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1.Leguminosas nativas – Amazônia  2. Adubação verde3. N-
mineral. I. Título 
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Sinopse: 

O presente trabalho teve o intuito de buscar estratégias para a adubação 

verde através do uso de material vegetal disponível na várzea. Foram 

realizados a incorporação ao solo de biomassa foliar de 4 espécies de 

leguminosas nativas: ingá chinelo (Inga cinnamomea Spruceex Benth.), 

Mulungu (Erythryna fusca Lour.), Gipoóca (Entada polyphylla Benth.), 

Mata-pasto (Senna reticulata(Willd.) H.S. Irwin &Barneby) o seu efeito na 

produção de 2 hortaliças folhosas: Coentro (Coriandrum sativum L.), Alface 

(Lactuca sativa L.), assim como analisar a mineralização do nitrogênio no 

solo. Foram coletados aspectos químicos do solo e da biomassa após a 

colheita das hortaliças e a taxa de mineralização líquida do nitrogênio na 

forma de nitrato e amônio aos (zero)0, 15, 30 45, 60 dias de incubação e 

incorporação da fitomassa ao solo. 

Palavras-chave1.Leguminosas nativas – Amazônia  2. Adubação verde 3. 

Hortaliças folhosas. 4  N-mineral  5. Agroecologia 
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RESUMO 

Apesar da alta fertilidade natural, os solos de várzea podem apresentar 

deficiência de (N) nitrogênio. Alguns estudos têm mostrado que o nitrogênio (N) é um 

dos principais nutrientes limitantes para a produção agrícola nos solos de várzea da 

Amazônia e o fornecimento deste poderia ser efetuado através da fixação biológica de N 

atmosférico pelas leguminosas/Fabaceae. Essa dissertação apresenta uma tecnologia 

para a adubação verde, derivada do corte e moagem da parte aérea de determinadas 

plantas da família Leguminosae, denominado de fertilizante de leguminosa. Este estudo 

avaliou o efeito da adubação verde com leguminosas nativas na produção de coentro 

Coriandrum sativum L. e alface Lactuca sativa L. e a liberação de nitrogênio 

proveniente dessas leguminosas em solo de várzea classificado como Gley pouco 

húmico. Em campo, foram avaliados cinco tratamentos, sendo além da testemunha, 

quatro espécies leguminosas (Inga cinnamomea Benth.), Erythrina fusca Lour., Entada 

polyphylla Benth., Senna retiulata (Willd.) Irwin & Barneby). O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados e quatro repetições. Com o objetivo de avaliar 

as características: massa da matéria fresca e seca da parte aérea (g), Altura de plantas 

(cm), número de hastes por planta, Em condições controladas, foi conduzido um 

experimento em casa de vegetação do INPA, utilizaram-se cinco tratamentos, sendo um 

controle (solo) e quatro espécies de leguminosas que apresentam alto potencial fixador 

de N: Inga cinnamomea, Erythrina fusca, Entada polyphylla, Senna reticulata. Uma 

quantidade equivalente a 40 t ha
-1

 de biomassa foliar foi incorporada a 200 g de solo, 

que foram incubados em temperatura ambiente e mantido a 80% da capacidade de 

campo, por um período de 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias. O delineamento experimental 

foi inteiramente casualizado com quatro repetições e cinco tratamentos, as comparações 

entre as médias dos tratamentos foram feitas pelo teste de Tuckey a 5 % de 

probabilidade. Em cada período de incubação foi determinado o N-mineral (NH4
+
 e 

NO3
-
). A produção de coentro e alface foi maior com a incorporação de Erythrina fusca 

e Inga cinnamomea e proporcionou os maiores incrementos para as características 

avaliadas. A mineralização do N nos primeiros quinze dias foi principalmente na forma 

amoniacal e em seguida, na forma nítrica. 

Palavras-chave: Agroecologia; Adubação verde; Leguminosas nativas; Horticultura; N 

Mineral 
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ABSTRACT 

Although soils of the Amazon floodplain soil have high natural fertility, 

nitrogen is the limiting factor for agriculture. Some studies have shown that nitrogen 

(N) is a major limiting nutrients for agricultural production in lowland soils of the 

Amazon and the provision of this could be done through atmospheric nitrogen fixation 

of leguminosae. This dissertation presents an innovative technology of green manuring, 

derived of the cutting and milling of the aerial biomass of some plants from 

Leguminosae family, called legume fertilizer. This study evaluated nitrogen release 

from chopped leaves of four native legumes species used as green manure prior to 

Coriander Coriandrum sativum L. and Lettuce Lactuca sativa L. production, on várzea 

soils in samples of a Haplic soils. The experiment was laid out in the field as totally 

randomized blocks with 5 treatments, with four repetitions each: várzea soils with Inga 

cinammomea Benth. (1), with Erythrina fusca Lour. (2), Entada  polyphylla Benth. (3), 

Senna reticulata (Willd.) Irwin & Barneby (4) and floodplain soils only as control. Its 

purpose was to evaluate the characteristics: fresh weight and shoot dry weight (g), plant 

height (cm), number of stems per plant. The same was conducted in a greenhouse at 

INPA and were used five treatments, and a control (soil) and four species of 

leguminosae that have high potential for N fixation: Inga cinammomea, Erythrina fusca, 

Entada polyphylla, Senna reticulata. O An amount equivalent to 40 t.ha
-1

 of plant 

material was incorporated into 200 g of soil was incubated at romm temperature and 

maintained at 80% of field capacity, for a period of 0, 15, 30, 45, 60, 75 and 90 days. A 

completely randomized design with four replications and five treatments, comparisons 

between treatment means were made by Tuckey test at 5% propabilidade. In each period 

of incubation was determined mineral N (NH4 + and NO3-).Coriander and Lettuce 

production was higher with E.fusca and Inga cinammomea was that provided the 

greatest increases for the characteristics evaluated The mineralization of N was 

predominantly in the ammonium form up until 15 days, and then in the nitric form. 

Keywords: Agroecology; Green manure; Legumes native; Horticulture; Mineral N 
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1. INTRODUÇÃO 

No século XXI, a agricultura estabelecida em sistemas sustentáveis de 

produção e uso da terra baseia-se na aplicação prática de conceitos agroecológicos 

inspirados na dinâmica e propriedades funcionais dos ecossistemas. Entre estas 

principais propriedades funcionais: os ciclos biogeoquímicos, a ciclagem de nutrientes, 

a sucessão secundária vegetal, o fluxo de energia estabelecido em cadeias tróficas, o 

manejo dos recursos de agrobiodiversidade e o aproveitamento dos recursos naturais 

disponíveis nas áreas de produção agrícola (Gliessman, 2001). Dentre as estratégias 

práticas de produção com potencial de expansão nos agrossistemas, a adubação verde 

praticada com a poda da biomassa foliar de plantas, depositadas em cobertura ou 

incorporadas ao solo, emprega a matéria orgânica fresca, para a manutenção ou amento 

da produtividade agrícola. Esta prática,empregada na rotina da agricultura em solos 

ácidos da região tropical, contribui para o aumento da CTC e disponibilidade de 

nutrientes para os cultivos, minimizando fatores adversos decorrentes da acidez 

excessiva, especialmente sua relação com a toxidez de alumínio(Pontes, 2009). 

Dessa forma, a adubação verde é uma prática agronômica que utiliza a matéria 

orgânica como seu principal produto (Silva & Souza, 2013). Nos sistemas agroflorestais 

da região tropical da Ásia e da África, as práticas de adubação verde, estabelecidas com 

espécies perenes seguem principalmente o modelo de “alley cropping”, ou seja, o 

cultivo em aléias, onde plantas adubadoras são introduzidas em linhas adensadas dentro 

da área agrícola com a finalidade de serem regularmente podadas transferindo nutrientes 

para os corredores onde os cultivos são manejados (Dubois et al., 1996). 

As áreas do ecossistema de várzea na Amazônia representam, em termos 

relativos, apenas uma pequena fração de sua área total, mas têm um papel muito 

importante no suprimento de alimentos para os centros urbanos, porque é nesses solos 

que se produz a maior parte das culturas de ciclo curto na região (Alfaia& Oliveira, 

1997a; Fajardo et al., 2009). Neste ambiente, predominam solos hidromórficos da classe 

dos Gleys, Neossolos flúvicos, e Plintossolos - este último com pouca vocação agrícola 
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- com fertilidade moderada a alta, entretanto, algumas vezes limitada pela dinâmica de 

nitrogênio estabelecida em ambientes regularmente inundados pelo ciclo das águas 

(Kreibich et. al., 2003). 

Historicamente a agricultura promove um impacto importante no ambiente, 

assim, o declínio nos níveis de matéria orgânica em solos de várzea trás uma 

consequente perda de nitrogênio (Alfaia & Souza, 2002), o que também é agravado pela 

inundação do solo (Marschner et al., 1990). Especialmente para as hortaliças folhosas a 

deficiência de nitrogênio tem sido apontada como o principal fator nutricional limitante 

para produção em maior escala (Alfaia & Oliveira, 1997a; Alfaia et al., 2013). Nas 

áreas metropolitanas até o momento a principal forma de reposição de nitrogênio para o 

cultivo destas hortaliças tem sido o uso de fertilizantes nitrogenados diluídos na água de 

irrigação (Kano et al., 2011). 

Uma das dificuldades enfrentadas na produção hortaliças é estabelecer o 

balanço nutricional adequado para produção em maior escala, e, as hortaliças folhosas 

são particularmente exigentes em fertilizantes nitrogenados prontamente solúveis (Kano 

et al., 2011). Considerando-se que nos vegetais as maiores concentrações de nitrogênio 

são acumuladas nas folhas, a produção da alface (Lactuca sativa L.) e coentro 

(Coriandrum sativum L.), que apresentam ciclo vegetativo curto, em torno de 50 dias, 

variando de acordo com a cultivar, região e manejo, apresentam alta demanda por este 

elemento (Kaneko, 2006). 

É amplamente conhecido que as espécies de Fabaceae (Leguminosae) 

apresentam estratégias eficientes de captação de nitrogênio por meio de processos 

simbióticos com bactérias do solo. Por essa razão várias espécies de leguminosas têm 

sido mais comumente utilizadas nas práticas de adubação verde. Tradicionalmente as 

espécies mais cultivadas com este fim são a mucuna-preta (Mucuna pruriens var.utilis), 

o feijão guandu (Cajanus cajan), o feijão-de-porco (Canavalia ensiformis) e várias 

espécies classificadas no gênero Crotalaria das Fabaceae (Calegari, 1992). A baixa 

relação C/N identificada na biomassa das leguminosas fixadoras de N2 favorece 

processos de mineralização, o que permitiu a seleção de espécies potencialmente 

aproveitáveis como plantas adubadoras nos agrossistemas (Nascimento e Matos, 2007).  

Nesse sentido, a adubação verde é uma prática agronômica que visa aumentar a 

produtividade agrícola pela adição de nitrogênio, e outros nutrientes, fornecidos em 

proporções balanceadas, dinamizando o ciclo biogeoquímico dos elementos essenciais e 

melhorando as propriedades do solo (Schwendener et al., 2007; Pontes, 2009). Assim, o 
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sincronismo entre a poda das plantas adubadoras e as demandas da cultura de interesse, 

pode aumentar a eficácia daspráticas de adubação verde (Ribas, et al., 2003, Castro et 

al., 2005; Nascimento & Matos, 2007).  

Nesse âmbito, esta prática destaca-se como uma alternativa viável na busca da 

sustentabilidade dos solos agrícolas (Alcântara et al., 2000; Nascimento & Matos, 

2007). Com o intuito de buscar estratégias para estimular o emprego da adubação verde 

como uma alternativa aos fertilizantes minerais, pelo uso de material vegetal disponível 

nos agrossistemas, este trabalho objetiva analisar a resposta de hortaliças folhosas 

produzidas em canteiros à adição de biomassa foliar triturada de leguminosas nativas e 

pesquisar a dinâmica de transformações do nitrogênio nas etapas iniciais de 

mineralização decorrentes de sua incorporação ao solo Gley Pouco Húmico da várzea 

do rio Solimões, na Amazônia Central 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁGICA 

2.1. Principais benefícios químicos, físicos e biológicos da adubação verde 

O conhecimento das mudanças nas características dos solos após o 

desmatamento e manejo tem auxiliado no estabelecimento de estratégias mais 

adequadas para a conservação das suas características mais produtivas (Soares, 2007; 

Pontes, 2009). O manejo do solo com práticas como à adubação verde resulta em 

melhorias das qualidades química, física e biológica do solo (Nascimento & Matos, 

2007; Delamerlinda et al., 2010). Essa técnica incrementa o aporte de fitomassa e o 

aumento do teor de matéria orgânica em longo prazo, modificando a qualidade dos solos 

(Primavesi, 2002). Dessa maneira, as práticas de adubação verde, através da 

incorporação ao solo de biomassa vegetal não decomposta de plantas cultivadas no local 

ou importadas, podem contribuir com o aumento da disponibilidade de nutrientes para 

os cultivos agrícolas (Souza, 2009). 

A perda da liteira é um dos principais fatores para a elevação da acidez do solo, 

pois a capacidade de manter o solo com todas as potencialidades produtivas pode ficar 

limitada, se não houver a reposição da matéria orgânica extraída pelas colheitas e pelos 

processos de erosão do solo (Soares, 2007; Pontes, 2009). A capacidade de restaurar as 

propriedades físicas do solo está provavelmente relacionada a abundante produção de 

liteira e raízes, assim como o estímulo da atividade biológica, principalmente através da 
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macrofauna (Alfaia et al., 2013 apud. Grimaldi et al., 1993). O adubo verde em um 

Latossolo Amarelo na Amazônia Central mostrou que mesmo após forte compactação 

por máquinas pesadas durante o desmatamento mecanizado as leguminosas de cobertura 

reverteram a compactação do solo melhorando a sua estrutura (Alfaia et al., 2013 apud. 

Grimaldi et al., 1993). Os autores observaram que a matéria orgânica, analisada três 

anos após a implantação das leguminosas foi tão alta quanto à da floresta natural, 

devido a alta produtividade da biomassa. 

Como a adubação verde é uma prática que utiliza a matéria orgânica como seu 

principal produto, torna-se importante entender os processos que interferem na 

decomposição desses resíduos vegetais (Silva & Souza, 2013). Dessa forma, devemos 

considerar que a matéria orgânica não decomposta, quando depositada ou incorporada 

ao solo, libera nutriente progressivamente pela decomposição e que, apesar de ser um 

processo bem mais rápido que o da intemperização dos minerais primários, deve de ser 

vista como uma liberação em potencial (Ribas et al., 2003; Castro et al., 2005; 

Nascimento & Matos, 2007). 

Os solos amazônicos em seu estado natural sob a floreta são solos que possuem 

boas características físicas e biológicas, ainda assim, nos atributos químicos existe um 

equilíbrio nutricional, o que revela que a quantidade de nutrientes no solo é suficiente 

para a sua conservação. (Moreira et al., 2005; Soares, 2007) Em solos de terra firme são 

ácidos e de baixa fertilidade natural (Soares, 2007) e nas áreas inundáveis pela bacia do 

Solimões, chamados de Gleyssolos, possuem baixa acidez, predominância de cátions 

básicos como Ca
2+

e Mg
2+ 

e de baixos teores de Al
3+

 e deficientes de Nitrogênio devido 

a perda de material orgânico (Fajardo et al., 2009; Guimarães et al., 2013). Assim, 

quando o solo é transformado em solo agrícola, a perda de sua cobertura passa a criar 

obstáculos a sua sustentabilidade, pois a disponibilidade de nutrientes diminui e fatores 

do clima interferem na ciclagem de nutrientes. (Ribeiro & Muraoka, 2013 apud 

Menyailo, 2003). Os nutrientes através da utilização das folhas são reciclados e tornam-

se disponíveis para o cultivo quando esta biomassa vegetal se mineraliza no solo 

(Schwendener et al., 2007; Linhares et al., 2010). 

Entre as funções que essa prática pode cumprir destaca-se a mobilização e a 

reciclagem de nutrientes, diminuição da lixiviação de nutrientes como o nitrogênio 

(Souza, 2009). Além disso, a matéria orgânica é o elemento em torno do qual gravita a 

maioria dos princípios relativos à estruturação do solo e grande parcela do que se refere 

à sua fertilidade propriamente dita (Júnior & Mendes, 2007). As principais 
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contribuições significativas na fertilidade do solo estão relacionadas ao aumento na 

capacidade de troca catiônica (CTC), no reflexo positivo sobre a saturação de bases, na 

otimização da reciclagem de nutrientes (Espíndola, 1997; Nascimento, 2003; Igue, 

1984;). Dessa forma, com a decomposição dos resíduos vegetais, pode ocorrer uma 

diminuição na acidez do solo, isto porque, durante a decomposição dos resíduos, são 

produzidos ácidos orgânicos capazes de complexar íons Al
3+

 presentes na solução do 

solo, reduzindo, desta maneira, o alumínio tóxico do solo (Liu &Hue, 1996). 

Os aspectos biológicos referentes à adubação verde concentram-se, 

principalmente, na atividade dos organismos do solo (Filser, 1998). Dentre os 

organismos beneficiados pela presença de material orgânico oriundo da adubação verde 

estão as minhocas (James & Brown, 2008), as bactérias fixadoras de nitrogênio (Vargas 

et al., 1982; Franco e Souto, 1984; Perin et al., 2004), e os fungos micorrízicos 

arbusculares (Espindola et al., 1997). O aumento da disponibilidade de energia 

proveniente da entrada de matéria orgânica fresca ao solo, deve acelerar a mineralização 

da matéria orgânica do solo e impulsionar o crescimento das populações degradantes 

desse material levando ao efeito “priming” (Fontaine et al., 2003). Contudo, a 

incorporação periódica de quantidades expressivas de biomassa das leguminosas se 

obtém, por conta da ação de substâncias eliminadas pelas raízes e pela própria 

decomposição dos resíduos da adubação verde (Sharma et al., 1984; Santos & Ruano, 

1987). 

 

2.2.  Mineralização da fitomassa e eficiências das práticas de adubação 

verde sobre a produção agrícola 

As plantas normalmente absorvem Nitrogênio na forma de Amônio (N-NH4
+
) e 

Nitrato (NO3
-
), preferencialmente na forma de N-NO3

-,
, a disponibilidade dessas duas 

formas de N mineral no solo depende de parâmetros físico-químicos e biológicos que 

regulam o processo de amonificação e nitrificação (Alfaia et al., 2013). Em geral, o 

“Priming effect”(PE) é um fenômeno resultante da entrada e aumento de matéria 

orgânica fresca no solo (MOF), onde muitos microorganismos especializados crescem 

rapidamente só para decompor a matéria orgânica fresca (Kuzyakov, 2010). O efeito 

“priming” merece destaque pelos processos de mineralização do nitrogênio no solo 

através dos microrganismos.É um sequência de processo natural que ocorre na rizosfera 

que é induzida por impulsos contínuos de crescimento de microrganismos e diminuição 
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do N-orgânico e vice-versa,após a  entradas de matéria organica fresca aos solos e são 

as principais responsáveis pela mineralização do nitrogênio (Fontaine et al., 2003). 

Estudos sobre mineralização de fertilizantes nitrogenados em Latossolos e 

Argissolos na aplicação de Ureia pode induzir um aumento no pH, o qual favorecia a 

atividade das bactérias nitrificadoras aumentando a eficiência dessa forma de fertilizante 

em solos ácidos (Alfaia, 1997b). Por outro lado, a predominância de íon N-NO3
-
, 

observado no solo de várzea (Gley Pouco Húmico), pode estar relacionado às 

características químicas e mineralógicas deste solo, tais como pH menos ácida, alta 

capacidade catiônica, presença de argila 2:1, as quais  podem favorecer a presença de 

bactérias nitrificadoras nessas condições (Alfaia, 1997c). Em solo de várzea alta da 

Bacia Amazônica, classificado como Gleissolo com valor de pH igual a 6,4, Alfaia 

(1997b) também verificou maiores taxas de nitrificação tanto no tratamento testemunha 

quanto com incorporação de material vegetal de caupi, apenas a partir de 60 dias de 

incubação. Segundo a referida autora, as características química dos solos de várzea, tal 

como um pH menos ácido e altos teores de bases trocáveis e baixa concentração de Al 

trocável, podem ter influenciado nas maiores taxas de nitrificação observadas nesses 

solos. No manejo do N em terra firme, Alfaia et al., (2013) observou que a 

disponibilidade das duas formas de N mineral no solos depende de parâmetros físico-

químicos e biológicos que regulam o processo de amonificação e nitrificação. 

Utilizando leguminosas como fertilizantes, Mota et al., (2009) também 

demonstrou que houve uma predominância da forma amoniacal até os 15 dias de 

incubação e a partir dos 30 dias passa a ser a forma nítrica. Evidenciando a importância 

de se promover uma pulverização desse material, mas também a qualidade e os teores 

de lignina e polifenol (Alfaia et al.,2013; Ribeiro & Muraoka, 2013; Silva & Souza, 

2013). Em um ensaio em casa de vegetação para avaliar a mineralização do N de 

leguminosas nativas de várzea, Rodrigues Filha (2009) mostrou que a Erythrina fusca 

apresentou a maior taxa de mineralização. A liberação de N provenientes de 

leguminosas incorporadas em solo de várzea demonstrou a taxa de incremento de N-

NH4
+
(Amônio) e N-NH3

-
(nitrato) em função do tempo de incubação. No tempo 0, (solo 

inicial) houve predominância de amônio (NH4
+
) até os 15 dias de incubação, a partir dos 

30 dias de incubação há uma queda no processo de mineralização na forma de N-NH4
+
 e 

aumento na concentração de N-NO3
-
. Com relação ao íon N-NO3

-
 ocorreu aos 15 dias 

predominância do processo de imobilização ocorrendo a partir dos 45 dias incrementos 

na mineralização de N-NO3
-
. Aos 60 dias ocorreu incremento significativo na 
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concentração N-NO3
-
. A imobilização é um mecanismo que contribui para o decréscimo 

de N mineral disponível no solo, que incluem mecanismos biológicos que é a 

assimilação por microrganismos e conversão para formas orgânicas e os não biológicos 

como a fixação de amônio em certos tipos de argila (Piccolo, 1989). É um processo que 

ocorre simultaneamente às outras transformações sendo difícil à sua quantificação 

(Piccolo, 1989). Podendo desta maneira, empregar as técnicas isotópicas, como no caso 

compostos marcados com isótopo estável de 
15

N que contornara em parte as 

dificuldades (Alfaia, 2006).  

A dinâmica do N no solo com culturas perenes é mais difícil de avaliar do que 

com culturas anuais devido ao maior volume de solo explorado pelas raízes (Alfaia et 

al., 2013). Em um plantio de dendê de 14 anos sem adubação química com N, os teores 

de N mineral no solo foram bastante elevados (Alfaia et al., 2013 apud Schhroth et al., 

2000). O N mineral no solo próximo das árvores foi encontrado principalmente na 

forma de amônio, indicando que as plantas absorvem eficientemente o N na solução do 

solo e nas suas proximidades (id. ibid). Com o aumento da distância da árvore, a 

concentração de N na forma de nitrato no solo aumenta, porém, na distância de 4m entra 

as árvores, houve aumento da concentração de nitrato com o aumento da profundidade 

do solo, indicando que o excesso de nitrato foi lixiviado da plantação. Nessas condições, 

conclui-se que a quantidade de N mineralizado no solo excede a necessidade da planta 

de dendê, na medida em que o nitrato é lixiviado do solo de uma cultura de produção 

abundante, mesmo na ausência de adubação nitrogenada (Alfaia et al., 2013 apud. 

Schroth et al., 2000). A acumulação de nitrato no subsolo também foi verificada nas 

entrelinhas de culturas perenes em um sistema agroflorestal em Latossolo próximo de 

Manaus (Alfaia et al., 2013 apud. Schroth et al., 1999). Estudos sobre mineralização do 

nitrogênio no solo em sistemas agroflorestais apontam influência da sazonalidade 

(Dresch, 2003). Em sistemas agroflorestais no projeto RECA, as concentrações de N 

mineral inicial no solo em sistemas agroflorestais foram menores do que na floresta 

(Dresch, 2003). As concentrações de N mineral inicial no solo foram maiores na estação 

chuvosa, devido a entrada de N mineral originadas, principalmente a partir da liteira em 

decomposição (Dresch, 2003). No campo, o complexo ciclo do N e outros fatores tais 

como a fauna do solo, raízes e os efeitos do microclima, tiveram uma influência mais 

forte na disponibilidade de N no solo do que a qualidade do resíduo vegetal 

(Schwendener et al., 2007). A Dinâmica do nitrogênio mineral no solo em misturas de 

folhas de leguminosas arbóreas e de fruteiras em sistemas agroflorestais 



8 
 

multiestratificados na Amazônia Central, demonstraram que a qualidade do resíduo, e 

não a quantidade, foi o principal fator que influenciou a taxa de liberação de N das 

folhas e a mineralização deste no solo, em ambiente controlado (Schwendener et al., 

2007). Acredita-se geralmente que a baixa qualidade da matéria orgânica do solo 

(MOS) limita a quantidade de energia disponível para os microrganismos do solo , e por 

sua vez, a taxa de mineralização da MOS (Fontaine et al., 2003). 

O excesso de N no solo pode ser proveniente da fixação biológica do N2 ou 

pela mineralização da matéria orgânica (Alfaia et al., 2013). Uma alternativa para 

reduzir as deficiências de N nos solos da Amazônia é o uso de leguminosas que fixam N 

atmosférico, como planta de cobertura e/ou adubo (Silva & Souza, 2013). Dessa forma, 

devem-se priorizar alternativas de baixo custo que incluam entre outras, a maximização 

dos processos biológicos que ocorrem naturalmente no solo como a fixação biológica do 

nitrogênio (Alfaia et al., 2013). 

2.3.Caracterização das principais espécies utilizadas na adubação verde 

Caracteriza-se o comportamento das espécies em potencial, quanto à 

capacidade de produzir biomassa vegetal, a qualidade desse material, a velocidade em 

que os nutrientes contidos nele estarão liberados no sistema. Estudos em pequenas 

propriedades rurais em Manacapuru selecionou algumas leguminosas com potencial 

para adubação verde onde avaliou-se o conteúdo de nutrientes que possuíam em suas 

folhas (Wittman et al., 2010; Souza, 2012). A família botânica Leguminosae 

(atualmente Fabaceae) compõe um dos principais e mais importantes grupos de plantas. 

Algumas estimativas mundiais sobre a biodiversidade de leguminosas chegam a mais de 

19 mil espécies que estão classificadas em três (3) sub-famílias: Caesalpinioideae, 

Mimosoideae e Papilionoideae dependendo do seu tipo de flor (Souza, 2012). Muitas 

leguminosas que fixam nitrogênio são importantes na agricultura e silvicultura. 

2.3.1 Gipoóca (Entada polyphylla Benth.) 

A gipoóca é um cipó do tipo trepador, lenhoso, sem espinhos, mas com 

gavinhas, de crescimento indeterminado, que cresce utilizando outras plantas como 

suporte, em altura de 4-6m em altura da sub-familia Mimosoideae e apresenta fixação 

de nitrogênio(Figura 3). Tem área de distribuição geográfica na América do Sul e região 

do Caribe, na Amazônia está presente em todos os estados, sempre nas capoeiras e 

capoeirões (Souza, 2012). É uma planta pioneira que cresce na terra firme e várzea que 
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por sua rusticidade, é uma espécie com potencial para recuperação de solos e adubação 

verde (id., ibid.). 

O valor nutricional em Um (1) quilograma de folhas contém: 42,1 g de 

nitrogênio (N), 7,2 g de potássio (K
+
), 17,7 g de cálcio (Ca

2+
), 3,5 g de magnésio 

(Mg
2+

), 140 mg de fósforo (P), 131 mg de ferro (Fe
3+

), 52 mg de zinco (Zn
2+

), 61 mg de 

manganês (Mn
2+

) (id., ibid.). 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 1 Aspecto da planta de gipoóca (Entada polyphylla): liana estabelecendo-se 

sobre uma planta suporte (a), folhas (b), flor (c) e frutos (d). 

 

2.3.2 Ingá (Inga cinnamomea Benth 

É uma planta domesticada pelos índios da Amazônia da sub-familia 

Mimosoideae apresenta fixação de nitrogênio nas raízes (Souza, 2012). O ingá-boi é 

nativo da América do Sul tropical, mas atualmente esta espalhada em todo o mundo 

(Lorenzzi, 2002). Seu centro de origem é provavelmente a fronteira do Brasil com o 

Perú. A ingá-cipó é cultivado pelas populações da Amazônia em solos de terra firma 

para produção de frutos e sombreamento nos quintais e no entorno das casas. 

A ingá chinelo possui enormes vagens semi-cilíndricas de 20-30 cm de 

comprimento e 8-10 cm de largura, dotadas de fina casca verde-amarelada e abundante 
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polpa branca, doce e suculenta (Figura 1). A árvore possui copa ovoide mais ou menos 

densa, e destaca-se pela bela tonalidade da folhagem jovem, marrom-acobreada. Atinge 

8-10 m em pomares domésticos.São podadas regularmente para produção de forragem 

para o gado, cobertura do solo ou adubação verde. 

Um (1) quilograma de folha de ingá-cipó (I. edulis) contém valor nutricional de 

33 g de nitrogênio (N), 5,2 g de potássio (K
+
), 12 g de cálcio (Ca

2+
), 2,5 g de magnésio 

(Mg
2+

), 90 mg de fósforo (P), 18 mg de ferro (Fe
3+

), 37 mg de zinco (Zn
2+

), 204 mg de 

manganês (Mn
2+

) (Souza, 2012). 

 

 

(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2 Aspecto da planta de ingá-boi (Inga cinnamomea Benth.): árvore no ambiente 

da várzea do Rio Solimões (a), folhas (b), flor (c) e frutos (d). 

 

2.3.3 Mata-pasto (Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwing & Barneby 

 

Na Amazônia, esta presente em toda a calha do rio Amazonas e em todos os 

estados (Linhares et al., 2010). É uma arvoreta ou arbusto de pequeno porte, perene, não 

trepadora, comum no ambiente de várzea, especialmente em áreas alteradas da família 

Caesalpinioideae e não apresenta fixação de nitrogênio (Souza, 2012). O mata pasto é 

uma planta nativa das Américas ocorrendo desde a América central incluindo a região 
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do Caribe, até a América do Sul. A planta parece estar sempre florida e produz muita 

biomassa vegetal fresca importante para a adubação verde (Figura 4). 

Os Valores nutricionais em um (1) quilograma de folhas de Mata-pasto 

contem: 32 g de nitrogênio (N), 7,7 g de potássio (K
+
), 33,8 g de cálcio (Ca

2+
), 2,1 g de 

magnésio (Mg
2+

), 170 mg de fósforo (P), 198 mg de ferro (Fe
3+

), 30 mg de zinco (Zn
2+

), 

31 mg de manganês (Mn
2+

) (Souza, 2012). Em Mossoró Linhares et al., (2010) 

encontrou em 90% de matéria seca o equivalente a 2,3% de Nitrogênio (N); 1,0% 

potássio (K
+
) e 0,2% fósforo (P) com produção de fitomassa seca de 4,0 t ha

-1
 

evidenciando que ocorre diferentes teores de micro e macronutrientes para as mesmas 

espécies em áreas diferentes . 

 

 

(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3 Aspecto da planta de mata-pasto (Senna reticulata): Arbusto estabelecido na 

margem do rio Solimões (a), folhas (b), flor (c) e frutos (d). 
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2.3.4 Mulungu (Erythrina fusca Lour.) 

 

O mulungu é uma árvore do grupo dos feijões, por isso suas folhas, vagens e 

sementes lembram muito o feijão comum (Figura 2). Na classificação botânica ela 

pertence a tribo Phaseoleae da sub-familia Papilionoideae cuja as raízes fixam 

nitrogênio (Souza, 2012). É uma planta com alta eficiência para nitrogênio devido a sua 

nodulação com bactérias do grupo dos rizóbios. 

O mulungu é uma das espécies estudadas por pesquisadores do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, para recuperar áreas degradadas. Um (1) 

quilograma de folha de mulungu contém: 46,6 g de nitrogênio (N), 7 g de potássio (K
+
), 

12 g de cálcio (Ca
2+

), 3 g de magnésio (Mg
2+

), 90 mg de fósforo (P), 18 mg de ferro 

(Fe
3+

), 18 mg de zinco (Zn
2+

), 95 mg de manganês (Mn
2+

) (Souza, 2012). Em um ensaio 

utilizando leguminosas como fontes de fertilizantes na cultura da alface apresentaram as 

seguintes características químicas para a E. fusca de 27,7g  de nitrogênio (N); 3,32g de 

fóforo; 10,99g de potássio (K
+
); 10,81g de Cálcio (Ca

2+
); 2,82g de Magnésio (Mg

2+
) 

(Mota et al.,  2009). Em um experimento sobre mineralização do nitrogênio e teores de 

nutrientes provenientes da decomposição da biomassa foliar de leguminosas nativas em 

solo de várzea, apresentou em um (1) quilograma de folhas 27, 11g de Nitrogênio (N); 

3,32g de Fosforo (P); 10,99 de Potássio (K
+
); 10,81 de (Ca

2+
); 2,82 de (Mg

2+
) 

(Rodrigues Filha, 2009) 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 4 Características do mulungu (Erythrina fusca Lour.): árvore no ambiente da 

várzea do Rio Solimões (a), folhas (b), flor (c) e frutos (d). 

 

 

 

2.4.Principais culturas beneficiadas pela adubação verde 

 

As principais hortaliças folhosas produzidas e consumidas no Brasil são: 

alface, cebolinha e coentro (Kaneko, 2006). Em geral, o ciclo de produção das 

hortaliças de folhas fica em torno de 50 dias, variando de acordo com a espécie e a 

cultivar e, também, de acordo com a região agroecológica e as práticas de cultivo. Uma 

recomendação técnica de caráter geral é a realização de rotação de culturas no campo de 

cultivo das hortaliças de folhas. Tal prática visa prevenir a concentração de pragas e 

doenças no campo, proporcionando também, uma otimização da reciclagem dos 

nutrientes naturais ou fornecidos ao solo e o melhor manejo da matéria orgânica. 

 

 



14 
 

2.4.1 Alface (Lactuca sativa L.) 

 

A alface da família das Asteraceae pode ser agregada por diferentes grupos de 

cultivares constituída por: crespas, lisas, americanas, mimosas e romanas. Em termos 

nacionais, as alfaces do tipo crespas são as mais consumidas. Existem algumas 

informações a respeito das exigências minerais da alface cultivada para consumo in 

natura (Kano et al., 2011). 

Uso de diferentes doses de manipueira na cultura da alface em substituição à 

adubação mineral apresentaram valores da parte aérea para matéria fresca de 90,3 g 

plantas
-1

e matéria seca de 4,86 g plantas
-1 

(Duarte et al., 2012). Na produção de alface 

utilizando leguminosas como fonte de nitrogênio na várzea da Amazônia Central Mota 

et al., (2009) apresentaram acúmulo equivalente de 40,3g massa fresca 31 cm para 

altura total e 3,2 para numero de folha (Figura 5). Em um experimento semelhante na 

produção orgânica de alface, Almeida et al., (2008) prepararam uma mistura derivados 

do corte, desidratação e moagem mucuna-cinza (Mucuna pruriens) e gliricídia 

(Gliricidia sepium) como adubação verde de cobertura juntamente com termofosfato 

sílico-magnesiano, esterco e cama de aviário e apresentou uma produção de massa 

fresca em média de 200g/planta. Não houve diferença entre os fertilizantes das espécies 

de leguminosas e a cama de aviário, quanto à produtividade (Almeida et al., 2008). O 

teor de Nitrogênio, o padrão comercial, o período de vida útil pós-colheita das alfaces 

também não houve diferença significativa entre os fertilizantes alternativos o que indica 

potencial de uso desses fertilizantes como fontes de N para sistemas orgânicos de 

produção de hortaliças (id.ibid.). 

 

  
(a) (b) 

Figura 5 Canteiros no chão da alface (Lactuca sativa) em solo Gley Pouco Húmico, no 

município de Iranduba, AM. (a) Cultivo orgânico da alface, (b) Canteiro de 

Alface. 
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2.4.2 Coentro (Coriandrum sativum L.) 

 

O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma olerícola que pertence a família 

Apiaceae, consumido em diversas regiões do Brasil, especialmente no Norte e Nordeste. 

A aplicação de nitrogênio nos primeiros 20 dias após a semeadura garante um rápido 

crescimento vegetativo (Oliveira et al., 2002). É reconhecida a importância e a 

necessidade da adubação orgânica em hortaliças, principalmente nas folhosas, visando 

compensar as perdas de nutrientes ocorridas durante seu cultivo (Figura 6). 

A altura das plantas e o rendimento de molhos e de massa verde do coentro 

sofrem bastante influencia da adubação orgânica (Oliveira et al., 2002). Em um cultivo 

em faixas de coentro e repolho apresentou uma altura média para o coentro de 26 cm 

(Nunes et al., 2007). 

A aplicação de 80 kg ha
-1

nitrogênio em adubação de cobertura, parcelada aos 

20 e 40 dias após a semeadura afetou o rendimento e a qualidade fisiológica de 

sementes de coentro (Oliveira et al., 2006). A germinação máxima de sementes de 

coentro foi obtida com a dose de 53 kg ha
-1

 de nitrogênio. 

Em função dos diferentes tipos de decomposição do mata pasto em cobertura 

na cultura do coentro, Linhares et al., (2010) observaram efeito altamente significativo 

para todas as características avaliadas.  O tempo de 28 dias foi o que proporcionou a 

melhor altura do coentro (11,05 cm) (Linhares et al., 2010). O número de haste por 

parcela foi afetado significativamente com os diferentes tempos de decomposição do 

mata-pasto, observando o número máximo de 48 hastes no tempo de 28 dias. O máximo 

obtido de rendimento de massa fresca foi de 11,5 (g parcela-¹). Para o rendimento de 

massa fresca do coentro como as demais características obtiveram seu melhor tempo de 

omposição aos 28 dias. Sabe-se que a cultura do coentro é uma folhosa exigente em N, 

o adubo com mata-pasto é uma fonte de N e o fornecimento de doses adequadas de N 

favorece ao crescimento vegetativo expansão da área fotossintética ativa e eleva o 

potencial produtivo da cultura (Oliveira et al., 2002). 

A altura das plantas e o rendimento de molhos e de massa verde do coentro 

sofrem bastante influencia da adubação orgânica (Oliveira et al., 2002). Em um cultivo 

em faixas de coentro e repolho apresentou uma altura média para o coentro de 26 cm 

(Nunes et al., 2007). 



16 
 

A aplicação de 80 kg.ha
-1

nitrogênio em adubação de cobertura, parcelada aos 20 e 40 

dias após a semeadura afetou o rendimento e a qualidade fisiológica de sementes de 

coentro (Oliveira et al., 2006). A germinação máxima de sementes de coentro foi obtida 

com a dose de 53 kg.ha
-1

 de nitrogênio. 

Por outro lado pode ocorrer o estiolamento do cultivo devido a ausência de 

controle das ervas espontâneas, assim, as práticas na Amazônia pode ser melhor 

explorada.. Contudo, os solos de várzea perdem a sua cobertura devido as inundações 

anuais, e  o solo agrícola perde sua cobertura nos sistemas de produção convencional 

criando obstáculos a sua sustentabilidade  

 

 

 

 
 

(a) (b) 

Figura 6 Canteiros adubados com fitomassa de leguminosas nativas para o cultivo de 

Coentro (Coriandrum sativum) em um solo Gley Pouco Húmico, no município 

de Iranduba, AM. (a) Canteiros com e sem adição de biomassa foliar fresca (b) 

Colheita do coentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo Geral 

 

Avaliar o potencial de adição de biomassa foliar de leguminosas nativas em 

solo Gley Pouco Húmico, empregadas como adubos verdes, na produção de hortaliças 

folhosas. 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

Analisar a contribuição da biomassa foliar de leguminosas nativas nas 

características químicas do solo Gley Pouco Húmico empregado na produção de 

hortaliças folhosas. 

Avaliar a liberação de nitrogênio mineral na forma de amônio e nitrato 

provenientes da mineralização da adubação verde adicionada ao solo Gley Pouco 

Húmico. 

Selecionar as espécies de leguminosas que ocorrem naturalmente nas 

propriedades agrícolas no ambiente de várzea, com potencial para adubação verde e 

aumento da produção de hortaliças folhosas. 
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Capitulo I - Efeito da fitomassa de leguminosas nativas como fertilizante para a 

produção orgânica de coentro (Coriandrum sativa L.) e alface (Lactuca sativa L.) em um 

solo Gley Pouco Húmico 
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RESUMO 

 

Essa dissertação indica que os fertilizantes de leguminosas são fontes promissoras de 

nitrogênio (N) para os sistemas orgânicos de produção. Este estudo avaliou o efeito da 

adubação verde com leguminosas nativas na produção de coentro Coriandrum sativum 

L. e alface Lactuca sativa L. e a liberação de nitrogênio proveniente dessas leguminosas 

em solo de várzea de Iranduba-AM. Em campo, foram avaliados cinco tratamentos, 

sendo além da testemunha, quatro espécies leguminosas (Inga cinnamomeaBenth.), 

Erythrina fusca Loureiro, Entada polyphylla Benth., Senna retiulata (Willd.) Irwin & 

Barneby). O delineamento experimental foi em blocos casualizados e três 

repetições.Uma quantidade equivalente a 40 t ha
-1

 de biomassa foliar foi incorporada a 

canteiros medindo 1 X 2m. As características avaliadas foram: Massa da matéria fresca 

e seca da parte aérea (g), Altura de plantas (cm), número de hastes por planta, peso da 

raiz seca (g). A produção de coentro e alface foi maior com a incorporação de Erythrina 

fusca e Inga cinnamomea e proporcionou os maiores incrementos para as características 

avaliadas. 

Palavras-chaves: Agroecologia; Fertilizantes de leguminosas; Hortaliças folhosas; 

Gley solos 
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ABSTRACT 

This dissertation indicates the legume fertilizers are promising sources of N for the 

organic farming system. This study evaluated nitrogen release from chopped leaves of 

four native legumes species used as green manure prior to Coriander Coriandrum 

sativum L. and Lettuce Lactuca sativa L. production, on várzea soils in samples of a 

Haplic soils. The experiment was laid out in the field as totally randomized blocks with 

5 treatments, with tree repetitions each: várzea soils with Inga cinnamomea Benth.(1), 

with Erythrina fusca Lour. (2), Entada polyphylla Benth. (3), Senna reticulata(Willd.) 

Irwin & Barneby (4) and floodplain soils only as control.OAn amount equivalent to 40 

t.ha
-1

 of plant material was incorporated into plots measuring 1X 2m. Its purpose was to 

evaluate the characteristics: fresh weight and shoot dry weight (g), plant height (cm), 

number of stems per plant, root dry weight gives (g). Coriander and Lettuce production 

was higher with E.fusca and Inga cinammomea was that provided the greatest increases 

for the characteristics evaluated. 

Keywords: Agroecology. Legume fertilizers, leafy vegetables, Haplic soils 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A agroecologia é definida como a aplicação de conceitos e princípios 

ecológicos no desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis, buscando 

desenvolver tecnologias no âmbito da agricultura orgânica capazes de melhorar a 

autonomia/eficiência dos sistemas produtivos, e minimizar a dependência de insumos 

externos (Gliessman, 2001). A conversão da biomassa de leguminosas em fertilizantes 

de leguminosas é uma estratégia capaz de tornar a adubação verde mais prática e 

eficiente, pois permite a estocagem de grandes quantidades de adubo verde em espaços 

relativamente pequenos, a sistematização da produção e seu uso, em épocas e 

quantidades apropriadas, favorecendo a sincronia/eficiência da provisão de Nitrogênio 

(N) (Almeida, 2007). 

A legislação brasileira de fertilizantes (Brasil, 2004) divide os adubos 

nitrogenados em duas categorias, os orgânicos e os minerais. Admite-se também os 

organominerais, produto resultante da mistura física ou combinação de fertilizantes 

minerais e orgânicos . Os fertilizantes orgânicos podem ser de origem vegetal, animal 

ou mista (MAPA 2005). Os fertilizantes minerais são obtidos a partir do processo 

Harber-Bosch, por meio da síntese industrial de amônia (NH3
+
) em condições de alta 

pressão e temperatura – existe também o salitre do Chile, de origem mineral, porém 

com menor importância para o setor agrícola. A Fixação biológica do Nitrogênio (FBN) 

é realizada por alguns microrganismos procariotos (bactérias, cianobactérias e 

actinomicetos), detentores do complexos enzimático nitrogenase, que é capaz de 

catalisar a redução do nitrogênio molecular (N2) a amônia (NH3
+
) (Raven et al., 2007). 

Esses organismos podem ser de vida livre ou estabelecer relações mutualísticas com 

plantas de diversas categorias taxonômicas. As associações mutualísticas/simbióticas, 

especialmente as que ocorrem em nódulos radiculares de plantas da família 

Leguminosae, são as mais relevantes, por serem capazes de aportar grandes quantidades 

de N, dispensando, em alguns casos, adubações nitrogenadas (Cordeiro, 2004). 

Segundo Raven et al., (1996), mais de 99,9% do N da biosfera está presente na 

atmosfera (3900 x 10
18

 g) e menos de 0,1% na água do mar (0,71 x 10
18

 g) e no solo 

(0,0032 x 10
18

). Contudo, o N2 atmosférico é pouco reativo, devido sua estável ligação 

tríplice, e precisa ser convertido a formas reativas de N (NH3, NH4
+
, N-orgânico, NO

-
, 

NO2, HNO3, NO2
-
 e NO3

-
) para que se torne assimilável pelos seres vivos (Almeida, 
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2007 apud. Galloway, 1996). A conversão de N2 a formas reativas de N, denominada 

fixação de N2, pode ocorrer em decorrência de descargas elétricas, atividades 

vulcânicas, fixação biologia (FBN) ou pela fixação industrial (processo Halber-Bosch) 

(Cordeiro, 2004). As duas primeiras formas de fixação possuem pouca importância do 

ponto de vista agronômico, por serem de difícil controle e aportarem quantidades 

relativamente pequenas de N ao solo, enquanto as duas últimas contribuem efetivamente 

para o aumento da produtividade das culturas (Almeida, 2007). 

A lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura 

orgânica e dá outras providências, define sistema orgânico de produção agropecuária 

como aquele que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos 

recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das 

comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a 

maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não 

renovável, empregando sempre que possível os métodos culturais, biológicos e 

mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a utilização de organismos 

geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de 

produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção 

do meio ambiente (Brasil, 2003). 

Fertilizantes orgânicos, tais como estercos, compostos e resíduos 

agroindustriais têm sido amplamente utilizados como fontes de N, mas são insuficientes 

para alicerçar e exponenciar a agricultura orgânica mundial (Almeida, 2008). Além 

disso, nem sempre estão disponíveis dentro ou próximo à unidade de produção, e são 

alvos de uma série de restrições técnicas em relação ao seu emprego em agricultura 

orgânica (MAPA, 1999; MAPA, 2005; FAO/WHO, 2001; IFOAM, 2005, IBD, 2006; 

Demeter, 2006). Nesse sentido, a FBN, mais especificamente, a adubação verde com 

leguminosas, assume relevância por possibilitar a redução da dependência externa de 

insumos, e aumentar o nível de autonomia do sistema quanto ao uso de N (Almeida, 

2007). 

Como toda hortaliça folhosa, a produtividade e qualidade de sua folhagem são 

fortemente influenciado pela adubação nitrogenada, que estimula o desenvolvimento 

vegetativo da planta, promovendo o maior ganho da massa fresca e área foliar (Almeida 

et al., 2008). A alface L. sativa e o coentro C. sativum são hortaliças consumidas 

exclusivamente in natura, possuindo por isto, alto valor agregado quando produzida 

sem o emprego de agrotóxicos (Kaneko, 2006). O cultivo orgânico desta hortaliça, além 
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de ecologicamente correto, costuma gerar um produto com melhores características 

organolépticas e de maior vida útil pós-colheita, em comparação aos sistemas 

convencionais (Almeida et al., 2008) 

Para testar sua viabilidade técnica na produção orgânica de hortaliças e os 

impactos dessa tecnologia sobre a produção de coentro C. sativum (var. Verdão) e 

alface L. sativa (grupo Crespa, cultivar Americana), conduzido sob manejo orgânico. 

Neste estudo, a adubação alternativa com (4) quatro fertilizantes de leguminosas: Inga 

cinnamomea (ingá), Erythrina fusca (mulungu), Entada polyphylla (gipoóca), Senna 

reticulata (mata-pasto), foi comparada com o solo de várzea (testemunha), objetivando 

avaliar o potencial de adição de biomassa foliar de leguminosas nativas no solo gley 

pouco húmico, empregados como adubos verdes, na produção de hortaliças folhosas. 

Nesse âmbito, busca selecionar as espécies de leguminosas que ocorrem naturalmente 

nas propriedades agrícolas no ambiente de várzea, com potencial para adubação verde e 

aumento da produção de hortaliças folhosas. 

 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1.Área de Estudo 

Em condições de campo o estudo foi conduzido na Estação Experimental de 

Hortaliças do Ariaú-Jandira (EEHAJ-INPA) do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia – INPA (coordenadas 3
0
25’S 60

0
24’W, altitude 19,76m) localizado no ramal 

do Caldeirão na Rodovia Manuel Urbano (AM-070), Km 30, município de Iranduba-

Am. 

Os estudos preliminares conduzidos no ambiente da várzea do rio Solimões 

identificaram a presença frequente de leguminosas nativas nas propriedades rurais, 

sendo selecionadas as seguintes espécies para avaliação de seu potencial de emprego 

como plantas para adubação verde: ingá-boi (Inga cinnamomea Benth.), mulungu 

(Erythrina fusca Lour.), gipoóca (Entada polyphylla Benth.), e mata-pasto (Senna 

reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby). As espécies de hortaliças selecionadas são: o 

coentro (Coriandrum sativum L., Apiaceae) e alface (Lactuca sativa L., Asteraceae) 
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2.2.Coleta e avaliaçção dos atributos químicos do solo 

As amostras de solo de várzea foram coletadas até 20 cm de profundidade nas 

margens do rio Solimões no município de Iranduba, AM. Com o auxilio de uma pá e 

enxada, em seguida destorroado para eliminar raízes e outros componentes indesejáveis 

(Figura 1). 

  

(a) (b) 

Figura 1 Coleta de solo Gley Pouco Húmico na Estação Experimental do Ariaú, 

Iranduba, AM. (a) Peneiramento do solo; (b) Preenchimento dos canteiros. 

Com fins de caracterizar a fertilidade de cada tratamento foi coletado uma 

amostra composta de solo para análise de sua composição química, determinando-se o 

pH em água, teores de Ca
2+

, Mg
2+

, P, K
+
, Fe

3+
, Zn

2+
 e Mn

2+
, bem como os níveis de Al

3+
 

presentes em cada mistura substrato e no solo puro, de acordo com o método da 

EMBRAPA (1997). As análises foram efetuadas no Laboratório Temático de Solos e 

Plantas – LTSP - do INPA, em Manaus, AM (Tabela 1). 

Tabela 1 Características iniciais de um solo Gley Pouco Húmico procedente da várzea 

do rio Solimões, coletado na profundidade de 10 cm, utilizado no 

preenchimento de três canteiros para produção de hortaliças folhosas, em 

Iranduba, AM. (n = 3) 
Amostras 

pH 

(H2O) 

Al
3+

 Ca
2+

 Mg
2+

 K
+
 P Fe

3+
 Zn

2+
 Mn

2+
 N C M.O

*1 

----------cmolc.Kg
-1

-------- ---------mg.Kg
-1

------------- ------g.Kg
-1

------- 

1 4,53 2,02 9,16 1,31 0,23 23,22 593 6,0 33,5 1,19 3,47 5,97 

2 4,56 2,08 8,86 1,87 0,22 25,03 555 6,1 36,1 1,16 3,31 5,69 

3 4,58 1,98 8,90 1,87 0,20 22,01 556 6,2 33,0 0,83 3,54 6,09 

Média 4,55 2,03 8,97 1,68 0,21 23,42 568 6,1 34,2 1,06 3,44 5,92 

*
1
 Matéria Orgânica 

Ca
2+

, Mg
2+

 e Al
3+

foram o extraídos com KCl 1N e o P, K
+
, Fe

3+
, Zn

2+
 e Mn

2+ 

foram extraídos com duplo ácido. Os cátions Ca
2+

, Mg
2+

 e K
+
 e os micronutrientes 

(Fe
3+

, Zn
2+

 e Mn
2+

) foram determinados por espectrofotômetro de absorção atômica. O 

P foi determinado por espectrofotometria utilizando o molibdato de amônio. O pH do 
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solo foi determinado em H2O na proporção solo: solução de 1:2,5 e a leitura das 

amostras foram realizadas no potenciômetro. O N total foi determinado após digestão 

sulfúrica seguida de uma destilação pelo método Kjeldahl. O C orgânico foi 

determinado pelo método Walkley-Black (EMBRAPA, 1997).  

A fertilidade do solo e das misturas substrato também será monitorada por 

ocasião da colheita das hortaliças, em cada tratamento, de acordo com os métodos 

descritos pela Embrapa (1997). 

2.3.  Preparo dos canteiros e dos fertilizantes orgânicos 

Foram construídos na Estação Experimental de Hortaliças do Ariaú-Jandira 

(EEHA) canteiros construídos com tábuas de tamanho de 1m x 10 m e 0,20m altura, 

compartimentado a cada 2 metros para abrigar cada uma das parcelas. Desse modo, 

cada parcela teve o tamanho de 1 x 2 m. Os canteiros foram  preenchidos com solo Gley 

Pouco Húmico e misturados com a biomassa foliar fresca das leguminosas selecionadas 

na proporção de 40 toneladas por hectare de matéria fresca triturada (Figura 2). 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2 Instalação de Experimento com adubação verde em hortaliças na Estação 

Experimental do Ariaú, Iranduba, AM. (a) Coleta de biomassa aérea; (b) 

Trituração; (c) Incorporação da biomassa trituradanos canteiros; e,(d) 

Condução do experimento. 
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Com a biomassa seca da parte aérea das leguminosas foi feita as determinações 

da concentração de nutrientes presentes nos tecidos, incluindo N, Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
 e P 

(Tabela 3).  Nas análises de Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
e P, será utilizada a metodologia da digestão 

nitro-perclórica. O N-total foi determinado por digestão sulfúrica, seguido de uma 

destilação pelo método de micro-Kjeldahl (Sarruge & Haag, 1974). 

Nos canteiros foram plantados sucessivamente: coentro (C. sativum L.) e 

Alface (L. sativa L.), todos no espaçamento 20 x 20 cm (Figura9). O Coentro (C. 

sativum L.) foi feita a semeadura direta e para alface (L. sativa L.) foi preparado 

sementeiras, constituídas por bandejas de isopor, compartimentadas, preenchidas com 

vermiculita. Em cada célula somente uma planta foi mantida. Ao atingir a altura 

adequada de transplantio essas serão transferidas para os canteiros obedecendo ao 

espaçamento de 20 x 20 cm entre plantas, totalizando 50 plantas por parcela. 

Para a produção das hortaliças foi avaliado o número de folhas para a alface e 

de hastes para o coentro, peso da parte aérea fresca e seca (g), peso das raízes secas (g) e 

altura total (cm) de 10 plantas úteis por repetição, amostrando-se plantas desenvolvidas 

no centro da parcela, descontando as plantas de bordadura. A secagem foi praticada em 

estufa a 65ºC por 72h. Com os dados da biomassa seca das hortaliças foi avaliada a 

concentração do (N) nitrogênio presente, obedecendo à mesma metodologia adotada 

para a determinação efetuada na biomassa das leguminosas. Com os valores obtidos da 

produção de hortaliças será efetuada uma estimativa de produção por área em resposta 

ao emprego da adubação verde, evidenciando a melhor resposta dentre as espécies 

testadas. 

2.4  Delineamento experimental 

Foi feito um sorteio para definir a sequência de tratamentos nos canteiros, e 

estes por sua vez, foram preenchidos com o substrato definido, e mantidos sob descanso 

por um período de 15 dias antecedendo o primeiro plantio.  

O delineamento experimental empregado foi o de blocos casualizados 

constituídos por (5)cinco tratamentos e (3) três repetições de (10) dez plantas. As 

comparações entre médias foram efetuadas pelo Teste de Tukey, empregando-se o 

programa estatístico Estat (Versão 2.0). Os dados da contagem do número de folhas, 

para efeito de análise foram transformados para √x+0,01 (Centeno, 1990). Para os dados 

em porcentagem, para efeito de análise foram também transformados para arco-seno 

√x+0,01. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Solo Gley Pouco Húmico após 120 dias de incorporação da adubação verde 

O solo estudado (Tabela2) apresentou alta fertilidade. Os valores 4,92 a 5,97 

encontrados para pH estão de acordo com outros trabalhos conduzidos em área de 

várzea, corroborando um ph moderadamente ácido (Guimarães et al., 2013). Os teores 

de Ca
2+

e Mg
2+

 encontrados situaram-se acima do nível considerado alto (>4,0>1,50 

cmolc kg
-1

 respectivamente) (Moreira et al., 2005). Em relação ao K
+
o teor encontra-se 

no nível considerado médio (0,1-0,3 cmolc kg
-1

) e para o fósforo é considerado 

extremamente elevado (>12 mg kg
-1

 ), enquanto que o teor de Al
3+

 é considerado alto (< 

0,82) (Fajardo et al., 2009). 

Com relação aos micronutrientes Zn
2+

, Fe
3+

 e Mn
2+

 o Gley solo estudado 

apresentou teores muito acima do nível considerado alto (Fajardo et al., 2009). 

Considerando teores de Zn
2+

 acima de 1,5 como satisfatórios, nos solos de várzea 

amostrados, às concentrações desses nutrientes foi de 8,45 a 15,92 mg kg
-1

, e, para Fe
3+

 

e Mn
2+

variaram de 489,5 a 56,12 mg kg
-1

, respectivamente.  

A Tabela 2 mostra que nessa região os valores agronômicos para nitrogênio(N) 

é médio, para matéria orgânica do solo (MOS) muito baixo,corroborando assim outros 

autores que estudaram esse tipo de solos, variando respectivamente de 1,05 a 2,29g kg
-
1 

para N e 15,30 a 32,75g kg
-1

 para M.O. (Alfaia & Souza, 2002; Fajardo et al., 2009, ). 

Na camada superficial de 0-10 cm de profundidade os teores de C foram considerados 

baixo (Soares, 2009). O teor de MOS é originária da decomposição de plantas, animais 

e microrganismos, sendo as plantas as principais fontes de matéria orgânica. O teor de 

MOS de um ambiente é resultante de um balanço entre as taxas de adição e de perdas, é 

necessária a adoção de práticas agrícolas que ocasione o mínimo de perdas de matéria 

orgânica, pois a sua presença é essencial para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas 

(id. ibidi.) 
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Tabela 2 Características químicas do solo Gley Pouco Húmico procedente da várzea do rio Solimões, ao final de 120 dias após a incorporação de 

biomassa vegetal de leguminosas nativas, empregadas como adubo-verde no município de Iranduba, AM.*1(n = 4) 

. 

 

 

Amostras 
pH 

(H2O) 

Al
3+

 Ca
2+

 Mg
2+

 K
+
 P Fe

3+
 Zn

2+
 Mn

2+
 N C M.O

*1 

----------cmolc.Kg
-1

-------- ---------mg.Kg
-1

------------- ------g.Kg
-1

------- 

Média 4,55 2,03 8,97 1,68 0,21 23,42 568 6,1 34,2 1,06 3,44 5,92 
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O pH é uma das propriedades químicas mais importantes do solo, uma vez que 

afeta a solubilidade de muitos dos nutrientes essenciais para as plantas e também de 

substâncias tóxicas (Soares, 2007). Foi observado um efeito positivo da adubação verde 

com fertilizantes de leguminosas no P disponível, podendo ser uma estratégia de manejo 

em outras classes de solos da Amazônia, visto que, há evidências de que nesses tipos de 

solos ocorre uma escassez desses nutrientes (Alfaia & Souza, 2002). Os teores de N 

foram maiores nos blocos com fertilizantes de leguminosas, isso se deve a maior 

presença de MOS, porém não houve uma correlação entre os teores de C e os teores de 

N, isto se deve a qualidade do fertilizante de leguminosas incorporado aos blocos. 

 

3.2.Teores de nutrientes foliar nas leguminosas nativas utilizadas como adubo 

verde 

As concentrações de nutrientes encontrados na biomassa foliar das 

leguminosas estudadas são bastante homogêneas. Com exceção da concentração de N 

onde a Inga apresentou o menor valor e para o N e o maior valor observado foi do mata-

pasto. (Tabela 3). 

 

Tabela 3 Concentração de nutrientes determinados na biomassa foliar da parte aérea de 

quatro espécies de leguminosas nativas do ambiente da várzea do rio 

Solimões, em Iranduba, AM. (n = 3)*
1
*

2 
 

*
1 

– Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem significativamente entre si no nível 

de 5 ou 1 % de probabilidade pelo teste de Tuckey (p<0,05; p<0,01); ns – não significativo. 

*
2
 Ingá (Inga cinnamomea), mulungu (Erythrina fusca), gipoóca (Entada polyphylla) e mata-pasto 

(Senna reticulata). 

 

Um trabalho que avaliou o tempo de decomposição da Senna uniflora (mata-

pasto) e sua influência na produção do Coentro em Mossoró, RN, apresentou teores de 

nutrientes inferiores aos das espécies de várzea 2,3% de N; 1,0% K e 0,2% P (Linhares 

et al., 2010) com produção de fitomassa seca de 4,0 t ha
-1

.  

 

Nome 

popular 

N K
+ 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

P Fe
3+ 

Zn
2+ 

Mn
2+

 

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

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

----------------- 
Ingá 16,77 c 12,31 b 17,47 b 2,40 a 153 b 269,0 a 19,5 b 437 a 

Mulungu 23,00 bc 5,98 b 21,63 ab 2,28 a 121 b 227,7 a 9,6 c 224 b 

Gipóoca 34,31 a 26,85 a 23,94 a 3,21 a 224 ab 327,3 a 19,2 b 167 b 

Mata-pasto 34,04 ab 28,09 a 21,04 ab 3,03 a 469 a 188,5 a 33,8 a 41 c 

Teste F 16,47** 58,86** 7,15* 0,24ns 7,65* 2,28ns 106,09** 146,02** 
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3.3.Produção do Coentro 

 

Foi observada diferença estatística (p<0,01) com incremento na variável altura 

de 26,3 cm para o mulungu, igualmente para o numero de haste de 3,6 por planta
-1

 para 

o mulungu que não diferiu do ingá (p<0,01). Para o mata-pasto uma média de 2,8 hastes 

e 17,60 cm de altura por planta
-1

, enquanto que Linhares et al.,(2012) utilizando a 

mesma espécie observou um comportamento de 11 hastes e de 16,1 cm na altura por 

planta
-1

. 

  

Figura 3 Efeito da incorporação da biomassa foliar fresca de leguminosas nativas em 

solo Gley Pouco Húmico na produção de coentro (Coriandrum sativum), em 

canteiros no chão, em Iranduba, AM. (a) Altura, (b) Número de hastes. (n = 

10) 

É possível que ao parcelar a adubação com fitomassa fresca se possa alcançar melhores 

resultados para as espécies de mata-pasto (S. reticulata) e gipoóca (E. polyphylla), visto 

que, no presente experimento a incorporação de 40 ton./ha
-1

 se deu somente no tempo 

inicial do experimento. 

Algumas leguminosas têm sido muito aproveitadas na produção agrícola 

e são plantas preferenciais para adubação verde pela alta concentração de nitrogênio de 

sua parte aérea, especialmente das folhas (PONTES, 2009; ROCHA, 2009) 

Com a adição de mulungu foi atingido o rendimento de massa fresca de 12,38g 

parcela
-1 

e para a massa seca de 1,80 g parcela
-1 

diferindo estatisticamente das demais 

espécies (p<0,01). Para a biomassa das raízes secas entre o mulungu e a ingá. 
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Em função dos diferentes tipos de decomposição do mata pasto em cobertura 

na cultura do coentro, Linhares et al., (2010) observou rendimento inferior de massa 

fresca de 11,5 (g parcela
-
¹) e superior de massa seca 6,9 g parcela

-
¹.  
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(c) 

Figura 4 Efeito da incorporação da biomassa foliar fresca de leguminosas nativas em 

solo GleyPouco Húmico na produção de coentro (Coriandrum sativum), em 

canteiros no chão, em Iranduba, AM. (a) Biomassa da parte aérea fresca, (b) 

Biomassa da parte aérea seca, (c) (n = 10) 

 

3.4 Produção do alface 

As variáveis indicou diferença significativa (p<0,01) para altura e numero de 

folhas (Figura 5). Para a região de várzea nas condições de campo o cultivo do alface se 

observou plantas com um lento desenvolvimento após atingir 40 dias após a 

semeadura., amazônica o ideal seria termos massa fresca maiores que 30 g/planta para 

se atingir um padrão comercial para a alface (L.sativa) (MOTA et al., 2009). 

  
(a) (b) 

Figura 5 Efeito da incorporação da biomassa foliar fresca de leguminosas nativas em 

solo GleyPouco Húmico na produção de alface (Lactuca sativa), em canteiros 

no chão, em Iranduba, AM. (a) Altura, (b) Número de folhas. (n =10) 
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Na região de Manacapuru-AM, o uso de leguminosas como fonte de nitrogênio 

no cultivo da alface apresentou resultados superiores para peso fresco, altura e numero 

de folhas em média de 28,08 g planta
-1

, 30 cm, 3,04 unidades por planta 
-1

(Mota et al., 

2009).No entanto, resultados mais expressivos foram encontrados na produção de 

diferentes cultivares de alface sob manejo agroecológico para massa fresca, numero de 

folhas de em média 73,94 g planta
-1

 e 14 unidades planta
-1 

respectivamente sob efeito da 

adubação verde na forma de pré-cultivo (Coelho et al., 2011). 

Os resultados mostraram que em relação à testemunha os tratamentos com as 

leguminosas aumentaram a produção de alface, destacando-se a incorporação com 

mulungu e ingá que produziram alface com maior biomassa e de maior valor comercial 

(Figura 6). Os tratamentos com as leguminosas aumentaram a produção de alface, 

evidenciando o efeito benéfico da adubação orgânica, principalmente com a 

incorporação com mulungu e Ingá. 
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(b) 

 
(c) 

Figura 6 Efeito da incorporação da biomassa foliar fresca de leguminosas nativas em 

solo GleyPouco Húmico na produção da alface (Lactuca sativa), em canteiros 

no chão,em Iranduba, AM. (a) Biomassa da parte aérea fresca, (b) Biomassa da 

parte aérea seca, (c) Biomassa das raízes seca (n = 10) 

Todas as características avaliadas proporcionadas pela manutenção da 

biomassa das leguminosas incorporadas ao solo em pré-cultivo estão acima da média 

obtida pela observada no solo testemunha, ou seja, no manejo alternativo. Essa 

diferença pode ser, em parte, atribuída ao fato de que a incorporação da fitomassa de 

leguminosas, como a mulungu e ingá, podem estar relacionados com as características 

químicas das leguminosas estudadas  

Em adendo, a maior quantidade de nutrientes ciclados pelos adubos verdes e a 

sincronização entre liberação de nutrientes pelo adubo verde moído e incorporado, e a 

absorção pela alface, representariam aspectos fundamentais para o efeito positivo do 

pré-cultivo, verificado no experimento, esse comportamento seria semelhante ao 

observado por Almeida et al., (2008). 
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Além disso, ocorre a importância de pesquisas sobre a relação C/N dos adubos 

verdes, aliada à ocorrência de elevadas temperaturas, ao teor adequado de umidade do 

solo e à sua textura que pode favorecer uma rápida mineralização dos resíduos 

orgânicos deixados em cobertura, conforme já foi observado também por Silva & 

Souza. (2013). Isto pode, por exemplo, explicar o maior desenvolvimento da alface 

quando submetida ao efeito de um dos adubos verdes utilizados na pesquisa, portanto, 

sendo facilmente entendida a similaridade da massa fresca por planta e 

consequentemente produtividade obtida pelos tratamentos em que se utilizou adubos 

verdes na forma de pré-cultivo por Mota et al., (2009). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os fertilizantes de leguminosas moídos ou pulverizados apresentam grande 

potencial para a produção orgânica de hortaliças. 

O fertilizante de leguminosas que teve maior rendimento tanto na produção do 

coentro C. sativum como na produção do alface L. sativa foi o mulungu E. fusca. 

A biomassa foliar contribui com o acréscimo da matéria orgânica e 

consequentemente com a disponibilidade de nutrientes.. A incorporação da biomassa 

foliar de leguminosas diminui a acidez potencia, e a leguminosa que contribuiu cl dos 

solos amazônicos. Há indícios de que as maiores taxas de N mineral advém da 

biomamassa fresca de leguminosas com destaque as espécies Erythrina fusca, Inga 

cinnamomea e Senna reticulatae Entada polyphylla apontado-a como importante 

fornecedora de nitrogênio nesse solo. 

Todos os fertilizantes de leguminosas apontaram ótimos teores de nutrientes 

em sua fitomassa, podendo ser usada como uma estratégia no manejo dos 

agroecossistemas. 
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Capitulo II - Efeito da mineralização da fitomassa de leguminosas nativas em 

um solo Gley Pouco Húmico 
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RESUMO 

A estimulação de mineralização da materia organica do solo (SOM) , com o nome de 

"efeito priming " resulta de um aumento na atividade microbiana em geral , devido à 

maior disponibilidade de energia e nutrientes liberado da materia organica fresca 

(FOM). Qualquer aumento nas populações devido a uma maior disponibilidade de 

energia proveniente de entrada da FOM ao solo, deve acelerar a mineralização (SOM). 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a mineralização do N e liberação de 

nutrientes provenientes da incorporação de leguminosas em amostras de solo de várzea 

do médio Amazonas, classificado como Gleissolo em condições controladas. 

Utilizaram-se cinco tratamentos, sendo um controle (solo) e quatro espécies de 

leguminosas: Inga cinnamomea, Erythrina fusca, Entada polyphylla, Senna reticulata. 

por um periodo de 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado com quatro repetições e cinco tratamentos, as comparações 

entre as médias dos tratamentos foram feitas pelo teste de Tukey. Em cada período de 

incubação foi determinado o N mineral e aos 90 dias de incubação foram também 

determinas outras características químicas (pH, Al
3+

, Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, P, N total e C 

orgânico). Os resultados mostraram que houve uma predominância da forma amoniacal 

até os 15 dias de incubação e a partir dos 30 dias passa a ser a forma nítrica. Os maiores 

taxas de N mineral foram obtidos com a incorporação da Senna reticulata. O solo 

avaliado , reduziu a acidez, neutralizou a toxidez de alumínio 

mailto:tiagocatique@gmail.com
mailto:souzalag@inpa.gov.br
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The stimulation of SOM mineralization, named the ‘priming effect’to result from an 

increase in overall microbial activity due to the higher availability of energy and 

nutrients released from fresh organi matter (FOM). Any increase in these populations 

due to a greater availability of energy originating from input of (FOM) to soil, should 

accelerate (SOM) mineralization leading to the priming effect. Some studies have 

shown that nitrogen (N) is a major limiting nutrients for agricultural production in 

lowland soils of the Amazon and the provision of this could be done through 

atmospheric nitrogen fixation of leguminosae. The present work was to study the N 

mineralization and nutrient release from the incorporation of leguminosae in samples of 

a Haplic the central Amazon basin under controlled conditions. Were used five 

treatments, and a control (soil) and four species of leguminosae: Inga cinnamomea, 

Erytrhrina fusca, Entada polyphylla, Senna reticulata. An amount equivalent to 10 t.ha-

1 of plant material was incorporated into 200 g of soil was incubated at romm 

temperature and maintained at 80% of field capacity, for a period of 0, 15, 30, 45, 60, 

75 and 90 days. A completely randomized design with four replications and five 

treatments, comparisons between treatment means were made by Tukey test at 5% 

propabilidade. In each period of incubation was determined mineral N and 90 days of 

incubation were also certain other characteristics (pH, Al
3+

, Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, P, N and 

organic C). The results showed that there was a predominance of the ammonia until the 

15 days of incubation and from 30 days becomes the nitrate form. The soil evaluated, 

reduced the acidity and neutralized the toxicity of aluminum 

Key-words: Agroecology; Legume fertilizers, Mineral N, Haplic soils 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O homem tem a capacidade de interferir em praticamente todos os ciclos do 

sistema de produção agrícola através de técnicas modernas (Gliessman, 2001). A 

introdução de leguminosas lenhosas fixadoras de nitrogênio (N2) nos sistemas de cultivo 

para fins de adubação verde pode ser uma alternativa viável e sustentável para 

suprimento de N nos solos (Schwendener, 2007; Pontes, 2009; Rocha, 2009). No Brasil, 

pouca atenção tem sido dada as pesquisas dos processos de transformação do nitrogênio 

nos solos (Piccolo, 1989). Além disso, o “priming effect” (PE) resultante da 

complexação do nitrogênio mineralizado pela biomassa microbiana do solo em resposta 

a entrada e aumento de matéria orgânica fresca merecem destaque, pois essa etapa de 

imobilização temporária de N- NH4
+
 e N-NO3

-
 para os cultivos é mediada pela dinâmica 

da população microbiana do solo, que funciona por pulsos regulados pelo aporte de 

entrada de novos substratos. A disponibilidade de nitrogênio para os cultivos é, portanto 

condicionada pelos processos de mineralização do nitrogênio no solo através dos 

microrganismos (Fontaine et al., 2003). 

Assim, o efeito priming nada mais é que uma sequência de processos naturais 

na rizosfera que é induzida por impulsos contínuos após as entradas de matéria organica 

nos solos, onde a população microbiana especializa cresce rapidamente só para 

decompor a matéria orgânica fresca (Kuzyakov, 2010). Acredita-se geralmente que a 

baixa qualidade da matéria orgânica limita a quantidade de energia disponível para os 

microrganismos do solo, e por sua vez, as taxas de mineralização da matéria orgânica 

(Fontaine et al., 2003). 

A mineralização do nitrogênio é definida como uma sequencia de etapas de 

transformação biológica por microrganismos que transformam o N orgânico em N 

inorgânico, principalmente nitrato (N-NO3
-
) e amônio (N-NH4

+
) e vice-versa (Rodrigues 

Filha, 2009). Essa sequencia de modificações onde um elemento compõe em um dado 

momento uma molécula orgânica viva ou morta e em seguida torna-se outra vez um 
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mineral inerte é definida como ciclo biogeoquímico e ocorre com todos os elementos 

químicos que constroem estruturas orgânicas. 

As plantas normalmente absorvem N na forma de amônio (N-NH4
+
) e nitrato 

(N-NO3
-
), preferencialmente na forma de N-NO3

-
. As plantas que absorvem N-NO3

-
 

utilizam a enzima nitrato redutase para transformá-lo na forma reduzida que compõe as 

moléculas orgânicas. A disponibilidade dessas duas formas de N mineral no solo 

depende de parâmetros físico-químicos e biológicos que regulam o processo de 

amonificação e nitrificação (Alfaia et al., 2013). Os estudos sobre mineralização de 

fertilizantes nitrogenados em três diferentes classes de solo da Amazônia Central na 

aplicação de ureia pode induzir um aumento no pH, o qual favorece a atividade das 

bactérias nitrificadoras aumentando a eficiência dessa forma de fertilizante em solos 

ácidos (Alfaia, 1997a). As perdas de nitrogênio se dão principalmente pela remoção das 

culturas, erosão, volatilização, desnitrificação e lixiviação (Primavesi, 2002) e sua 

disponibilidade é condicionada pelos estoques de matéria orgânica do solo. No solo, 

ocorrem consideráveis entradas e saídas de nitrogênio principalmente regidas por 

sucessivas reações de natureza bioquímica ou físico-químicas (Piccolo, 1989). Por outro 

lado, a predominância de íon N-NO3
-
, observado nos solos de várzea, pode estar 

relacionado às características químicas e mineralógicas destes solos, tais como pH, alta 

capacidade catiônica, presença de argila 2:1 (principalmente montmorilonita), as quais 

podem favorecer a presença de bactérias nitrificadoras nessas condições (Alfaia et al., 

2013) 

O amônio durante muito tempo foi utilizado como um indicador na 

quantificação de taxas de mineralização, porém os resultados eram de difícil 

interpretação (Piccolo, 1989). O procedimento mais esclarecedor é a determinação de 

todas as formas de nitrogênio mineral, estudando a mineralização como um todo, o que 

talvez justifique os poucos trabalhos específicos sobre as etapas de amonificação 

(Piccolo, 1989). Deve-se levar em consideração na interpretação dos resultados o 

processo reverso da mineralização que é a imobilização (Alfaia, 2006). Os processos de 

lixiviação e desnitrificação também têm grande importância no controle da quantidade 

de N mineral presente no solo (Alfaia, 1997a). As dificuldades encontradas em estudos 

das transformações de nitrogênio no solo podem ser solucionadas pelo uso de 

metodologia isotópica com compostos marcados com 
15

N (Alfaia, 1997b). 

O Amônio disponível no solo pode ser: (a) adsorvido pelos minerais de argila 

passando a fazer parte do complexo de troca do solo (b) adsorvido por vegetais 
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superiores, que na sua maioria tem a capacidade de absorver esta forma de nitrogênio; 

(c) adsorvido em quantidades razoáveis por próprios amonificadores ou por outros 

microrganismos capazes de utilizá-lo; (d) fixado no solo pela sua inclusão entre as 

lâminas dos minerais de argila 2:1, tornando-se indisponível para as plantas– mas esse 

processo é pouco significativo; (e) oxidado a nitrato por certas espécies de bactérias 

quimiolitotróficas que o utilizam como fonte de energia, iniciando assim o processo de 

nitrificação (Piccolo, 1989), o que é indispensável para o fornecimento de N para os 

cultivos agrícolas. 

A despeito da baixa disponibilidade de estudos específicos conduzidos com 

espécies utilizadas em práticas de adubação verde, algumas pesquisas já foram 

desenvolvidas com leguminosas nativas da Amazônia. Em um ensaio em casa de 

vegetação para avaliar a mineralização do N de leguminosas do ambiente de várzea, 

Rodrigues Filha (2009) mostrou que a Erythrina fusca (Lour.) apresentou a maior taxa 

de mineralização, comparada a outras espécies também pesquisadas. A liberação de N 

provenientes de leguminosas incorporadas em solo de várzea demonstrou a taxa de 

incremento de N-NH4
+
(Amônio) e N-NH3

-
(nitrato) em função do tempo de incubação e 

este processo inicia imediatamente após o aporte de matéria orgânica fresca ao solo. No 

tempo 0, (solo inicial) houve predominância de amônio (NH4
+
) até os 15 dias de 

incubação, a partir dos 30 dias de incubação há uma queda no processo de 

mineralização na forma de N-NH4
+
 e aumento na concentração de N-NO3

-
. Com relação 

ao íon N-NO3
-
 ocorreu aos 15 dias predominância do processo de imobilização, 

atribuído ao “priming effect”, ocorrendo a partir dos 45 dias incrementos na 

mineralização de N-NO3
-
. Aos 60 dias ocorreu incremento significativo na concentração 

N-NO3
-
. Utilizando leguminosas como fertilizantes, Mota et al., (2009) também 

demonstrou que houve uma predominância da forma amoniacal até os 15 dias de 

incubação e a partir dos 30 dias passa a ser a forma nítrica. 

A nitrificação é definida como a oxidação de amônio a nitrato mediado por 

organismos quimiorganotróficos (Piccolo, 1989). Este processo ocorre em duas etapas: 

Nitrificação que é a transformação de amônio a nitrito, efetuada por bactérias 

Nitrosomonas spp., e, a Nitratação, que é a transformação de nitrito a nitrato, mediada 

por Nitrobacter ssp. (Freitas, 2008). Os principais fatores que favorecem a nitrificação 

em solos são: a aeração, temperatura, umidade, calagem, relação C/N (Primavesi, 2002). 

O nitrato disponível no solo poderá ser (a) absorvido pelas plantas; (b) perdido por 

desnitrificação, em condições de baixa concentração de oxigênio e temperaturas 
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elevadas; (c) lixiviado ao ser repelido dos pontos de troca pela predominância de cargas 

negativas em solos ácidos; (d) imobilizado por microrganismos (Piccolo, 1989). 

Em solo de várzea alta da Bacia Amazônica, classificado como Gleissolo com 

pH 6,4, Alfaia (1997a) as maiores taxas de nitrificação com incorporação de material 

vegetal de caupi (Vigna unguiculata), ocorreu apenas a partir de 60 dias de incubação. 

As características químicas do solo pesquisado, com pH menos ácido, altos teores de 

bases trocáveis e baixa concentração de Al
3+

, podem ter influenciado as taxas de 

nitrificação observadas nesses solos. Por outro lado, no manejo do N em terra firme, 

Alfaia et al., (2013), observaram que a disponibilidade do N mineral no solo depende de 

parâmetros físico-químicos e biológicos que regulam o processo de amonificação e 

nitrificação. 

A relação C/N dos resíduos orgânicos adicionados aos solos é de fundamental 

importância no controle da quantidade de nitrogênio mineral disponível para as plantas. 

Resíduos com alta relação C/N direcionam a uma imobilização do nitrogênio 

disponível, o qual é decomposto pelos microrganismos (Silva & Souza, 2013). 

Geralmente, a relação C/N que favorece a mineralização situa-se em torno de 20 dias 

nos solos de clima temperado. Na prática agrícola, deve se evitar a adição de resíduos 

vegetais com alta relação C/N a um solo, por ocasião do plantio, evidenciando a 

importância de se promover uma pulverização desse material, mas também a qualidade 

e os teores de lignina e polifenóis presentes já que estes compostos secundários inibem a 

atividade microbiana (Alfaia et al.,2013; Ribeiro & Muraoka, 2013; Silva & Souza, 

2013). A imobilização que certamente ocorrerá, poderá causar deficiências de 

nitrogênio na cultura implantada, caso não se adicione nitrogênio mineral no solo 

(Piccolo, 1989). Uma alternativa para reduzir as deficiências de N nos solos da 

Amazônia é o uso de leguminosas que fixam N atmosférico, como planta de cobertura 

e/ou adubo (Silva & Souza, 2013).  

A Desnitrificação é um processo de respiração anaeróbia realizada por 

microrganismos capazes de utilizar nitrato ou nitrito como aceptores finais de elétrons 

em lugar de oxigênio (Piccolo, 1989). É um processo de redução bioquímica do nitrato 

ou nitrito a formas gasosas de nitrogênio, principalmente N2 e N2O. A sequência de 

reações é indicada abaixo: 

2 NO3
-
 2 NO2

-
  2 NO  N2O  N2  (1) 

As perdas de nitrogênio por desnitrificação são estimuladas por má aeração, 

drenagem deficiente, presença de quantidades excessivas de nitrato, ou de fatores que 
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favoreçam condições redutoras no solo (Piccolo, 1989). Os microrganismos envolvidos 

neste processo são bactérias anaeróbicas que são capazes de utilizar formas oxidadas de 

nitrogênio como aceptores finais na respiração, que são definidos como microrganismos 

anaeróbios facultativos (Piccolo, 1989). 

Existem as perdas resultantes da reação química de nitrito, produzido por 

desnitrificadores e ou nitrificadores, com certos compostos do solo a qual é conhecida 

por quimiodesnitrificação. Este processo é estritamente químico e não depende de 

condições de anaerobiose do solo. Como por exemplo, pode-se citar a seguinte reação: 

2HNO2 + CO (NH2)2  CO2 + 3H2O + 2 N2  (2) 

Nitrito Ureia 

Outro processo de perda de nitrogênio do solo é a volatilização da amônia, que 

é mediada por fatores físicos, especialmente, como já mencionados, o aumento de 

temperatura. Tal fenômeno resultou na recomendação de que para melhor eficiência de 

aproveitamento de fertilizantes nitrogenados estes devem ser incorporados ao solo, já 

que, aplicados a lanço volatilizam. 

As pesquisas mais recentes conduzidas no ambiente de várzea da Amazônia 

têm, estrategicamente, priorizado o aproveitamento dos recursos de agrobiodiversidade 

presentes no ambiente agrícola. Especialmente em práticas de adubação verde o manejo 

de plantas nativas ainda demanda estudos mais aprofundados. Este trabalho objetiva 

avaliar a dinâmica da mineralização do nitrogênio da biomassa foliar de quatro 

leguminosas do ambiente da várzea, que apresentam potencial para adubação verde nos 

agrossistemas, incorporadas em um Gleissolo da Amazônia. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1.Área de estudo 

Um experimento de mineralização de nitrogênio em solo de várzea foi 

conduzido no segundo semestre de 2013 por um período de cinco meses. As amostras 

de solo e o material vegetal das leguminosas utilizadas foram provenientes da Estação 

Experimental do Ariau do INPA, na Rodovia Manoel Urbano (AM-070), Km 30, ramal 

do Caldeirão, localidade do Jandira (3º 25’ S; 60º 24’ W, altitude 19,76 m), município 

de Iranduba, AM. 
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As leguminosas nativas dos ambientes agrícolas locais (Figura 1), selecionadas 

para a pesquisa foram: 

    

(a) (b) (c) (d) 

Figura 1 Aspecto da planta adulta de leguminosas nativas do ambiente da várzea do rio 

Solimões, Iranduba, AM. (a) Ingá (Inga cinnamomea); (b) Mulungu 

(Erythrina fusca); (c) Gipoóca (Entada polyphylla); (d) Mata-pasto (Senna 

reticulata). 

 

1. Gipoóca – Entada polyphylla. Benth. (Fabaceae, Mimosoideae). Cipó de 

crescimento rápido, do tipo trepador, lenhoso, sem espinhos, com gavinhas, frequente 

na borda da mata. 

2. Ingá – Inga cinnamomea Benth. (Fabaceae, Mimosoideae). Árvore 

perenifólia, com copa densa, 8-10 m, algumas vezes cultivada em pomares domésticos, 

manejada como planta frutífera. Também usada como forragem e cobertura do solo. 

3. Mata-pasto – Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby. (Fabaceae, 

Caesalpinioideae). Arvoreta ou arbusto com até 4 m de altura, abundante em toda a 

calha do rio Solimões onde cresce em populações densas nas áreas abertas e 

perturbadas. 

4. Mulungu – Erythrina fusca Lour. (Fabaceae, Faboideae). Árvore perenifólia, 

frequente nas margens do rio Solimões, geralmente mantida como árvore de sombra. 

Alcança 12-15 m de altura com copa densa. 

O solo foi coletado na Estação Experimental do Ariau na camada de 0-20 cm 

de profundidade. As amostras de solos foram secas ao ar, destorroadas e peneiradas 

(malha de 2 mm), para obtenção de terra fina seca ao ar (TFSA). Com fins de 

caracterizar a fertilidade inicial do solo, uma amostra composta foi separada para a 

análise de sua composição química, determinando-se o pH em água, teores de Ca
2+

, 
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Mg
2+

, P, K
+
, Fe

3+
, Zn

2+
 e Mn

2+
, bem como os níveis de Al

3+
, de acordo com o método 

da EMBRAPA (1997). O N total foi determinado após digestão sulfúrica seguida de 

uma destilação pelo método Kjeldahl. O C orgânico foi determinado pelo método 

Walkey-Black (EMBRAPA, 1997). As análises foram efetuadas no Laboratório 

Temático de Solos e Plantas – LTSP - do INPA, em Manaus, AM. O pH do solo foi 

determinado em H2O na proporção solo:solução de 1:2,5. Ca
2+

, Mg
2+

 e Al
3+ 

foram o 

extraídos com KCl 1N e o P, K
+
, Fe

3+
, Zn

2+
 e Mn

2+
foram extraídos com duplo ácido. Os 

cátions Ca
2+

, Mg
2+

 e K
+
 e os micronutrientes (Fe

3+
, Zn

2+
 e Mn

2+
) foram determinados 

por espectrofotômetro de absorção atômica. O P foi determinado por espectrofotometria 

utilizando o molibdato de amônio (Tabela 1). 

Na obtenção de folhas das quatro espécies de leguminosas selecionadas a 

biomassa coletada correspondeu ao terço médio da planta, proveniente de matrizes que 

cresciam espontaneamente em populações estabelecidas na área do Jandira. 

Antecedendo a definição dos tratamentos foi determinada a constituição química de 

cada espécie. Para tanto, a biomassa verde (galhos finos e folhas) obtida foi triturada, 

seca em estufa a 60ºC e, em seguida foram analisados os seguintes nutrientes: N, Ca
2+

, 

Mg
2+

, K
+
, P, Fe

3+
, Zn

2+
 e Mn

2+
 . ).  Nas análises de Ca

2+
, Mg

2+
, K

+
e P, será utilizada a 

metodologia da digestão nitro-perclórica. (Sarruge & Haag, 1974). Ca
2+

, Mg
2+

 foram o 

extraídos com KCl 1N e o P, K
+
, Fe

3+
, Zn

2+
 e Mn

2+
foram extraídos com duplo ácido. Os 

cátions Ca
2+

, Mg
2+

 e K
+
 e os micronutrientes (Fe

3+
, Zn

2+
 e Mn

2+
) foram determinados 

por espectrofotômetro de absorção atômica. O P foi determinado por espectrofotometria 

utilizando o molibdato de amônio. 

Para comparação da concentração de nutrientes na biomassa foliar das espécies 

foi empregado o delineamento experimental inteiramente casualisado, constituído por 

quatro tratamentos (espécies) e três repetições. O modelo de Tukey foi adotado para 

comparação das médias. 
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Tabela 1 Características químicas iniciais de um Gleissolo Pouco Húmico proveniente da várzea do rio Solimões, Iranduba, AM.(n=4) 

pH 

(H2O) 

Al
3+

 Ca
2+

 Mg
2+

 K
+
 P Fe

3+
 Zn

2+
 Mn

2+
 N C M.O.

*1
 

----------------cmolcKg
-1

--------------------- ------------mg Kg
-1

----------------- ---------------------g Kg
-1

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

4,53 2,04 9,22 1,81 0,22 23,82 571 6,2 34,7 1,05 3,37 5,81 

*
1
 M.O. – Matéria orgânica 
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2.2.Transformações do nitrogênio proveniente da biomassa foliar de quatro 

leguminosas nativas em solo Gley Pouco Húmico 

A dinâmica da mineralização do N e características químicas do solo 

submetido a incorporação da biomassa de quatro leguminosas nativas (Entada 

polyphylla, Erythrina fusca, Inga cinnamomea e Senna reticulata), foram realizadas em 

temperatura ambiente. O ensaio foi instalado em um galpão aberto com cobertura de 

telhas de barro, da Coordenação de Pesquisas em Sociedade Ambiente e Saúde – 

CSAS-INPA, localizada no Campus do INPA V-8, em Manaus-AM. 

O recipiente empregado foi copo plástico com capacidade 200 g de solo. Para o 

experimento foi utilizado folhas frescas das espécies selecionadas, trituradas em moinho 

Willey, incorporadas ao solo na quantidade equivalente a 40 t ha
-1

 (8 g de material 

vegetal fresco por copo). Os seguintes tratamentos foram definidos: 

1 – Testemunha (Solo sem aporte de biomassa vegetal). 

2 – Gleissolo + biomassa fresca de Inga cinnamomea. 

3 – Gleissolo + biomassa fresca de Erythrina fusca. 

4 – Gleissolo + biomassa fresca de Entada polyphylla.  

5 – Gleissolo + biomassa fresca de Senna reticulata.  

O delineamento experimental empregado foi o inteiramente casualizado com 

cinco tratamentos e quatro repetições. Durante o decorrer do ensaio foi praticada 

regularmente a casualização dos recipientes.  

Durante o período de incubação a umidade do solo foi mantida a 80 % da sua 

capacidade de campo. A dinâmica das transformações de nitrogênio foi monitorada aos: 

0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias de incubação, quando o experimento foi encerrado. Os 

teores de N mineral (NH4
+
 e NO3

-
) foram determinados em cada período de incubação 

após extração com K2SO4 a 0,5 M, por colorimetria (Anderson & Ingram, 1993). 

Aos 90 dias, por ocasião do encerramento, uma amostra composta do solo de 

cada tratamento foi submetida à análise química, obedecendo à metodologia já descrita. 

Para comparações das características químicas do solo entre os tratamentos foi adotado 

o mesmo delineamento definido para o experimento, porém com três repetições. 

Para interpretação dos resultados foi também analisada a evolução relativa dos 

teores de amônio e nitrato com base no tratamento testemunha sem adição da biomassa 

foliar das leguminosas. As taxas de mineralização líquida do nitrogênio nos tratamentos 

onde houve incorporação da biomassa fresca das leguminosas foram calculadas através 
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da diferença entre o somatório das taxas de NH4
+
e NO3

-
de cada tratamento e o 

somatório das taxas de NH4
+
e NO3

-
da testemunha, conforme a seguinte equação: 

 

Mineralização Líquida = ([NH4 +] tratamentos com adubo verde +[NO3-]tratamentos 

com adubo verde) – ([NH4+])testemunha + [NO3-]testemunha) 

 

No processamento dos resultados, os dados foram submetidos a ANOVA, 

adotando-se o teste de Tukey utilizando-se o programa Estat (UNESP, versão 2000). 

Para efeito de análise as determinações de NH4
+
 e NO3

-
 foram transformadas para 

ϒx+0,01. (Centeno, 1990).  As determinações efetuadas no solo ao final do período de 

incubação também foram submetidas à análise de variância, conforme já definido. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1.Características do solo Gley Pouco Húmico 

Os solos hidromóficos das áreas da várzea do rio Solimões, na extensão 

territorial da Amazônia, são comumente apontados como de alta fertilidade natural, 

atribuída a deposição regular de sedimentos. São, entretanto, pouco desenvolvidos, 

algumas vezes sem a presença de um horizonte B, e limitados quanto à exploração 

agrícola pelo ciclo de inundação anual das águas. Nas várzeas baixas predominam as 

classes de Gleissolos e Neossolos flúvicos. Na área pesquisada o solo coletado 

apresentou pH fortemente ácido, níveis elevados de alumínio, ferro e manganês, alta 

disponibilidade de cálcio, magnésio e zinco e teores medianos de fósforo e potássio 

(Tabela 1). Estes níveis de fertilidade encontrados estão de acordo com outros trabalhos 

conduzidos em área de várzea (Fajardo et al., 2009). A acidez elevada está de acordo 

com outros trabalhos conduzidos em área de várzea, (Guimarães et al., 2013). 

Considerando-se os níveis de carbono e nitrogênio presentes neste solo, os 

teores de matéria orgânica foram muito baixos (Tabela 1), estabelecendo a classe de um 

Gley Pouco Húmico, e os níveis de nitrogênio total do solo foram medianos (Cochrane 

et al., 1985), com relação C/N de 3,2. Considerando-se que a principal fonte de 

nitrogênio para os cultivos é proveniente da mineralização da matéria orgânica 

(Marshner et al., 1990), os baixos estoques orgânicos sugerem a necessidade de manejo 

que mantenha ou eleve a matéria orgânica presente nestes solos, visando a 

sustentabilidade da produção agrícola. Na calha do rio Solimões os níveis de nitrogênio 
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são geralmente medianos, e por outro lado, para a matéria orgânica do solo muito baixo 

(Soares, 2009). Outras pesquisas em solo de várzea registraram valores de 

respectivamente 1,05a 2,29g kg
-1

para N e 15,30 a 32,75 g kg
-1

 C (Alfaia & Souza, 2002; 

Fajardo et al., 2009). 

 

3.2. Teores de nutrientes na biomassa foliar de quatro leguminosas 

nativas 

 

A constituição nutricional das quatro espécies de leguminosas selecionadas foi 

avaliada, após a obtenção de sua biomassa fresca, e as determinações efetuadas estão 

disponibilizadas na Tabela 2. Considerando-se que todas as espécies cresciam 

naturalmente na mesma classe de solo, foram identificadas diferenças significativas na 

concentração de nutrientes na sua biomassa foliar, exceto para Ferro e Magnésio, cujos 

teores não variaram significativamente entre as espécies.  

 

Tabela 2 Concentração de nutrientes determinados na biomassa foliar da parte aérea de 

quatro espécies de leguminosas nativas do ambiente da várzea do rio 

Solimões, em Iranduba, AM. (n = 3)*
1
*

2 

 

*1 
– Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem significativamente entre si no nível de 

5 ou 1 % de probabilidade (p<0,01; p<0,05) ; ns – não significativo. 
*2

 Ingá (Inga cinnamomea), mulungu (Erythrina fusca), gipoóca (Entada polyphylla) e mata-pasto 

(Senna reticulata). 

 

O conteúdo de nitrogênio na biomassa foliar das espécies estudadas apresentou 

grande variação. Assim, concentrações superiores a 3,0 % foram verificadas para 

gipoóca e mata-pasto, superando os valores observados em mulungu e ingá. Embora 

gipoóca, uma leguminosa nodulífera e fixadora de N2, tenha apresentado a maior média 

de N-foliar, estes níveis não diferiram do mata-pasto, que por sua vez é uma espécie não 

nodulífera (Moreira et al., 1992). Esses resultados sugerem que as leguminosas não 

Nome 

popular 

N K
+ 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

P Fe
3+ 

Zn
2+ 

Mn
2+

 

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

------------------ ------------------mgkg
-1

----------------- 
Ingá 16,77 c 12,31 b 17,47 b 2,40 a 153 b 269,0 a 19,5 b 437 a 

Mulungu 23,00 bc 5,98 b 21,63 ab 2,28 a 121 b 227,7 a 9,6 c 224 b 

Gipóoca 34,31 a 26,85 a 23,94 a 3,21 a 224 ab 327,3 a 19,2 b 167 b 

Mata-pasto 34,04 ab 28,09 a 21,04 ab 3,03 a 469 a 188,5 a 33,8 a 41 c 

Teste F 16,47** 58,86** 7,15* 0,24ns 7,65* 2,28ns 106,09** 146,02** 
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nodulíferas evoluíram para outras estratégias de captação de nitrogênio, neste caso, 

especificamente a de associações não simbióticas (Sprent, 2000). 

De maneira geral, a maior disponibilidade de nutrientes no material foliar das 

espécies estava em gipoóca e mata-pasto. Verificou-se uma elevada capacidade do 

mata-pasto em absorver fósforo, que embora não diferisse significativamente da 

gipoóca (P<0,05), foi 206,5 e 287,6 % maior que para o ingá e o mulungu, 

respectivamente e esta espécie apresentou também uma alta capacidade de absorção de 

zinco. A absorção de potássio por gipoóca e mata-pasto também superou 

significativamente o ingá e o mulungu. Por outro lado quando aos níveis de cálcio, 

gipoóca superou significativamente o ingá. Somente para o manganês a concentração 

determinada no tecido foliar do ingá superou significativamente (P<0,01) as demais 

espécies e este elemento apresentou-se nos níveis mais baixos na biomassa do mata-

pasto. A espécie de ingá mais relatada como eficiente para práticas de adubação verde é 

o ingá-cipó (Souza, 2012), os resultados demonstraram que possivelmente há diferenças 

entre as diferentes espécies de ingá já que Inga cinnamomea, não se destacou na 

concentração de nutrientes entre as espécies pesquisadas. Por outro lado, gipoóca e 

mata-pasto apresentaram maior qualidade em nutrientes na biomassa foliar entre as 

espécies avaliadas. 

A constituição química das folhas é diferenciada de acordo com a região em 

que essas espécies se encontram. Em um levantamento feito na várzea e terra firme com 

espécies frequentes encontradas nesses ambientes, Souza (2012) apresentou a 

quantidade de nutrientes presentes na biomassa foliar em ingá-cipó (Inga edulis), 

mulungu (Erythrina fusca), gipoóca (Entada polyphylla) e mata-pasto (Senna 

reticulata). Para este estudo de N-mineral foi utilizado ingá-boi (Inga cinnamomea), 

com níveis menores para nitrogênio (16,7 g), magnésio (2,4 g) e zinco (19,5 mg), 

enquanto que para o ingá-cipó se obteve teores de 33 g (N), 2,5 g (Mg
2+

) e 37 mg 

(Zn
2+

). Teores maiores de nutrientes no ingá-boi para potássio 12,31 g de potássio, 

17,47 g de cálcio, 153 mg de fósforo, 269 mg de ferro e 437 mg de manganês, no 

entanto, para o ingá-cipó esses teores foram de 5,2 g (K
+
), 12 g (Ca

2+
), 90 mg (P), 18 

mg (Fe
3+

), 204 (Mn
2+

). Na área de várzea é muito frequente a presença do mulungu que 

é uma árvore de grande porte e apresenta alta produção de biomassa foliar. Essas 

espécies apresentam 46,6 g de nitrogênio, 7 g de potássio, 3 g de magnésio, 18 mg de 

zinco (Souza, 2012), acima dos níveis encontrados para esse estudo, que foi de 23 g (N), 

5,98 g (K
+
), 2,28 g (Mg²

+
), 9,6 mg (Zn ²

+
). Por outro lado, Souza (2012) encontrou 
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níveis abaixo para cálcio (12 g), fósforo (90 mg), ferro (18 mg) e manganês (95 mg) no 

levantamento dessas espécies, visto que, no presente estudo de N-mineral demonstrou 

teores de 21,63 g (Ca²
+
), 121 mg (P), 227,7 mg (Fe

3+
), 224 mg (Mn

2+
). A gipoóca é uma 

planta com alto potencial para adubação verde, pois apresenta altos níveis de nutrientes. 

Souza (2012) obteve teores maiores de nutrientes para nitrogênio (42,1 g), magnésio 

(3,5 g), zinco (52 mg), manganês (61 mg), quando comparado ao experimento de N-

mineral 34,04 g (N), 3,03 g (Mg²
+
), 33,8 (Zn²

+
), 41 (Mn²

+
). E menores valores para 

potássio (7,2 g), cálcio (17,7 g), fósforo (140 mg) e ferro (131 mg) (Soza, 2012), 

quando comparado ao presente estudo de 28,09 (K
+
), 21,04 (Ca²

+
), 469 mg (P), 188,5 

(Fe³
+
). 

Tanto na várzea quanto na terra firme o mata-pasto encontra-se em populações 

concentradas, Souza (2012) apresentou valores de nitrogênio (32 g), potássio (7,7 g), 

magnésio (2,1 g), fósforo (170 mg), ferro (198 mg), manganês (31 mg) menores do que 

este experimento de N-mineral 34,31 g (N), 26,85 (K
+
), 3,21 g (Mg²

+
), 224 mg (P), 

327,3 mg (Fe³
+
), 167 mg (Mn²

+
). E teores com níveis maior para cálcio (33,8 g), e Zinco 

(30 mg), enquanto que para o experimento de N-mineral foram 23,94 (Ca²
+
) e 19,2 

(Zn
2+

), respectivamente. 

 

3.3.Nitrogênio mineral (N-mineral) 

Os teores do nitrogênio mineral mineralizado nas formas amônio (N-NH4
+
) e 

nitrato (N-NO3
-
) ao longo do período de incubação avaliado são apresentados na Tabela 

3. 
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Tabela 3 Teores médios de NH4
+
e NO3

- 
provenientes da adição de leguminosas nativas em solo Gley Pouco Húmico da várzea do rio Solimões, 

Iranduba, AM, liberados em função do tempo de incubação. (n = 3)*
1
 

Tratamentos 

0 dias 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 

NH4
+
 NO3

-
 NH4

+
 NO3

-
 NH4

+
 NO3

-
 NH4

+
 NO3

-
 NH4

+
 NO3

-
 NH4

+
 NO3

-
 NH4

+
 NO3

-
 

-------------------------------------------------------------------- mg Kg
-1

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

Testemunha 2,00d 7,23b 1,52c 7,22c 0,37c 16,71d 1,43a 33,56b 0,96a 20,25d 1,76ab 24,45d 1,30a 17,12c 

Ingá 8,20bc 16,21a 1,06c 3,07d 0,60bc 14,99d 0,76a 31,85b 0,98a 24,41cd 2,15a 45,79c 2,13a 29,02c 

Mulungu 11,58b 20,88a 3,21bc 27,97b 1,64a 33,19c 0,99a 34,81b 0,82a 51,66bc 0,84b 60,96bc 2,81a 69,02b 

Gipoóca 39,17a 14,55a 7,47ab 22,34b 1,00b 48,12b 1,07a 56,17b 1,25a 56,71b 2,29a 72,63b 2,27a 89,16b 

Mata-pasto 5,57c 21,69a 10,26a 44,01a 1,95a 62,68a 1,54a 176,60a 1,00a 129,54a 2,55a 214,84a 2,21a 157,75a 

Teste F 129,83** 18,21** 18,71** 105,99** 32,26** 93,13** 0,85ns 52,93** 2,04ns 26,05** 5,70* 110,07** 2,17ns 85,09** 

C.V.(%) 8,62 8,39 18,70 7,92 10,17 5,53 24,25 10,17 22,59 13,24 14,43 6,03 15,24 7,87 
*1

 Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si no nível de 5 % ou 1 % de probabilidade pelo teste de Tukey (P<0,05; P<0,01); ns – não significativo. 
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As diferenças observadas nas taxas de mineralização de N-NH4
+
, entre os 

tratamentos foram mais acentuadas na fase inicial da incubação, sendo altamente 

significativa (P<0,01), nos períodos de 0, 15 e 30 dias, demonstrando que as etapas de 

amonificação são mais intensas nesta fase. A partir dos 30 dias de incubação observou-

se uma queda no processo de mineralização na forma de N-NH4
+
. Esses resultados 

concordam com outras pesquisas conduzidas em solo de várzea (Santos, 1996; Alfaia, 

1997a). Em outros estudos em condições controladas (Alfaia, 1997a) com a 

incorporação de material vegetal de leguminosas em solos de terra firme da Amazônia 

com pH ácido a principal forma de N mineral foi a amoniacal. Segundo Jordan et al. 

(1979), a acidez dos solos da Amazônia seria o fator limitante na proliferação das 

bactérias nitrificadoras, o que pode iniciar um mecanismo de conservação do nitrogênio 

contrapondo-se ao conhecido processo de lixiviação de nitrato nos perfis de solos 

profundos característicos da terra firme da Amazônia. 

Neste experimento, no entanto, em todos os tratamentos com a incorporação 

das leguminosas os teores de N-NH4
+
 foram significativamente maiores do que o solo 

testemunha (P< 0,01) com exceção do ingá. Posteriormente, aos 45 e 60 dias não foram 

verificadas diferenças significativas nos níveis de N-NH4
+
 no solo e estes se mantiveram 

com variação aos 75 (P<0,05) e 90 dias quando permaneceram não significativos. 

No período de acompanhamento, a disponibilidade de N-NH4
+
 foi dependente 

do aporte de matéria orgânica ao solo e essa característica foi especialmente 

determinante nos primeiros 30 dias. Aos 45 e 60 dias o nitrogênio presente na forma de 

N-NH4
+
 no solo que não recebeu biomassa vegetal não diferiu dos tratamentos com 

adubação verde, o que foi atribuído à evolução das transformações do N derivado da 

biomassa foliar fresca que foi adicionada, mas também ao processo de imobilização do 

N mineralizado pela biomassa microbiana. Aos 75 dias o solo testemunha não diferiu 

em seus níveis de amônio daquele que recebeu a biomassa de mulungu, mas essas 

diferenças outra vez não foram mais identificadas 90 dias após o período de incubação, 

embora nesta ocasião os níveis de N-NH4
+
 no tratamento testemunha tenham sido em 

média bem inferiores aqueles dos solos com adubo verde. 

Contrariamente ao N-NH4
+
, a disponibilidade de N-NO3

-
 variou 

significativamente (P<0,01) entre os tratamentos em todos os períodos monitorados. No 
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monitoramento da disponibilidade de N-NO3
-
 entre os tratamentos, observou-se que o 

ingá, em quase todo o período experimental não teve uma destacada capacidade de 

liberar N-NO3
-
 ao solo não diferindo dos níveis observados no tratamento testemunha 

até os 60 dias de incubação e, essa tendência seguiu assim com pouca variação até o 

final. Destaca-se em todo o período experimental a elevada capacidade do solo que 

recebeu a biomassa foliar de mata-pasto em liberar N-NO3
-
, destacando-se sobre as 

demais espécies como um potencial fornecedor de nitrogênio para os cultivos. A 

gipoóca e mulungu apresentaram comportamento intermediário para liberação de nitrato 

no solo, entre o mata-pasto e o solo sem aporte de biomassa fresca. Destas duas 

espécies, no monitoramento efetuado, aos 30 dias a disponibilidade de N-NO3
-
 

fornecido pela biomassa de gipoóca adicionada ao solo superou significativamente 

(P<0,01) a de mulungu, mas prosseguiu sem diferenças estatísticas nos períodos 

subsequentes. 

Rocha (2009) pesquisou um solo Argissolo Vermelho-Amarelo com N mineral, 

em Roraima, em área característica de “Floresta Tropical Úmida”, e verificou teores de 

N-NH4
+ 

a partir dos 30 dias de 2,67, 3,18, 1,80 mg kg
-1

 aos 30, 60 e 90 dias 

respectivamente para o ingá. (Inga edulis), superiores aos verificados no solo Gley 

Pouco Húmico aqui pesquisado. Porém, as características químicas diferentes destes 

solos, tal como o pH 7,02 podem ter influenciado nas taxas de amonificação e 

nitrificação observadas nesses solos (Rocha, 2009), que no gleyssolo foi identificada 

uma acidez elevada. 

Esses resultados mostram que de modo geral o tratamento com a incorporação 

da Senna reticulata apresentou os melhores resultados tanto na forma de N-NH4
+
 e N-

NO3
-
, demonstrando o potencial desta leguminosa como fornecedora de N às plantas. 

Os resultados desse estudo demonstram a importância das leguminosas como 

fornecedora de N às plantas em solo de várzea. 

 

3.3.1 Teores de amônio (N-NH4
+
) 

A dinâmica de evolução dos teores de nitrato em solo Gley Pouco Húmico que 

recebeu aporte da biomassa fresca de quatro leguminosas nativas do ambiente da várzea 

está apresentada na Figura 2. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2 Evolução dos teores de NH4
+
 em solo Gley Pouco Húmico da várzea do rio 

Solimões, submetido à incorporação de 40 t ha
-1

 de biomassa fresca triturada 

de ingá (Inga cinnamomea) (a), mulungu (Erythrina fusca) (b), 

gipoóca(Entada polyphylla) (c) e mata-pasto (Senna reticulata), após 90 dias 

de incubação. 
 

Como a liberação de nitrato no solo, por reações de nitrificação mediada por 

microrganismos, é a etapa subsequente da amonificação os teores de nitrato tendem a 

evoluir com o tempo de incubação, o que também foi constatado aqui. Para duas das 

espécies pesquisadas o padrão de nitrificação foi comparável, o mulungu e a gipoóca, já 

que com o decorrer do tempo de incubação há um incremento progressivo, linear, dos 

níveis de N-NO3
-
 disponibilizados no solo (Figura 3b,c). Outro efeito similar encontrado 

para estas duas espécies é também um incremento do processo de nitrificação no solo 

sem aporte de biomassa (tratamento testemunha), observado aos 45 dias de incubação. 

Para estas duas espécies a maior disponibilidade de N-NO3
-
 no solo foi verificada aos 

90 dias de incubação, o que não observado para o ingá e o mata-pasto. Trabalhando com 

a mesma classe de solos, com pH 5,7, Rodrigues Filha (2009) pesquisou a dinâmica da 

mineralização da biomassa de mulungu e comparativamente aos 60 dias esta espécie 
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apresentou valores inferiores para nitrato de 2,52 mg kg
-1 

ao tempo (0) zero, 10,58 mg 

kg
-1

 aos 15 dias, 18,15 mg kg
-1

 aos 30 dias, 21,66 mg kg
-1

 aos 45 dias e 35,66 mg kg
-1

 

aos 60 dias respectivamente (Figura 3b). 

No período experimental, a nitrificação da biomassa do ingá adicionada ao solo 

de várzea apresentou muita variação (Figura 3a). Embora, no início do experimento os 

níveis identificáveis de nitrato no solo que recebeu a biomassa de ingá fossem 

superiores (P<0,01) ao solo testemunha, aos 15 dias essa significância foi inversa, 

tornando-se posteriormente não significativa aos 30, 45 e 60 dias de incubação. 

Posteriormente, aos 75 dias de incubação, observou-se um pico de nitrificação no solo 

que recebeu a biomassa de ingá. Estes dados, de certo modo concordam com Gallardo-

Ordinola (1999), que pesquisou outra espécie do gênero (Inga edulis.) e encontrou 

baixas taxas de decomposição e liberação de nutrientes para esta espécie, quando 

comparada a outras espécies de leguminosas. 

 

3.3.2 Teores de nitrato (N-NO3
-
) 

 

A nitrificação foi mais intensa no solo que recebeu a biomassa de mata-pasto, 

onde os níveis mineralizados destacaram-se em comparação com as demais espécies 

(Figura 3). 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3 Evolução dos teores de NO3
-
 em solo Gley Pouco Húmico da várzea do rio Solimões, 

submetido à incorporação de 40 t ha
-1

 de biomassa fresca triturada de ingá (Inga 

cinnamomea) (a), mulungu (Erythrina fusca), gipoóca (b) (Entada polyphylla) (c) e 

mata-pasto (Senna reticulata), após 90 dias de incubação. 

Para o mata-pasto, em todos os períodos de monitoramento os teores de N-

NO3
-
 superaram aqueles verificados no tratamento testemunha. O pico de nitrificação 

para esta espécie foi mais precoce comparado ao pico também registrado para o ingá e 

deu-se aos 45 dias. Após um declínio de nitrificação observado na avaliação seguinte 

feita aos 60 dias, o nitrato voltou a crescer na avaliação seguinte feita aos 75 dias 

sugerindo que esta espécie pode ser testada em solo de várzea em cultivos que tem ciclo 

de vida completado entre 2-3 meses. 

Sabe-se que as etapas de nitrificação da matéria orgânica é influenciada pelo 

pH do solo, especialmente em sua influência regulatória da atividade das bactérias 

nitrificadoras (Alfaia, 1997b). Em solo de várzea alta da Bacia Amazônica, classificado 

como Gleissolo com pH 6,4, Alfaia (1997) também verificou maiores taxas de 

nitrificação tanto no tratamento testemunha quanto no tratamento com a incorporação 

de material vegetal de caupi, apenas a partir de 60 dias de incubação, entretanto as 

condições de acidez do solo eram diferentes das encontradas no solo de Iranduba. 
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3.3.3 Comparações entre a dinâmica de amonificação e nitrificação de 

quatro leguminosas nativas incorporadas ao solo Gley Pouco Húmico 

Como já foi discutida, a evolução da disponibilidade de amônio (N-NH4
+
) e 

nitrato (N-NO3
-
) em função do tempo de incubação apresentou os padrões esperados de 

um incremento para os teores de N-NO3
-
 e decréscimo nos teores de N-NH4

+
 (Figura 4). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4 Evolução dos teores de NH4
+
 (a) e NO3

-
 (b) em solo Gley Pouco Húmico da várzea do rio 

Solimões, submetido à incorporação de 40 t ha
-1

 de biomassa fresca triturada de quatro 

espécies de leguminosas nativas, após 90 dias de incubação.*
1
. *1

 Ingá (Inga cinnamomea), 

mulungu (Erythrina fusca), gipoóca (Entada polyphylla) e mata-pasto (Senna reticulata). 
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Nas etapas de amonificação da matéria orgânica incorporada ao solo o mata-

pasto destacou-se das demais espécies por apresentar teores muito elevados de N-NH4
+
 

na etapa inicial de incubação, e, de uma maneira geral, para todas elas a dinâmica de 

amonificação foi predominante nos primeiros 30 dias da incorporação (Figura 4a). Os 

vegetais, o que inclui os cultivos agrícolas, preferencialmente absorvem N-NO3
- 

(Marshner et al., 1990), portanto, esta maior disponibilidade de N-NH4
+
 no início do 

período de incubação é tem importância produtiva especialmente por fornecer substrato 

para os organismos nitrificadores que oxidarão estes compostos, disponibilizando-os na 

etapa seguinte da mineralização.  

De fato, para todas as espécies o incremento da dinâmica de nitrificação deu-se 

de modo mais acentuado a partir dos 30 dias de incubação (Figura 4b). Mais uma vez o 

mata-pasto destaca-se aqui, destoando das demais espécies pelo potencial elevado de 

disponibilizar nitrato nesta fase, produzindo um pico identificável e já discutido, aos 45 

dias de incubação. Este fato evidencia a necessidade de obter informações científicas 

das etapas de mineralização de compostos nitrogenados em leguminosas nativas pouco 

pesquisadas onde se identificou o potencial de aproveitamento como plantas 

adubadoras. 

Contrapondo-se a pesquisa realizada em condições controladas, sabe-se que a 

dinâmica de transformações do N-mineral do solo é altamente influenciada pela 

sazonalidade (Dresch, 2003). A diminuição das concentrações de N-NH4
+
 e o aumento 

das concentrações de N-NO3
-
 nos solos em todos os tratamentos, com o início da 

estação seca, associados às maiores taxas de nitrificação observadas no início dessa 

estação, sugerem que certamente a predominância do N-NO3
-
 está relacionada com o 

aumento da atividade dos microrganismos nitrificantes. O aumento das concentrações 

de N-NO3
-
, no início e no final da estação seca, podem ser também devido ao 

movimento ascendente de capilaridade da água provocado pela maior evaporação na 

superfície, carreando N-NO3
-
 dos horizontes mais profundos para a superfície do solo, 

resultando no acúmulo de N-NO3
-
 nesta camada do solo (Sanchez, 1981; Nobre, 2001). 

Maiores taxas de mineralização do N no início da estação seca podem estar relacionadas 

ao incremento da biomassa microbiana, estimulada pela liberação de nutrientes da 

fração húmica do solo a partir da contração e expansão dos minerais de argila, causadas 

pelos ciclos umedecimento-secagem do solo (Sanchez, 1981; Luizão & Schubart, 1987). 

Nas outras estações, as baixas taxas de mineralização e nitrificação podem estar 
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relacionadas à baixa umidade do solo na estação seca e ao excesso de água na estação 

chuvosa (Paul & Clark, 1996). 

 

3.3.4 Avaliação dos benefícios da prática de adubação verde em solo Gley 

Pouco Húmico pelas comparações relativas com o sistema tradicional 

 

Na tecnologia agrícola adotada especialmente na Agricultura Familiar, embora 

as práticas de adubação verde sejam correntemente praticadas na região tropical, na 

Amazônia essa é uma técnica que ainda precisa ser mais bem explorada. Assim, torna-

se importante demonstrar a influência do aporte de biomassa fresca ao solo, 

especialmente naqueles deficientes em nitrogênio, comparando estas respostas com o 

sistema tradicional de cultivo, que nas áreas de várzea consiste tão somente nas práticas 

de preparo da terra. 

Comparado ao solo sem aporte de biomassa fresca vegetal, foram observadas 

diferenças entre as quatro espécies de leguminosas pesquisadas na disponibilidade 

progressiva de nitrato e amônio no solo. Desse modo, o ingá e o mulungu, em algumas 

fases da incubação apresentavam disponibilidade relativa negativa de nitrato e amônio 

utilizando-se o solo testemunha para este efeito comparativo (Figura 5a,b). Por outro 

lado, gipoóca e mata-pasto em nenhuma fase do período de incubação apresentaram 

balanço negativo em comparação ao solo testemunha (Figura 5c,d), evidenciando o 

maior potencial de mineralização líquida destas espécies comparado ao ingá e mulungu. 

É possível que o desbalanço na mineralização relativa de amônio e nitrato 

verificada com o aporte da biomassa do ingá e mulungu, deva-se a uma maior 

interferência na regulação da atividade microbiana do solo, estimulando o crescimento 

de suas populações com consequente aumento da imobilização. O balanço negativo 

observado no ingá para nitrato e amônio aos 15, 30 e 45 dias de incubação deve-se 

possivelmente a elevada absorção de nitrato e amônio mineralizado destas espécies, a 

ponto de consumir também reservas oriundas do solo original. Com o esgotamento 

destes recursos observado aos 45 dias para o ingá (Figura 5a), nota-se um progressivo 

incremento do crescimento relativo do nitrato, que alcança seu maior nível aos 90 dias 

de incubação, possivelmente pelo declínio das populações microbianas beneficiadas 

pela sua disponibilidade anterior. 
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Figura 5 Disponibilidade relativa dos teores de NH4

+
 e NO3

-
 em solo Gley Pouco Húmico da 

várzea do rio Solimões, submetido à incorporação de 40 t ha
-1

 de biomassa fresca 

triturada de Ingá (Ingá cinnamomea) (a), mulungu (Erythrina fusca), gipoóca (b) 

(Entada polyphylla) (c) mata-pasto (Senna reticulata) (d), após 90 dias de incubação 

comparados a um tratamento testemunha sem aporte de biomaasa fresca. 
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Com relação ao mulungu (Figura 5b), ação microbiana também interferiu 

diretamente na disponibilidade relativa de nitrato e amônio no solo. Para esta espécie a 

interferência foi maior para o amônio que para o nitrato, de modo que aos 45, 60 e 75 

dias as reservas de amônio no solo foram também imobilizadas pela atividade 

microbiana que foi mais intensa entre os 30 e 75 dias da incubação. Especificamente 

para o nitrato, o incremento relativo de sua disponibilidade é progressivo após 60 dias 

de incubação, com imobilização máxima identificada aos 45 dias. Mesmo que a 

atividade microbiana imobilize temporariamente compostos nitrogenados oriundos da 

mineralização, estes permanecem no sistema solo-planta, indisponíveis 

temporariamente, mas não estão fora do sistema, perdidos por processos de erosão, 

lixiviação ou volatilização que são etapas constituintes do ciclo biogeoquímico do 

nitrogênio no solo. 

As evidências aqui discutidas são de que a biomassa microbiana teve menor 

efeito ao beneficiar-se das formas de nitrogênio mineralizadas pelo aporte das folhas 

frescas de gipoóca e mulungu. Nestas espécies foram observadas comparativamente as 

maiores taxas de mineralização de nitrato e amônio. É possível que a alta 

disponibilidade destes compostos tenha beneficiado o aumento da população 

microbiana, mas não a ponto de impulsioná-la a consumir todas as reservas disponíveis 

no solo. Considerando-se os conceitos ecológicos, a competição dos organismos é 

intensificada em ambientes de escassez. 

Destaca-se finalmente, a disponibilidade relativa de amônio mineralizada pela 

gipoóca no início do período de incubação, e que após a atividade microbiana sobre os 

compostos nitrogenados disponibilizados, a partir dos 45 dias de incubação cresce 

progressivamente a disponibilidade de nitrato no solo (Figura 5c). No mata-pasto, o 

crescimento relativo da disponibilidade de nitrato ocorre mais precocemente, aos 30 

dias, elevando-se progressivamente a cada nova avaliação e reforçando a discussão que 

enfatiza o potencial desta espécie em transferir nitrogênio para cultivos estabelecidos 

após a sua incorporação ao solo Gley Pouco Húmico. 
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3.3.5 Taxa de mineralização líquida 

 

A mineralização líquida do N (Figura 6), até os 45 dias de incubação foi 

negativa para a ingá.  

 

Figura 6 Taxa de mineralização líquida de NH4
+
 e NO3

-
 em solo Gley Pouco Húmico da 

várzea do rio Solimões, submetido à incorporação de 40 t ha
-1

 de biomassa 

fresca triturada de quatro espécies de leguminosas nativas, após 90 dias de 

incubação.*
1
.
 *1

 Ingá (Inga cinnamomea), mulungu (Erythrina fusca), gipoóca 

(Entada polyphylla) e mata-pasto (Senna reticulata). 

 

Todos os tratamentos apresentaram processo de mineralização positiva em 

todos os períodos de incubação. Existem diversos fatores que podem afetar a taxa de 

mineralização do N, principalmente o efeito de aporte correspondente ao fenômeno 

denominado “priming” effect (Fontaine, 2003). Esse efeito é provocado por uma adição 

de matéria orgânica fresca que em curto prazo aumenta ou diminui a atividade ou a 

quantidade da biomassa microbiana (Alfaia et al., 2013). O aumento da disponibilidade 

de energia proveniente da entrada de matéria orgânica fresca ao solo deve acelerar a 

mineralização da matéria orgânica do solo e impulsionar o crescimento das populações 

degradantes desse material levando ao efeito “priming” (Fontaine et al., 2003). ). Em 

geral, o “Priming effect”(PE) é um fenômeno resultante da entrada e aumento de 

matéria orgânica fresca no solo (MOF), onde muitos microorganismos especializados 

crescem rapidamentesó para decompor a matéria orgânica fresca (Kuzyakov, 2010). O 
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efeito “priming” (PE) merece destaque pelos processos de mineralização do nitrogênio 

no solo através dos microrganismos.É um sequência de processo natural que ocorre na 

rizosfera que é induzida por impulsos contínuos de crescimento de microrganismos e 

diminuição do Norgânico e vice-versa,após a  entradas de matéria organica fresca aos 

solos e são as principais responsáveis pela mineralização do nitrogênio (Fontaine et al., 

2003). 

Mineralização líquida é a produção de N mineral desde a matéria orgânica do 

solo e compreende dois processos opostos: mineralização e imobilização, os quais são 

afetados em sentidos opostos pela relação C/N. Existem vários modelos matemáticos 

para simular a mineralização do N no solo. Stanford & Smith (1972) propuseram um 

modelo para estimar a taxa de mineralização líquida de N, ou seja, a variação na 

mineralização de acordo com o tempo. Mineralização liquida = (N-NH4
+
 + N-NO3

-
)t - 

(N-NH4
+
 + N-NO3

-
)to  

A mineralização líquida do N (Figura 6), até os 45 dias de incubação foi 

negativa para a Inga. cinnamomea. Todos os tratamentos apresentaram processo de 

mineralização positiva em todos os períodos de incubação. Existem diversos fatores que 

podem afetar a taxa de mineralização do N, principalmente a qualidade do material 

vegetal incorporado, mas diferentes estudos mostram diferenças nas variáveis que mais 

afetam a mineralização e na correlação entre elas como resíduos ricos em carbono, com 

alta relação C/N, polifenóis e lignina (Ayres, 1996).  

No entanto, o conteúdo de lignina, polifenóis e relação C/N no material vegetal 

das leguminosas avaliadas não foram quantificados neste estudo. A partir dos 45 dias de 

incubação todos os tratamentos com a incorporação das quatro leguminosas estudadas 

apresentaram mineralização líquida positiva indicando que houve processo de 

mineralização do N. 

A mineralização líquida das leguminosas aos 60 dias de incubação variou entre 

3,96 mg.kg-1 com a incorporação da Inga cinnamomea, e 109,11 mg.kg-1 com a 

incorporação da Senna reticulata. Em geral as maiores taxas de mineralização do N foi 

obtido com a incorporação da leguminosa Senna reticulata, o que demonstrou seu alto 

potencial para ser incorporado nos sistemas agrícolas de produção em áreas de várzea. 

Em um estudo de mineralização na várzea, Rodrigues Filha (2009), encontrou aos 60 

dias uma taxa de mineralização líquida para a Erythrina fusca de 24,34 mg kg
-1

 

aplicando 10 ton ha
-1

 inferiores para o resultado encontrado no presente estudo de 31,19 

mg kg
-1

 com incremento de 40 ton ha
-1

. Em um experimento de mineralização em um 
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Argissolo Vermelho-Amarelo com pH 7,4, em Roraima, numa área característica de 

“Floresta Tropical Úmida conduzido por Rocha (2009), as maiores concentrações de N 

foram obtidas com a incorporação de palheteira (Clitoria fairchildiana R.A. Howard) e 

ingá (Inga edulis Mart.) em 6 ton ha
-1

. Nesse sentido, novos estudos devem ser 

realizados, aumentando o período de incubação para melhor avaliar a mineralização das 

outras leguminosas estudadas. Existem diversos fatores que podem afetar a taxa de 

mineralização do N, principalmente a qualidade do material vegetal incorporado, mas 

diferentes estudos mostram diferenças nas variáveis que mais afetam a mineralização e 

na correlação entre elas como resíduos ricos em carbono, com alta relação C/N, 

polifenóis e lignina 

 

3.4.Características químicas do solo Gley Pouco Húmico, após 90 dias de 

incubação 

 

Características químicas do Gleissolo, após 90 dias de incubação em condições 

controladas na casa de vegetação, são apresentadas na Tabela 4. 
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Tabela 4 Características químicas do solo Gley Pouco Húmico da várzea do rio Solimões, Iranduba, AM, coletado até 20 cm de profundidade, e 

submetido à incorporação da biomassa de leguminosas nativas, após 90 dias de incubação. (n = 4)*1 

Amostras 
pH 

(H2O) 

Al
3+

 Ca
2+

 Mg
2+

 K
+
 P Fe

3+
 Zn

2+
 Mn

2+
 N C M.O

*2
 

--------------cmolc.Kg
-1

--------------------- ---------------------mg.Kg
-1

---------------------- --------------g.Kg
-1

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

Testemunha 4,53 c 1,48 a 9,29 d 2,73 c 0,30 c 91,09 b 502 a 6,72 c 48,77 cd 1,05 c 7,93 b 13,67 b 

Ingá 4,89 bc 0,22 bc 11,20 b 2,92 c 0,61 c 83,61 b 548 a 13,12 ab 71,45 a 2,42 ab 24,01 a 41,39 a 

Mulungu 5,19 ab 0,15 c 10,21 c 3,78 a 1,32 b 91,74 b 527 a 10,10 bc 47,80 d 2,08 bc 24,98 a 43,07 a 

Gipoóca 4,88 bc 0,42 b 10,60 c 3,20 b 1,23 b 105,57 b 468,50ab 14,12 a 57,90 bc 2,29 ab 23,77 a 40,98 a 

Mata-pasto 5,41 a 0,05 c 13,43 a 3,84 a 2,11 a 180,51 a 387,50 b 9,50 bc 59,72 b 3,37 a 23,09 a 39,81 a 
Teste F 10,30** 156,53** 146,08** 96,50** 79,13** 24,44** 9,48** 10,85** 20,60** 9,24** 67,99** 67,99** 

C.V. (%) 4,19 20,06 2,35 3,09 14,11 14,62 8,39 16,81 7,41 24,34 8,41 8,41 
*1

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si no nível de 1 % de probabilidade pelo teste de Tukey (P<0,01). 
*2

 M.O. – Matéria orgânica. 
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De uma maneira geral, observa-se que a adição das leguminosas reduziu os 

valores de Al
3+

 comparada à testemunha e Fe com exceção da incorporação com ingá, 

mulungu e gipoóca. O tratamento com a incorporação da mata-pasto e mulungu foi 

significativamente superior ao tratamento com a ingá  e mata-pasto para o Al
3+

, porém 

não diferiram significativamente (p< 0,01) dos demais tratamentos. Os valores de pH 

encontrados no solo em condições controladas também mostram uma acidez ativa 

considerada média, visto que, a mata-pasto apresentou diferença estatística (p<0,01). 

Nos solos estudados em condições controladas, todas as amostras analisadas 

não apresentaram concentração de Al trocável, uma vez que apresentaram valores 

situados em torno de 0-0,2 cmolc kg
-1

 de Al
3+

, em todos tratamentos. Nesses solos 

observa-se uma boa disponibilidade de Ca
2+

, Mg
2+

 e P em todos os tratamentos, 

demonstrando que os mesmos não são limitantes. Os teores desses nutrientes situaram-

se acima do nível considerado alto (Moreira et al., 2005). 

Em todos os tratamentos, com exceção da testemunha, os teores de K
+
 no solo 

foram bastante elevados, situaram-se acima do nível considerado alto (Moreira et al., 

2005). Os teores de K
+
 variaram entre 0,30 e 2,11 cmolc kg

-1
 na testemunha e na 

incorporação com a mata-pasto respectivamente. Observa-se que todos os tratamentos 

com a incorporação das leguminosas apresentaram teores desse nutriente maiores que a 

ingá, havendo uma diferença significativa (p< 0,01) para o tratamento com a 

incorporação da mata-pasto, seguida da mulungu e gipoóca. 

Os teores de N total encontrados em todos os tratamentos após 60 dias de 

incubação foram muito bom com exceção da testemunha (Cochrane et al., 1985), não 

havendo diferenças significativas entre os tratamentos, porém a mulungu não diferiu da 

testemunha (p<0,01). 

Nos micronutrientes Mn
2+

 e Zn
2+

 podemos destacar a ingá com valores 

considerado altos. 

Por outro lado os teores de polifenóis relacionados com o teor de N influencia 

mais do que a lignina na taxa de de mineralização do N (Silva & Souza, 2013), 

corroborando a importância das leguminosas como fornecedoras de N as plantas em 

solo de várzea. Neste sentido, é importante a realização de novos estudos com 

leguminosas com potencial fixador de N para serem utilizadas como componentes dos 

sistemas de produção em solo de várzea. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Em solo Gley Pouco Húmico a forma de N-mineral predominante foi o nitrato 

e a dinâmica das transformações de N com a incorporação de biomassa foliar fresca é 

condicionada pela espécie utilizada. Neste solo, a disponibilidade de N mineral foi 

favorecida com a adição de 40 t ha
-1

 de biomassa fresca de mata-pasto (Senna 

reticulata) e gipoóca (Entada polyphylla), comparado a mulungu (Erythrina fusca) e 

ingá (Inga cinnamomea). Complementando o aumento da disponibilidade de N, a 

adubação orgânica promoveu a melhoria das propriedades químicas do solo reduzindo a 

acidez, neutralizando a toxidez de alumínio e incrementando a disponibilidade de 

nutrientes essenciais. 
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