2 apresentou coeficiente de 

determinação significativo a 5% (0,833*) e a solução tampão não apresentou correlação 

significativa (0,692ns). Foi observado o seguinte ordenamento: KCl 2M a 100ºC (R2 = 
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0,923**) >  solução pH11,2+NO3
- (R2 = 0,920**), H2O2/MnO2 (R2 = 0,833*) e solução tampão 

pH11,2 (R2 = 0,692ns). 

A solução tampão pH11,2 foi a que apresentou os menores coeficientes de determinação 

nas duas camadas de análise, discordando dos resultados obtidos por Oliveira (1987). O autor 

obteve elevados coeficientes de correlação entre a produção de grãos de trigo e o N extraído 

nas camadas de 0-25 cm e 0-50 cm com a solução tampão (r = 0,979 e r = 0,989, 

respectivamente). Jalil et al. (1996), Gianello et al. (2000) e Serra (2006) também observaram 

que o coeficiente de correlação obtido a partir da extração de N pelo método da solução 

tampão sem a adição de liga de Devarda era inferior àqueles obtidos por outras metodologias 

de extração do N do solo. Apesar de ser um método rápido e simples, a extração de N do solo 

através desta solução não inclui a fração de N-NO3
-, a qual é importante na correlação com o 

N absorvido pelas plantas (Hussain et al., 1984; Hussain & Malik, 1985).  

Os extratores H2O2/MnO2, KCl 2M a 100ºC e tampão pH11,2+NO3
- não apresentaram 

coeficientes de determinação muito diferenciados nas análises realizadas para as amostras da 

camada de 0-20 cm. Resultados semelhantes forma obtidos por Serra (2006) em um estudo 

sobre a avaliação da disponibilidade de nitrogênio através de extratores químicos, para a 

cultura do milho. Considerando as características de cada um destes extratores, pode-se 

sugerir que a solução tampão pH11,2+NO3
- seja recomendada para a avaliação de N 

disponível em solos do Distrito Federal, uma vez que esta, além da praticidade de análise e 

economia de reagentes, é capaz de extrair nitrato, amônio e açúcares aminados do solo na 

mesma análise. A desvantagem do método de extração do N do solo com a solução tampão 

pH11,2+NO3
- é a formação excessiva de espuma na presença de liga metálica. No entanto, a 

adição do antiespumante dimeticona proposta por Serra (2006) mostrou-se eficiente na 

diminuição da tensão superficial dos líquidos, levando ao rompimento das bolhas formadas 

durante a destilação e impedindo a contaminação das amostras. 

Oliveira (1987) afirma que os métodos mais promissores devem apresentar a vantagem 

de avaliar no mesmo extrato tanto o nitrato e amônio, quanto o N orgânico facilmente 

mineralizável. A quantificação dessas frações é fundamental para a avaliação do nitrogênio 

disponível nos solos, fato confirmado pelos diversos estudos acerca da mineralização do N ao 

longo do ciclo de vida de culturas de importância agronômica (Silva et al., 1999; Deng & 

Tabatabai, 2000; Klieman & Buso, 2002; Mar et al., 2003). 
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Figura 3. Rendimento de grãos de trigo em função do N extraído do solo com 

H2O2/MnO2, na camada de 0-20 cm. 

Figura 4. Rendimento de grãos de trigo em função do N extraído do solo com 

H2O2/MnO2 , na camada de 20-40 cm. 
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y = -0,109x2 + 26,892x + 1686,7
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Figura 5. Rendimento de grãos de trigo em função do N extraído do solo com 

KCl 2M a 100ºC, na camada de 0-20 cm. 
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R2 = 0,923**

2100

2350

2600

2850

3100

3350

3600

10 15 20 25 30 35 40 45 50

N solo (mg kg-1)

G
rã

os
 (k

g 
ha

-1
)

 

 Figura 6. Rendimento de grãos de trigo em função do N extraído do solo com 

KCl 2M a 100°C, na camada de 20-40 cm. 
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y = -0,1199x2 + 28,662x + 1673,6
R2 = 0,985**
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y = -6,886x2 + 612,52x - 10203
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Figura 7. Rendimento de grãos de trigo em função do N extraído do solo com 

solução tampão pH11,2+NO3
-,  na camada de 0-20 cm. 

Figura 8. Rendimento de grãos de trigo em função do N extraído do solo com 

solução tampão pH11,2+ NO3
-,  na camada de 20-40 cm. 
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y = -0,1477x2 + 29,515x + 1921,3
R2 = 0,960**
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y = -6,4325x2 + 241,25x + 1169,5
R2 = 0,692ns

2100

2350

2600

2850

3100

3350

3600

5 10 15 20 25

N solo (mg kg-1)

G
rã

os
 (k

g 
ha

-1
)

30

 

Figura 9. Rendimento de grãos de trigo em função do N extraído do solo com 

solução tampão pH11,2,  na camada de 0-20 cm. 

Figura 10. Rendimento de grãos de trigo em função do N extraído do solo com 

solução tampão pH11,2,  na camada de 20-40 cm. 
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As influências das doses sulfato de amônio aplicadas ao solo sobre os teores de N 

extraídos pelos diferentes extratores, em ambas as camadas de coleta, são observadas nas 

Figuras 11 a 18. Foram observados altos coeficientes de determinação para os extratores 

químicos estudados (Tabela 4).  

 

 

Tabela 4. Coeficientes de determinação (R2) obtidos a partir da regressão entre os teores de 

nitrogênio do solo (mg kg-1) extraídos pelos diferentes extratores, nas camadas de 0-20 cm e 

20-40 cm, e as doses de nitrogênio (kg ha-1) aplicadas.  

Coeficiente de determinação (R2) Extrator 0-20 cm 20-40 cm 
H2O2/MnO2 0,970** 0,921**

KCl 2M a 100ºC 0,978** 0,839*

Tampão pH11,2+NO3
- 0,991** 0,838*

Tampão pH11,2 0,984** 0,898*

 ns = não significativo, * = significativo a 5%, e ** = significativo a 1%. 

 

 

 

Na camada de 0-20 cm, a solução tampão pH11,2+NO3
- apresentou o maior R2 (0,991**), 

seguido da solução tampão pH11,2 (0,984**), KCl 2M a 100ºC (0,978**) e H2O2/MnO2 

(0,970**).  

Na camada mais profunda de coleta do solo, o ordenamento dos extratores de acordo 

com os melhores valores de R2 foi: H2O2/MnO2 (R2 = 0,921**) > tampão pH11,2 (R2 = 0,898*) 

> KCl 2M a 100ºC (R2 = 0,839*) > tampão pH11,2+ NO3
- (R2 = 0,838*).  

Assim como na análise de regressão entre o N solo e a produção de grãos, os maiores 

coeficientes de determinação foram obtidos na camada de 0-20 cm, sendo estes altamente 

significativos (1%). Esse resultado é mais um indicativo de que esta camada seja a mais 

adequada para a avaliação da disponibilidade de N para a cultura do trigo. 

Observou-se que os teores de nitrogênio extraídos do solo aumentaram com a aplicação 

das doses crescentes do adubo. Este resultado é um indício de que parte do nutriente aplicado 

ainda se encontrava nas camadas do solo na ocasião da amostragem. Resultados semelhantes 

foram observados Silva et al. (2005) e Serra (2006). 
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Figura 11. Teores de N (NO3
- + NH4

+) extraídos do solo com H2O2/MnO2, na 

camada de 0-20 cm, em função das doses de sulfato de amônio aplicadas. 

Figura 12. Teores de N (NO3
- + NH4

+) extraídos do solo com H2O2/MnO2, na 

camada de 20-40 cm, em função das doses de sulfato de amônio aplicadas. 
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y = 0,4515x + 32,18
R2 = 0,978**
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y = 0,0788x + 15,516
R2 = 0,839*
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Figura 13. Teores de N (NO3
- + NH4

+) extraídos do solo com KCl 2M a 

100°C, na camada de 0-20 cm, em função das doses de sulfato de amônio 

aplicadas. 

Figura 14. Teores de N (NO3
- + NH4

+) extraídos do solo com KCl 2M a 

100°C, na camada de 20-40 cm, em função das doses de sulfato de amônio 

aplicadas. 
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y = 0,4588x + 27,323
R2 = 0,991**
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Figura 15. Teores de N (NO3

- + NH4
+) extraídos do solo com solução tampão 

pH11,2+NO3
-, na camada de 0-20 cm, em função das doses de sulfato de 

amônio aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0544x + 31,867
R2 = 0,838*
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Figura 16. Teores de N (NO3

- + NH4
+) extraídos do solo com solução tampão 

pH11,2+NO3
-, na camada de 20-40 cm, em função das doses de sulfato de 

amônio aplicadas. 
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Figura 17. Teores de N (NH4

+) extraídos do solo com solução tampão pH11,2, 

na camada de 0-20 cm, em função das doses de sulfato de amônio aplicadas. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

y = 0,0606x + 5,3554
R2 = 0,898*
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Figura 18. Teores de N (NH4

+) extraídos do solo com solução tampão pH11,2, 

na camada de 20-40 cm, em função das doses de sulfato de amônio aplicadas. 
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ANÁLISE DE NITROGÊNIO NOS GRÃOS 

 

As curvas obtidas pela regressão entre os teores de nitrogênio nos grãos (%) e os teores 

desse nutriente extraídos nas duas camadas de amostragem (mg kg-1), pelos diferentes 

extratores químicos, são apresentadas nas Figuras 19 a 26.  

Foram observados elevados coeficientes de determinação para todos os extratores 

testados, em ambas as camadas (Tabela 5), sendo os valores obtidos na camada mais profunda 

altamente significativos. Na camada de amostragem de 0-20 cm foi estabelecido o seguinte 

ordenamento: tampão pH11,2+NO3
- (R2 = 0,918*) > tampão (R2 = 0,915*) > KCl 2M a 100ºC 

(R2 = 0,887*) > H2O2/MnO2 (R2 = 0,879*). Na camada mais profunda (20-40 cm), foram 

observados os maiores coeficientes, obedecendo a ordem: tampão pH11,2(R2 = 0,988**) 

>KCl 2M a 100ºC (R2 =  0,967**) > tampão pH11,2+NO3
- (R2 = 0,939**) > H2O2/MnO2 (R2 

= 0,922**). 

A adubação nitrogenada influenciou significativamente os teores de nitrogênio nos grãos 

(Figura 27), sendo as doses de 210, 280 e 350 kg do nutriente por hectare as que apresentaram 

os maiores valores de N nos grãos.  

 

 

Tabela 5. Coeficientes de determinação (R2) obtidos pela da regressão entre os teores de N 

nos grãos (%) e os teores de N (mg kg-1) extraídos do solo pelos diferentes extratores, nas 

camadas de 0-20 cm e 20-40 cm.  

Coeficiente de determinação (R2) Extrator 0-20 cm 20-40 cm 
KCl 2M a 100ºC 0,887* 0,967**

H2O2/MnO2 0,879* 0,922**

Tampão pH11,2+NO3
- 0,918* 0,939**

Tampão pH11,2 0,915* 0,988**

 ns = não significativo, * = significativo a 5%, e ** = significativo a 1%. 
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Figura 19. Teores de N nos grãos de trigo em função dos teores de N (NO3

- + 

NH4
+) extraídos do solo com H2O2/MnO2, na camada de 0-20 cm. 
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Figura 20. Teores de N nos grãos de trigo em função dos teores de N (NO3
- + 

NH4
+) extraídos do solo com H2O2/MnO2, na camada de 20-40 cm. 
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y = -5E-05x2 + 0,0173x + 1,0679
R2 = 0,887*

1,4

1,65

1,9

2,15

2,4

2,65

2,9

3,15

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

N solo (mg kg-1)

 N
  g

rã
o 

(%
)

 
Figura 21. Teores de N nos grãos de trigo em função dos teores de N (NO3

- + 

NH4
+) extraídos do solo com KCl 2M a 100ºC, na camada de 0-20 cm. 
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Figura 22. Teores de N nos grãos de trigo em função dos teores de N (NO3

- + 

NH4
+) extraídos do solo com KCl 2M a 100°C, na camada de 20-40 cm. 
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Figura 23. Teores de N nos grãos de trigo em função dos teores de N (NO3

- + 

NH4
+) extraídos do solo com solução tampão pH11,2+NO3

-, na camada de 0-

20 cm. 
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Figura 24. Teores de N nos grãos de trigo em função dos teores de N (NO3

- + 

NH4
+) extraídos do solo com solução tampão pH11,2+NO3

-, na camada de 20-

40 cm. 

 

 

 

 60



y = -9E-05x2 + 0,0233x + 1,1449
R2 = 0,915*

1,4

1,65

1,9

2,15

2,4

2,65

2,9

3,15

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

N solo (mg kg-1)

N
 g

rã
o 

(%
)

 
Figura 25. Teores de N nos grãos de trigo em função dos teores de N (NH4

+) 

extraídos do solo com solução tampão pH11,2, na camada de 0-20 cm. 
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Figura 26. Teores de N nos grãos de trigo em função dos teores de N (NH4
+) 

extraídos do solo com solução tampão pH11,2, na profundidade de 20-40 cm. 
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Figura 27. Teores de N nos grãos de trigo em função das diferentes doses de 

adubação nitrogenada (média de seis repetições). 
 

 
  

 

 

RESPOSTA DO TRIGO À ADUBAÇÃO NITROGENADA 

  

Os efeitos dos diferentes tratamentos na altura, no peso do hectolitro (PH), no peso de 

1.000 grãos e nos teores de proteína bruta dos grãos são apresentados na Tabela 6.  

O tratamento testemunha (sem aplicação de N) foi o que apresentou o menor valor para 

altura das plantas de trigo (67,5 cm, em média) e o tratamento que recebeu 140 kg de N ha-1 

foi o que apresentou a maior altura de plantas (80,7 cm, em média). Sete parcelas 

apresentaram acamamento, porém, o ocorrido não foi relacionado com a altura das plantas, 

nem com as doses de N aplicadas. Acredita-se que o acamamento possa ter sido ocasionado 

por rajadas de vento, uma vez que as parcelas afetadas estavam localizadas nas partes mais 

expostas dos blocos. 

O maior valor médio para o peso hectolitro (79,2 kg hL-1) foi observado no tratamento 

que não recebeu N no plantio, enquanto que os tratamentos que receberam as maiores doses 

do nutriente (210, 280 e 350 kg ha-1) apresentaram os menores valores médios (74,3, 74,8 e 

73,4 kg hL-1, respectivamente). O PH é um índice referente ao rendimento dos grãos em 

farinha ou sêmola. Espera-se que amostras com altos valores de PH apresentem os maiores 

rendimento. No entanto, o fato de um genótipo de trigo com maior valor de PH não assegura 

que seja de melhor qualidade. Essa relação somente será significativa quando se comparar a 
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mesma variedade com valores de PH bastante diferenciados, pois muitos fatores são fontes de 

erros na determinação desse índice, como por exemplo, os espaços vazios entre os grãos, o 

teor de água e o tipo e a quantidade de impurezas presentes na amostra (Mandarino, 1993; 

Guarienti, 1996). De acordo com a norma de identidade e qualidade do trigo (Brasil, 2001), o 

PH é utilizado para a classificação em tipos, necessitando, no mínimo, 78 kg hL-1 para ser 

considerado tipo 1. Somente os grãos produzidos no tratamento sem aplicação de adubo 

nitrogenado alcançou o valor para classificação tipo 1. As doses de 70 e 140 kg N ha-1 

produziram grãos tipo 2, e as doses de 210, 280 e 350 kg N ha-1 produziram grãos tipo 3. 

Estatisticamente, não ficou evidenciada a influência da adubação nitrogenada no peso de 

mil grãos de trigo, que variou de 39,5 a 41,5 g. Os valores obtidos concordam com Embrapa 

(2005a) e indicam que a variação no rendimento de grãos, em função das diferentes doses do 

adubo não é devida ao aumento do peso dos grãos. Silva (1991) também não observou 

influência significativa das doses de N aplicadas em cobertura sobre o peso de mil grãos de 

trigo. 

Os teores de proteína bruta no grão foram afetados pela adubação nitrogenada. As três 

maiores doses do adubo (210, 280 e 350kg ha-1) não diferiram entre si estatisticamente e 

apresentaram os maiores teores de proteína nos grãos do trigo (15,7%, 15,1% e 14,6%, 

respectivamente), quando comparadas às demais doses. Segundo Gutkoski e Jacobsen Neto 

(2002), o teor de proteínas é um dos principais indicadores de qualidade de uso final da 

farinha, pois a retenção do gás carbônico durante a fermentação da mistura farinha-água-

fermento, possibilitando o aumento do volume da massa, é devido à formação de uma rede 

protéica do glúten ligado aos grânulos de amido. Portanto, farinhas de trigo com baixo 

conteúdo proteico são recomendadas para produtos de panificação não fermentados, enquanto 

aquelas com conteúdo protéico na faixa de 12-15% são fundamentalmente utilizadas na 

elaboração de produtos de panificação, sendo as massas alimentícias preferencialmente 

produzidas a partir de farinhas com mais de 15% de proteína bruta (Gutkoski et al., 2003). 

Uma elevada correlação entre a concentração de proteínas do grão e a qualidade industrial das 

farinhas foi observada por Gutkoski et al. (2003). As amostras do cultivar de trigo analisadas 

pelos autores foram obtidas de um único local de cultivo, sendo variada apenas a quantidade 

de nitrogênio utilizada na adubação. Os autores também observaram que o teor de proteínas 

apresentou variações em função da adubação nitrogenada, concordando com Rosa Filho 

(1999). 
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Tabela 6. Efeito das doses de N na altura das plantas, no peso do hectolitro, no peso de 1.000 

grãos de trigo e no teor de proteína bruta no grão (valores médios de seis repetições). 

Dose de N Altura Peso do Hectolitro Peso de 1.000 grãos Proteína bruta
(kg ha-1) (cm) (kg hL-1)  (g) (%) 

0 67,5d(1) 79,2a 41,5a 8,4d 
70 77,0ab 77,2ab 40,8a 10,8c 
140 80,7a 75,6bc 41,2a 12,8b 
210 72,5c 74,3c 40,2a 15,7a 
280 72,5c 74,8c 41,4a 15,1a 
350 75,3bc 73,4c 39,5a 14,7a 

(1) Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao 

nível de significância de 5%. 

 

 

 

Na Tabela 7, observa-se o efeito da adubação nitrogenada na produtividade de grãos, na 

produção de matéria seca do trigo e no índice de conversão de N em grãos (ICN).  

 

 

Tabela 7. Efeito das doses de N na produção de matéria seca e de grãos de trigo (valores 

médios de seis repetições). 

Dose de N Produção de Grãos Produção de Matéria Seca Total ICN 
(kg ha-1) (kg ha-1) (kg ha-1) (kg ha-1)  

0 2175d(1) 2912b 5087 - 
70 3101b 4482a 7583 13,23 
140 3338a 4587a 7925 8,31 
210 3301a 3577ab 6878 5,36 
280 3245ab 4541a 7786 3,82 
350 2873c 4115a 6988 1,99 

(1) Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao 

nível de significância de 5%. 

 

 

A cultura respondeu positivamente à adubação nitrogenada, sendo que as doses de 140 e 

210 kg de N ha-1 não diferiram entre si estatisticamente e foram responsáveis pelos maiores 

incrementos na produção de grãos em relação à testemunha (cerca de 53% e 52% superiores, 

respectivamente). No entanto, o rendimento máximo de grãos obtido nesse estudo não 

alcançou o valor do potencial produtivo do cultivar. Segundo Embrapa (2005a), o cultivar 

Embrapa 42 tem condições de superar um rendimento de 4.200 kg de grãos por hectare. O 
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resultado obtido pode ser devido a fatores ambientais adversos ocorridos no decorrer do 

experimento. Felicio et al. (2001) afirmam que o potencial de rendimento de um genótipo em 

uma região é dependente de fatores genéticos e ambientais, especialmente o fotoperíodo, a 

temperatura, a radiação solar e as precipitações pluviais. Os autores observaram a interação 

genótipo x ambiente em um experimento conduzido em quatro diferentes regiões de Cerrado 

paulista, com vinte cultivares de trigo. Outros autores também observaram variações nos 

rendimentos de grãos de trigo em plantios realizados ao longo dos anos (Santos et al., 1990; 

Lantmann et al., 1997; Santos et al., 1998; Fontaneli et al. (1998); Santos et al., 2000). Outra 

hipótese para o rendimento obtido ter sido abaixo do esperado é o auto-sombreamento 

causado nas parcelas sobreadubadas. Silva (1991) observou um comportamento decrescente 

no rendimento de grãos de trigo em função das doses de N, quando o espaçamento de plantio 

foi de 0,17m. O resultado foi atribuído à elevação da produção de massa vegetal promovida 

pelas doses crescentes do nutriente, causando auto-sombreamento e comprometendo a 

eficiência fotossintética das plantas. Malavolta (1975), ainda, afirma que altas doses de 

adubos nitrogenados podem provocar salinização do solo, provocando aumento expressivo na 

pressão osmótica do solo, prejudicando a absorção de água e nutrientes. Além desses fatores, 

doses excessivas de sulfato de amônio podem provocar a diminuição do pH do solo (Silva e 

Do Vale, 2000), interferindo no desenvolvimento das plantas. 

A curva de produção ajustou-se ao modelo quadrático (Figura 28), com coeficiente de 

determinação R2 igual a 0,941**. O alto R2 indica que a aplicação do nutriente foi fundamental 

e explicativo para a resposta da cultura.  

Ficou evidenciado que a resposta da cultura à adubação nitrogenada em termos de 

rendimentos de grãos não foi devida ao aumento no peso dos grãos, discordando de Santos et 

al. (1990). A variação observada pode ser devida ao aumento no número de grãos por espiga 

(Coelho et al., 1998) e ao maior perfilhamento. Mundstock et al. (2002) afirmam que o 

perfilhamento é um processo crucial na determinação do rendimento de grãos em trigo, pois 

está relacionado com a expansão da área foliar durante os estádios iniciais de 

desenvolvimento e, ainda, influencia o número de espigas por planta.  

O índice de conversão do N (ICN) em grãos de trigo reflete o incremento de produção 

obtido por quilograma de N aplicado ao solo. Foi notória a diminuição do ICN à medida que a 

dose de N aplicado ao solo aumentou, indicando que o aumento excessivo da adubação 

nitrogenada é uma prática antieconômica, pois há um menor aproveitamento relativo do 

nutriente pela planta. O resultado já era esperado, pois a resposta das plantas à aplicação de 
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fertilizantes segue a lei dos incrementos decrescentes (Lei de Mitscherlich). Resultados 

semelhantes foram obtidos por Pöttker & Roman (1998), em um estudo com trigo. 

A produção de matéria seca seguiu a mesma tendência da produção de grãos, 

apresentando um declínio na dose de 210 kg de N ha-1 e o menor valor foi observado no 

tratamento sem aplicação do adubo nitrogenado, concordando com os resultados obtidos por 

Da Ros et al. (2003). As hastes e folhas contribuíram, em média, com 57% do peso seco total 

da parte aérea da planta.  

  O efeito da adubação nitrogenada nos teores de N no grão, na folha bandeira e na 

haste+folha do trigo são apresentados na Tabela 8.  

Ficou evidenciado que a aplicação do adubo nitrogenado influenciou os teores de N na 

planta, sendo o tratamento que não recebeu o nutriente o que apresentou os menores teores. 

Este resultado indica que houve a absorção do nutriente aplicado ao solo. Silva (1992), 

estudando o efeito do boro e do nitrogênio no rendimento de trigo irrigado e no teor de 

nutrientes na planta, não observou diferença significativa nos teores foliares de N em função 

das diferentes doses de adubo nitrogenado aplicado ao solo. O autor sugere que seus 

resultados estejam relacionados ao histórico de cultivo da área, que incluía plantios de soja. 

  

 

 

Tabela 8. Efeito da adubação nitrogenada nos teores de N no grão, na folha bandeira e na 

haste+folha do trigo (valores médios de seis repetições). 

Dose de N N no grão N na folha N haste+folha Total 
kg ha-1 % % % % 

0 1,5d 2,7b 0,3c 4,4 
70 1,9c 3,3a 0,4bc 5,7 
140 2,2b 3,3a 0,6ab 6,2 
210 2,8a 3,7a 0,8a 7,3 
280 2,6a 3,5a 0,7a 6,8 
350 2,6a 3,5a 0,8a 6,9 

(1) Valores seguidos pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao 

nível de significância de 5%. 
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y = -0,0279x2 + 11,358x + 2271,8
R2 = 0,941**
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Figura 28. Rendimento de grãos de trigo (kg ha-1) em função das doses de 

sulfato de amônio aplicadas (kg ha-1). 
 

 
  

 

 

 DOSES ECONÔMICAS DE N 

 

        Os valores de dose econômica de N foram calculados com base nas relações de preços do 

quilograma do trigo (w) e do quilograma do nitrogênio (n), referentes ao mês de maio de 2006 

(U$ = R$ 2,31) (Tabela 9).  

  

 

 

Tabela 9. Preços, em dólar americano, do trigo e do fertilizante nitrogenado. 

Produto Unidade Preço (U$) 
Sulfato de amônio 50 kg sc-1 12,03 

Trigo 60 kg sc-1 11,04 
 

 

 

 Considerando a relação n/w observada no mês de maio, a dose econômica de N para a 

cultura do trigo seria de 86 kg de N ha-1, que corresponderia a um rendimento de 3.042 kg de 

grãos por hectare, cerca de 40% superior ao tratamento sem adubação nitrogenada. O 
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resultado está de acordo com Silva et al. (1996) e Embrapa (2005b), que recomendam para a 

cultura do trigo a aplicação de 80 kg de N por hectare. Embrapa (2005b) afirma, ainda, que, 

para o cultivar Embrapa 42, pode-se aplicar até 120 kg de N ha-1. Outros valores de dose 

econômica de N e de rendimentos estimados de grãos (Ŷ) são apresentados na Tabela 10, em 

função da variação na relação n/w. 

  

  

 

Tabela 10. Doses econômicas de nitrogênio (kg de N ha-1) e rendimentos estimados de grãos 

(kg de grãos ha-1), em função de três diferentes relações n/w. 

Dose econômica Ŷ Relação n/w (kg de N/ha) (kg de grãos/ha)  
5 114 3.204 
7 78 2.988 
9 42 2.700 

 

 

 

 

 

        NÍVEIS CRÍTICOS FISIOECONÔMICOS 

 

Os níveis críticos fisioeconômicos (Tabela 11) foram obtidos pela substituição dos 

valores de dose econômica nas equações que representam a regressão entre o N extraído da 

camada de 0-20 cm pelos diferentes extratores e as doses de N aplicadas ao solo. Os seus 

valores indicam a quantidade mínima de N no solo necessária para a cultura alcançar um 

determinado rendimento, em função da dose ótima econômica. Segundo Oliveira (1987), a 

determinação da necessidade de adubação pode ser calculada através da diferença entre o 

nível crítico de N no solo e o nitrogênio fornecido pelo solo, considerando-se o coeficiente 

angular da regressão entre o N extraído e o N aplicado. 
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Tabela 11. Níveis críticos fisioeconômicos de N para o trigo, relativos às doses econômicas 

calculadas para três diferentes relações n/w. 

Níveis críticos fisioeconômicos (mg de N/kg de solo) Relação n/w H2O2/MnO2 KCl 2M a 100ºC Tampão pH11,2+NO3
- Tampão pH11,2

5 87 84 80 60
7 71 67 63 45 
9 55 51 47 30 

 

 

 

Os níveis críticos fisioeconômicos que mais se aproximaram do ponto de inflexão das 

curvas que representam as regressões entre o rendimento de grãos de trigo e o N extraído do 

solo pelas diferentes soluções extratoras, na camada de 0-20 cm, foram obtidos para uma 

relação n/w de 5/1: 87 mg de N kg-1 de solo (H2O2/MnO2), 84 mg de N kg-1 de solo (KCl 2M 

a 100ºC), 80 mg de N kg-1 de solo (tampão pH11,2+NO3
-), e 60 mg de N kg-1 de solo (tampão 

pH11,2). Esses valores seriam responsáveis por um rendimento de 94 a 96% da produtividade 

máxima obtida nesse trabalho. 
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CONCLUSÕES 

 

 

1. Os extratores estudados representam metodologias promissoras para as análises rotina de N 

no solo. 

 

2. A camada de 0-20 cm apresentou os maiores coeficientes de determinação para as 

regressões entre o rendimento de grãos e o N extraído do solo pelos diferentes extratores, 

indicando ser essa a melhor profundidade de amostragem. 

 

3. O extrator mais indicado para a análise de rotina de N foi o da solução tampão 

pH11,2+NO3
-, em função da praticidade de análise e da economia de reagentes. 

 

4. As doses de N aplicadas influenciaram os teores desse nutriente nos grãos e na matéria seca 

e, também, o peso do hectolitro, a altura das plantas e o teor de proteína bruta nos grãos de 

trigo. 

 

5. O peso de mil grãos de trigo não foi afetado pela adubação nitrogenada. 

 

6. As doses econômicas de N, considerando as variações na relação preço do kg do N/preço 

do kg do trigo de 9/1 até 5/1, variaram de 42 kg de N ha-1 até 114 kg de N ha-1. 

 

7. Os níveis críticos fisioeconômicos para uma relação n/w de 5/1 foram: 87 mg kg-1  

(H2O2/MnO2),  84 mg kg-1  (KCl 2M a 100°C),  80 mg kg-1  (tampão pH11,2+NO3
-), e 60 mg 

kg-1  (tampão pH11,2). 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Croqui da área experimental. 
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Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCO 
4   210 350 70 0 280 140 
         

B1P1 B1P2 B1P3 B1P4 B1P5 B1P6
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1   140 210 280 70 0 350 
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280 70 140 350 0 210 
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6   0 140 280 70 210 350 
         

B5P1 B5P2 B5P3 B5P4 B5P5 B5P6
BLOCO 

5   350 70 210 0 140 280 
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Anexo 2. Atividades desenvolvidas. 

(A) Vista geral do experimento; (B) Fase de coleta das amostras de solo; (C) Fase de coleta 

das amostras foliares; (D) Colheita; (E e F) Material coletado; (G, H e I) Análises 

laboratoriais. 
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