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Resumo: 
 

Com o objectivo de prever a disponibilidade de azoto para as plantas a partir da 

mineralização de resíduos orgânicos aplicados ao solo, realizaram-se ensaios laboratoriais 

de incubação anaeróbia e testou-se um método químico laboratorial. 

Foram utilizados no estudo 20 solos com diferentes usos e com diferentes texturas, 

provenientes de Portugal Continental. 

Os resíduos utilizados foram: estrume de aviário e lamas celulósicas secundárias. 

Nas incubações foram utilizadas combinações solo/resíduo em quantidades 

correspondentes a 200 kg de N ha-1, tendo sido realizadas 4 amostragens ao longo dos 10 

totais de incubação. 

No método químico utilizado a extracção foi feita utilizando uma solução de KCl 2M a 100ºC. 

Os resultados obtidos quer nas incubações quer no método químico foram 

promissores para alguns solos, principalmente os de textura mais grosseira. O estrume de 

aviário demonstrou um padrão semelhante de mineralização do azoto qualquer que fosse a 

textura do solo ao qual foi aplicado. 

 

Palavras-chave:  resíduos orgânicos, solos, previsão da mineralização do azoto, incubação 

anaeróbia, método químico expedito. 
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Abstract 
 
ESTIMATING NITROGEN MINERALIZATION FROM SOILS AND ORGANIC WASTES 

 

With the objective to predict the availability of nitrogen (N) to the plants from the 

mineralization of soil organic matter and from organic residues applied to the soils, a quick 

and easy to perform waterlogged incubation experiment was developed, to investigate the 

mineralization of organic matter in 20 different soils, with and without application of two 

different organic residues (poultry manure and secondary pulp mill sludge).  

Soils tested, differed in texture, organic matter content as well as in pH and nutrients 

contents. A mild solubilizing agent (H2O) was used to extract easily mineralizable N both 

from soils and from mixtures of soils and residues. A ten days anaerobic incubation at 37ºC 

was performed for 10 days and sampled over this period. At each sampling time, a one hour 

extraction with 2M KCl was also done. A first-order kinetic model was fitted to the data, to 

predict N mineralization behavior in soils and mixtures. A quick chemical method using KCl 

2M at 100ºC was also correlated to the model equations obtained, to better predict N 

mineralization. The results from both anaerobic incubation method and chemical extraction 

were promising in some soils, especially when soil texture was lighter. Poultry manure 

showed a similar mineralization pattern regardless of the soil to which it was added. 

 

Key-words : organic residues; soils; N mineralization prediction; anaerobic incubation; 

chemical method. 
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Extended Summary: 
 

The growth of the population in the last century, and the acknowledgment that the 

growth will continue, leads to various problems. One of these problems is the need to 

produce enough to ensure the feeding of the world population. This has been leading to an 

excessive use of the land and to its impoverishment in nutrients and organic matter, to soil 

physical conditions degradation, to increasing problems with plagues and diseases, and 

environmental pollution due to excessive fertilizers application, among others (Cordovil, 

2004). Another problem is the increasing amount of residues produced by the population. 

These residues may be faced as wastes or as materials that might help to increase the soil 

organic matter content, thus helping to improve soil physical properties, and to supply 

nutrients for plant nutrition. 

 

One of the nutrients present in the residues is nitrogen (N), which is an essential 

element to all organisms’ survival and growth, being present in essential compounds such as 

proteins, nucleic acids and other molecules, and it’s a very large part of organic residues 

composition. 

Although having been extensively studied, the application of organic residues to 

agricultural soils as a source of nitrogen (N) needs a better understanding of the processes 

involving N organic compounds mineralization. A good prediction of the amounts of N 

mineralized from the residues is an interesting issue, and also a valuable tool for the 

sustainable and rational use of these sources of nutrients to plants growth, while preserving 

the environment. 

 

Having all that into consideration, the objective of the present work is to know more 

about nitrogen mineralization during an anaerobic incubation, and finding if it’s possible to 

predict its availability from organic residues applied to soil, by correlating a quick chemical 

method that can be used in laboratory routine. 

 

A quick and easy to perform waterlogged incubation experiment was tested, to 

investigate mineralization of nitrogen compounds in twenty different soils, with and without 

application of two different organic residues (poultry manure (EA) and secondary pulp mill 

sludge (LS)). Soils tested were different in texture, organic matter content as well as in pH 

and nutrients contents. A mild solubilizing agent (H2O) was used to extract easily 

mineralizable N and extraction suspensions were incubated at 37ºC for 10 days. Both soils 
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and soil – residues mixtures were sampled at 0, 2, 5 and 10 days after the starting of the 

experiment. Mineral N (NH4-N and NO3-N) was determined by segmented flow 

spectrophotometry, after one hour extraction with 2M KCl. 

A one pool kinetic model developed by Stanford and Smith (1972) was fitted to the 

incubation data. The model is represented by the following equation: 

 

Nm = N0 (1-e-kt) 

 

Nm represents the mineralized N accumulated during time (t), N0 represents the amount of 

potentially mineralizable N and k is the mineralization rate constant. 

A quick chemical method, using a 2M KCl solution in a 4 hours digestion at 100ºC, 

was correlated to the incubation results, to try to predict N mineralization in a laboratory 

routine. This chemical method was promising in the N mineralization prediction from a sandy 

soil mixed with several organic residues, in a study performed by Cordovil (2003). The 

results of the obtained with the chemical method used, were correlated to the results of the 

incubations and the predictions of the model. 

 

 The highest mineralization percentages were observed in soils with the 

highest organic matter contents, showing the presence of significant amounts of easily 

mineralizable compounds. Soils that were poorer in organic matter, had a low mineralization 

potential during the time of the experiment, as expected, due to the more recalcitrant nature 

of the organic matter itself. The amounts of N mineralized from soil organic matter, were 

more related to organic matter content of soils than to the texture itself. Sand and clay 

contents were poorly correlated to the N mineralization potential in all the soils tested. The 

addition of organic residues to the soil enhanced the N mineralization potential as expected. 

The model was better fitted to soils with lighter textures when the soils were 

incubated without residues. The application of poultry manure to the 20 soils tested, showed 

that the mineralization pattern was maintained regardless of the soil characteristics. 

However, N mineralization prediction was less reliable than with the secondary pulp mill 

sludge application. In fact, less favorable results were obtained for soil with poultry manure, 

and this effect was particularly visible in soils with lower sand content. On the contrary, when 

secondary pulp mill sludge was added to the soils, almost all r-squared values were good 

leading to the finding that, not only soil, but also the interaction of soil with the organic 

residue, drives the mineralization behavior. 
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Correlation between the values of the anaerobic incubations and the values predicted 

by the model was better when the soil/secondary pulp mill sludge mixture was tested. The r 

values obtained by the correlation in soil/LS mixture, averaged between 0,82 and 0,94 and 

were higher for soils with sandy textures. The soil/poultry manure mixture revealed poorer r 

values, who ranged between 0,40 and 0,70  but once again the highest values were obtained 

in soils with high amounts of sand. 

 

 The correlation between the mineral N values extracted with the chemical method 

performed and the ones estimated by the fitting of the Stanford and Smith (1972) model were 

quite good for some soils and poor for others. Once again, the best correlation results were 

once again obtained for soils with high amounts of sand. 
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1. Introdução 
 

Os solos portugueses são considerados, na sua maioria de má qualidade (66%) e 

com elevado risco de erosão (68%), pois o processo de erosão tende a ser acelerado em 

solos pobres em matéria orgânica, como é o caso de muitos dos solos portugueses (cit. por 

Cordovil, 2004). 

 

O crescimento populacional e o aumento da actividade agro-industrial e pecuária que 

se tem vindo a verificar nas últimas décadas, e que tende a manter-se, tem levado a um 

aumento da quantidade de resíduos gerados, cujo destino mais frequente continua a ser a 

deposição em aterros. 

 Porém, uma vez que grande número destes resíduos são muito ricos em matéria 

orgânica e nutrientes vegetais, a sua aplicação aos solos é uma alternativa vantajosa sob 

dois pontos de vista: o da gestão de resíduos e o da fertilidade dos solos por contribuir para 

o aumento dos seus teores em matéria orgânica e por poder fornecer nutrientes às plantas. 

 A aplicação de resíduos orgânicos ao solo tem sido realizada desde há muitas 

décadas, mas o aparecimento dos fertilizantes minerais e os seus efeitos mais rápidos e 

visualmente apelativos, levaram a um progressivo abandono da aplicação de resíduos ao 

solo, e também a problemas ambientais provocados pelo excesso de aplicação daqueles 

fertilizantes. 

 

 Tendo em conta a poluição originada pela aplicação mal orientada de fertilizantes 

minerais, e os outros factores relacionados com os solos e descritos anteriormente, torna-se 

necessário reduzir as quantidades de fertilizantes minerais aplicados, sem contudo afectar a 

produção e a qualidade dos produtos vegetais. 

 

 Assim, a aplicação de resíduos orgânicos juntamente uma quantidade mais reduzida 

de fertilizantes minerais pode ser a melhor solução - havendo uma libertação mais lenta de 

nutrientes reduzem-se os riscos de poluição por escoamento ou lixiviação de N 

nomeadamente para as águas superficiais e subterrâneas. 

 

 Pelas razões apontadas, a necessidade de prever, ou tentar prever a quantidade de 

N susceptível de ser disponibilizado para as plantas aquando da incorporação destes 

resíduos ao solo é importante, de modo a evitar poluição do solo ou água e reduzindo assim 

também a necessidade de adubação mineral azotada (Cordovil, 2004). 
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 No presente trabalho realizaram-se ensaios de incubação laboratorial anaeróbia, 

com vinte solos diferentes que se utilizaram sozinhos ou misturados com dois resíduos 

orgânicos diferentes, em que se acompanhou a evolução do N mineral (N-NH4 + N-NO3), ao 

longo do período de incubação (10 dias). Por forma a encontrar um método de extracção 

química expedito e possível de utilizar em rotina, procedeu-se à extracção do N presente 

nos solos e nas misturas de solos com resíduos, com uma solução de KCl 2M agitando 1 

hora com digestão durante 4h. O método utilizado tinha-se revelado promissor na previsão 

da mineralização de N a partir de misturas de um solo arenoso com diferentes resíduos 

orgânicos, num trabalho realizado por Cordovil (2003). 

  

 Os solos utilizados nos ensaios realizados no âmbito deste trabalho foram todos 

colhidos em Portugal Continental, em locais com diversos usos agrícolas e florestais e com 

diversas texturas. Os dois resíduos utilizados têm proveniência agrícola e industrial: estrume 

de aviário (EA) e lama celulósica do tratamento secundário (LS). 
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2. Revisão bibliográfica 

 

2.1. O azoto no ambiente 

  

O azoto (N) é um elemento necessário à sobrevivência e crescimento de todos os 

organismos nomeadamente das plantas.  

Elementos essenciais são aqueles que são indispensáveis para que a planta 

complete o seu ciclo vegetativo, ou que desempenham na planta funções específicas, ou 

ainda que estejam envolvidos no metabolismo da planta. (Santos, 2001) 

Este grupo de elementos essenciais divide-se em macronutrintes e micronutrientes, que por 

sua vez se podem dividir em principais e secundários, e catiões e aniões, respectivamente. 

Assim, tal como se pode constatar na figura 2.1., o N é um elemento essencial, 

macronutriente principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Elementos essenciais às plantas. 
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O N desempenha um importante papel na constituição de aminoácidos, proteínas e 

clorofila, razão pela qual o seu efeito na nutrição das plantas se torna mais visível, uma vez 

que contribui para que a planta se torne mais exuberante (Santos, 2001). Isto leva, com 

alguma frequência, a que haja uma tendência para aplicação em excesso deste elemento, 

que poderá levar a graves consequências, das quais se falará mais adiante.  

 

Apesar de constituir cerca de 79 % da atmosfera, para a maioria dos organismos ele 

é obtido a partir de tecidos vivos ou mortos, provenientes de outros organismos. É a 

chamada fixação do azoto, processo pelo qual este elemento se envolve num processo 

químico que o torna utilizável pelas plantas e animais. Tal como existe na atmosfera, um gás 

inerte, apenas poucas espécies de plantas são capazes de o fixar (Burton and Turner, 

2003). 

  

O N no solo encontra-se fundamentalmente sob formas orgânicas, que representam 

mais de 95%, sendo apenas 1 a 3% deste N mineralizado por ano (Varennes, 2003). 

Este azoto mineral (Nmin) diz respeito aos iões amónio (NH4
+) e nitrato (NO3

-), e este último, 

apesar de ser o mais disponível para as plantas, é também o mais susceptível de causar 

graves problemas ambientais, devido aos elevados riscos de perdas que pode sofrer na 

maioria das condições. 
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2.2. Ciclo do N 

 

 Na figura 2.2. pode ver-se uma simples esquematização do ciclo do N, ou seja, as 

formas em que o podemos encontrar, e os principais processos que pode sofrer. 

 

 

 

Figura 2.2. Ciclo do Azoto. 

  

  

A mineralização dos compostos orgânicos azotados engloba parte destes processos 

acima esquematizados, os quais vão ser descritos em maior pormenor de seguida. 
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2.2.1. Amonificação 

 

 Este processo conduz à transformação de compostos orgânicos, com formação do 

ião amónio, e é realizado por vários fungos, bactérias, actinomicetas e protozoários 

heterotróficos (Varennes, 2003), através da seguinte reacção: 

R – NH2 → R – OH + OH- + NH4
+ + energia 

 

 A amonificação ocorre quer o meio (neste caso, o solo) seja aeróbio quer seja 

anaeróbio, sendo que, se prevalecerem condições de anaerobiose, o processo é mais lento, 

é realizado por organismos anaeróbios obrigatórios ou facultativos, e os produtos formados 

incluem, além do ião amónio, ácidos orgânicos, álcoois e metano (Varennes, 2003). 

 

 Mesmo em solos bem arejados e com condições favoráveis à mineralização esta é a 

etapa normalmente limitante da quantidade de azoto mineral formada. Apesar disto, há 

certas condições particulares que levam a um aumento brusco da amonificação e, como 

consequência, ao aparecimento no solo de grandes quantidades de azoto nítrico, sendo 

exemplos disso a rega em zonas áridas, o degelo nos climas frios e as primeiras chuvas a 

seguir a uma estação seca em climas mediterrânicos (Varennes, 2003). 

 

 O ião amónio formado durante o processo de amonificação, bem como o fornecido 

por adubação, pode ter vários destinos no solo (Varennes, 2003): 

 

• O ião amónio é uma das formas (juntamente com o ião nitrato) utilizadas pelas 

plantas como fonte de azoto, e é também usado pelos organismos do solo num 

processo chamado imobilização. 

• Sendo um catião, pode ser adsorvido no complexo de troca do solo, o que o protege 

parcialmente de ser lixiviado. No entanto, pode ser facilmente permutado com outros 

iões, mantendo-se, assim, disponível para as plantas. 

• O ião amónio pode também ser adsorvido nas cavidades dos minerais de argila do 

tipo 2:1, adsorção esta denominada fixação. Neste caso, o ião amónio torna-se 

pouco disponível para as plantas, e não é considerado permutável. Esta fixação 

pode ser maior ou menor consoante o horizonte do solo em questão, e o tipo de 

minerais da argila presentes no solo. Ainda assim, pode libertar-se lentamente dos 

minerais de argila por difusão, e vir a ser usado pelas plantas e organismos do solo.  

• Como consequência da amonificação, pode ainda haver perdas por volatilização do 

amoníaco uma vez que, em solução aquosa, o ião amónio está em equilíbrio com o 
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amoníaco. Assim, se “as condições do meio forem favoráveis à formação de grandes 

quantidades de amoníaco, maiores do que a sua solubilidade na água, este perde-se 

para a atmosfera por volatilização” (Varennes, 2003). 

• O outro destino que o ião amónio pode sofrer no solo é o processo seguinte da 

mineralização – a nitrificação. 

 

2.2.2. Nitrificação 

 

 Neste processo, bactérias autotróficas vão oxidar o ião amónio a ião nitrato, sendo 

esta oxidação fonte de energia para as mesmas, com vista ao seu crescimento e à fixação 

do dióxido de carbono. 

A taxa a que decorre a nitrificação varia consoante as condições no solo. Citando 

Varennes (2003), “os microrganismos nitrificantes são mais sensíveis às condições 

ambientais do que os organismos heterotróficos responsáveis pela amonificação” pelo que, 

em certas condições, a nitrificação pode ser muito lenta, ou até mesmo nula, havendo assim 

acumulação de ião amónio nos solos. Assim, pode dizer-se que a taxa de nitrificação vai 

depender das condições do meio, principalmente o nível de iões amónio e nitrito, do 

arejamento, temperatura e humidade do solo e pH (Varennes, 2003). 

 

A nitrificação é efectuada em duas etapas, por um número restrito de 

microrganismos autotróficos, designados por bactérias nitrificantes. (Santos, 2001) 

 

 A primeira etapa, que leva à formação de nitrito como produto intermédio, é levada a 

cabo essencialmente por bactérias do género Nitrossomonas, através da seguinte equação: 

 

2NH3 + 3O2 → 2NO2
- + 2H+ + 2H2O + energia (275 kJ mol-1 de ião nitrito) 

 

Como se pode verificar, há produção de iões de hidrogénio, razão pela qual a 

nitrificação é um processo acidificante (Varennes, 2003). 

Numa segunda etapa, o ião nitrito formado, é então convertido a ião nitrato, por bactérias do 

género Nitrobacter: 

 

2NO2
- + O2 → 2NO3

- + energia (76 kJ mol-1 de ião nitrato) 
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 Nas condições mais frequentes em solos normais, a conversão do ião nitrito em ião 

nitrato ocorre rapidamente, razão pela qual se considera o primeiro ião um produto 

intermédio, cuja representação no final do processo total é pouco significativa. Esta situação 

é vantajosa pois sabe-se que os nitritos são fitotóxicos, e também porque podem contribuir 

para o fenómeno da desnitrificação (Santos, 2001). 

O processo da nitrificação resulta, assim, na transformação do azoto de uma forma 

catiónica para uma forma aniónica. O anião é muito mais móvel nos solos, pois não forma 

compostos insolúveis nem tem tendência para ser adsorvido na matriz do solo. Esta 

mobilidade pode ser vantajosa e desvantajosa ao mesmo tempo pois, se por um lado o 

anião atinge muito mais rapidamente as raízes, também se perde mais facilmente ao longo 

do perfil do solo, para os lençóis freáticos (Varennes, 2003). 

  

 Com efeito, o ião nitrato é a forma azotada absorvida em maior quantidade pelas 

plantas, pois representa a principal forma de azoto mineral na solução do solo e, tal como foi 

dito anteriormente, é muito móvel, aproximando-se das raízes sobretudo por fluxo de massa 

(Varennes, 2003). 

  Outros destinos possíveis para o ião nitrato são a imobilização pelos organismos do 

solo, perda por lixiviação e escoamento superficial e a desnitrificação. As perdas por 

lixiviação podem assumir grande importância e levar a situações de poluição das águas 

superficiais e subterrâneas, como atrás se referiu. Este ião nitrato é, pois, o principal 

responsável pelos problemas ambientais que decorrem da aplicação excessiva de 

fertilizantes minerais aos solos agrícolas e, consequentemente pela necessidade crescente 

do melhor conhecimento da contribuição da matéria orgânica endógena e exógena neles 

presente. 

 

2.2.3. Desnitrificação 

 

 A desnitrificação biológica é um processo de obtenção de diferentes formas de azoto, 

pela transformação do ião nitrato, no solo. É realizada por microrganismos anaeróbios 

facultativos designados desnitrificantes, e ocorre em condições particulares, nomeadamente 

quando o solo se encontra à capacidade de campo. 

Estes microrganismos vão utilizar o ião nitrato existente no solo levando à formação 

de gases, sobretudo óxido nitroso (N2O) e azoto elementar (N2) (Santos, 2001). 
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O processo de desnitrificação pode ser representado pela seguinte equação 

(Varennes, 2003): 

NO3
- → NO2

- → (NO) → N2O↑→ N2↑ 

 

 A proporção das duas formas gasosas libertadas depende do pH do meio e da 

concentração dos iões nitrato e nitrito presentes. A desnitrificação leva à formação de N2 

quando o teor de oxigénio no solo é muito reduzido. Por outro lado, quando a concentração 

de oxigénio é mais elevada, bem como o nível de ião nitrato, dá-se a libertação de N2O 

(Varennes, 2003). 

 Os microrganismos desnitrificantes podem também actuar na desnitrificação dos 

nitritos que, como já foi dito, são fitotóxicos. Esta potencial redução do teor dos nitritos 

representa uma vantagem, apesar de pouco representativa, pois a presença de nitritos em 

condições normais é muito reduzida (Santos, 2001). 

 

A taxa de desnitrificação depende de: 

∗ Quantidade de ião nitrato 

∗ Teor de oxigénio na atmosfera do solo 

∗ Presença de matéria orgânica 

 Acelera o consumo de oxigénio num solo mal arejado, conduzindo à anaerobiose 

∗ Temperatura 

 A temperatura óptima é de 25 ºC a 35 ºC 

∗ pH 

∗ Condições redox do solo 

 

 Apesar de ocorrer em todos os solos, este processo é mais rápido se estes 

apresentarem condições de anaerobiose, e em “sistemas de mobilização mínima por haver 

mais matéria orgânica na camada superficial do solo, melhor conservação de água, e maior 

compacidade do solo o que se traduz em menor arejamento” (Varennes, 2003). Já trás se 

referiu que este processo é favorecido quando o solo se encontra à capacidade de campo, 

ou seja, saturado. 

 

 A formação de compostos azotados gasosos no solo não se dá apenas pela 

desnitrificação enquanto processo biológico. Pode dar-se também a libertação de gases 

azotados a partir de reacções químicas, sendo este processo então designado por 

quimiodesnitrificação ou desnitrificação química. Este processo actua sobre os nitritos, 

havendo uma redução destes iões “quer espontaneamente, quer em resultado de reacções 
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com compostos orgânicos, dando origem a azoto molecular e óxidos de azoto” (Varennes, 

2003): 

2NO2
- + 2H+ → NO↑ + NO2↑ + H2O 

 

Uma vez que este processo actua sobre os nitritos, e estes são muito pouco 

representativos nos solos, estas perdas terão também elas um significado reduzido. 

 

2.2.4. Imobilização 

 

Citando Santos, (2001), “A imobilização do azoto mineral consiste na conversão de 

formas minerais (nomeadamente NH4
+ e NO3

-, que são, como se disse, as formas mais 

absorvíveis pelas plantas) em formas orgânicas constituintes de tecidos microbianos.” A 

imobilização é regulada por microrganismos heterotróficos, e ocorre tanto em solo cultivado 

como em solo nu. 

A imobilização do N é maior quando se aplicam ao solo resíduos com razão 

carbono/azoto (C/N) elevada, pois como são mais pobres em N, os microrganismos 

assimilam o azoto mineral do solo competindo com as plantas. Esta diminuição do azoto 

disponível para as plantas é temporária, pois os microrganismos depois de morrerem voltam 

a mineralizar-se (Santos, 2001). 

 

2.2.5. Lixiviação 

 

Como já foi referido anteriormente o ião nitrato, por se tratar de um anião, 

praticamente não é adsorvido na matriz do solo podendo, por isso, ser arrastado pelas 

águas, ao longo do perfil do solo ou superficialmente (Santos, 2001). 

No entanto, ao ser arrastado pelas águas de infiltração, e consequentemente 

movimentado para o subsolo, este ião pode vir a ser “utilizado por plantas com sistemas 

radiculares mais profundos, ou mesmo subir de novo quando houver movimento ascendente 

da água” (Varennes, 2003). Porém, e como acontece mais frequentemente, há ainda a 

possibilidade do ião nitrato chegar aos lençóis freáticos, situação esta que apresenta duas 

desvantagens: o facto de este ião ser perdido do sistema solo – planta, e a contaminação 

das águas. (Varennes, 2003)  
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 O tipo de solo e o clima vão influenciar a quantidade de azoto perdida por lixiviação, 

sendo que, solos arenosos e climas húmidos são os mais susceptíveis de sofrer este tipo de 

perdas, enquanto que em climas áridos e semi-áridos e na ausência de rega praticamente 

não existe risco de perdas por lixiviação (Varennes, 2003). 

Além destes, também a concentração do ião nitrato presente na água e a própria 

quantidade de água percolada vão ser factores determinantes da quantidade de azoto 

lixiviado. 

 

2.2.6. Razão Carbono/Azoto (C/N) 

 

 A razão carbono/azoto é o quociente entre o carbono orgânico total e o azoto 

orgânico total do solo. Este quociente é fundamentalmente utilizado para caracterizar a 

matéria orgânica do solo, mas não só. Também o grau de alteração dessa mesma matéria 

orgânica pode ser avaliada pela razão C/N (Costa, 1999). 

 

 Há no entanto que ter em conta que a razão C/N não é um parâmetro totalmente 

fiável para a caracterização da matéria orgânica do solo. Isto acontece porque a razão C/N 

obtida a partir de amostras de solo pode ser um tanto diferente da verdadeira razão C/N da 

matéria orgânica, pois é possível que o azoto determinado como sendo orgânico inclua uma 

parte de azoto presente no solo sob outras formas, ou quando existam no solo partículas de 

carvão que vão contribuir para o doseamento do carbono (Costa, 1999). 

 

 Os valores da razão C/N de vários materiais orgânicos podem variar entre 10 até 

mais de 400. A título de exemplo, os resíduos vegetais de espécies arbóreas são os que 

apresentam valores da razão C/N superiores e, no extremo oposto, com os valores mais 

baixos encontram-se as espécies herbáceas. As lamas de tratamento de esgotos e 

estrumes têm razão C/N baixa, enquanto que as lamas celulósicas têm uma razão C/N 

elevada (Varennes, 2003). 

 

 O comportamento da matéria orgânica no solo, quer ela seja endógena quer ela seja 

exógena, tem sido associada, por muitos autores, à sua razão C/N. Muitos consideram o 

valor de C/N = 20 como o valor indicativo para a diferente evolução nas transformações 

sofridas pela matéria orgânica nos solos. 
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 Caso a razão C/N do resíduo aplicado seja inferior a 20, isto significa que contém 

mais azoto do que o necessário aos microrganismos, e a libertação de azoto em formas 

minerais dá-se muito rapidamente, aumentando o teor de azoto mineral disponível para as 

plantas. 

 Se, pelo contrário, o resíduo aplicado tiver uma razão C/N superior a 20, os 

microrganismos do solo não conseguem satisfazer as suas necessidades fisiológicas em 

azoto, sendo necessário ir ao solo procurar o restante. Daqui resulta uma imobilização 

líquida do azoto nos microrganismos. Assim, este tipo de resíduos é menos eficiente em 

termos de nutrição das plantas, mas vai contribuir para um maior enriquecimento do solo em 

matéria orgânica estável. 
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2.3. Os problemas do excesso de aplicação de Azoto 

2.3.1 O crescimento da utilização de fertilizantes azotados  

 

 Foi no século XIX que se começou a dar uso a fertilizantes minerais ou químicos 

azotados ou adubos azotados, mas foi entre 1900 e 1980 que se deu um notável 

crescimento na produção destes fertilizantes (Addiscott, 2005), como se pode ver na figura 

2.3.: 

 

Figura 2.3. O aumento exponencial da produção mundial de fertilizantes minerais azotados entre 

1900 e 1980. (in. Addiscott, 2005) 

 

 Os fertilizantes minerais permitiam obter maiores produções das culturas, num menor 

espaço de tempo, o que contribui para a sua rápida e total implementação na agricultura. 

Os interesses económicos de qualquer actividade levam a uma tentativa de 

maximização dos lucros, e a agricultura não é excepção. Deste modo, e à medida que a 

população mundial tem vindo a aumentar, a necessidade de aumentar a produção de 

alimentos também tem contribuído para o aumento do consumo de fertilizantes minerais. 

Numa agricultura intensiva, como a actual, em que se procuram obter elevadas 

produções e qualidade dos produtos, é muito importante uma nutrição vegetal equilibrada. 

Os solos, porém, não contêm normalmente quantidades suficientes de nutrientes em formas 

disponíveis para as plantas, pelo que os seus teores têm de ser complementados através da 
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fertilização e, os fertilizantes que permitem obter um resultado visível mais espectacular na 

vegetação são os azotados (Santos, 2001). 

Todos estes factores combinados levaram a que se começasse a aplicar este 

nutriente sob a forma de fertilizantes minerais de modo descontrolado. A necessidade de 

produção, juntamente com o facto de ser economicamente acessível, fez com que os 

agricultores aplicassem fertilizantes de forma excessiva e não coordenada com as 

necessidades das plantas. Tal tem levado à poluição do solo, da água, da atmosfera e até 

mesmo dos próprios produtos vegetais. Com efeito, os nutrientes contidos nos fertilizantes 

minerais não são totalmente assimilados pelas culturas. Se por um lado as formas aplicadas 

têm por vezes que sofrer transformações antes de poderem ser absorvidas pelas plantas, a 

taxa de assimilação não está sincronizada com a taxa de libertação das formas químicas 

que são efectivamente assimiladas pelas culturas. Assim sendo, permanecem no solo 

quantidades elevadas de nutrientes não aproveitados pela cultura para a qual se aplicaram 

e que são susceptíveis de se perder. Por outro lado, estes excedentes de nutrientes não 

são, regra geral, contabilizados nos planos de fertilização da cultura seguinte, constituindo 

uma fonte de poluição potencial. 

 

2.3.2. Poluição atmosférica 

  

 No que diz respeito aos adubos minerais azotados, que são obtidos industrialmente, 

a poluição por eles provocada pode começar logo no seu fabrico, por libertação para a 

atmosfera de gases como o SO2, o N2O (óxido nitroso), o NOx e o NH3 (amoníaco). 

Os óxidos de azoto, quando transferidos para a atmosfera, vão causar uma forma de 

poluição preocupante a que habitualmente se chama chuvas ácidas. Quando ocorrem na 

atmosfera condições de oxidação, estes gases são susceptíveis de sofrer transformações 

que podem conduzir à formação de ácido nítrico (Santos, 2001): 

 

2NO2 + ½ O2 + 3H2O → 2NO3
- + 2H3O

+ 

 

 Por seu lado, também o NH3 quando libertado em grandes quantidades para a 

atmosfera, vai provocar a ocorrência de chuvas ácidas.  

Estas chuvas podem ser desde logo ácidas, quando ocorre a conversão do NH3 em óxidos 

de azoto através de descargas eléctricas, mas podem começar por ter um carácter alcalino 

se o NH3 ao dissolver-se e reagir com a água der origem ao ião hidróxido, OH-:  
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NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH- 

 

 Estas chuvas, que podem ter um efeito corrosivo sobre a parte aérea da planta 

devido à alcalinidade, acabam por ter no solo o mesmo efeito das chuvas ácidas, pois vão 

incorporar nele NH4
+ que vai contribuir para a acidificação do solo (Santos, 2001). 

Os óxidos de azoto são também importantes elementos na destruição da camada de ozono 

e na contribuição nociva para o efeito de estufa. 

 

2.3.3. Poluição do solo 

 

 No que diz respeito à aplicação de adubos azotados nos solos e culturas, os riscos 

de poluição serão tanto maiores quanto maior for a quantidade aplicada e, mais importante 

ainda, a forma como é aplicada. 

A poluição do solo causada por aplicação de adubos azotados às culturas pode dividir-se 

em poluição física e poluição química. 

A primeira é menos frequente mas é provavelmente a mais grave pois conduz a fenómenos 

irreversíveis ou muito dificilmente reversíveis, nomeadamente o aumento da susceptibilidade 

à erosão e aquisição de características (principalmente estruturais) mais desfavoráveis para 

o desenvolvimento das plantas (Santos, 2001). 

 

  A poluição química do solo pelo azoto veiculado através de adubos deve-se 

sobretudo às alterações provocadas na reacção, no aumento de iões na solução e à criação 

de desequilíbrios nutritivos (Santos, 2001). 

Estes desequilíbrios manifestam-se muito frequentemente através da proliferação de pragas 

e doenças e da redução da actividade de microrganismos dentro dos solos e, quando isto 

acontece, designa-se por poluição biótica. Esta poluição é exercida de modo indirecto como 

uma consequência da poluição química.  

 

Como se viu atrás, os iões NO3
- e NH4

+ são praticamente as duas únicas formas sob 

as quais as plantas absorvem o azoto, através das raízes. Em termos de reacção do solo, a 

absorção de uma ou outra forma tem consequências diferentes. A absorção de azoto na 

forma de NH4
+ vai fazer com que a planta actue como fonte de protões, o que tende a 

provocar uma acidificação na rizosfera. Por outro lado, a absorção do azoto na forma de 

NO3
- por parte da planta, faz com que esta seja um aceitador de protões, libertando 

substâncias de carácter básico (HCO3
- e OH-), ou seja, levando a uma subida do pH. Estas 
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variações de pH no solo, podem ser consideradas uma forma de poluição pois vão ter uma 

acentuada influência na disponibilidade e absorção de vários outros elementos nutritivos 

(Santos, 1995). 

 Uma acumulação de iões, que por não serem susceptíveis de formar compostos 

pouco solúveis, permanecem em solução vai causar a salinização secundária do solo, 

dificultando a absorção de água e nutrientes por parte da planta. Assim sendo, os 

desequilíbrios nutritivos são maioritariamente fruto da não utilização de todos os nutrientes 

na quantidade e formas necessários, tendo em conta as necessidades das culturas e as 

disponibilidades nutritivas dos solos. Porém, também podem ocorrer de forma indirecta, 

“quando outras características do solo, nomeadamente as que estão associadas à reacção 

do solo e à salinização, contribuam para facilitar ou dificultar a absorção de alguns 

elementos em relação a outros” (Santos, 2001). 

 

2.3.4. Poluição dos produtos vegetais 

 

 No que diz respeito aos produtos vegetais, também eles podem apresentar sinais de 

poluição devido ao excesso de aplicação de adubos contendo azoto, uma vez que as 

plantas suportam elevados níveis de NO3
-, muito superiores às suas necessidades 

metabólicas, quando absorvem quantidades excessivas de N, no chamado consumo de 

luxo. Sendo absorvido em excesso, o azoto pode acumular-se nos tecidos e fazer com que 

os alimentos atinjam teores de nitratos susceptíveis de causar toxicidade aos consumidores. 

 

 Para além do aspecto relacionado com a acumulação de azoto nos tecidos vegetais, 

a absorção excessiva de N promove pode induzir uma maior susceptibilidade das culturas a 

pragas e doenças, obrigando assim a que se utilizem produtos fitofarmacêuticos, que por 

sua vez poderão conduzir a formas de poluição mais graves, sobretudo no que diz respeito 

aos produtos vegetais e em muitos casos às águas (Santos, 2001). 

 

2.3.5. Poluição das águas 

 

 A principal fonte de poluição das águas, como consequência da aplicação 

descontrolada de N aos solos é, como já foi referido, a lixiviação do ião nitrato. A agricultura 

tem sido apontada como a principal fonte de poluição difusa dos solos agrícolas e, 

consequentemente das águas, com nitratos. Para além da quantidade aplicada, também o 
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modo de aplicação do azoto tem um papel determinante na perda de nitratos por lixiviação. 

Em Portugal, as perdas são mais severas no Outono/Inverno e início da Primavera, pois é 

quando há maior precipitação e é a época do ano em que as culturas anuais estão ausentes 

ou em que as plantas são muito jovens, absorvendo nutrientes em poucas quantidades 

(Varennes, 2003). 

  

 A poluição originada pelo excesso de aplicação ou pela aplicação incorrecta de azoto 

pode atingir quer as águas superficiais por arrastamento à superfície, quer as subterrâneas 

por infiltração ao longo do perfil do solo (Santos, 1995). Assim, os nitratos podem atingir os 

lençóis freáticos, que são fonte de abastecimento de água para muitas populações, 

causando a degradação dos mesmos, sendo as suas consequências prolongadas por vários 

anos (Santos, 1995). 

Admite-se que quando a água apresenta elevadas quantidades de NO3
- é imprópria e até 

mesmo perigosa para a saúde humana e dos animais, uma vez que os nitratos, por si 

próprios ou após conversão em NO2
- são tóxicos. Há alguma controvérsia acerca do 

assunto, pois alguns estudos efectuados não indicam que haja correlação entre a ingestão 

de nitratos através das águas (e alimentos) e a ocorrência de certas doenças às quais lhes 

era dada responsabilidade. Seja como for, o enriquecimento das águas em azoto deve ser 

evitado (Santos, 2001). 

 

No que respeita ao solo, este fica empobrecido em azoto e o ião nitrato ao sofrer 

lixiviação ou arrastamento é acompanhado de catiões, como os iões cálcio e magnésio, o 

que vai levar a uma acidificação gradual dos solos, sendo estas bases substituídas no 

complexo de troca por iões hidrogénio e alumínio (Varennes, 2003). Como consequência, o 

solo torna-se mais ácido e menos fértil no que respeita à sua capacidade de nutrir as plantas 

nele cultivadas. 

 

2.4. Aplicação de resíduos orgânicos 

  

 Resíduos tais como estrumes de animais, águas residuais, composto de resíduos 

sólidos urbanos, resíduos orgânicos industriais, da indústria alimentar, resíduos das culturas 

e da actividade florestal são largamente produzidos à escala mundial (Sims, 1995). 

 Tendo em conta o seu interesse do ponto de vista da aplicação ao solo, para 

melhoria das condições físicas deste bem como da nutrição das plantas, podemos dividi-los 

em (Cordovil, 2003): 
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∗ Resíduos das culturas – podem ser materiais secos (palhas) ou materiais frescos. 

∗ Resíduos de origem animal – dividem-se em estrumes, chorumes e resíduos 

gerados pelo abate dos animais. 

∗ Resíduos da actividade doméstica – incluem as águas residuais domésticas e os 

resíduos sólidos urbanos. 

∗ Resíduos da actividade industrial – são inúmeros os resíduos que se incluem nesta 

categoria, estando devidamente descritos no Catálogo Europeu de Resíduos. Os 

mais importantes, como fonte de matéria orgânica, serão os de origem agro-

industrial. Incluem-se também os resíduos da actividade florestal, como o fabrico de 

pasta de papel. 

 

2.4.1. Estado do conhecimento nesta área 

 

 O aumento da população mundial verificada nos últimos anos, e aquela que se prevê 

para o futuro, torna necessário aumentar a produção mundial de alimentos e de outros bens 

de consumo de produção industrial (Cordovil, 2004). 

Como já foi dito, por forma a conseguir obter produções e qualidade dos produtos 

vegetais compatíveis com as necessidades da população, é necessário fornecer ao solo os 

nutrientes sob a forma de fertilizantes, uma vez que os solos não os têm em quantidades 

suficientes para a nutrição das plantas neles cultivadas. Tendo isto em consideração, é fácil 

perceber que a continuação do uso de certo modo indiscriminado e crescente de fertilizantes 

minerais para completar a nutrição das plantas não será sustentável em termos ambientais. 

Apesar de a aplicação de resíduos orgânicos nunca ter cessado, torna-se agora necessário 

que cresça, para permitir uma diminuição do uso de fertilizantes minerais, nomeadamente 

os azotados. Porém, esta aplicação tem de ser, também ela cuidadosa e calculada. 

 

Os fertilizantes comerciais existem há apenas cerca de 150 anos, mas “desde 

tempos imemoriais, a chave para manter a produtividade dos solos foi a adição de uma 

grande variedade de materiais capazes de fornecer nutrientes às culturas, como estrumes, 

compostos, ossos moídos ou cinzas” (Varennes, 2003). 

  

 Resíduos orgânicos que não contenham níveis elevados de metais ou organismos 

tóxicos são normalmente aplicados ao solo em quantidades que são as supostamente 

necessárias para fornecer o N às culturas (Douglas, 1991). Contudo, é sabido actualmente 

que, mesmo não sendo tóxicos, há nutrientes que podem acumular-se no solo a curto prazo, 
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na sequência de aplicações continuadas de certos resíduos orgânicos como por exemplo os 

chorumes de suínos (Vasconcelos et al., 1999), aspecto este que também exige uma 

monitorização cuidada da sua utilização. Por outro lado, não há ainda nenhum método 

químico que permita fazer uma previsão aproximada da disponibilização de nutrientes, 

nomeadamente do azoto, mesmo tendo em consideração que as características do solo e 

climáticas também têm o seu peso (Douglas, 1991). 

 Os estrumes, compostos, lamas de depuração e produtos similares deverão, nas 

épocas adequadas, espalhar-se uniformemente sobre o terreno e de seguida ser 

incorporados o mais rapidamente possível no solo com uma lavoura cuja profundidade 

dependerá da espessura da camada que se pretenda beneficiar. Assim se reduzirão as 

perdas por volatilização e lixiviação do azoto sob a forma de amoníaco bem como a 

libertação de cheiros desagradáveis (Dias, n/d). Com vista a prevenir e minorar situações de 

poluição dos solos e águas, pela aplicação de resíduos orgânicos aos solos, existe 

legislação comunitária e nacional direccionada, que está em permanente actualização. 

 

2.4.2. Vantagens e desvantagens 

 

 Os principais fertilizantes orgânicos incluem os estrumes, chorumes, biossólidos e 

compostos (Varennes, 2003). 

 Estes são uma boa fonte, em alternativa aos fertilizantes minerais, de 

macronutrientes e micronutrientes, embora tenham a desvantagem de terem que ser 

aplicados em elevadas quantidades, pois a sua concentração em nutrientes é relativamente 

baixa. Isto pode representar um obstáculo à sua aplicação, pois implica custos de transporte 

apreciáveis, caso não sejam produzidos na mesma exploração agrícola onde vão ser 

aplicados. 

Por outro lado, a heterogeneidade destes materiais e a desproporção entre os diferentes 

nutrientes presentes podem levar à acumulação de alguns elementos nos solos, mesmo a 

um curto prazo, como já se referiu. 

 

 A matéria orgânica dos solos desempenha um papel decisivo no binómio fertilização-

poluição, e em consequência nos fenómenos de mineralização a que está sujeita, tendo o 

seu teor nos solos uma tendência a diminuir. A aplicação de resíduos orgânicos a um solo 

pode, então, pelo menos contribuir para manter o teor de matéria orgânica (Santos, 1995). 

Mas existem outras vantagens na aplicação de resíduos orgânicos ao solo, tais como: 

∗ Diminuir a aplicação de fertilizantes minerais 
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∗ Reduzir a excessiva facilidade de infiltração da água gravitacional como também o 

excessivo arejamento. 

∗ Aumentar a capacidade de retenção de água (principalmente em solos grosseiros).  

∗ Aumentar a actividade microbiana – “os microrganismos que incluem nemátodos, 

protozoários, actinomicetas e quase todos os fungos, são os organismos mais 

abundantes do solo e dominam a sua actividade metabólica, sendo responsáveis por 

todas as reacções do carbono e azoto” (Varennes, 2003) 

∗ Reduzir as perdas de N por escoamento superficial e erosão – a presença de 

resíduos à superfície do solo protege-o da erosão, tanto hídrica como eólica, “a 

acumulação de matéria orgânica nas camadas superficiais do solo, o aumento da 

população de minhocas que formam um sistema de bioporos abundante, e a 

formação de macroporos e de fissuras verticais asseguram suficiente arejamento e 

drenagem.” (Varennes, 2003) 

∗ Aumentar a facilidade de mobilização – a presença de material orgânico no solo vai 

melhorar a sua estrutura, facilitando a mobilização do solo. A mobilização é a 

manipulação mecânica do solo, com o objectivo de o preparar para a sementeira. 

Destrói infestantes, que iriam competir com a planta jovem para a luz, água e 

nutrientes, e prepara a cama para as sementes (Varennes, 2003). 

∗ Diminuir a resistência do solo à penetração de raízes – ao melhorar a estrutura do 

solo, a matéria orgânica vai fazer com que o solo seja bem arejado e solto. Deste 

modo as raízes têm oxigénio e penetram facilmente no solo, e a parte aérea 

consegue emergir sem dificuldade (Varennes, 2003). 

 

 Claro que a utilização destes resíduos acarreta também algumas desvantagens, para 

além dos possíveis custos de transporte acima referidos, tais como: 

∗ Natureza heterogénea dos produtos 

∗ Baixa concentração em macronutrientes e possível elevada concentração em 

micronutrientes como por exemplo o cobre e o zinco (que podem, para além de dar 

origem à acumulação, induzir uma deficiência em ferro). 

∗ Necessidade de aplicação de elevadas quantidades de material, de forma a 

satisfazer as necessidades das culturas em macronutrientes principais, 

nomeadamente azoto. 

∗ Encargos com tratamentos para remoção de patógeneos e contaminantes. Os 

resíduos orgânicos podem ser sujeitos a diversos métodos de recolha, 

armazenamento e tratamento, para que a sua aplicação não conduza à poluição do 
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solo, água e ar, nem se corra o risco de introduzir na cadeia alimentar elementos 

tóxicos e patogénicos. 

∗ Imobilização temporária do N com potencial deficiência daquele nutriente para as 

culturas. De facto, se o resíduo em causa tiver uma razão C/N superior a 25, os 

microrganismos tem de ir procurar ao solo o azoto mineral necessário às suas 

necessidades, resultando numa imobilização líquida do azoto nos microrganismos. 

As formas minerais do nutriente são assimiladas pelos microrganismos e convertidos 

a formas orgânicas constituintes da biomassa microbiana (Varennes, 2003). 

∗ Perdas gasosas de N sob a forma de NH3, uma vez que o pH elevado favorece a 

volatilização do amoníaco e, embora o pH do solo possa ser baixo, observa-se um 

aumento localizado e temporário devido à decomposição de alguns resíduos. 

∗ Perdas por erosão e escoamento superficial e consequente contaminação das águas 

superficiais. Estas perdas vão depender da quantidade de N solúvel nos resíduos e 

da ocorrência de precipitação após a aplicação. Daí que, no período Outono - 

Inverno, a aplicação destes materiais seja desaconselhada. 

 

 Os resíduos orgânicos são, acima de tudo, uma alternativa que pode ser mais barata 

do que os fertilizantes minerais e que, simultaneamente, contribui para uma agricultura mais 

sustentável (Cordovil, 2004). 

  

2.4.3. Mineralização do N a partir do material orgâ nico 

 

 Estes resíduos de que temos vindo a falar contêm, na sua grande maioria, elevadas 

quantidades de matéria orgânica, e quantidades variáveis de nutrientes, podendo exercer 

efeitos quer na fertilidade do solo quer na nutrição das plantas, apresentando um potencial 

de mineralização que pode ser muito superior ao da própria matéria orgânica do solo 

(Cordovil, 2004). 

 A aplicação continuada destes materiais, além de melhorar a fertilidade do solo em 

termos físicos, aumenta o seu teor em matéria orgânica mineralizável. O conhecimento de 

como e quando ocorre a mineralização da matéria orgânica é fundamental para a 

optimização da utilização do azoto mineralizado (Cordovil, 2004). Compreender como se 

realiza a mineralização do N a partir destes resíduos é, pois, importante em termos de 

informação sobre a nutrição das plantas quer a curto quer a longo prazo. 
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Numa situação ideal, a libertação de azoto a partir dos resíduos orgânicos deve estar 

sincronizada com as necessidades das plantas, maximizando assim o seu valor fertilizante. 

 Se por um lado uma mineralização demasiado lenta pode levar a uma situação de 

carência de N, por outro lado uma mineralização demasiado rápida pode originar 

imobilização, toxicidade, perdas por volatilização e lixiviação, e consequentes danos 

ambientais (Cordovil, 2004). 

 

 Como já foi dito anteriormente, uma das maneiras de caracterizar o material orgânico 

é através da sua razão C/N.  

 Relembrando o que foi dito acerca da relação que existe entre a razão C/N e a 

mineralização do N, os resíduos com baixa razão C/N (< 20) são caracterizados por uma 

rápida mineralização. Consequentemente, a libertação de azoto em formas minerais dá-se 

muito rapidamente, aumentando a quantidade de azoto mineral disponível para as plantas. 

Este tipo de resíduos contribui muito pouco para o enriquecimento do solo em matéria 

orgânica estável. Por outro lado, resíduos com elevada razão C/N (> 20), quando 

incorporados no solo, vão levar a uma imobilização do azoto mineral. À medida que os 

materiais vão sendo decompostos, a razão C/N do solo vai decrescendo, pois o carbono vai 

em parte ser perdido sob a forma de dióxido de carbono, e o azoto é reutilizado pelos 

microrganismos. Quando o nível de carbono orgânico for tão baixo que reduza a actividade 

microbiana, a depressão do nível de azoto termina. Quando a razão C/N for inferior a 20, 

começa a ser libertado azoto mineral (Varennes, 2003). Assim, estes resíduos com elevada 

razão C/N, são menos eficientes em termos de nutrição das plantas, porque conduzem a 

uma imobilização do azoto, mas contribuem, a longo prazo, para o enriquecimento do solo 

em matéria orgânica estável (Cordovil, 2004). 

  

Esta evolução do azoto mineral no solo e da razão C/N do material orgânico, pode 

ser melhor entendida na figura 2.4. (Varennes, 2003): 
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Figura 2.4. Evolução do azoto mineral no solo e da razão C/N da matéria orgânica, quando é 

incorporado no solo um material orgânico com elevada razão C/N (em cima), ou um material com 

uma razão C/N baixa (em baixo) (in. Varennes, 2003) 

 

2.5. Caracterização dos resíduos em estudo 

 

 Todos os anos são produzidas grandes quantidades de resíduos orgânicos, de 

diversas proveniências, que podem ser aplicados aos solos frescos ou tratados. 

 Em termos de nutrição das plantas e da melhoria das condições físicas do solo, 

aqueles que apresentam maior interesse são: os resíduos das culturas; os resíduos dos 

animais; os resíduos da actividade doméstica; os resíduos industriais (Amberger, 1990; 

Polprasert, 1996). 

  

A concentração de N nos resíduos orgânicos, bem como a forma sob a qual se 

encontra é, como se pode ver no quadro 2.1., bastante variável. 
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Quadro 2.1. Valores aproximados do teor de matéria orgânica, de azoto total e razão C/N de alguns 

resíduos orgânicos (in. Cordovil, 2004). 

Material orgânico 
Matéria Orgânica 

(g kg-1) 

Teor de N 

(g kg-1) 
Razão C/N 

Palhas 950 5 - 10 60 - 100 

Estrume de aviário 659 35 – 46 12 

Chorume de bovino 759 49  

Estrume de bovino 651 55  

Chorume de suíno 763 – 777 5  

RSU (resíduos sólidos 

urbanos) 
412 – 594 5 – 20 14 

Lama celulósica 

primária 
621 – 810 0,5 – 2,8 111 – 943 

Lama celulósica 

secundária 
603 – 776 20 – 43 8 – 23 

 

 

2.5.1. Estrume de aviário 

 

 A indústria avícola compreende a produção de frangos para carne, galinhas 

poedeiras e também outras aves, designadamente os perús. 

 A crescente preocupação com hábitos de vida saudáveis tem levado a um aumento 

da procura de carne de aves, que são mais pobres em colesterol (Moore et al., 1998). 

Também os problemas que surgiram na última década com a carne de bovinos, 

nomeadamente a BSE, levaram a um aumento da indústria avícola (Cordovil, 2003). 

Porém, esta indústria também passou por momentos mais críticos em 2003, devido à 

divulgação da suspeita da presença de nitrofuranos na carne de aves. Esta situação 

reflectiu-se fortemente no sector avícola, desde a multiplicação (efectivo reprodutor, ovos 

para incubação e aves do dia) ao abate. A crise originou não só a retirada de animais das 

explorações suspeitas e de carne do circuito comercial, como outras medidas de 

emergência, como a redução de efectivos reprodutores, a destruição de ovos de incubação, 

o aumento da exportação de aves do dia e o aumento da importação de carne de aves. A 

crise dos nitrofuranos reflectiu-se também negativamente na produção de pombos e 

codornizes, tendo contribuído decisivamente para a quebra de produção observada em 

2003 (INE, 2004). 
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O efeito das notícias relativas à gripe das aves na Europa, desde Outubro de 2005, 

teve também como consequência imediata a quebra no consumo e dos preços da carne de 

aves (INE, 2006). 

 

 No entanto, e apesar destas variações na indústria avícola, o problema dos resíduos 

produzidos por esta indústria está sempre presente, tornando-se importante encontrar um 

destino sustentável para os mesmos, como por exemplo a sua aplicação ao solo. 

 A aplicação de estrume de aviário ao solo vai promover o aumento da matéria 

orgânica do solo, e consequentemente a melhoria da sua estrutura, ajudando a um melhor 

desenvolvimento das culturas, devido ao aumento da capacidade de retenção de água, taxa 

de infiltração de água no solo e da capacidade de troca catiónica (Moore et al., 1998). Pode 

haver um enriquecimento do solo em metais como cobre e zinco (usados com frequência 

nas rações), mas normalmente não atingindo níveis tóxicos (Moore et al., 1998). Apesar de 

tudo, é algo a ter em atenção uma vez que este enriquecimento do solo nestes elementos 

levará ao seu consumo pelas plantas e consequentemente pelos animais e humanos (Steil, 

2001). 

  

 O estrume de aviário tem sido considerado como um dos melhores fertilizantes 

orgânicos, devido essencialmente ao seu baixo teor de humidade (55 a 75 % de matéria 

seca) (Meisinger and Jokela, 2000). Ainda assim, terá de ser alvo de cuidada monitorização 

quando aplicado ao solo pois, para além de ser um produto bastante ácido, doseia uma 

elevada quantidade de azoto (Freitas e Marques, 1997), e a lixiviação de nitratos para as 

águas, a acumulação de fósforo e de microrganismos patogénicos são três dos principais 

problemas que podem advir duma má gestão deste resíduo (Moore et al., 1998). 

 Estes resíduos, principalmente no caso das poedeiras, são muito ricos em P (Santos, 

2001), e a sua aplicação continuada pode conduzir a uma acumulação de P no solo, pois as 

quantidades que se aplicam ao solo são calculadas tendo por base o teor do estrume em N 

(Sims e Wolf, 1994). Este elemento pode ter efeito na poluição das águas superficiais e 

subterrâneas, principalmente em solos com baixo poder de retenção e quando se encontre 

em formas orgânicas (Santos, 2001). 

  

 As características destes estrumes aqui resumidamente apresentadas, são 

meramente orientativas, pois podem variar consoante a idade dos animais, duração do 

período de criação, regime alimentar, meio ambiente, materiais empregues nas camas, e 

ainda com os métodos de recolha e armazenamento adoptados (Carneiro, 1994). 
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2.5.2. Lamas celulósicas 

  

 O fabrico de celulose é uma actividade industrial de forte impacto ambiental, pela 

matéria-prima que usa, pelo elevado consumo de um dos principais recursos naturais – a 

água – e, finalmente, pela descarga nos meios receptores naturais de efluentes gasosos, 

líquidos e sólidos (Pereira et al., 1988). 

 As lamas celulósicas são muito ricas em matéria orgânica biodegradável, e uma vez 

que são muito poucas as alternativas para a sua utilização, o seu aproveitamento como 

fertilizante, em natureza ou após compostagem, pode ser uma alternativa eficaz para a 

resolução de diversas questões, quer sob uma perspectiva económica quer sob um ponto 

de vista de protecção do ambiente (Vasconcelos e Cabral, 1993). 

 

 A carga orgânica dos efluentes da indústria da celulose pode ser reduzida fazendo 

passar os efluentes líquidos por um tratamento primário que consiste basicamente numa 

operação de decantação dos sólidos suspensos do efluente líquido fabril. Uma bomba 

submersível é responsável pela remoção dos sólidos decantados e de seguida, as lamas 

passam por uma prensa filtrante de dupla teia, na chamada estação de espessamento, 

passando a sua consistência de 3% a 25-30%. Estas lamas primárias podem ter como 

destino a incineração ou descarga em aterro (Valente et al, 1988).  

  

As lamas provenientes do tratamento secundário, também denominadas por lamas 

biológicas, resultam essencialmente da decomposição biológica aeróbia da carga orgânica 

do efluente em solução (Cabral et al., 1997). 

 Estas lamas são constituídas maioritariamente por água, biossólidos e fibras, 

apresentam um elevado teor de matéria orgânica, são relativamente ricas em azoto, fósforo 

e magnésio (Cordovil, 2003). Este teor elevado de N e P leva a que haja grandes diferenças 

nos valores das razões C/N e C/P entre as lamas de tratamento primário e do tratamento 

secundário, sendo significativamente mais baixos nas segundas (Cordovil, 2003; Costa, 

1993). 

 As lamas secundárias contêm praticamente a totalidade dos elementos considerados 

nutrientes vegetais, designadamente os micronutrientes. Os metais pesados, elementos 

potencialmente fitotóxicos, estão presentes em níveis que normalmente não levam a esperar 

problemas aquando da sua aplicação ao solo, desde que não seja uma aplicação excessiva 

(Costa, 1993). São normalmente materiais de características alcalinizantes. 
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Com o objectivo de estimar o potencial de mineralização do azoto (N) originário de 

diferentes resíduos orgânicos aplicados ao solo, e a sua disponibilidade para as plantas, 

realizaram-se ensaios de incubação anaeróbia com duração de 10 dias para avaliação do 

potencial teórico de mineralização do N.  

Foi ainda realizado um método químico expedito para previsão do N mineralizável, 

anteriormente testado com resultados promissores.   

 

3.1. Materiais e métodos utilizados na caracterizaç ão dos resíduos 

e solos 

3.1.1. Resíduos 

Os resíduos utilizados nos ensaios foram:  

∗ Estrume de aviário (EA, constituído por dejectos de galinhas poedeiras, sem 

material de camas, recolhido após circulação em calhas ao longo do aviário, com 

baixo teor de humidade (Quadro 3.1). 

∗ Lama celulósica do tratamento secundário (LS) dos efluentes da indústria produtora 

de pasta de papel, proveniente da Portucel.  

 

 No quadro 3.1. podem ver-se algumas das principais características dos resíduos 

utilizados. 

 

O pH dos resíduos foi determinado numa suspensão de resíduo/água com uma 

proporção de 1:10. A leitura foi feita num potenciómetro com eléctrodo de vidro combinado 

(Póvoas e Barral, 1992). 

 A matéria seca calculou-se através da determinação do teor de humidade dos 

resíduos. As amostras foram secas numa estufa eléctrica com circulação forçada de ar, a 

105ºC, até atingirem peso constante. A perda de peso sofrida corresponde ao teor de 

humidade. 

 O teor total de matéria orgânica dos resíduos (MO) determinou-se por perda de peso, 

levando a amostra a calcinar numa mufla, a uma temperatura aproximada de 550ºC durante 

7-8 horas. O carbono orgânico total (COT) calculou-se partindo do pressuposto que a 

matéria orgânica possui em média 58% de C, e assim, multiplicou-se o valor da MO por 

0,58. 



Material e Métodos 

28 
 
 

 O azoto Kjeldahl foi determinado pelo método Kjeldahl, tendo-se procedido à 

digestão de cerca de 0.30 g de amostra, com ácido sulfúrico concentrado, na presença de 

um catalisador. De seguida procedeu-se à destilação, num destilador da marca Selecta, 

que antes procede à neutralização com hidróxido de sódio. Neste processo, o amoníaco 

(NH3) libertado é recolhido em ácido bórico (H3BO3), formando-se dihidrogenoborato de 

amónio (NH4H2BO3). Procedeu-se então à titulação (do ião dihidrogenoborato (H2BO3
-)) 

com ácido clorídrico de concentração rigorosamente conhecida. 

 O azoto mineral (amoniacal e nítrico) foi determinado por extracção com água, na 

proporção de 1:2,5, por espectrofotometria de absorção molecular em autoanalisador 

Skalar de fluxo segmentado. 

 No que diz respeito aos elementos minerais – P, Mg, Na, Cu, Fe, Zn e Mn – dos 

resíduos, fez-se uma calcinação das amostras, numa mufla a 425ºC, e de seguida fez-se a 

digestão das cinzas obtidas com ácido clorídrico (HCl) 3N tendo as leituras sido feitas por 

espectrofotometria de absorção atómica num aparelho Pye Unicam SP9, excepto no caso 

do P, que foi determinado por espectrofotometria de absorção molecular na região do 

visível ( λ=375nm). 

 

Quadro 3.1. Principais características dos resíduos utilizados 

Características  EA LS 

pH (H2O) 8,35 6,75 

Matéria seca (g kg-1) 856,50 893,20 

Matéria orgânica(g kg-1) 765,80 874,80 

C Orgânico Total (COT) (g kg-1) 444,20 507,40 

N Kjeldahl (g kg-1) 40,13 33,59 

N amoniacal (N-NH4) (g kg-1) 10,48 1,03 

N nítrico (N-NO3) (g kg-1) 0,36 0,41 

Razão C/N 12,51 12,65 

Fósforo (g kg-1) 16,50 4,30 

Potássio (g kg-1) 20,60 3,10 

Cálcio (g kg-1) 72,00 29,70 

Magnésio (g kg-1) 5,80 1,40 

Sódio (g kg-1) 3,90 5,60 

Ferro (g kg-1) 2,30 1,70 

Cobre (g kg-1) 43,80 11,70 

Zinco (g kg-1) 430,40 32,03 

Manganês (g kg-1) 306,70 810,80 
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3.1.2. Solo  

 

 Foram recolhidos 20 solos com diferentes usos e de diversas localidades de Portugal 

continental entre as latitudes 37º05’N e 40º71’ N e entre as longitudes 8º06’ W e 7º89’ W. 

 Após a recolha, as amostras foram secas ao ar, e crivadas por um crivo de 2 mm, 

para assim obter os lotes da chamada terra fina. 

 A terra fina assim obtida foi submetida a uma análise mecânica (ou granulométrica), 

que tem como objectivo a determinação da textura (Costa, 1999). Existem várias escalas de 

delimitação de lotes para a terra fina, mas a aqui utilizada foi a escala de Atterberg que 

considera os seguintes lotes de partículas minerais (Ø – diâmetro das partículas em mm): 

• Areia grossa  2 >Ø< 0,2 

• Areia fina  0,2 > Ø < 0,02 

• Limo   0,02 > Ø < 0,002 

• Argila   0,002 > Ø 

 

Para fazer a determinação das proporções de cada um destes lotes, torna-se necessário 

garantir a individualização perfeita de todas as partículas de terra fina, o que é conseguido 

através de um processo de dispersão. 

Começaram por pesar-se 20 g de cada solo, para um copo, registando o peso exacto. 

De seguida adicionaram-se cerca de 200 ml de água oxigenada diluída com água destilada 

até cerca de 50 volumes, deixando-se repousar 24 horas, após as quais se colocaram os 

copos numa placa de aquecimento com o objectivo de destruir toda a matéria orgânica 

presente nos solos. Quando o sobrenadante presente nos copos de apresentou límpido, 

considerou-se que toda a matéria orgânica tinha sido então destruída e transferiu-se o 

conteúdo de cada copo para um frasco, lavando cuidadosamente. Adicionaram-se 20 ml de 

dispersante - hexametafosfato de sódio - a cada frasco e levou-se a agitar durante 16 horas.  

 

Após este tratamento preliminar, a amostra de solo foi submetida a uma série de 

métodos de separação de partículas, de modo a conseguir a quantificação de cada uma das 

fracções atrás referidas. 

 

Em primeiro lugar foi realizada uma crivagem fazendo passar a solução que se 

encontrava nos frascos para provetas, através de um crivo com uma malha cujo diâmetro 

correspondia ao limite inferior da fracção areia grossa (0,2 mm), ficando em solução a areia 

fina, o limo e a argila. O crivo com a areia grossa foi à estufa a 105º C durante cerca de 24 
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horas, após as quais foi possível por pesagem do crivo, determinar a quantidade de areia 

grossa. 

De seguida foi realizado o método da pipetagem para a determinação do limo e da 

argila. Este método é utilizado para quantificar, por amostragem realizada na suspensão de 

terra fina isenta de areia grossa, as proporções relativas de limo e de argila. Para tal, diluiu-

se a dispersão obtida após a crivagem perfazendo o volume total de 1 litro da proveta, com 

água destilada.  

Após a medição da temperatura da dispersão com um termómetro e através do 

quadro 3.2. determinou-se qual o tempo de sedimentação necessário para fazer a 

amostragem da fracção limo + argila.  

 

Quadro 3.2. Tempos de sedimentação para amostragem das fracções de argila e de limo+argila à 

profundidade de 10 cm. 

 

 

 

Tapou-se cada proveta com uma rolha de borracha e realizaram-se agitações por 

inversões sucessivas, após as quais se começou a cronometrar o tempo determinado 

anteriormente. Cerca de 30 segundos antes de terminar o período de sedimentação, 

mergulhou-se cuidadosamente a pipeta na suspensão até à profundidade previamente 
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estabelecida, com a torneira fechada e cerca de 5 segundos antes de terminar o tempo 

abriu-se a torneira e iniciou-se a aspiração. Esta solução foi então vertida para uma caixa de 

alumínio e a pipeta lavada com água destilada. Esta água de lavagem foi também colocada 

na mesma caixa de alumínio, que foi secar para a estufa a 105ºC. 

Repetiu-se o mesmo procedimento, mas desta vez aguardando o tempo de 

sedimentação necessário para se fazer uma amostragem só de argila. 

Após as secagens respectivas, conseguiu-se então os valores de limo + argila e só 

argila, que por diferença permitiram determinar os valores de limo e os valores de argila.  

 Por fim, foi realizado o método da sedimentação e decantação para separação da 

areia fina. Este método, tal como o da pipetagem, é baseado na lei de Stokes. Neste caso, 

aguardou-se o tempo necessário para que toda a areia fina sedimente, decantando-se então 

o líquido sobrenadante com o auxílio de um sifão. De seguida voltou-se a adicionar água 

destilada até à marca superior, agitou-se e voltou-se a esperar o tempo necessário a toda a 

areia fina sedimentar, e decantou-se novamente. Este processo foi então repetido até que a 

água decantada saísse limpa. De seguida passa-se o conteúdo que resta para um copo de 

50 ml e coloca-se a evaporar e secar na estufa a 105ºC, após o qual foi possível pesar e 

determinar a areia fina. 

 

Após os cálculos necessários, obtiveram-se os teores de cada lote, expressos em g 

de lote Kg-1 de solo. 

As diversas texturas são usualmente agrupadas, de acordo com as suas propriedades 

físicas, em 12 conjuntos, designados por classes de textura. Essas classes poderão ser 

facilmente determinadas a partir de um diagrama triangular das classes de textura (Santos, 

1999) (Figura 3.1.). 
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Figura 3.1. Diagrama triangular para a classificação da textura do solo  

 

No que diz respeito às características físico-químicas dos solos, fizeram-se as seguintes 

determinações: 

∗ pH: determinou-se o pH (H2O) e o pH (KCl) em suspensões solo/água e solo/solução 

de cloreto de potássio 1N respectivamente. A proporção utilizada foi de 1:2,5 (m:V) 

(10 gramas de solo para 25 ml de água ou solução de KCl). O valor de pH foi 

determinado num potenciómetro. 

∗ Fósforo e Potássio: é utilizado o método de Egnér-Riehm, no qual o P (e o K) 

extraíveis são determinados a partir de uma solução designada extractiva de lactato 

de amónio e ácido acético tamponizada com pH entre 3,5 e 3,75 (Pacheco et al. n/d). 

Depois de obtido o extracto, a determinação do P foi feita por espectrofotometria de 

absorção molecular na região do visível (λ=775 nm). A determinação do K foi feita 

utilizando o mesmo extracto obtido anteriormente, mas por fotometria de emissão de 

chama. 

∗ Os micronutrientes catiões (ferro, manganês, zinco e cobre) foram determinados com 

solução extractante de acetato de amónio 0.5 M, ácido acético 0.5 M e EDTA 0.02 M 

ajustada a pH 4,65 (Lakanen e Ervio, 1971) e lida num espectrofotómetro de 

absorção atómica Pye Unicam SP9. 
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∗ As bases de troca (cálcio, manganês, sódio e potássio) foram determinadas pelo 

método de Mehlich.  

∗ A matéria orgânica do solo foi calcula após determinação do carbono orgânico. O 

método utilizado foi o de Tinsley modificado, no qual se pesa 0,5 g de terra, à qual se 

adiciona 20 ml de solução extractiva (constituída por dicromato de sódio, ácido 

ortofosfórico e ácido sulfúrico). Após ataque a fervura moderada fez-se a titulação 

com sal de Mohr 0,4 N. Este procedimento permitiu determinar a percentagem de 

carbono orgânico presente em cada terra, o qual se teve de ser multiplicado por 

1,724.  

∗ O azoto Kjeldhal foi determinado, tal como nos resíduos, pelo método Kjeldahl, 

utilizando amostras de 5g de terra. 

∗ O azoto mineral (nítrico e amoniacal) foi determinado por espectrofotometria de 

absorção molecular num autoanalisador de fluxo segmentado da marca Skalar, nos 

extractos obtidos após agitação da terra com uma solução de KCl 2M na proporção 

1:10. 

 

3.2. Incubações anaeróbias. 

O procedimento seguido nestes ensaios foi adaptado do método desenvolvido por 

Kokkonen et al. (2006). Para cada terra a testar, pesaram-se 5 g para 36 frascos, que 

corresponderam a 3 modalidades ensaiadas em triplicado para cada solo. Da totalidade dos 

36 frascos, 12 continham apenas com terra, 12 continham uma mistura de terra e estrume 

de aviário e os últimos 12 continham uma mistura de terra e lama celulósica.  

As quantidades de resíduo adicionadas, a cada amostra de terra, foram calculadas 

para corresponderem a uma aplicação de 200 kg de N ha-1, tendo em conta o teor de azoto 

Kjeldahl dos resíduos. 

Após a homogeneização da terra com os resíduos, adicionou-se 50 ml de água 

destilada a cada um dos frascos, e o ar foi retirado com o auxílio a uma seringa, por forma a 

ficarem em condições de anaerobiose. Imediatamente após uma agitação de 1 hora, foram 

incubados numa estufa a uma temperatura de 37 ºC (Figura 3.2.). 
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Figura 3.2. Incubações anaeróbias na estufa 

 

Cada solo foi incubado durante um período total de 10 dias, durante os quais se 

realizaram 4 amostragens, aos 0, 2, 5 e 10 dias após o início da incubação. Em cada tempo 

de amostragem, retiraram-se três amostras de cada modalidade, para determinação do N 

mineral. Adicionou-se a cada frasco, em incubação, 3,72 g de KCl como extractante e, após 

homogeneização com uma vareta, agitaram-se os frascos fechados durante 1 hora. Após a 

agitação, as amostras foram centrifugadas durante 10 minutos a uma velocidade de 3500 

rpm, e o sobrenadante retirado para determinação do N mineral (N-NH4
+ e N-NO3

-). Este 

procedimento repetiu-se nos tempos 0, 2, 5 e 10 que, como referido atrás, correspondeu aos 

dias de amostragem com recolha de amostras. 

 

3.3. Método químico para previsão do azoto potencia lmente 

mineralizável 

 

Com o objectivo de tentar prever a mineralização do azoto a partir dos resíduos 

orgânicos aplicados ao solo sem recorrer a métodos mais demorados e trabalhosos como 

as incubações laboratoriais, procedeu-se à extracção do N recorrendo a um método químico 

de extracção já anteriormente testado por Cordovil (2003) com resultados promissores. 

O método em questão consistiu na pesagem, para tubos de vidro adaptáveis a um bloco 

digestor Skalar 5620/40, de 3 g de amostra (só solo ou mistura de solo e cada um dos 

resíduos testados) a que se adicionaram 20 mL de solução KCl 2M, tendo-se feito 3 

repetições de cada. As suspensões ficaram em digestão durante 4 horas a 100 ºC (Figura 
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3.3.). Após repouso até arrefecerem à temperatura ambiente, foram sujeitas a centrifugação 

durante 10 minutos a uma velocidade de 3500 rpm, tendo-se separado o sobrenadante para 

análise. O N mineral determinou-se por espectrofotometria de absorção molecular num 

autoanalisador de fluxo segmentado da marca Skalar. 

 

 
Figura 3.3. Digestão das suspensões a 100ºC no bloco digestor Skalar 5620/40 

 

3.4. Tratamento estatístico 

 

 Aos dados obtidos nos ensaios laboratoriais de incubação anaeróbia, ajustou-se um 

modelo cinético de um compartimento, para previsão das quantidades de N mineralizadas, 

recorrendo a uma equação de 1ª ordem proposta por Stanford e Smith (1972): 

 

Nm = N0 (1-e-kt) 

 

Nesta equação, Nm representa o N mineralizado e acumulado no tempo t, k é a 

constante de mineralização, e N0 representa a quantidade de N potencialmente 

mineralizável. O ajustamento de um modelo de dois compartimentos não forneceu 

ajustamentos com uma fiabilidade adequada, pelo que os respectivos dados não serão 

apresentados. 

 Os teores de Nmin determinados pelo método químico utilizado foram correlacionados 

com os teores de N potencialmente mineralizável, calculados através da aplicação do 

modelo acima descrito aos dados obtidos ao longo dos ensaios de incubação. 



   

4. Resultados e discussão  

 

4.1. Caracterização dos solos do ensaio 

 

O resultado das análises efectuadas para a caracterização física e química dos solos 

utilizados neste trabalho, pode ver-se nos quadros 4.1 e 4.2. 

 

Quadro 4.1. Resultado da análise granulométrica e classificação de textura 

Solo  Localização 

Areia  

Grossa 

(%) 

Areia 

Fina (%) 

Limo 

(%) 

Argila 

(%) 

Total 

(%) Classe Textura 

1 Pegões 70,70 17,40 9,70 2,20 100 Arenosa 

2 Viseu 9,10 14,90 56,40 19,60 100 Franco-limosa 

3 Vila Viçosa 14,98 42,08 20,51 22,42 100 Franca 

4 Cacém 13,76 42,02 22,60 21,58 100 Franca 

5 Mira Sintra 21,36 54,76 10,95 12,93 100 Franco-arenosa 

6 Sobral M. Agraço 19,69 44,69 15,49 20,13 100 Franco-argilo-arenosa 

7 Bencatel 8,46 38,97 27,14 25,43 100 Franca 

8 Évora 33,15 41,15 10,59 15,11 100 Franco-arenosa 

9 Escoural 1 18,29 49,43 20,25 12,03 100 Franco-arenosa 

10 Escoural 2 17,19 56,78 13,29 12,74 100 Franco-arenosa 

11 Albufeira 61,24 28,06 4,04 6,66 100 Arenosa-franca 

12 Alcácer 80,25 17,66 1,46 0,62 100 Arenosa 

13 Comporta 89,70 9,65 0,38 0,26 100 Arenosa 

14 Portalegre 57,68 20,55 12,04 9,73 100 Franco-arenosa 

15 Pegões 2 56,65 29,45 8,15 5,75 100 Arenosa-franca 

16 Montemor 1 35,20 39,46 13,73 11,60 100 Franco-arenosa 

17 Reguengo 32,19 42,49 13,55 11,77 100 Franco-arenosa 

18 Montemor 2 37,09 41,88 12,78 8,26 100 Franco-arenosa 

19 Montemor 3 17,78 50,53 15,47 16,22 100 Franco-arenosa 

20 Montemor 4 31,07 40,04 13,65 14,73 100 Franco-arenosa 

 

Como se pode observar, as texturas dos solos eram diferentes entre si, contudo 

predominaram as texturas mais grosseiras, como as arenosas e franco-arenosas. 

Efectivamente, no nosso país, e principalmente nas zonas em que se fez a amostragem de 
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solos, as texturas são frequentemente deste tipo, e com características químicas que 

revelam uma fertilidade baixa.  

 

Como pode ver-se no quadro 4.2. as características físico-químicas são bastante 

variadas nos diferentes solos utilizados. A matéria orgânica (MO) varia desde valores de 

0,36% até valores de 9,72%, com um claro predomínio dos baixos teores (Santos, 1991). Os 

solos com teores mais elevados de MO foram aqueles recolhidos sob montado de azinho, 

pinhal, ou em terras sujeitas a pousio, enquanto que os mais baixos teores de matéria 

orgânica foram encontrados nos solos cultivados com herbáceas, como seria de esperar. O 

teor de N Kjeldahl nos solos variou entre os 0,112 e os 3,79 g kg-1, predominando os teores 

inferiores à unidade. Qualquer destes valores de concentração de N no solo não era 

elevado. 

Os valores de pH (H2O) variaram entre 4,9 e 8,5, revelando uma reacção ácida a 

neutra. 

Os teores de potássio e fósforo nos solos variaram de baixo a alto (Santos, 1991), 

tendo-se verificado que, em geral, os solos que apresentaram valores mais baixos destes 

dois nutrientes, também eram os que apresentavam menores teores de MO. 

Os teores de micronutrientes nos solos apresentaram valores muito variáveis para os 

quais não se encontrou relação com o teor de MO ou a textura do solo.  
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Quadro 4.2. Caracterização físico-química dos solos 

Solo Localização MO (%) 
pH 

H2O 
pH KCl 

K2O  

(mg kg -1) 

P2O5  

(mg kg -1) 

N kj  

(g.kg -1) 

Fe  

(mg kg -1) 

Cu  

(mg kg -1) 

Zn 

(mg kg -1) 

Mn  

(mg kg -1) 

Ca  

(Cmol + kg -1) 

Mg  

(Cmol kg -1) 

Na  

(Cmol kg -1) 

K  

(Cmol kg -1) 

1 Pegões 0,59 6,1 4,8 30 65 0,34 104 45 9,9 14,7 0,88 0,2 0,11 0,03 

2 Viseu 1,65 8,5 7,9 121 41 0,11 36 3,5 1,9 8 12,9 0,32 0,04 0,36 

3 Vila Viçosa 1,80 8,2 7,6 204 128,4 1,14 111,4 8,3 4,3 569,5 24,4 0,85 0,08 0,38 

4 Cacém  9,72 6,1 4,8 400 18,38 3,79 85,7 0,2 11 131 7,34 2,19 0,83 0,87 

5 Mira Sintra  4,16 4,9 4,5 370 341,4 1,73 61,6 1,1 7 20,5 4,55 0,56 0,2 0,69 

6 Sobral M. Agraço 3,84 7,9 7,4 600 1340 2,30 150,2 17,7 24,1 192,6 29,8 1,38 0,17 0,93 

7 Bencatel  0,90 7,9 7,2 123 14,31 0,77 58,6 1,9 1,3 356,80 13,00 0,95 0,15 0,87 

8 Évora 1,13 7,8 6,6 104 378 0,72 60,8 4,3 3,5 134,10 7,28 3,00 0,40 0,18 

9 Escoural 1 3,42 5,8 4,5 210 28,99 0,34 108,4 1,8 1,5 104,50 3,09 1,27 0,12 0,35 

10 Escoural 2 2,43 5,9 4,7 116 0 1,25 146,4 2,2 1,3 131,60 3,26 1,71 0,13 0,20 

11 Albufeira  0,76 8,1 8,0 129 50,5 0,42 31,5 1,2 1,8 11,30 9,79 0,30 0,19 0,22 

12 Alcácer  1,19 5,9 5,5 68 17,43 0,40 38,2 0,1 2,3 45,00 1,20 0,33 0,08 0,10 

13 Comporta  0,36 6,0 4,7 15 3,845 0,20 12,4 0,3 0,9 5,70 0,22 0,03 0,09 0,02 

14 Portalegre 3,46 5,0 4,2 121 60,68 1,56 112,5 0,6 1,7 24,90 1,45 0,29 0,11 0,21 

15 Pegões 2 2,25 7,3 7,4 77 19,32 0,72 88,7 0,9 2,6 10,70 9,60 0,17 0,10 0,11 

16 Montemor 1 1,63 6,2 4,9 93 7,406 0,97 109,3 2,2 0,8 74,30 2,89 0,94 0,24 0,15 

17 Reguengo  3,13 6,5 5,9 211 1020 1,14 198,3 6,6 5,4 144,60 5,49 0,45 0,14 0,29 

18 Montemor 2 1,89 5,5 4,2 136 10,89 1,03 160,4 1,5 0,9 64,70 1,69 0,64 0,23 0,21 

19 Montemor 3  2,02 6,1 4,6 73 2,682 1,05 119,1 2,3 0,7 178,60 4,30 2,75 0,17 0,13 

20 Montemor 4 1,95 5,0 3,9 260 59,37 0,99 111,2 1 0,7 20,50 1,35 0,89 0,12 0,46 
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4.2. Ensaios laboratoriais de incubação anaeróbia 

 

 Começamos por recapitular que os dados experimentais obtidos nos ensaios 

laboratoriais de incubação anaeróbia foram ajustados ao modelo cinético de previsão do N 

mineralizado proposto por Stanford e Smith (1972), cuja equação de 1ª ordem é a seguinte: 

 

Nm = N0 (1-e-kt) 

Nesta equação, Nm representa o N mineralizado e acumulado no tempo t, o N0 representa a 

quantidade de N potencialmente mineralizável e o k representa a constante de 

mineralização.  Segundo Herlihy (1979), a variação de k depende da textura do solo, do seu 

teor de humidade e temperatura, e também da ocorrência de imobilização e desnitrificação. 

  

4.2.1. Solos 

 

A incubação anaeróbia realizada exerceu um efeito positivo na mineralização do N a 

partir da matéria orgânica dos solos, quando estes foram incubados sem aplicação de 

resíduos orgânicos, excepção feita aos solos 5 e 17 (figura 4.1.). Nestes solos, observou-se 

o decréscimo do teor de N mineral ao longo do período do ensaio, sugerindo a ocorrência de 

imobilização. 

Como Hassink (1995) concluiu num estudo por ele realizado, a textura do solo 

determina a proporção de partículas orgânicas de cada classe, tendo os solos de textura 

grosseira, como os arenosos e franco-arenosos, predominantemente macropartículas 

facilmente mineralizáveis e com fracas ligações aos minerais do solo. Também Parfitt e Salt 

(2001) concluíram que a mineralização líquida de N no solo segue a ordem 

areia>argila>limo. Neste estudo, o efeito no teor de N mineral foi positivo em todas as 

texturas, como se pode comprovar nas figuras 4.1. a 4.7.. 

 

Do ajustamento do modelo de Stanford e Smith (1972) aos dados da evolução do 

teor de N mineral obtidos em cada solo, durante a incubação anaeróbia efectuada, 

obtiveram-se os valores de N0 e k para cada um dos solos, que se apresentam no quadro 

4.3.. A partir dos dados de N0 e de N Kjeldahl, calculou-se a fracção activa de N presente 

em todos os solos testados (quadro 4.3.), com base na equação: 

 

% FAN= (N0/Nkj)*100 
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Quadro 4.3. Valores de N0, k e FAN para solo estudado 

Solo 

Solos N 0 (mg kg -1) k FAN (%)  

1 - Pegões 16,34 -0,068 4,8 
2 - Viseu 22,24 -0,045 19,9 
3 - Vila Viçosa 13,58 -0,1 1,2 
4 - Cacém 11,68 -0,12 0,3 
5 - Mira-Sintra 52,56 0,017 3,0 
6 - Sobral M. Agraço 20,51 -0,034 0,9 
7 - Bencatel 6,02 -0,102 0,8 
8 - Évora 7,8 -0,08 1,1 
9 - Escoural 1 11,68 -0,15 3,5 
10 - Escoural 2 9,62 -0,12 0,8 
11 - Albufeira 8,94 -0,06 2,1 
12 - Alcácer 19,64 0,006 5,0 
13 - Comporta 0,86 0,18 0,4 
14 - Portalegre 25,22 -0,025 1,6 
15 - Pegões 2 29,87 -0,023 4,2 
16 - Montemor 15,18 -0,056 1,6 
17 - Reguengo 32,25 0,067 2,8 
18 - Montemor 2 13,66 -0,078 1,3 
19 - Montemor 3 10,86 -0,062 1,0 

20 - Montemor 4 8,17 -0,085 0,8 

 

 

Os valores de FAN são variáveis e não estão relacionados com os teores de MO nos 

solos, como se pode ver nos quadros 4.2 e 4.3. 

 

Verifica-se pelo quadro 4.3. que o valor de N0 varia dentro de uma larga gama de 

valores, entre 0,86 e 52,56, o que significa que os solos são bastante diferentes entre si, no 

que diz respeito ao potencial de mineralização do N. No que diz respeito aos valores da 

constante de mineralização k, estes variam entre -0,15 e 0,18, sendo que valores positivos 

desta constante indicam tendência para a imobilização. 

 

 Para melhor se compreender a aplicabilidade deste modelo torna-se necessário 

comparar os valores de Nmin medidos durante a incubação anaeróbia (med), e os valores 

estimados através do modelo (est). De seguida são apresentadas essas comparações, 

agrupando os solos por texturas ( os símbolos sem preenchimento, correspondem aos 

valores medidos e os símbolos com preenchimento, aos valores estimados). 
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Figura 4.1. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através da aplicação do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 5, 8 e 

17 (consultar quadro 4.3. para localização dos solos)  
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Figura 4.2. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 10, 14 e 16 

(consultar quadro 4.3. para localização dos solos) 
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Solos Franco - Arenosos
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Figura 4.3. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 9, 18, 19 e 20 

(consultar quadro 4.3. para localização dos solos) 

 

Nos três quadros anteriores (4.1., 4.2., 4.3.) apresenta-se a comparação entre a 

evolução dos teores de Nmin nos solos franco-arenosos testados e a respectiva previsão, 

recorrendo à equação do modelo de Stanford e Smith (1972). Excepto no caso dos solos 5 e 

17, o teor de N mineral no solo aumenta ao longo da incubação, sem que se tenham 

verificado situações de imobilização. Naqueles solos, os valores de N mineral observados 

eram também mais elevados do que os determinados nos outros solos franco-arenosos. 
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Figura 4.4. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 1, 12 e 13 (consultar 

quadro 4.3. para localização dos solos) 
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Dos 3 solos arenosos testados, apenas o solo 1 apresentou uma evolução positiva 

da mineralização de N ao longo do tempo. Este solos tinha já sido testado por Cordovil 

(2003) tendo revelado uma capacidade de mineralização de N elevada, apesar do seu baixo 

teor de MO. O solo 13 não apresentou quantidades significativas de N mineralizado, 

possivelmente devido ao seu baixo teor de MO. Quanto ao solo 12, o seu comportamento ao 

longo do ensaio foi incaracterístico, como se pode também constatar com o valor de 

correlação que consta do quadro 4.4. 
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Figura 4.5. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 3, 4 e 7 (consultar 

quadro 4.3. para localização dos solos) 

 

 

Apesar das texturas idênticas, os teores de MO nestes 3 solos era muito diferente 

(quadro 4.2.). O solo 4 tinha o mais alto valor de MO e, como tal, a mineralização da MO 

resultou nos mais elevados teores de Nmin no solo ao longo da incubação. Em oposição, o 

solo 7 que era aquele que, tendo uma textura franca apresentava o teor mais baixo de MO, 

foi também aquele que disponibilizou menos Nmin. O ajustamento dos valores medidos aos 

valores estimados pelo modelo no caso do solo 4 foi também menor (R2 = 0,22), embora a 

correlação tenha produzido um valor de r de 0,74 (quadro 4.4.) 
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Solos Areno - Francos
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Figura 4.6. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 11 e 15 (consultar 

quadro 4.3. para localização dos solos) 
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Figura 4.7. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 2 e 6 (consultar 

quadro 4.3. para localização dos solos) 

 

Por fim, nas figuras 4.6. e 4.7., estão agrupados dois solos de textura areno-franca 

(solos 11 e 15), e um solo de textura franco-limosa (solo 2) com um solo de textura franco-

argilo-arenosa (solo 6). Mais uma vez, apesar das linhas de tendência se mostrarem 

similares, há valores que divergem bastante, sendo a diferença mais marcante no caso do 
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solo 11, onde a linha de tendência dos valores medidos têm um r2 bastante pobre, devido a, 

entre a 2ª e 3ª amostragens o Nmin ter aumentado muito e de seguida, entre a 3ª e a última 

amostragens, diminuído drasticamente, sugerindo a ocorrência imobilização. 

 

O ajustamento do modelo estudado aos valores de N mineral medidos durante a 

incubação é, em muitos casos, bastante favorável como se pode comprovar pelas figuras 

4.1. a 4.7.. Pode afirmar-se que, regra geral, o modelo de Stanford e Smith reproduz bem a 

evolução da mineralização do N ao longo do tempo. Isto já tinha sido observado 

anteriormente por outros autores (Cordovil, 2003) e pelos próprios Stanford e Smith. 

Regra geral, o melhor ajustamento verifica-se nos solos em que textura é mais 

grosseira, como é o caso dos solos arenosos e franco-arenosos, como se pode confirmar 

nas figuras 4.1., 4.2., 4.3. e 4.4.. Pelo contrário, os solos de textura franca, franco-limosa e 

franco-argilo-arenosa, não apresentaram uma correlação tão boa com o modelo testado.  

A correlação entre os valores de Nmin medidos durante a incubação anaeróbia e os 

valores estimados pelo modelo utilizado, pode ser melhor compreendida no quadro seguinte 

(quadro 4.4.): 

 

Quadro 4.4. Valores de r, correspondentes à correlação entre os valores de Nmin 

medidos no decurso da incubação anaeróbia, e os valores estimados pela aplicação 

do modelo de Stanford e Smith (1972). 

Solo Localização Classe Textura r 

1 Pegões Arenosa 0,949 

2 Viseu Franco-limosa 0,773 

3 Vila Viçosa Franca 0,739 

4 Cacém Franca 0,548 

5 Mira Sintra Franco-arenosa 0,951 

6 Sobral Monte Agraço Franco-argilo-arenosa 0,863 

7 Bencatel Franca 0,738 

8 Évora Franco-arenosa 0,823 

9 Escoural 1 Franco-arenosa 0,899 

10 Escoural 2 Franco-arenosa 0,784 

11 Albufeira Arenosa-franca 0,193 

12 Alcácer Arenosa 0,072 

13 Comporta Arenosa 0,563 

14 Portalegre Franco-arenosa 0,347 

15 Pegões 2 Arenosa-franca 0,632 

16 Montemor 1 Franco-arenosa 0,945 

17 Reguengo Franco-arenosa 0,785 

18 Montemor 2 Franco-arenosa 0,963 

19 Montemor 3 Franco-arenosa 0,809 

20 Montemor 4 Franco-arenosa 0,969 
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4.2.2. Mistura de solo com estrume de aviário 

 

 A aplicação ao solo de 200 kg N ha-1 através do uso de estrume de aviário (EA) fez 

aumentar o teor de N ao longo do período de incubação.  

 

 Procedeu-se igualmente ao ajustamento do mesmo modelo aos dados obtidos a 

partir da incubação de misturas de solos com o estrume de aviário, tendo-se obtido os 

valores de N0 e K, que se apresentam no quadro 4.5.. Utilizaram-se os dados referentes à 

mistura de solo e resíduo, por estes permitirem um melhor ajustamento do modelo testado. 

Cordovil (2003) tinha também chegado à conclusão de que o ajustamento era 

significativamente melhor quando se consideravam as misturas de um solo arenoso com os 

diferentes resíduos orgânicos que testou. Por esta razão, seguindo a conclusão do referido 

autor, e considerando que a mistura de solo e resíduo reproduz melhor o que se passa no 

campo, após a aplicação de resíduos orgânicos, optou-se pelo ajustamento da equação às 

misturas.  

 Quadro 4.5. Valores de N0 e k para cada mistura solo e estrume de aviário 

Solo + EA 
Solos N 0 (mg kg -1) k 

1 - Pegões 89,89 -0,635 
2 - Viseu 81,43 -0,071 
3 - Vila Viçosa 82,55 -0,088 
4 - Cacém 86,34 -0,079 

5 - Mira-Sintra 105,82 -0,064 
6 - Sobral M. Agraço 84,01 -0,065 
7 - Bencatel 71,01 -0,07 
8 - Évora 24,4 0,191 
9 - Escoural 1 78,14 -0,088 
10 - Escoural 2 58,43 -0,072 

11 - Albufeira 86,14 -0,094 
12 - Alcácer 91,08 -0,101 
13 - Comporta 88,48 -0,069 
14 - Portalegre 98,49 -0,052 
15 - Pegões 2 83,51 -0,082 
16 - Montemor 57,93 -0,093 

17 - Reguengo 91,27 -0,08 
18 - Montemor 2 72,54 -0,099 
19 - Montemor 3 64,57 -0,093 
20 - Montemor 4 82,28 -0,081 

 

Os valores de N0 são neste caso e sem excepção superiores aos do solo sem 

mistura, variando desde 2 até 100 vezes mais. Isto demonstra que o potencial inicial de 
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mineralização do N aumenta ao misturar um resíduo orgânico deste tipo, como aliás seria de 

esperar. Por outro lado as constantes de mineralização K variaram entre -0,6 e 0,191. 

A evolução do N mineralizado a partir do estrume de aviário misturado com os 

diferentes solos testados, ao longo do período de incubação, pode ver-se nas figuras 4.8. a 

4.14., agrupando mais uma vez os solos por texturas. 
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Figura 4.8. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 5, 8 e 17 com 

estrume de aviário. 
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Figura 4.9. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 10, 14 e 16 com 

estrume de aviário. 
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Figura 4.10. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 9, 18, 19 e 20 com 

estrume de aviário. 

 

Como se pode verificar, mais uma vez, os solos franco-arenosos, agrupados nas 

figuras 4.8., 4.9. e 4.10., apresentam boas correlações entre os valores medidos e os 

estimados, apesar de ser claro que no tempo 0 os valores estimados são sempre superiores 

aos efectivamente medidos. Nos solos 5, 8, 14, 16, 17, 19 e 20 existe, nos valores medidos, 

um aumento significativo de Nmin entre a primeira e a segunda amostragem, e a partir daí, há 

uma diminuição, que indica tendência para a imobilização. Nestes casos, a linha de 

tendência obtida tem pois um valor menos favorável. Olhando depois para os valores 

estimados, estes não demonstram a mesma tendência, uma vez que seguem uma equação, 

apesar de haver uma boa correlação no que diz respeito aos valores finais de Nmin, o que 

indica que o modelo sugere um aumento do Nmin mais repartido ao longo do tempo da 

incubação. O solo 8 apresenta uma tendência para a imobilização de N ao longo do tempo. 

Este efeito aparece apenas quando o solo foi misturado com o estrume, uma vez que o solo 

sozinho não evidenciava este fenómeno. 
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Figura 4.11. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 1, 12 e 13 com 

estrume de aviário. 

 

No caso dos solos com textura arenosa, que se podem ver na figura 4.11., é possível ver 

que há mineralização de uma grande quantidade de N entre a primeira e segunda 

amostragens, após a qual há tendência para a imobilização. Mais uma vez, apesar de os 

valores estimados finais terem uma boa correlação com os medidos, ao longo dos tempos 

anteriores isso nem sempre se verifica. 
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Figura 4.12. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 3, 4 e 7 com estrume 

de aviário. 
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Figura 4.13. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 11 e 15 com estrume 

de aviário. 
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Figura 4.14. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 2 (franco-limoso) e 6 

(franco-argilo-arenoso) com estrume de aviário. 

 

 

A situação acima descrita repete-se, como se pode constatar na figura 4.12., para os 

solos francos, e nos solos areno-francos (figura 4.13), franco-argilo-arenoso e argilo-limoso 

agrupados na figura 4.14.. 

 

Isto sugere que, a aplicação ao solo de um resíduo orgânico como o estrume de 

aviário, vai logo à partida aumentar o potencial inicial de mineralização de N do mesmo, e 

que há uma rápida mineralização do N (amostragem no dia 2), seguida de imobilização ou 

estabilização. 
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O modelo ajustado consegue, com bastante rigor, prever a quantidade de N 

mineralizado ao fim dos 10 dias, porém não consegue prever as oscilações acima descritas, 

o que também justifica os valores de r, correspondentes à correlação entre os valores de 

Nmin medidos no decurso da incubação anaeróbia, e os valores estimados pela aplicação do 

modelo de Stanford e Smith (1972), que se podem ver no quadro 4.6.: 

 

 

Quadro 4.6. Valores de r, correspondentes à correlação entre os valores de Nmin medidos no 

decurso da incubação anaeróbia das misturas de solos e estrume de aviário, e os valores estimados 

pela aplicação do modelo de Stanford e Smith (1972). 

Solo Localização Classe Textura r 
1 Pegões Arenosa 0,461 
2 Viseu Franco-limosa 0,648 
3 Vila Viçosa Franca 0,574 
4 Cacém Franca 0,546 
5 Mira Sintra Franco-arenosa 0,678 
6 Sobral Monte Agraço Franco-argilo-arenosa 0,398 
7 Bencatel Franca 0,459 
8 Évora Franco-arenosa 0,598 
9 Escoural 1 Franco-arenosa 0,588 
10 Escoural 2 Franco-arenosa 0,482 
11 Albufeira Arenosa-franca 0,581 
12 Alcácer Arenosa 0,683 
13 Comporta Arenosa 0,433 
14 Portalegre Franco-arenosa 0,428 
15 Pegões 2 Arenosa-franca 0,690 

16 Montemor 1 Franco-arenosa 0,660 

17 Reguengo Franco-arenosa 0,697 

18 Montemor 2 Franco-arenosa 0,702 

19 Montemor 3 Franco-arenosa 0,706 

20 Montemor 4 Franco-arenosa 0,580 

  

 

Assim, pela avaliação das figuras acima apresentadas, pode dizer-se que o estrume 

de aviário é um resíduo que se mineraliza com alguma rapidez, pois, verifica-se um aumento 

significativo de Nmin do dia 0 para o dia 2, para todas as texturas de solo. Este efeito de 

rápida mineralização dos compostos azotados tinha já sido observada por Cordovil (2003) e 

é devido á grande percentagem de compostos facilmente mineralizáveis contidos nestes 

materiais (Cordovil, 2003). 
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 A aplicação do modelo utilizado não consegue prever esta rápida mineralização, daí 

que os valores de r do quadro 4.6. não sejam muito favoráveis. 

Para além do tratamento efectuado aos dados das misturas de solos e EA, calculou-

se igualmente a quantidade de N que se mineralizou apenas a partir do resíduo (figura 4.8.). 

À excepção do que se observou no solo 15, onde a mineralização a partir do EA foi 

claramente menor, os dados obtidos para os restantes 19 solos apresentaram uma 

homogeneidade de variância, o que permite calcular a média dos valores dos mesmos, que 

se apresenta na figura 4.16.. 
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Figura 4.15. Evolução do teor de N mineralizado a partir do estrume de aviário aplicado a 

cada um dos solos testados 

 

 Ao observar a figura 4.15. e conforme a homogeneidade de variância obtida, torna-se 

claro que a mineralização do N a partir do EA é semelhante qualquer que seja o tipo de solo, 

seguindo um certo padrão. 

Assim, o valor médio de mineralização de N a partir do estrume de aviário, pode ver-

se na figura 4.16.: 

 



Resultados e Discussão 

53 
 
 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

0 2 4 6 8 10 12

Tempo (dias)

N
m

in
 n

o 
E

A
 (

m
g/

kg
)

 
Figura 4.16. Evolução média do teor de N mineralizado a partir do estrume de aviário 

aplicado aos solos testados (o solo 15 foi excluído dos cálculos) 

 

 

Pela observação da figura 4.16. vê-se que há uma rápida mineralização de N nos 

primeiros dois dias, havendo depois lugar a uma ligeira tendência para a imobilização e 

estabilização. 

A partir do ajustamento do modelo de Stanford e Smith a estes dados médios de 

mineralização de N a partir apenas do estrume de aviário, calculou-se o valor de FAN deste 

resíduo, que foi de 15,34%. Este valor é bastante superior ao da lama celulósica (4.2.3), o 

que significa que tem uma menor fracção de N orgânico resistente à mineralização 

(Cordovil, 2003), que segundo Fauci e Dick (1994) poderá ser consequência do facto de ter 

um menor teor de lenhina, factor determinante na mineralização do resíduo orgânico e no 

respectivo valor de N potencialmente mineralizável.  

Porém, comparativamente ao FAN obtido para o mesmo tipo de material por Cordovil 

(2003), FAN este que se situava nos 37%, ele é significativamente menor. A ter em conta há 

o facto de o estudo efectuado por Cordovil (2003) ter tido como metodologia incubações 

aeróbias de longa duração (244 dias). Também Chae e Tabatabai (1986), em incubações 

aeróbias e para o mesmo tipo de resíduo encontraram valores de FAN entre 21 e 67%. 

Daqui poderá dizer-se que, ao contrário do que teoricamente se esperava verificar, a 

incubação anaeróbia não permitiu mineralizar tanta quantidade de N quanto as incubações 

aeróbias. 
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4.2.3. Mistura de solo com lama celulósica 

  

 Tal como efectuado para o estrume de aviário, também a aplicação de uma 

quantidade correspondente a uma aplicação de 200 kg N ha-1 de lama celulósica secundária 

(LS) fez aumentar o teor de Nmin do solo ao longo do período de incubação. 

 Para as misturas de solo com lama celulósica, os valores de N0 e k são os 

apresentados no quadro 4.7.  

 

Quadro 4.7. Valores de N0 e k para cada mistura de cada solo com lama celulósica do tratamento 

secundário 

Solo + LS 
Solos N 0 (mg N kg -1) k 

1 - Pegões 39,42 -0,13 
2 - Viseu 32,62 -0,12 
3 - Vila Viçosa 42,83 -0,15 
4 - Cacém 36,24 -0,151 

5 - Mira-Sintra 59,99 0,056 
6 - Sobral M. Agraço 58,21 -0,158 
7 - Bencatel 24,09 -0,153 
8 - Évora 10,5 -0,019 
9 - Escoural 1 37,42 -0,144 
10 - Escoural 2 23,19 -0,148 

11 - Albufeira 35,14 -0,154 
12 - Alcácer 40,08 -0,137 
13 - Comporta 27,38 -0,153 
14 - Portalegre 37,08 -0,132 
15 - Pegões 2 44,58 -0,109 
16 - Montemor 23,22 -0,133 

17 - Reguengo 52,08 -0,12 
18 - Montemor 2 32,08 -0,14 
19 - Montemor 3 22,36 -0,15 
20 - Montemor 4 26,24 -0,146 

 

  

 A partir da comparação dos valores de N0, verifica-se que, apesar de nesta mistura 

estes serem obviamente superiores ao do solo sem mistura, são também, sem excepção, 

menores do que no caso de mistura com estrume de aviário. Por outro lado, existe uma 

maior homogeneidade de valores de N0 quando este resíduo se misturou com os 20 solos 

estudados. No que diz respeito à constante de mineralização k, esta varia entre -0,158 e 

0,056, não havendo uma variação tão grande de valores como no caso do estrume de 

aviário. Este facto pode estar relacionado com um menor teor de compostos facilmente 
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mineralizáveis na lama (Cordovil, 2003). O facto de este tipo de resíduo conter menos 

compostos rapidamente mineralizáveis, faz com que a sua mineralização estabilize, dando 

menos azo à ocorrência de fenómenos de imobilização/mineralização. 

 

 Nas figuras 4.17. a 4.23. é possível, como nas situações anteriores, observar o 

comportamento do Nmin nas incubações anaeróbias e a previsão pelo modelo de Stanford e 

Smith (1972). 
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Figura 4.17. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 5, 8 e 17 com lama 

celulósica 
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Figura 4.18. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 10, 14 e 16 com lama 

celulósica 
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Figura 4.19. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 9, 18, 19 e 20 com 

lama celulósica 

 

 

Tal como se verificou quando se procedeu à aplicação de estrume de aviário, 

também a aplicação de uma quantidade correspondente a uma aplicação média de 200 kg 

N ha-1 de lama celulósica secundária (LS) fez aumentar o teor de Nmin no solo ao longo da 

incubação, excepção feita para o solo 5, onde houve uma clara diminuição do Nmin, 

sugerindo ocorrência de imobilização. 

Olhando para as figuras 4.17., 4.18. e 4.19., vê-se que a aproximação do modelo aos 

valores obtidos pela incubação é mais uma vez bastante favorável para solos com textura 

mais grosseira como é a franco-arenosa, o que se confirma com os solos de textura arenosa 

na figura 4.20. Por outro lado, o efeito inicial de grande aumento do teor de N mineral nas 

misturas, que se verificou na amostragem ao 2º dia no caso dos solos com estrume de 

aviário, não se observou aqui, quando a lama foi o resíduo utilizado. Este facto deve-se 

exactamente e como já foi referido a uma menor fracção de compostos facilmente 

mineralizáveis. 
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Figura 4.20. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 1, 12 e 13 com lama 

celulósica 

 

 

Os solos arenosos demonstraram um melhor ajustamento entre as medições e as 

previsões, o que confirma o que tinha já sido observado por Stanford e Smith nos 

seus ensaios de 1972.  
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Figura 4.21. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 3, 4 e 7 com lama 

celulósica 
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Figura 4.22. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 11 e 15 com lama 

celulósica 
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Figura 4.23. Comparação entre valores de Nmin medidos nas incubações e os valores de Nmin 

estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 2 (franco-limoso) e 6 

(franco-argilo-arenoso) com lama celulósica 

 

 Nas figuras 4.21. a 4.23., em que se apresentam os resultados obtidos nas 

misturas de lama com os solos de texturas mais pesadas, o ajustamento foi bom, o que leva 

a crer que não é apenas a textura do solo que influencia o padrão de mineralização, mas 

sim o tipo de resíduo utilizado e a interacção do solo com o resíduo. 

 Para melhor compreender as correlações entre os valores de Nmin medidos 

nas incubações e os valores estimados, apresenta-se, tal como se fez para o EA, um quadro 

com os valores de r (quadro 4.8.): 
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Quadro 4.8. Valores de r, correspondentes à correlação entre os valores de Nmin medidos no 

decurso da incubação anaeróbia da mistura Solo + LS, e os valores estimados pela aplicação do 

modelo de Stanford e Smith (1972). 

Solo Localização Classe Textura r 
1 Pegões Arenosa 0,869 
2 Viseu Franco-limosa 0,929 
3 Vila Viçosa Franca 0,835 
4 Cacém Franca 0,911 
5 Mira Sintra Franco-arenosa 0,386 
6 Sobral Monte Agraço Franco-argilo-arenosa 0,868 
7 Bencatel Franca 0,877 
8 Évora Franco-arenosa 0,290 
9 Escoural 1 Franco-arenosa 0,836 
10 Escoural 2 Franco-arenosa 0,892 
11 Albufeira Arenosa-franca 0,821 
12 Alcácer Arenosa 0,924 
13 Comporta Arenosa 0,855 
14 Portalegre Franco-arenosa 0,925 
15 Pegões 2 Arenosa-franca 0,911 
16 Montemor 1 Franco-arenosa 0,918 

17 Reguengo Franco-arenosa 0,906 
18 Montemor 2 Franco-arenosa 0,874 
19 Montemor 3 Franco-arenosa 0,935 
20 Montemor 4 Franco-arenosa 0,874 

 

 

É então possível verificar que os valores de r são bastante favoráveis, principalmente 

se comparados com os obtidos para o EA. Os solos com textura arenosa apresentam 

valores de r superiores a 0,85, ou seja, valores bastante elevados. Nos solos de textura 

franco-arenosa, a maioria dos valores de r são também elevados, porém o solo 8 apresenta 

um valor de r muito baixo, aliás o menor de todos os solos. Este solo não apresenta 

aparentemente nenhum valor físico-químico que faça prever algum comportamento 

diferencial. No entanto, ao olhar para a figura 4.19. percebe-se que este solo praticamente 

não sofreu evolução no teor de Nmin, tendo sido praticamente constante ao longo do período 

de incubação. 

 

Tal como se realizou para o resíduo tratado anteriormente, também se avaliou a 

evolução do N mineralizado a partir da lama celulósica secundária ao longo do período de 

incubação, sem a influência do solo – ver figura 4.24.. Tal como no caso do estrume de 

aviário, é possível observar nessa figura um certo padrão na evolução da mineralização do 

N a partir do LS, apesar de não ser tão evidente. Os dados obtidos para os solos, excepto 
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solos 9 e 12 que se retiraram deste cálculo, apresentaram uma homogeneidade de 

variância, o que permite calcular a média dos valores dos mesmos. 
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Figura 4.24. Evolução do teor de N mineralizado a partir da lama celulósica secundária 

aplicada a cada um dos solos testados  

 

Dos valores obtidos com os 18 solos, foram calculadas as médias, que se podem ver 

na figura 4.25.  
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Figura 4.25. Evolução média do teor de N mineralizado a partir da lama celulósica aplicada 

aos solos testados (excepto solo 9 e 12). 
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Pela comparação desta figura (4.25.) com a equivalente em relação ao estrume de aviário, 

verifica-se que a média de N mineralizado é muito superior no EA em comparação com a 

LS. Porém, a LS segue uma tendência de mineralização sempre crescente e de modo mais 

suave no tempo, enquanto que no caso do EA há um aumento inicial muito brusco seguido 

de estabilização. Esta tendência tem a ver com o facto, já referido, de a lama ter uma menor 

quantidade de compostos facilmente mineralizáveis, o que se traduz numa evolução mais 

gradual da mineralização. 

  

 A fracção activa do N (FAN) deste resíduo é de 5,37%, o que se obteve a partir do 

valor inicial de N kjeldahl da lama e do valor de N0 obtido por ajustamento dos valores 

médios de Nmin ao longo da incubação, que constam na figura 4.25.. Este valor é bastante 

baixo, principalmente quando comparado com o valor obtido para o mesmo tipo de resíduo 

por Cordovil (2003) que foi de 24,2%, levando mais uma vez a crer que a incubação 

anaeróbia não permite mineralizar uma quantidade tão significativa de N quanto a incubação 

aeróbia utilizada por Cordovil (2003) no seu estudo. Isto contraria o que habitualmente se 

julga verdadeiro. 
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4.3. Método químico para previsão do azoto potencia lmente 

mineralizável 

 

 Os resultados da extracção química efectuada com KCl como extractante, são os 

apresentados no quadro 4.9. 

 

Quadro 4.9. Valores médios de N mineral obtidos através do método 

químico utilizado 

Solos 

Nmin (mg/kg) 

Solo Solo + EA  Solo + LS  
1 Pegões 276,7 166,1 79,7 
2 Viseu 67,9 130,3 65,6 
3 Vila Viçosa 25,5 94,9 37,7 
4 Cacém 72,9 199,4 97,1 
5 Mira Sintra 182,9 272,9 183,9 
6 Sobral Monte Agraço 60,6 156,2 79,6 
7 Bencatel 9,0 117,6 22,5 
8 Évora 25,2 105,5 35,0 
9 Escoural 1 29,8 160,9 46,5 
10 Escoural 2 19,6 118,8 39,2 
11 Albufeira 9,1 42,6 9,6 
12 Alcácer 83,8 128,7 54,3 
13 Comporta 15,9 102,4 20,2 
14 Portalegre 70,8 183,9 92,9 
15 Pegões 2 90,7 138,9 94,1 
16 Montemor 1 69,9 126,3 59,9 
17 Reguengo 73,8 207,1 87,6 
18 Montemor 2 108,8 151,3 71,1 
19 Montemor 3 49,9 163,8 31,9 
20 Montemor 4 27,3 117,6 45,4 

 

 

Assim, à excepção do solo 1 no caso da mistura de ambos os resíduos e aos solos 

12, 16, 18 e 19 quando misturados com LS, todos os outros solos tinham maiores teores de 

N mineral quando se aplicou qualquer um dos resíduos orgânicos. 

 

4.3.1. Solos 

  

Foi feita a comparação dos valores de Nmin obtidos na extracção química com a previsão da 

mineralização feita pela aplicação do modelo descrito em 4.2., e mais uma vez, para se 

perceber a correlação entre ambas as situações, agruparam-se os solos por texturas e o 
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resultado é o que se pode ver nas figuras 4.26. a 4.32. (os símbolos sem preenchimento, 

correspondem aos valores estimados pelo modelo e os símbolos com preenchimento, aos 

valores obtidos pela extracção química): 
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Figura 4.26. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 5, 8 e 17. 
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Figura 4.27. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 10, 14 e 16. 
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Figura 4.28. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 9, 18, 19 e 20. 

 

  

 Nas figuras 4.26., 4.27. e 4.28., que agrupam os solos de textura franco-

arenosa, pode observar-se que os valores de Nmin obtidos através da extracção com o 

método químico utilizado, foram superiores aos estimados pelo modelo de Stanford e Smith 

(1972) que, como se viu atrás, estavam bem correlacionados com os valores efectivamente 

medidos. Esta diferença notou-se principalmente nos solos 5, 16, 17 (com Nmin da extracção 

química mais de 2 vezes superior), 18 e 19 (em que a diferença foi superior a 3 vezes o 

valor estimado). No solo 8, contudo não se verificou o mesmo efeito. 

 Esta maior quantidade de N extraído pelo método químico, por comparação com 

os valores de Nmin previstos pelo modelo, e uma vez que o método se tinha revelado 

promissor em solo arenosos com diversos resíduos diferentes (Cordovil, 2003), leva a crer 

que as quantidades de N mineralizado na incubação anaeróbia foram menores do que em 

incubações aeróbias mas de longa duração. 
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Figura 4.29. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 1, 12 e 13. 

 

 

Também para os solos arenosos se verificou a mesma tendência atrás referida para 

os solos franco-arenosos sendo que, nos solos 12 e 13 essa diferença não foi tão evidente 

quanto no solo 1, no qual o método químico extraiu 7 vezes mais quantidade de N que o 

estimado pelo modelo. 

 

 

 

 

Figura 4.30. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 3, 4 e 7. 
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Figura 4.31. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 11 e 15. 
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Figura 4.32. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 2 (argilo-limoso) 

e 6 (franco-argilo-arenoso). 

 

Quando se tratou de solos com texturas um pouco mais pesadas, é possível ver nas 

figuras 4.30., 4.31. e 4.32. que a dinâmica não se alterou muito. Porém, há situações em 

que a quantidade de N extraída foi semelhante à estimada pelo modelo de Stanford e Smith 

(1972) . Isto aconteceu para os solos 3, 7 e 11. 

Há que salientar o que se observou com o solo 2, com textura argilo-limosa, para o 

qual o valor obtido pela extracção química foi significativamente inferior ao estimado. 
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Para melhor perceber a potencial relação entre as duas situações aqui analisadas, 

calculou-se o r2 (quadro 4.10.) resultante da correlação entre os valores obtidos com a 

extracção química e os valores estimados pela aplicação da equação testada. 

 

 

Quadro 4.10. Valores de r2, correspondentes à correlação entre os valores de Nmin medidos através 

do método químico, e os valores estimados pela aplicação do modelo de Stanford e Smith (1972). 

Solo Localização Classe Textura r 2 

1 Pegões Arenosa 0,848 
2 Viseu Franco-limosa 0,283 
3 Vila Viçosa Franca 0,581 
4 Cacém Franca 0,156 
5 Mira Sintra Franco-arenosa 0,0003 
6 Sobral Monte Agraço Franco-argilo-arenosa 0,218 
7 Bencatel Franca 0,997 
8 Évora Franco-arenosa 1,000 
9 Escoural 1 Franco-arenosa 0,950 
10 Escoural 2 Franco-arenosa 0,649 
11 Albufeira Arenosa-franca 0,683 
12 Alcácer Arenosa 0,985 
13 Comporta Arenosa 0,275 
14 Portalegre Franco-arenosa 0,385 
15 Pegões 2 Arenosa-franca 0,011 
16 Montemor 1 Franco-arenosa 0,044 
17 Reguengo Franco-arenosa 0,009 
18 Montemor 2 Franco-arenosa 0,340 
19 Montemor 3 Franco-arenosa 0,983 
20 Montemor 4 Franco-arenosa 0,874 

 

 

Quando se analisou o solo 8 de textura franco-arenosa, cujo r2 foi de 1, ou seja, uma 

correlação perfeita, confirma-se o atrás referido, e que resultou da análise do gráfico 

respectivo. Também os solos 3, 7, 11 e 13 tal como já tinha sido visto em cima, 

apresentaram uma correlação muito boa. 
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4.3.2. Mistura de solo com estrume de aviário 

 

Como já se pôde verificar no quadro 4.9., o Nmin extraído com o método químico foi superior 

quando se fez mistura de solo com estrume de aviário. 
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Figura 4.33. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 5, 8 e 17. 
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Figura 4.34. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 10, 14 e 16. 
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Figura 4.35. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 9, 18, 19 e 20. 

 

Ao observar os solos de textura franco-arenosa, nas figuras 4.33., 4.34. e 4.35., pode 

dizer-se que os teores de Nmin extraídos pelo método químico são, tal como se observou 

para o solo sem mistura, superiores aos estimados pelo modelo de Stanford e Smith (1972), 

excepto no caso do observado no solo 20, mas nenhum deles apresenta diferenças tão 

significativas quanto no solo sem misturas. 
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Figura 4.36. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 1, 12 e 13. 

 

Porém, os solos de textura arenosa (figura 4.36.) demonstraram uma tendência 

diferente. Neste caso os valores de Nmin obtidos pelo método químico são ligeiramente 
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inferiores aos estimados pelo método, porém a correlação foi muito boa, como se pode 

verificar no quadro 4.11.. 
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Figura 4.37. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 3, 4 e 7. 

 

Da observação da figura 4.37. observa-se que a correlação entre as duas situações 

no caso dos solos francos é bastante boa, à excepção do que se verificou no solo 4. 

Contudo, o valor da correlação obtida para os dados referentes ao solo 7 foi bastante fraco 

(quadro 4.11.), possivelmente devido à heterogeneidade dos valores das repetições. 
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Figura 4.38. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 11 e 15. 
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Figura 4.39. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 2 e 6. 

 

A extracção de N do solo areno-franco nº 11, através do método químico estudado 

obteve um valor de Nmin significativamente inferior ao estimado pelo modelo (figura 4.38.) 

Para os solos 2 e 6 a correlação aparenta ser bastante favorável, se pode confirmar 

no quadro 4.11. 

 

Quadro 4.11. Valores de r2, correspondentes à correlação entre os valores de Nmin medidos através 

do método químico, e os valores estimados pela aplicação do modelo de Stanford e Smith (1972). 

Solo Localização Classe Textura r 2 

1 Pegões Arenosa 0,982 
2 Viseu Franco-limosa 0,467 
3 Vila Viçosa Franca 0,848 
4 Cacém Franca 0,074 
5 Mira Sintra Franco-arenosa 0,827 
6 Sobral Monte Agraço Franco-argilo-arenosa 0,069 
7 Bencatel Franca 0,012 
8 Évora Franco-arenosa 0,411 
9 Escoural 1 Franco-arenosa 0,603 
10 Escoural 2 Franco-arenosa 0,931 
11 Albufeira Arenosa-franca 0,390 
12 Alcácer Arenosa 0,859 
13 Comporta Arenosa 0,999 
14 Portalegre Franco-arenosa 0,015 
15 Pegões 2 Arenosa-franca 0,170 
16 Montemor 1 Franco-arenosa 0,549 
17 Reguengo Franco-arenosa 0,881 
18 Montemor 2 Franco-arenosa 0,957 
19 Montemor 3 Franco-arenosa 0,692 
20 Montemor 4 Franco-arenosa 0,040 
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O solo 8, que na situação de solo sem mistura apresentava uma correlação ideal, 

neste caso apresentou um baixo valor (0,411). O mesmo aconteceu para os solos 7 e 19, 

cujo r2, ao contrário do que acontecia no solo sem mistura, apresentaram um r2 muito baixo. 

Na mistura de solo com EA os melhores valores de r2 encontraram-se em solos 

arenosos (solos 1 e 13). 

 

4.3.3. Mistura de solo com lama celulósica secundár ia 
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Figura 4.40. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 5, 8 e 17. 
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Figura 4.41. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 10, 14 e 16. 
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Figura 4.42. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 9, 18, 19 e 20. 

 

 

Observando as figuras 4.40., 4.41. e 4.42. pode dizer-se que a aproximação dos 

valores obtidos pelo método químico aos valores do modelo foi bastante favorável no caso 

de aplicação de LS ao solo, apesar de haver variações quer para valores maiores quer 

menores. Os solos que apresentaram uma maior semelhança de valores foram os solos 8, 

10 e 20. 
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Figura 4.43. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 1, 12 e 13. 
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Nos solos arenosos verificou-se mais uma vez uma boa correlação e a tendência 

para os valores obtidos pelo método serem inferiores aos estimados pelo modelo de 

Stanford e Smith (1972), com excepção ao que se observou no solo 1. 
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Figura 4.44. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 3, 4 e 7. 

 

 

Para a aplicação de LS ao solo, os solos francos foram, como se vê na figura 4.44. e 

se pode confirmar no quadro 4.12., os que apresentaram pior correlação, apesar de ainda 

assim serem valores mais favoráveis que no caso da aplicação de EA. 
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Figura 4.45. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 11 e 15. 
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Figura 4.46. Comparação entre valores de Nmin obtidos pelo método químico e os valores de 

Nmin estimados através do modelo de Stanford e Smith (1972), para os solos 2 e 6. 

 

Quadro 4.12. Valores de r2, correspondentes à correlação entre os valores de Nmin medidos através 

do método químico, e os valores estimados pela aplicação do modelo de Stanford e Smith (1972). 

Solo Localização Classe Textura r 2 

1 Pegões Arenosa 0,050 
2 Viseu Franco-limosa 0,266 
3 Vila Viçosa Franca 0,001 
4 Cacém Franca 0,880 
5 Mira Sintra Franco-arenosa 0,989 
6 Sobral Monte Agraço Franco-argilo-arenosa 0,950 
7 Bencatel Franca 0,656 
8 Évora Franco-arenosa 0,423 
9 Escoural 1 Franco-arenosa 0,994 
10 Escoural 2 Franco-arenosa 0,739 
11 Albufeira Arenosa-franca 0,102 
12 Alcácer Arenosa 0,310 
13 Comporta Arenosa 0,191 
14 Portalegre Franco-arenosa 0,995 
15 Pegões 2 Arenosa-franca 0,070 
16 Montemor 1 Franco-arenosa 0,354 
17 Reguengo Franco-arenosa 0,999 
18 Montemor 2 Franco-arenosa 0,287 
19 Montemor 3 Franco-arenosa 0,032 
20 Montemor 4 Franco-arenosa 0,003 

 

Se se observar o quadro 4.12. e fizer a comparação deste com o quadro 4.11., 

verifica-se que solos que para o EA apresentavam baixa correlação, para o LS apresentam 

valores bastante elevados, como os solos 6 e 14. O oposto também sucede, por exemplo, 

para os solos 1, 3, 12, 13 e 18 apresentavam para o EA um elevado r2, apresentando agora 

um r2 muito baixo. 



   

5. Conclusões gerais 
 

� A incubação anaeróbia exerceu um efeito positivo na mineralização do N a partir da 

MO dos solos e, à excepção de dois solos, não se verificou uma imobilização 

significativa do N presente. 

 

� O modelo de Stanford e Smith (1972), regra geral, reproduziu bem a evolução da 

mineralização do N ao longo do tempo, e a partir da matéria orgânica dos solos. 

 

� O melhor ajustamento verificou-se nos solos em que a textura era mais grosseira 

(solos arenosos e franco-arenosos). 

 

� A aplicação ao solo de um resíduo orgânico aumentou o potencial de mineralização 

de N desse mesmo solo. 

 

� O estrume de aviário (EA) mineralizou-se com alguma rapidez, pois verificou-se um 

aumento significativo de Nmin do dia 0 para o dia 2 da incubação. 

 

� O modelo de Stanford e Smith conseguiu prever com bastante rigor a quantidade de 

N mineralizado ao fim de 10 dias na mistura de solo e EA, porém não conseguiu 

prever a rápida mineralização sofrida por este resíduo no inicio da incubação. 

 

� A média de N mineralizado foi muito superior no EA em comparação com a lama 

secundária (LS). Porém, a LS seguiu uma tendência de mineralização sempre 

crescente e de modo mais regular no tempo, enquanto que no caso do EA houve um 

aumento inicial muito brusco seguido de estabilização. 

 

� Os valores de r, que expressam a correlação entre os valores de Nmin medidos no 

decurso da incubação anaeróbia e os valores estimados pela aplicação do modelo 

de Stanford e Smith (1972), foram, regra geral, mais favoráveis no caso da aplicação 

de LS do que no caso da aplicação de EA aos solos. 

 

� Os valores da fracção activa de N (FAN) de ambos os resíduos foram 

significativamente inferiores às obtidas em estudos anteriores, como o realizado por 

Cordovil (2003). Isto sugere que a incubação anaeróbia não permitiu mineralizar uma 

quantidade tão significativa de N quanto a incubação aeróbia mas de longa duração, 
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efectuada pela referida autora no seu estudo. Isto contrariou o que habitualmente se 

julga verdadeiro. 

 

� O método químico testado permitiu prever a quantidade de N mineralizada a partir 

dos resíduos orgânicos, contudo os valores obtidos por este método são regra geral 

superiores aos estimados pelo modelo. 

 

� As melhores previsões foram mais uma vez observadas para os solos com textura 

mais grosseira, nomeadamente os arenosos. 
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