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Resumo  

Pretende-se avaliar os efeitos nas plantas e no solo, da cinza de biomassa florestal, em 

alternativa aos fertilizantes industriais clássicos (N e P), quando aplicados na instalação de um 

povoamento de Pinus pinaster. Assim, instalou-se em Março de 2005 uma área experimental 

situada em Pedrógão Grande, com um delineamento experimental de blocos casualizados, 

composto por três blocos e cinco tratamentos, que consistiram na aplicação de cinza (CI), cinza 

mais azoto (CIN), fósforo (FP), fósforo mais azoto (FPN) e controlo, sem qualquer aplicação (CT). 

Efectuaram-se amostragens dos solos antes da plantação e após 24 meses. As amostras de solo, 

para além da sua caracterização, foram submetidas a incubações aeróbias e anaeróbias em 

ambiente controlado, para estudar as dinâmicas do azoto e do carbono. Quantificaram-se as 

taxas de amonificação, nitrificação e mineralização líquida, bem como a imobilização do azoto na 

biomassa microbiana. Relativamente ao carbono, quantificou-se a mineralização através da 

actividade respiratória bem como a imobilização na biomassa microbiana. Avaliou-se também, o 

crescimento e estado nutricional das árvores. Concluiu-se que a aplicação de cinza beneficiou 

mais as características do solo que a adubação clássica, embora tal não se tenha reflectido no 

desenvolvimento das plantas. 

 

Palavras-chave : Pinus pinaster, Cinza de biomassa, Fertilização, Carácter alcalinizante, 

Mineralização de N e C, Biomassa microbiana. 
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ABSTRACT 

It is intended to assess the effects of forest biomass ash, on plants and soil, as an alternative to 

conventional industrial fertilizers (N and P), when applied at the installation of a Pinus pinaster 

stand. Thus, an experimental area was installed in March 2005, at Pedrógão Grande, with an 

experimental design of randomized blocks, comprising three blocks and five treatments, which 

consisted in the application of ash (CI), ash and nitrogen (CIN), phosphorus (FP), nitrogen and 

phosphorus (FPN) and control, without any application (CT). Soil samples were collected before 

planting and after 24 months. Those samples were used for soil characterization as well as to 

perform aerobic and anaerobic incubations in a controlled environment to study nitrogen and 

carbon dynamics. Ammonification, net mineralization and nitrification rates were evaluated in 

those samples, as well as nitrogen immobilization in microbial biomass. Carbon mineralization 

was quantified under aerobic conditions, as well as microbial biomass. Growth and nutritional 

status of trees were also evaluated. We came to the conclusion that ash application was better for 

soil than traditional fertilization, although that was not reflected in tree growth. 

 

Keywords : Pinus pinaster, wood ash, fertilization, C mineralization, N mineralization, 

microbial biomass. 
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Extended abstract 

The area occupied by Pinus pinaster Ait. stands in Portugal nowadays amounts to about 38% of 

the national territory, and after the cork oak this is the second more representative species of 

Portuguese forest. It is distributed across wide areas, and mainly located in the coastal regions in 

central and northern Portugal mainland. Most of maritime pine stands are located in areas with 

acidic and low fertility soils. 

Recently, there has been a considerable increase in waste production (sludge and wood ash) from 

the paper industry, and now there is a strong pressure on Portuguese Government and on the 

European Community, to approve legislation that encourage the reuse or treatment of industrial 

wastes in order to preserve the environment.  

Considering this problem, with this research it is intended to assess the effects of wood ash from 

forest biomass, on plants and soil, as an alternative to conventional industrial fertilizers (nitrogen 

and phosphate fertilizers), when applied to soil during the installation of a Pinus pinaster stand. 

The experimental plots were planted in March 2005 with a 4 m x 2 m spacing, in the region of 

Pedrógão Grande (Central Portugal) and it was used an experimental design of randomized 

blocks, comprising three blocks and five treatments. The five treatments were the following: CI - 

application of wood ash; CIN - application of wood ash and nitrogen fertilizer; FP - application of 

phosphorus fertilizer; FPN - application of phosphorus and nitrogen fertilizer; CT - control, without 

any ash or fertilizer application. 

Thus, soil samples were collected before planting and after 24 months to determine the effect of 

treatments in soil chemical characteristics. Those samples were analyzed in laboratory for the 

following parameters: pH, carbon and nitrogen concentrations, exchangeable base cations, and 

extractable phosphorus and potassium concentrations. In addition, from another soil sampling 24 

months after planting, the carbon and nitrogen dynamics were studied, under controlled 

conditions. 

Two incubation methods were used to study nitrogen dynamics in laboratory: one under aerobic 

and another under anaerobic conditions. The aerobic incubation lasted 90 days, and sub-samples 

were taken after 0, 7, 15, 30, 60 and 90 days, in order to quantify ammonification, nitrification and 

net mineralization rates. For the same time periods, a fumigation-extraction method (with 
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chloroform) was used to evaluate nitrogen retention in microbial biomass. Nitrogen mineralization 

rate in anaerobic conditions was quantified on samples after an incubation period of 14 days. 

The study of carbon dynamics was held in parallel to nitrogen dynamics, on the same samples 

submitted to aerobic incubation. Carbon mineralization was determined by quantifying the release 

of carbon dioxide after 4, 7, 15, 22, 45, 60 and 90 incubation days. Carbon immobilization in 

microbial biomass was quantified in the same sub-samples used to evaluate nitrogen 

immobilization. 

Nutritional status of trees was also assessed through the collection and chemical analysis of 

needles, harvested 24 months after the application of different treatments. Growing conditions of 

the stand were finally characterized, evaluating mortality rates and measuring trees heights.  

From the obtained data, we may conclude that the application of wood ash led to an increase of 

soil pH, of extractable phosphorus and potassium, and of calcium and magnesium levels. This 

confirms the interest in using wood ash, as alternative alternative liming materials to agriculture 

limestone, in order to correct soil acidity and to improve soil fertility. 

Wood ash also leads to an increase of initial rates of nitrogen mineralization in soil, observed both 

under aerobic and anaerobic conditions, which however were decreasing over the incubation 

period. In addition, an increase of carbon dioxide release rate, especially during the initial period of 

incubation, was also reported, indicating that the application of wood ash have also contributed to 

a remarkable change in soil microbial population, and to an intensification of activity of these 

microorganisms. Another consequence of this intensification of microbial activity was, certainly, 

the increasing of competition for nutrients between plants and microorganisms. In fact, plots with 

ash application revealed lower tree growth than control ones, at least at the end of the short period 

of study (2 years). 

The application of industrial classic fertilizers, rich in phosphorus and nitrogen, was not reflected in 

any improvement of soil chemical characteristics or tree vitality, which were not significantly 

different from the control plots. In the same way, patterns of variation of nitrogen and carbon 

dynamics, in those treatments (FP and FPN), were very similar to those observed in the control. 

Then, we may conclude that, for the amounts considered in this study, the classic fertilization was 

irrelevant. 
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1. INTRODUÇÃO 

O pinheiro bravo (Pinus pinaster Ait.) pertence à família das pináceas e é originário 

do Sudoeste da Europa e Norte de África (Correia et al,. 2007), apresentando um elevado 

potencial produtivo, sob a forma de madeira e seus derivados. 

Em Portugal continental a área ocupada pela floresta abrange 3412,3 x 103 ha, ou 

seja cerca de 38% do território Nacional, tendo uma maior incidência na região Centro e 

Norte Litoral (DGRF, 2007). O pinheiro bravo representa a segunda espécie mais 

representativa do panorama florestal português, correspondendo a uma área de 

710,6 x 103 ha, imediatamente a seguir ao Sobreiro. 

A maior parte dos povoamentos de pinheiro bravo estão localizados em zonas onde 

os solos são ácidos e a fertilidade é reduzida. Para além disso, não existe, em Portugal, 

tradição de uso de fertilizantes em sistemas florestais, recorrendo-se apenas, e nem 

sempre, à aplicação de adubos fosfatados, aquando da plantação, acreditando-se no seu 

efeito durável sobre o crescimento do Pinheiro Bravo (Chaperon & Cremiere, 1994, citado 

por Oliveira et al 2001), permitindo aumentar a resistência dos povoamentos a factores 

bióticos (pragas e doenças) e abióticos (secura e frio). 

Contudo, considera-se, actualmente, que uma fertilização racional é indispensável na 

instalação e manutenção de povoamentos de pinheiro bravo, de forma a melhorar a 

produtividade das florestas, complementando as suas necessidades nutricionais e 

garantindo a reposição dos nutrientes exportados na sequência do abate, devendo ser 

acompanhada, no âmbito de uma silvicultura intensiva moderna e racional, do uso de 

materiais genéticos mais adaptados e produtivos e de técnicas mais apropriadas de manejo, 

nomeadamente no que se refere à preparação do solo, como forma de obter melhores 

produtividades e povoamentos mais resistentes às pragas e às agressividades climáticas 

(Oliveira et al, 2001). 

Por outro lado, temos assistido, nos últimos anos, a um considerável aumento da 

produção de resíduos orgânicos e inorgânicos, provenientes da indústria papeleira, a qual, 

todavia, assume uma elevada importância económica, uma vez que é responsável por 0,8% 

do Produto Interno Bruto e por 4,5% do Produto Industrial. Portugal ocupa, actualmente, o 

15º lugar na lista dos maiores produtores da pasta de papel a nível mundial e o 6º lugar a 

nível europeu (CELPA. 2006). 
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Para além disso, a sociedade, hoje em dia, apresenta uma crescente 

consciencialização quanto à necessidade de se preservar o meio ambiente, e a Comunidade 

Europeia e o Estado Português têm vindo a elaborar legislação e a criar medidas de apoio 

que incentivem o tratamento ou reaproveitamento dos resíduos industriais. 

Perante este problema, algumas alternativas de aproveitamento desses resíduos têm 

sido estudadas, atendendo à composição química da cinza que, de acordo com vários 

autores (Etiegni & Campbell, 1991; Demeyer et al. 2001; Pitman, 2006), depende de 

diversos factores: da espécie florestal utilizada; da natureza dos resíduos queimados 

(ramos, folhas, cascas); da tecnologia e da temperatura de combustão. 

A cinza é considerada como um subproduto da indústria das fábricas de papel, 

resultante da queima de resíduos de madeira ou da produção de energia. Como uma 

alternativa à deposição em aterro, a aplicação da cinza em solos florestais parece ser uma 

forma promissora de valorização. A aplicação da cinza altera as características químicas do 

solo de duas formas, actuando quer como material alternativo de calagem, quer como 

fornecedor de nutrientes (Nkana et al., 2002). 

Nos últimos anos a investigação demonstrou que a cinza é uma fonte significativa de 

cálcio, aumentando o pH do solo (Bramryd & Fransman, 1995; Kahl et al., 1996; Eriksson, 

1998; Perkioma & Fritze, 2002; Saarsalmi et al., 2004), bem como de nutrientes, 

nomeadamente fósforo, magnésio e potássio (Etiegni et al., 1991). No entanto, este material 

é muito pobre em azoto, pelo que a sua aplicação deverá ser realizada conjuntamente com 

este elemento de forma a evitar possíveis desequilíbrios nutricionais e a imobilização de 

azoto em solos com uma elevada razão C/N. 

Neste contexto, a aplicação de cinza apresenta um particular interesse para o 

aumento da disponibilidade de nutrientes para as plantas, em solos ácidos de baixa 

fertilidade, permitindo aumentar a produtividade da biomassa (Ferm et al., 1992; Demeyer, 

et al 2001; Arvidsson et al., 2002; Solla-Gullón et al., 2006). 

Também em Portugal, têm sido desenvolvidos estudos sobre as consequências da 

deposição de cinzas em solos agrícolas, na produção de plantas forrageiras (Marques et al., 

1998; Cortez et al., 2001), e em solos florestais, no crescimento de plantas de Eucalyptus 

globulus (Araújo et al., 2004) e nas características do próprio solo (Gómez-Rey, 2006). 

Estes estudos têm permitido concluir que as cinzas apresentam características favoráveis 

aos atributos químicos, físicos e biológicos do solo, que se reflectem positivamente no 

desenvolvimento das plantas. Por outro lado, a dinâmica da lixiviação de nutrientes em solos 
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florestais onde ocorreu aplicação de cinza também tem sido avaliada (Alexandre, 2007) 

tendo-se concluído que a aplicação de 6t ha-1 de cinza originou uma fraca influência na 

dinâmica do carbono orgânico e azoto total, não sendo observado um incremento nas 

perdas por lixiviação sob a forma de nitratos e carbono orgânico, por outro lado a aplicação 

de cinza de biomassa revelou ser uma alternativa interessante para melhorar a 

disponibilidade de nutrientes em solos florestais ácidos, tendo um efeito positivo na redução 

da acidez do solo. De igual modo, também a aplicação de lamas, cinzas e outros resíduos 

provenientes da indústria da celulose tem sido objecto de estudo, tanto em solos florestais 

como agrícolas (Cabral et al., 1998; 2008). 

Os objectivos do presente estudo consistiram em determinar os efeitos da aplicação 

da cinza (proveniente de uma fábrica de pasta de papel), em alternativa aos tradicionais 

adubos industriais ricos em azoto ou fósforo, na instalação de um povoamento de Pinus 

pinaster Ait. num solo ácido, analisando a variação da concentração de nutrientes no solo, 

bem como o crescimento das plantas e o seu estado nutritivo, de modo a avaliar a eficácia 

de utilização da cinza, do azoto e do fósforo.  

Por outro lado, ainda foi objecto de estudo a dinâmica de mineralização de azoto e 

carbono, durante um período de 90 dias, recorrendo para o efeito a um ensaio laboratorial 

de incubação aeróbia e anaeróbia. 

Procedeu-se, assim, à quantificação da mineralização do azoto e da sua 

disponibilização para as plantas, bem como da sua imobilização, utilizando para isso várias 

metodologias que serão descritas no ponto 2.7.4. O azoto encontra-se no solo 

principalmente sob a forma orgânica, e a sua disponibilidade para as plantas está 

dependente de uma prévia mineralização; assim, torna-se importante estudar a dinâmica do 

azoto nos diferentes tratamentos aplicados e qual a sua contribuição para a nutrição efectiva 

das plantas. O conhecimento do comportamento deste nutriente permite uma melhor gestão 

da fertilização azotada, reduzindo os custos relativos à aquisição de fertilizantes. 

O processo de imobilização do azoto no solo tem vindo a apresentar interesse tanto 

a nível agronómico como ecológico, podendo considerar-se como prejudicial, pela 

diminuição do teor de azoto disponível para as plantas, mas também benéfico, sob o ponto 

de vista ecológico, já que diminui a quantidade disponível na forma de nitratos, reduzindo a 

probabilidade de poluição do solo e das águas (Santos, 2001). 

Em simultâneo, estudou-se também a dinâmica do carbono, de forma a avaliar o 

efeito da aplicação de cinza e fertilizantes na mineralização deste elemento, e na sua 
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imobilização na biomassa microbiana. Esta biomassa, composta por bactérias, fungos, e 

outros microrganismos, é a fracção viva da matéria orgânica do solo e principal componente 

de avaliação da sua qualidade, actuando nos processos de decomposição natural e 

interagindo na dinâmica dos nutrientes (Franzluebbers et al., 1999). Assim, a biomassa 

microbiana pode ser utilizada como um indicador biológico (Anderson & Domsch, 1993). O 

método utilizado consistiu na determinação do dióxido de carbono libertado pela respiração 

dos microrganismos (Black et al., 1965), bem como na quantificação do carbono microbiano 

(Cmic), utilizando o método da fumigação-extração com clorofórmio (Vance et al., 1987). 

A qualidade do solo é um conceito amplo que se refere ao equilíbrio entre diversos 

condicionantes químicos, físicos e biológicos, e para a sua avaliação têm sido utilizados 

diversos parâmetros, indicativos do seu estado de conservação e/ou degradação. Neste 

estudo determinou-se também o quociente metabólico, permitindo avaliar o estado 

metabólico dos microorganismos, como parâmetro indicador de perturbação ou estabilidade 

do solo, afectada pelos diferentes tratamentos (Zilli et al., 2003). 

Finalmente, note-se que, ao longo deste trabalho, não foram determinados os metais 

pesados, mas Cabral et al. (2008), ao incubarem resíduos da indústria da pasta de papel, 

em condições aeróbias, usando um Cambissolo Dístrico durante dezoito semanas não 

detectaram a presença significativa de metais pesados, pelo que estes não constituirão um 

factor limitante para aplicação ao solo deste tipo de resíduos inorgânicos (dregs, grits e 

cinzas). 

Esta dissertação foi organizada em quatro capítulos. Nesta Introdução  apresenta-se 

o interesse da utilização de cinzas em solos ácidos florestais, como alternativa à fertilização 

com adubos tradicionais, e uma maneira de conseguir a reciclagem desse resíduo, 

aproveitando-o como importante fonte de nutrientes, enquadrando esta temática na 

importância da exploração florestal em Portugal.  

Em seguida, referem-se os Materiais e Métodos  utilizados ao longo deste trabalho, 

iniciando-se com uma caracterização da área experimental destacando-se a localização, 

características climáticas, geologia e solos. Ainda neste capítulo apresentam-se, o 

delineamento experimental utilizado, as técnicas de amostragem aplicadas, a metodologia 

laboratorial utilizada, explicando-se os cálculos efectuados e o tratamento estatístico 

aplicado. 

No capítulo seguinte, denominado por Resultados e Discussão , são apresentados 

os resultados experimentais obtidos, incluindo uma caracterização dos solos, inicial e após 
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vinte e quatro meses, bem como os resultados das incubações aeróbia e anaeróbia, 

realizadas em laboratório, por forma estudar a dinâmica do azoto e do carbono. Ainda no 

mesmo capítulo, apresentam-se os resultados do estado nutritivo das árvores bem como os 

registos do seu crescimento, permitindo desta forma relacionar o efeito da aplicação de 

cinza e fertilizantes com os acréscimos crescentes anuais das árvores. 

Por fim, apresentam-se as Conclusões  do trabalho. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

2.1.1. LOCALIZAÇÃO 

O presente estudo decorreu numa área experimental instalada numa propriedade 

pertencente a um associado da APFLOR (Associação de Proprietários e Produtores 

Florestais do Concelho de Pedrógão Grande), localizada na freguesia da Graça (Figura 1), 

aproximadamente a 10 km de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, na província da Beira 

Litoral. Esta área experimental ocupa uma área de 0,7 ha, situando-se a uma latitude de 39° 

55’ N, a uma longitude de 8° 08’ W e uma altitude m édia de 360 m. 

 

Figura 1 – Localização aproximada da área experimental do Pedrógão Grande (adaptado da Carta Militar 

de Portugal, IGEOE, 2004). 
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2.1.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Para se caracterizar o clima de um dado local ou região recorre-se geralmente às 

normais climatológicas. Estas normais são calculadas para um período de 30 anos e 

correspondem a valores médios mensais de diversas variáveis meteorológicas 

(Carvalho, 1991). 

Dadas as características fisiográficas da região em que se desenvolveu este estudo, 

caracterizada por grandes variações de altitude, entre os 200 e os 1000 m, o clima varia 

significativamente em todo o concelho de Pedrógão Grande, principalmente no que toca à 

distribuição da temperatura e da precipitação. 

Devido à inexistência de uma estação climatológica na região e ao reduzido apoio de 

registos de dados meteorológicos de estações udométricas automáticas, para caracterizar o 

clima deste concelho, recorreu-se à consulta da Atlas do Ambiente. 

A área experimental, segundo o Atlas do Ambiente, apresenta uma temperatura 

média diária do ar compreendida entre os 12,5 e os 15 ºC (C.N.A., 1974a), e uma 

precipitação média anual entre 1000 e 1200 mm (C.N.A., 1974b). O número de dias no ano 

com precipitação igual ou superior de 1 mm é de 90 dias (C.N.A., 1974c), o valor da 

humidade relativa do ar registado às 9 horas TMG (Tempo Meridiano de Greenwich) é de 

70% (C.N.A., 1974d), a evapotranspiração real (C.N.A., 1974e) apresenta um valor médio 

anual de 550 mm, referindo-se, todos estes parâmetros climatológicos, ao período de 

1931/60. O valor médio anual de dias de geada (C.N.A., 1974f) é de 45 dias e esta região 

apresenta ainda uma média anual de 2350 horas de insolação (C.N.A., 1974g) (dados 

registados no período de 1941 a 1960). 

Como os parâmetros climatológicos do Atlas do Ambiente nos pareceram 

insuficientes para caracterizar o clima da zona de estudo, procurou-se aprofundar essa 

caracterização com base nas normais climatológicas de Coimbra e Nelas, por apresentarem 

parâmetros climáticos de maior similitude face aos observados primeiramente no Atlas do 

Ambiente e também pela sua proximidade da área de estudo. 

Assim, para efectuar uma caracterização mais detalhada, recorreu-se aos diferentes 

parâmetros climatológicos das estações de Coimbra, que se situa a uma latitude de 

40° 12’N, uma longitude de 8° 25’ W e uma altitude de 141 m, e de Nelas, que se situa a 

uma latitude de 40° 31’ N, uma longitude de 7° 51’ W e uma altitude de 440 m, tomando 
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como base os valores médios mensais registados durante o período de 1951 a 1980, como 

se pode observar no Quadro 1 (INMG, 1990). 

 

Quadro 1 – Valores médios anuais da temperatura (°C), precipi tação (mm), humidade relativa do ar às 9 
horas (%), evaporação (mm) e insolação (horas), nas estações climatológicas de Coimbra e Nelas. Os 
valores apresentados referem-se às normais climatológicas de 1951/80 (INMG, 1990). 

Parâmetros Climáticos Coimbra Nelas 

Temperatura (°C)  15,6 13,6 

Precipitação (mm) 1038,1 1167,4 

Humidade relativa do ar (%) 79 77 

Evaporação (mm) 1120,5 1233,1 

Insolação (h) 2573 2448,3 

 

No período de 1951/80 (INMG, 1990), a temperatura média anual do ar na estação 

climatológica de Coimbra foi semelhante à de Nelas, ainda que sendo ligeira mas 

sistematicamente menos elevada na última. Ambas as estações apresentam valores da 

temperatura média do ar acima dos 20 °C nos meses d e Julho, Agosto e Setembro. 

As estações climatológicas acima referenciadas apresentam uma grande similitude 

na distribuição sazonal da precipitação ao longo do ano, caracterizando-se por uma 

concentração nos meses de Novembro a Março, como é típico na região mediterrânica, nos 

quais ocorre aproximadamente 72% da precipitação anual. 

A humidade relativa do ar da estação climatológica de Coimbra foi de 79%, sendo de 

77% na estação climatológica de Nelas, valores registados às 9 horas TMG. 

O índice ombrotérmico de Gaussen (G), definido através da expressão G = R/2T (Bagnouls & 

Gaussen, 1953), onde R é a precipitação média mensal (mm) e T a temperatura média mensal (°C), 

permitiu construir o diagrama ombrotérmico (Figuras 2 e 3), onde é facilmente visualizável a duração e 

a importância dos períodos húmidos e secos durante os doze meses do ano. Assim, o local de estudo 

poderá ser caracterizado por um longo período húmido (G > 1), de Setembro a Junho (a azul nas 

figuras), e um período seco (G ≤ 1) em Julho e Agosto (a amarelo nas figuras). 
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Figura 2  – Diagrama ombrotérmico da estação climatológica de Nelas. Os 

valores da precipitação e da temperatura do ar são normais climatológicas 

registadas no período de 1951/80 (INMG, 1990). 

 

Figura 3  – Diagrama ombrotérmico da estação climatológica de Coimbra. Os 

valores da precipitação e da temperatura do ar são normais climatológicas 

registadas no período de 1951/80 (INMG, 1990). 
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De acordo com a classificação de Thornthwaite (1948), a zona de estudo está 

inserida numa região de clima húmido mesotérmico com moderada deficiência de água no 

Verão, com pequena concentração da eficiência térmica na estação seca (B2 B’2 s a’). 

Segundo a classificação de Köppen (Strahler & Strahler, 1978), a área experimental 

encontra-se localizado numa zona de clima mesotérmico com uma estação seca no Verão e 

excesso de água no Inverno. Trata-se, portanto, de um clima do tipo Csb. 

 
 

2.1.3. GEOLOGIA E SOLOS 

A área de estudo está situada na zona Centro-Ibérica, sendo esta zona caracterizada 

pela ocorrência de uma espessa sequência do tipo flysch (Pré-câmbrico superior a 

Câmbrico) chamada Complexo Xisto-Grauváquico das Beiras (Perdigão 1965; Dias 2006). A 

fácies flysch representa os sedimentos profundos da zona oceânica enquanto na zona de 

plataforma continental se sedimentaram areias muito finas e bem calibradas, actualmente 

representadas por níveis de orto e meta-quartzitos. Estes quartzitos correlacionáveis com a 

base do Ordovícico, representam os níveis de Quartzito Armoricano na Península Ibérica. 

Sobrepondo-se aos quartzitos afloram rochas xistentas, por vezes ardosíferas, as quais têm 

interesse ornamental (por exemplo, ardósias de Valongo). Toda a sequência é 

posteriormente recortada por um intenso magmatismo que gera, sobretudo, granitóides das 

séries alcalina e calco-alcalina. As rochas máficas são muito menos abundantes e apenas 

de carácter filoniano (Ribeiro et al., 1979). O material litológico originário observado nas 

amostras colhidas corresponde às rochas xistentas descritas na bibliografia consultada. 

 

Segundo a Carta de Solos da Zona Interior Centro (Agroconsultores & Geometral, 

2006), a área experimental está inserida numa zona em que os solos dominantes são 

Regossolos e Leptossolos Dístricos, segundo a classificação estabelecida através da Word 

Reference Base for Soil Resources (WRB, 2006). Estes tipos de solos caracterizam-se, de 

um modo geral, por serem pouco evoluídos, apresentando um baixo teor de matéria 

orgânica, reacção ácida e uma textura grosseira; são solos particularmente comuns nas 

regiões montanhosas, ocupados com matas ou florestas. A zona envolvente do campo 

experimental, segundo a carta de Aptidão da Terra (Agroconsultores & Geometral, 2006), é 

caracterizada por uma aptidão florestal moderada. 
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2.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

O campo experimental foi instalado numa área previamente ocupada por pinhal e 

eucaliptal que arderam em Julho de 2003. Antes de efectuar a preparação do terreno, as 

árvores ardidas foram cortadas com o auxílio de uma moto-serra e retiradas do local, em 

conjunto com os respectivos cepos. De seguida fez-se a preparação do terreno através de 

uma ripagem com um riper de um dente, seguida de uma gradagem. A plantação foi feita na 

linha onde passou o riper, a um compasso aproximado de 4 m (na entrelinha) por 2 m (na 

linha). Esta operação foi realizada em Março de 2005, tendo sido as plantas fornecidas 

pelos viveiros da empresa Celulose Beira Industrial (Stora Enso). Um ano após a plantação, 

foi realizada a retancha, que consistiu na substituição das árvores mortas, de acordo com as 

recomendações para uma boa prática florestal (Oliveira, 1999). 

O ensaio foi instalado segundo um delineamento experimental de blocos 

casualizados (3 blocos X 5 tratamentos), pelo que cada tratamento apresenta três 

repetições, o que perfaz um total de 15 parcelas, como se pode observar no Anexo 1 . Cada 

uma destas parcelas apresenta uma área total de 400 m2 (20mX20m) o que corresponde a 5 

linhas x 10 árvores, no interior da qual se considerou uma área útil correspondente a 256 m2 

(16m X16m), ou seja todos os tratamentos foram efectuados para além dos limites das 

áreas úteis das parcelas mais uma linha de árvores para cada lado, criando assim, uma 

zona tampão para eliminar os possíveis efeitos da bordadura. 

Os diferentes tratamentos aplicados neste estudo foram: 

Tratamento CT - Controlo; 

Tratamento CI  - Aplicação de Cinza; 

Tratamento CIN  - Aplicação de Cinza e Azoto; 

Tratamento FP - Aplicação de Fósforo; 

Tratamento FPN - Aplicação de Fósforo e Azoto. 

 

Para a aplicação de azoto e de fósforo foram utilizados fertilizantes minerais, 

designados comercialmente por Fertigafsa e Nitrotop, que foram cedidos gratuitamente pela 
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ADP, e apresentam as características químicas que se podem observar no Quadro 2. A 

cinza utilizada, proveio da fábrica de Celulose da Leirosa, da Celulose Beira Industrial, S.A. 

(CELBI), caracterizada adiante (2.3.). 

Quadro 2  – Teores de azoto, óxido de fósforo, óxido de potássio, carbonato de cálcio, óxido de 
magnésio e boro (%) doseados pelos fertilizantes aplicados aos diferentes tratamentos. 

N P2O5 K2O CaCO3 MgO B 
Adubo 

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

Fertigafsa  - 20 17 18 4 0,02 

       

Nitrotop  25 5 - - - - 

O tratamento CT é considerado o controlo, no qual não houve aplicação de 

fertilizantes nem de cinza. Nos tratamentos CI e CIN aplicaram-se manualmente, por 

parcela, 480 kg de cinza em pó, o que corresponde uma aplicação de 12t ha-1; no 

tratamento CIN, aquando a plantação, além da cinza, adicionou-se 0,05 kg de adubo mineral 

Nitrotop por planta, o que perfaz uma adição de 62,5 kg ha-1 correspondendo a uma 

introdução de 15,6 kg de azoto ha-1 e de 1,36 kg de fósforo ha-1. Nos tratamentos FP e FPN 

aplicaram-se, por parcela, 20 kg do adubo mineral Fertigafsa, o que corresponde a uma 

aplicação de 500 kg ha-1 e a uma introdução de 44 kg de fósforo ha-1, 71 kg de potássio ha-1, 

90 kg cálcio ha-1, 20 kg de magnésio ha-1 e 0,1 kg de boro ha-1. No tratamento FPN, para 

além de Fertigafsa, adicionou-se a mesma quantidade de Nitrotop aplicada no tratamento 

CIN, isto é 0,05 kg de adubo por planta, correspondendo a 62,5 kg ha-1 e doseando 15,6 kg 

de azoto ha-1 e de 1,36 kg de fósforo ha-1. 

 
 

2.3. ORIGEM E CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DA CINZA 

A cinza utilizada neste estudo foi uma cinza de biomassa florestal, proveniente da 

fábrica de Celulose da Leirosa (CELBI), localizada na Figueira da Foz. 

Esta fábrica utiliza um processo de produção de energia através de cogeração, que 

consiste na produção simultânea de calor e de energia eléctrica, a partir da combustão de 

resíduos de abate (provenientes da descasca do eucalipto) que não são utilizados no fabrico 

da pasta de papel. 
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Essa combustão de resíduos origina dois tipos de cinza: Cinza seca (“fly ash”) 

captada nos electrofiltros da caldeira; Cinza húmida (“Bottom ash”), removida da base da 

fornalha (Alexandre, 2007). 

A cinza utilizada neste estudo encontrava-se seca e na forma pulverulenta, 

constituindo um dos resíduos do processo de cogeração que é importante valorizar através 

de posterior utilização (como seja a aplicação ao solo), como já tem sido referido por 

diversos autores (Cortez et al., 2001; Alexandre, 2007). 

De acordo com outros autores (Etiegni & Campbell, 1991; Demeyer et al. 2001; 

Pitman, 2006), as propriedades químicas das cinzas dependem de vários factores: da 

natureza dos resíduos queimados (ramos, folhas, cascas), da espécie florestal de que eles 

provêm, bem como das diferentes técnicas de queima utilizadas. Como consequência as 

características químicas das cinzas são muito variáveis. 

No caso das cinzas utilizadas neste estudo, a sua composição elementar pode ser 

observada no Quadro 3, no qual se destacam a forte reacção alcalina (o pH apresenta um 

valor superior a 12) e as importantes concentrações de cálcio, de magnésio e mesmo de 

potássio, que se encontram em formas solúveis. Pelo contrário, a cinza apresenta baixas 

concentrações de azoto, manganês e fósforo, não se dispondo de dados sobre o seu teor 

em metais pesados. A cinza apresenta assim uma elevada capacidade de neutralização 

de acidez dos solos. 

Quadro 3  – Valores de pH em (H2O), teores de carbono orgânico, azoto total, cálcio; magnésio, 
potássio, manganês e fósforo (g kg -1) bem como o valor neutralizante (V.N.) da cinza aplicada neste 
estudo. 

pH C N Ca Mg K Mn P V. N.  

(H2O) ----------------------------------------------g kg -1----------------------------------------------    % 

Cinza 12,6 16,5 0,08 103,4 23,94 32,15 7,58 4,74    80 

Pitman (2006) refere também que a reactividade da cinza, no solo, é afectada pela 

dimensão pelas partículas, sendo que o pó de cinza (cinza pulverulenta) reage muito mais 

rapidamente no solo quando comparada com a cinza preparada em granulados. 

A cinza pulverulenta apresenta, contudo, uma série de inconvenientes associados a 

sua utilização, pois é mais difícil de manusear e de transportar, pondo facilmente em risco a 

saúde dos operadores. 
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2.4. AVALIAÇÃO DO ESTADO DA PLANTAÇÃO 

Para avaliar o estado da plantação e o efeito dos diferentes tratamentos no 

crescimento das árvores e na sua sobrevivência, foram determinados, no campo, dois 

parâmetros: o acréscimo corrente da altura das árvores (ACA) e a taxa de mortalidade (M). 

Estes parâmetros foram obtidos pela equipa da Escola Superior Agrária de Coimbra, 

liderada pelo Professor Fernando Páscoa, através da determinação dos acréscimos 

correntes anuais da altura total das árvores, referentes ao período compreendido entre a 

Primavera de 2006 e a Primavera 2007, e a contagem do número de árvores vivas, um e 

dois anos após a plantação. 

Para o cálculo dos acréscimos correntes da altura total, as árvores foram medidas 

individualmente, dentro da área útil da parcela, utilizando-se para o efeito, uma vara 

graduada em mm, sendo depois aplicada a seguinte expressão: 

ACA = (h2007 – h2006) 

Em que: 

ACA  - Acréscimo corrente anual da altura de cada árvore; 

h2007 - Altura total da árvore registada na primavera de 2007; 

h2006 - Altura total da árvore registada na primavera de 2006. 

Outra medida da avaliação do sucesso da plantação, em função dos tratamentos 

aplicados, foi obtida através da determinação da taxa de mortalidade, quantificada pela 

seguinte expressão: 

M = [(No – N1) /No)] *100 

Em que: 

M – Taxa de mortalidade das árvores; 

N0 – Número total de árvores vivas registado na Primavera de 2006; 

N1 – Número total de árvores vivas registado na Primavera de 2007. 

Finalmente, calcularam-se as médias e desvios padrão dos acréscimos e das taxas 

de mortalidade, por tratamento efectuado. 
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2.5. AMOSTRAGEM 

2.5.1. AMOSTRAGEM DE SOLOS 

2.5.1.1. Caracterização química 

Para a caracterização química dos solos procedeu-se à sua amostragem inicial, 

realizada em Março de 2005, com o intuito de avaliar a homogeneidade da área 

experimental, bem como para dispor de dados iniciais que permitam avaliar, ao longo do 

tempo, o efeito dos tratamentos a aplicar. 

Definidas que foram as áreas correspondentes às parcelas experimentais, foram 

efectuadas amostragens para análise química do solo, antes da aplicação dos diferentes 

tratamentos, as quais foram repetidas igualmente no final do estudo. 

A recolha de amostras de solos para a caracterização química foi realizada dentro da 

área útil da parcela, com o auxílio de uma sonda tubular do tipo “Jarrett”, com 8 cm de 

diâmetro e 13 cm de altura. 

Na amostragem inicial, foram recolhidas 4 amostras por parcela, correspondendo 

cada uma delas, a uma amostra composta, constituída através de colheitas efectuadas em 

cinco pontos diferentes, de modo a obter uma amostra representativa de cada parcela, 

tendo sido colhidas às profundidades de 0-10 e 10-20 cm, o que perfaz um total de 120 

amostras. 

Na amostragem final realizada em Março de 2007, foram recolhidas 8 amostras por 

parcela utilizando também o método acima referenciado, o que faz um total de 240 

amostras. 

 
 

2.5.1.2. Incubações aeróbia e anaeróbia 

A amostragem de solos para as incubações, aeróbia e anaeróbia, foi realizada em 

Março de 2007. Constituíram-se 15 amostras compostas, uma por cada parcela, pela junção 

de sete colheitas realizadas aleatoriamente dentro de cada parcela, até 10 cm de 

profundidade, com o auxílio da mesma sonda tubular do tipo “Jarrett”, atrás descrita. 
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2.5.2. AMOSTRAGEM DE AGULHAS 

A amostragem das agulhas para análise foliar efectuou-se em Maio de 2007 e teve 

como objectivo verificar se os diferentes tratamentos se reflectiam na composição química 

das agulhas do pinheiro bravo. 

Em cada parcela foram sorteadas quatro árvores dentro da sua área útil. Devido às 

árvores ainda serem jovens (24 meses), colheram-se dois pares de agulhas em cada 

quadrante e a três níveis de altura da copa: o primeiro na base; o segundo a 50% da altura; 

e o terceiro no topo da copa. Desta forma, ter-se-ão conseguido obter, para cada parcela, 

quatro amostras representativas das agulhas de outras tantas árvores, com uma quantidade 

de biomassa suficiente para a sua posterior análise química. 

 
 

2.6. METODOLOGIA LABORATORIAL 

2.6.1. PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS TERROSOS 

2.6.1.1. Amostragem inicial e final 

As amostras de terra depois de colhidas foram colocadas em sacos de plástico, 

devidamente etiquetados, que foram transportados para o Laboratório de Pedologia do 

Departamento Ciências do Ambiente do Instituto Superior do Agronomia. No Laboratório, 

secaram-se as amostras de solo numa estufa com ventilação, a 40 ºC, após o que as 

mesmas foram pesadas e crivadas com um crivo com uma malha de 2 mm de diâmetro, de 

modo a separar a terra fina (partículas de ∅ <2mm) dos chamados elementos grosseiros 

(Franco, 1963-64), os quais foram quantificados (Anexo 2 ). As análises laboratoriais de solo 

adiante indicadas incidiram sempre sobre a fracção de terra fina das amostras. 

 
 

2.6.1.2. Amostragem para as incubações aeróbias e a naeróbias 

As 15 amostras de solo colhidas no campo foram acondicionadas em sacos de 

plástico devidamente etiquetados, que foram transportados para o Laboratório de Pedologia 

do Departamento Ciências do Ambiente do Instituto Superior do Agronomia. 
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No Laboratório, as amostras foram imediatamente crivadas por um crivo de malha de 

4,75 mm de diâmetro de forma a permitir a sua posterior mistura e homogeneização, mas 

minimizando o efeito do fraccionamento dos agregados na mineralização do azoto (Hart, 

1994, citado por Garcês, 2004). Seguidamente foram agrupadas e misturadas por 

tratamentos, de forma a constituírem apenas cinco amostras compostas devidamente 

homogeneizadas. 

As amostras de cada tratamento foram depois repartidas em seis sub-amostras com 

cerca de 500g, perfazendo um total de 30 sub-amostras (5 tratamentos X 6 repetições), as 

quais foram acondicionadas em sacos de plástico, devidamente identificados, e guardadas 

num frigorífico à temperatura de 5 ºC, onde permaneceram durante três dias, de modo a que 

a alteração da actividade microbiana fosse mínima (Cepeda et al, 2003), até ao início do 

processo de incubação. Estas amostras foram utilizadas para a quantificação da 

amonificação, nitrificação e mineralização líquida do azoto em condições aeróbias e de 

mineralização do azoto em condições anaeróbias, bem como a imobilização do azoto na 

biomassa microbiana. Por outro lado, ainda foram utilizadas para a quantificação da 

mineralização e da imobilização do carbono na biomassa microbiana. 

 
 

2.6.2. PREPARAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL 

As amostras de agulhas, depois de colhidas, foram acondicionadas em sacos de 

plástico, identificados e etiquetados, que foram transportados para o Laboratório de 

Pedologia do Departamento Ciências do Ambiente do Instituto Superior do Agronomia. 

No Laboratório, as amostras foram colocadas em caixas de alumínio e secas numa 

estufa ventilada a 45 ºC durante 48 horas. Depois de secas foram moídas num moinho de 

martelos em que se utilizou um crivo com uma malha de 1 mm de diâmetro, de forma a 

poderem sem submetidas posteriormente a análise química. 
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2.7. METODOLOGIA ANALÍTICA 

2.7.1. MATERIAIS TERROSOS 

2.7.1.1. Determinação da Humidade  

A determinação da humidade das amostras de solo é essencial, pois os resultados 

analíticos têm de ser reportados à terra fina seca a 105 ºC. A percentagem de humidade é 

referida relativamente a 100g de terra seca e é determinada pelo método de secagem em 

estufa. Para o efeito, tomaram-se sub-amostras de cerca de 10g de terra fina, as quais 

foram pesadas rigorosamente e levadas a secar na estufa a 105 ºC, deixando-se passar o 

tempo necessário para atingirem peso constante (um período de 48 horas é mais do que 

suficiente). Seguidamente são arrefecidas num exsicador, após o que são pesadas 

(Povoas & Barral, 1992). 

 
 

2.7.1.2. pH 

A determinação do pH foi efectuada por intermédio de um potenciómetro digital da 

marca Metrohm modelo 632, com eléctrodo de vidro combinado e precisão 0,01, 

previamente calibrado com soluções de referência tamponizadas a pH 4 e 7, a 20ºC. Os 

valores de pH do solo foram determinados em suspensões solo/água e solo/solução de 

cloreto de potássio 1M na proporção de 1:2,5. Pesou-se 10g de terra fina para um copo de 

100 ml, adicionou-se 25 ml de água destilada ou de solução cloreto de potássio 1M, deixou-

se em contacto uma hora, agitando de vez em quando manualmente. Em seguida calibrou-

se o potenciómetro com as soluções tampão. Imergiu-se o eléctrodo na suspensão, depois 

de agitada, fez-se a leitura do pH passados 60 segundos, como descrito por Póvoas & 

Barral (1992). 

 
 

2.7.1.3. Carbono Orgânico Total 

O carbono orgânico foi determinado por via húmida, pelo método de Springer & Klee, 

com as adaptações introduzidas por De Leenheer & Van Hove (1958), utilizando para 

análise diferentes quantidades de solo (0,15 a 5 g de terra fina) consoante o teor expectável 
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de carbono orgânico. O método baseia-se na oxidação da matéria orgânica na presença de 

um excesso de dicromato de potássio num meio sulfúrico a uma temperatura média de 

159°C, e depois na determinação do dicromato de pot ássio não utilizado na oxidação com um 

agente redutor de título conhecido (sulfato ferroso amoniacal 0,5 M), usando como indicador 

desta última reacção a difenilamina, com ácido orto-fosfórico a 85% para realçar a viragem. 

 
 

2.7.1.4. Bases de Troca 

Para a determinação das bases de troca (cálcio, magnésio, potássio e sódio), foi 

utilizado o método do acetato de amónio 1M ajustado a pH 7, descrito por Póvoas & Barral 

(1992). Pesou-se 5g de solo e adicionou-se 50 ml de uma solução de acetato de amónio; 

depois de agitar as amostras durante uma hora num agitador rotativo, centrifugou-se a 

suspensão e posteriormente filtrou-se o sobrenadante. Em seguida diluíram-se os extractos 

de modo a obter leituras no aparelho dentro dos limites indicados para cada elemento. As 

diluições devem conter 1500 µg/L de estrôncio para anular possíveis interferências. Após 

este procedimento determinaram-se as bases de troca através de espectrofotometria de 

absorção atómica. 

 
 

2.7.1.5. Fósforo e Potássio extraíveis 

Para determinar o fósforo e potássio extraíveis, utilizou-se o método de Egner-

Riehm, que consistiu em pesar 2,5g de solo para um tubo de centrífuga e adicionar-se em 

seguida 50 ml da solução de lactato de amónio e ácido acético (tamponizada a pH 3,7 - 3,8). 

Depois de agitar as amostras num agitador rotativo durante 2 horas, centrifuga-se e filtra-se 

utilizando um papel de filtro Whatman nº 42. 

O fósforo extraível foi determinado com o auxílio de um espectrofotómetro de VIS/UV 

onde se utilizou um comprimento de onda 882 nm, segundo o método de Murphy & Riley 

(1962) adaptado por Watanable & Olsen (1965). O potássio extraível foi determinado por 

espectrofotometria de absorção atómica, descrito por Póvoas & Barral (1992). 
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2.7.1.6. Azoto Kjeldahl 

Para a determinação do azoto Kjeldahl (Norg + Namon.) utilizou-se a metodologia de 

Kjeldahl, descrita por Póvoas & Barral (1992). Para o efeito, recorreu-se ao sistema de 

digestão Kjeltec Auto 1030 Analyser.  

Pesou-se 1g de terra fina, para um tubo de digestão, adicionando-se uma pastilha de 

catalizador (0,4g sulfato de cobre + 3,5g sulfato de potássio) e 10 ml de ácido sulfúrico 

(97%). Em seguida colocou-se o tubo na unidade de digestão e levada à temperatura de 

400 ºC durante 90 minutos. Após o arrefecimento, adicionou-se 75 ml de água destilada. 

Seguidamente colocou-se o tubo de digestão na unidade de destilação que é iniciada pela 

adição de 40 ml de hidróxido de sódio a 40%. 

Este método tem por base a mineralização dos constituintes orgânicos do solo com 

ácido sulfúrico concentrado, transformando o azoto orgânico em ião amónio (NH4
+) que é 

fixado por excesso de ácido em forma de sulfato de amónio. O sulfato de amónio, por sua 

vez, liberta amoníaco por acção de uma solução concentrada de hidróxido de sódio, sendo 

quantificado por titulação, permitindo calcular a concentração de azoto contido na amostra 

de solo, conforme descrito por Póvoas & Barral (1992). 

 
 

2.7.2. MATERIAIS ORGÂNICOS 

2.7.2.1. Azoto 

Para determinar o teor de azoto dos materiais orgânicos, foi utilizado o método de 

Kjeldahl, já atrás descrito para a determinação do azoto no solo (2.7.1.6) embora, neste 

caso, a digestão tenha sido realizada com apenas 0,15g de material orgânico moído. 

 
 

2.7.2.2. Cálcio, Magnésio, Potássio, Manganês e Fós foro 

A solubilização dos materiais orgânicos, obteve-se com o auxílio de um digestor 

CEM Microwaves Digestion System Model MDS-2000. Pesou-se 0,5g de material orgânico 

para os tubos LDV (Line Digestion Vessel), adicionou-se 10 ml de ácido nítrico com uma 

concentração de 65% e 2 ml de peróxido de hidrogénio. A solução resultante da digestão foi 
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evaporada em copos de “Fourneau” sendo o resíduo solubilizado em banho de areia à 

temperatura de 75 ºC pela adição de 10 ml de ácido clorídrico 3M, depois filtrou-se para 

balões volumétricos de 250 ml, segundo a metodologia de Jones & Case (1990). A partir 

desta solução foram determinadas as concentrações de cálcio, magnésio, potássio e 

manganês, por espectrofotometria de absorção atómica. Bem como o fósforo, que foi 

determinado pelo espectrofotometria de absorção molecular na região do visível a 882 nm. 

(Murphy & Riley, 1962). 

 
 

2.7.3. CINZA 

2.7.3.1. pH 

O pH foi determinado numa suspensão cinza/água na proporção de 1:2,5. O método 

utilizado para a determinação do pH foi o mesmo adoptado para os materiais terrosos e já 

atrás descrito (2.7.1.2). 

 
 
 

2.7.3.2. Azoto 

Para determinar o teor de azoto da cinza, foi utilizado o método de Kjeldahl, já atrás 

descrito para a determinação do azoto no solo (2.7.1.6). 

 
 

2.7.3.3. Cálcio, Magnésio, Potássio, Manganês e Fós foro 

Os teores de cálcio, magnésio, potássio, manganês e fósforo foram determinados 

com a mesma metodologia adoptada para o material orgânico (2.7.2.2). 
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2.7.3.4. Valor Neutralizante 

O valor neutralizante indica a capacidade de um correctivo em neutralizar a acidez 

dos solos, por comparação com o carbonato de cálcio puro. O valor neutralizante de um 

correctivo depende não só do teor de agentes neutralizantes presentes mas também da 

natureza química do neutralizante. 

Para determinar o seu valor neutralizante, tomaram-se 2g de cinza num balão de 200 

ml aos quais se adicionaram 100 ml de uma solução de ácido clorídrico 1M. Terminada a 

efervescência, tapou-se o balão com um pequeno funil e aqueceu-se à ebulição moderada 

durante cinco minutos. Completou-se o volume do balão com água destilada e, depois de 

agitado e filtrado, pipetaram-se 100 ml para um Erlenmeyer. Titulou-se com uma solução de 

hidróxido de sódio 1M, usando como indicador a fenolftaleína (Johnson, 1990). O valor 

neutralizante é expresso em percentagem de carbonato de cálcio (CaCO3). 

 
 
 

2.7.4. DINÂMICA DO AZOTO 

Para o estudo da dinâmica do azoto, utilizaram-se dois processos distintos realizados 

em condições laboratoriais: incubação aeróbia e incubação anaeróbia. 

 
 

2.7.4.1. Mineralização de azoto em condições aeróbi as 

Para determinar o potencial de mineralização de azoto em estes solos, face aos 

vários tratamentos aplicados in situ, as amostras foram submetidas a um período de 

incubação de 90 dias em condições aeróbias. 

As amostras de solo, de aproximadamente 500g, foram humedecidas com água 

destilada até 70 % da sua capacidade máxima de retenção de água (Cordovil et al., 2007), e 

fechadas em sacos de plástico, tendo sido colocadas dentro de uma câmara de incubação 

(Fotografia 1) à temperatura de 25 °C. Uma vez por semana verificaram-se as condições de 

arejamento e humidade, abrindo os sacos com o intuito de arejar o solo e mantê-lo a 70% 

da capacidade de campo. 
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Fotografia 1  - Câmara de incubação onde foram colocadas as amostras para a incubação aeróbia, bem 
como os jarros de vidro para a medição da actividade microbiana. 

 

A determinação da concentração de azoto mineral foi efectuada no início e passados 

7, 15, 30, 60 e 90 dias de incubação. Em cada uma destas datas foi retirada uma sub-

amostra que foi submetida a uma extracção com cloreto de potássio 2M (razão 1:5), através 

de agitação durante 1 hora, centrifugação e filtragem com papel de filtro Whatman Nº 1. Os 

extractos obtidos foram congelados até à posterior determinação dos teores de azoto 

mineral. 

A determinação de amónio (N-NH4
+) e nitratos (N-NO3

-) e nos extractos foi realizada 

recorrendo a um autoanalisador de fluxo segmentado (Skalar) sendo a concentração de N-

NH4
+ determinada pela reacção de Berthelot (Searle, 1984) e a de N-NO3

- através do 

reagente de Griess-IIosvay, após redução em coluna de cádmio (Kempers & Luft, 1988). 

Na incubação aeróbia, a mineralização líquida do azoto  no solo foi-nos dada pela 

diferença da quantidade de azoto mineral na data de extracção e no momento inicial, ou 

seja, pela seguinte expressão: 
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Min. Liquida = (N-NH4
+ + N-NO3

-)Tt - (N-NH4
+ + N-NO3

-)Ti 

em que: 

Tf – Tempo de amostragem; 

Ti – Tempo inicial. 

Quando a mineralização líquida apresenta valores negativos, isso indica-nos que 

ocorreu uma imobilização no período considerado. 

 

Do mesmo modo, a amonificação líquida e a nitrificação líquida podem ser 

calculadas através das Expressões 1 e 2: 

 
 

1 – Amonificação líquida =  (N-NH4
+)Tt - (N- NH4

+)Ti 

2 – Nitrificação líquida =  (N-NO3
-)Tt - (N- NO3

-)Ti 

 

Assim, a amonificação  e a nitrificação  líquidas , para cada período, foram 

calculadas pela diferença registada entre a amostragem final e a amostragem inicial, sendo 

estes valores corrigidos com o teor de humidade determinado para cada amostragem. 

 
 

2.7.4.2. Mineralização de azoto em condições anaeró bias 

Neste trabalho foi ainda determinado o potencial de mineralização de azoto por 

incubação de amostras de solo sob condições anaeróbias (Keeney, 1982). Este método tem 

a vantagem sobre a incubação aeróbia de eliminar o problema da variação de humidade e 

oxigenação das amostras, permitindo assim períodos de incubação muito mais curtos com 

temperaturas mais elevadas. 

Para isso, pesaram-se 5g de solo em contentores de 60 ml de tampa roscada, aos 

quais se adicionou 12,5 ml de água destilada. As amostras permaneceram fechadas por um 

período de incubação de 14 dias e a uma temperatura de 40 °C. Foram ainda utilizados 

ensaios em branco para controlo. Em condições de anaerobiose não haverá formação de 
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nitratos e o azoto presente será desnitrificado durante o período de incubação. Após o 

período de incubação, foi adicionado 12,5 ml cloreto de potássio 4M, levando a agitar num 

agitador rotativo durante uma hora. O líquido sobrenadante foi filtrado com um papel de filtro 

Whatman Nº 1. Os extractos foram congelados até a sua análise. 

A determinação do ião amónio nos extractos foi realizada pelo mesmo modo que 

para os extractos resultantes da incubação aeróbia (2.7.4.1). O ião nitrato não foi 

determinado porque nesta metodologia a nitrificação é inibida pela ausência de oxigénio. 

 
 

A mineralização do azoto em condições anaeróbias foi calculada segundo a 

expressão: 

Mineralização de N = (N-NH4
+)Tf - (N-NH4

+)Ti 

Sendo (N-NH4
+)Tf  a concentração de amónio após o período de incubação de 14 

dias, e (N-NH4
+)Ti a concentração de amónio inicial. Assim, a mineralização de azoto durante 

este período foi calculado pela diferença entre as concentrações iniciais e finais, tendo sido 

corrigidos os resultados com os valores de humidade. 

A mineralização específica de azoto no solo foi calculada pela razão do azoto 

mineralizado através da incubação anaeróbia e o azoto total existente no solo, sendo os 

valores expressos em mg N-NH4
+ g-1 N. 

 
 

2.7.4.3. Imobilização do azoto na biomassa microbia na 

O azoto na biomassa microbiana (Nmic) das amostras submetidas à incubação 

aeróbia foi determinado utilizando o método da fumigação-extracção com clorofórmio 

(Vance et al., 1987), sendo este método o mais expedito, pois apresenta uma maior 

facilidade de processamento e rapidez de execução face a outros métodos (Azevedo, 2000). 

A determinação do azoto microbiano foi realizada no início e após 7, 15, 30, 60 e 90 

dias de incubação a 25 ºC, utilizando a mesma amostra atrás descrita para o estudo da 
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mineralização do azoto em condições aeróbias (2.7.4.1) e tomando, em cada uma dessas 

datas, 20g de sub-amostra que foram, por sua vez, divididas de forma a serem submetidas 

ou não ao processo de fumigação. 

A 10g de solo adicionou-se 50ml de sulfato de potássio (0,5 M) numa razão de 1:5. 

Os extractos foram agitados durante uma hora e filtrados com papel de filtro Whatman Nº 

42, obtendo assim os extractos das amostras não fumigadas. 

Os restantes 10g de solo de cada sub-amostra foram colocados em placas de Petri 

que, por sua vez, foram arrumadas num suporte de metal (aço inox) dentro de um exsicador 

(Fotografia 2) para serem submetidas a fumigação. 

 

Fotografia 2  – Imagem do suporte utilizado para colocar as placas de Petri dentro do exsicador. 

 

No fundo, por baixo do suporte com as placas, colocou-se papel embebido em água, 

garantindo deste modo que as amostras de solo se mantenham sempre húmidas. No 

exsicador colocou-se também um copo com 20 g de cal sodada e outro com 60 ml de 

clorofórmio com esferas de vidro (facilita a observação da ebulição). 
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Com o auxílio de uma bomba de vácuo, leva-se o clorofórmio a ebulição durante 2 a 

5 minutos. As amostras permanecem durante 24 horas ao abrigo da luz e a uma 

temperatura de 25 °C, período após o qual é efectua da a remoção do clorofórmio. 

Colocaram-se as amostras de solo em tubos de centrífuga e adicionou-se 50 ml de sulfato 

de potássio (0,5 M). Os extractos foram agitados durante uma hora e filtrados com papel de 

filtro Whatman Nº 42, obtendo assim os extractos das amostras fumigadas. 

Os extractos foram congelados até à realização da análise laboratorial para 

determinação do azoto total a qual foi realizada num autoanalisador (Skalar Formal) usando 

um detector de quimiluminescência. 

O azoto microbiano foi calculado pela diferença entre as amostras fumigadas e as 

amostras não fumigadas utilizando um factor de correcção KN de 1,85 (Vance et al., 1987), 

tendo sido corrigidos os resultados finais com os valores de humidade determinados para 

cada período. 

 
 

2.7.5. DINÂMICA DO CARBONO 

2.7.5.1. Mineralização do carbono 

A respiração do solo é um processo que reflecte a sua actividade biológica  e, neste 

estudo, foi determinada em laboratório, utilizando para isso uma câmara de incubação à 

temperatura de 25 °C e a mesma amostra inicial que foi utilizada para o estudo da 

mineralização do azoto. Os microrganismos vivos existentes no solo, vão consumir oxigénio 

e libertam o dióxido de carbono (C-CO2) o qual foi fixado pelo hidróxido de sódio. 

Para o estudo da mineralização do carbono em condições controladas utilizou-se um 

frasco de vidro (Fotografia 3) com capacidade de 2 litros, no fundo do qual se colocou um 

papel embebido em água, prevenindo deste modo que as amostras de solo secassem. Num 

contentor de plástico foram colocados 50g de solo humedecidos e, noutro, 30 ml de 

hidróxido de sódio 0,5 M. Os frascos de vidro contendo as amostras de solo e a solução de 

hidróxido de sódio, foram hermeticamente fechados. 

A determinação do dióxido de carbono fixado foi efectuada aos 4, 7, 15, 22, 45, 60 e 

90 dias após a instalação do ensaio. Em cada uma destas datas abriu-se o frasco de vidro, 

retirando o contentor (solução hidróxido de sódio 0,5 M). O frasco permaneceu aberto 
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durante trinta minutos para a amostra arejar. Depois foram colocados contentores com uma 

nova solução de hidróxido de sódio. Este procedimento repetiu-se para cada data de 

amostragem. 

Prepararam-se também cinco frascos de vidro sem amostras de solo, somente com a 

solução hidróxido de sódio 0,5 M, designados por ensaios em branco. Utilizaram-se, assim, 

no total 30 frascos de vidro, correspondentes às cinco repetições dos cinco tratamentos 

aplicados e ao ensaio em branco. 

 

Fotografia 3  – Frascos de vidro hermeticamente fechados, utilizados para determinação do dióxido de 
carbono libertado pelas amostras de solo durante o período de incubação. Os frascos continham as 
amostras de solo e a solução alcalina (hidróxido de sódio), em diferentes contentores colocados sobre 
papel embebido em água. 

 

A determinação do dióxido de carbono fixado num excesso de hidróxido de sódio,  é 

feita de forma indirecta, titulando-se com ácido clorídrico os iões hidróxido (OH-) que não se 

combinaram com o dióxido de carbono . Previamente, adicionou-se 10 ml de cloreto de bário 

0,5 M e algumas gotas de fenolftaleína. Em presença do cloreto de bário, os iões carbonato 

(CO3
2-) presentes precipitam na forma de carbonato de bário. O hidróxido em excesso 

determina-se por titrimetria pela diferença dos volumes de ácido clorídrico (0.5M) utilizados 

no branco e nas amostras. 
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Para determinar a quantidade de dióxido de carbono (mg kg-1 solo) libertado entre 

duas datas, utilizou-se a seguinte expressão (Black et al., 1965): 

C-CO2 = (B-V) M E 

Em que: 

B – volume (ml) de ácido clorídrico utilizado para titular o ião hidróxido do ensaio em 
branco; 

V – volume (ml) de ácido clorídrico utilizado para titular o ião hidróxido das amostras; 

M – Molaridade rigorosa do ácido clorídrico, utilizado nas titulações; 

E – Factor de conversão, considerando que 1ml hidróxido de sódio (M) equivale a 6 
mg de dióxido de carbono. 

 
 

2.7.5.2. Imobilização de C na biomassa microbiana 

Para a determinação do carbono da biomassa microbiana (Cmic) utilizou-se o método 

da fumigação-extracção com clorofórmio (Vance et al., 1987), já descrito antes (2.7.4.3) para 

a determinação do azoto microbiano. Os extratos então obtidos, foram utilizados, 

simultaneamente, para as duas determinações (carbono e azoto microbiano) utilizando um 

autoanalisador (Skalar Formal) com detector de espectroscopia de infravermelhos-próximos. 

O carbono microbiano é-nos dado pela diferença entre o carbono microbiano das 

amostras fumigadas e o carbono microbiano das amostras não fumigadas, multiplicando o 

resultado obtido pelo factor de correcção KC de 2,64 (Vance et al., 1987), tendo sido 

corrigidos os resultados com os valores de humidade determinados para cada período. 

 
 

2.7.5.3. Quociente metabólico 

O quociente metabólico (qCO2) tem sido utilizado como indicador de stress 

microbiano e é interpretado como uma medida da “eficiência microbiana” (Zilli et al., 2003). 

Os microorganismos são tão mais eficientes, quanto mais carbono é incorporado na 

biomassa microbiana e menos é perdido pela respiração sob a forma de dióxido de carbono. 
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Assim, quando o quociente metabólico é mais elevado reflecte uma diminuição da 

eficiência da biomassa microbiana, o que sugere que a sua actividade no solo foi menos 

eficiente no uso do carbono e que os organismos estão em stress. Por outro lado quando o 

quociente metabólico apresenta valores mais baixos, indica um aumento da eficiência 

microbiana no uso do carbono. 

O quociente metabólico, foi calculado através da razão da quantidade de dióxido de 

carbono libertado do solo por unidade de carbono microbiano do solo sendo os valores 

expressos em mg C-CO2 (g Cmic)
-1 h-1. 

Para determinar o quociente metabólico, utilizou-se a seguinte expressão (Anderson 

& Domsch, 1993): 

qCO2 = C-CO2 (mg kg-1 solo) / Cmic  (mg C kg-1 solo) 

Em que: 

qCO2 – Quociente metabólico; 

C-CO2 – Respiração do solo; 

Cmic  – Carbono microbiano. 

 

2.8. TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

A análise de variância da concentração de nutrientes do material terroso e da 

concentração de nutrientes nas agulhas das plantas, foi efectuado no Programa Microsoft 

Excel, versão 6.0. A comparação das médias dos resultados entres os tratamentos foi 

efectuada pelo teste de Tukey (Tukey HSD), testando a existência de diferenças 

significativas (p<0,05) entre os tratamentos, na metodologia One-Way ANOVA através do 

programa STATISTICA versão 6.1 (StatSfot), para ambiente Windows. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DOS SOLOS 

3.1.1. Características químicas dos solos e sua evo lução durante o 

estudo 

Os solos da área experimental (Quadro 4) apresentavam inicialmente uma reacção 

bastante ácida (valores de pH em H2O de 4,7-4,8), associada, como é natural, a uma grande 

pobreza em bases de troca (1,1 a 1,2 cmolc kg-1). Da mesma forma, os valores de fósforo e 

potássio extraíveis (método de Egner-Riehm), respectivamente de 6,48 e 77,78 µg g-1, 

colocam estes solos nas classes de fertilidade muito baixa, relativamente ao fósforo, e 

média em relação ao potássio (Varennes, 2003). Estes resultados de análise química dos 

solos, são coerentes com a possível classificação de Regossolos Dístricos, considerada na 

Carta de Solos da Zona Interior Centro (Agroconsultores & Geometral, 2006), já atrás 

descrita na Geologia e Solos (2.1.3.). 

A comparação entre as características químicas do solo, no início do ensaio e 24 

meses depois (Quadro 4), permitiu verificar que as mesmas não se alteraram 

significativamente nas parcelas de controle (talhões testemunha), ao contrário do que 

aconteceu com as restantes modalidades, sendo de maior grandeza e mais significativas as 

diferenças observadas para os tratamentos em que houve aplicação de cinzas (CI e CIN). 

Estas diferenças foram mais acentuadas na camada superficial do solo (0-10 cm) mas, 

embora de menor amplitude, verificaram-se também de forma estatisticamente significativa 

na camada sub-superficial (10-20 cm). 

Um dos parâmetros em que essas diferenças foram maiores, foi a reacção do solo, 

aqui avaliada através do valor de pH (Quadro 4). De facto, esse valor variou de 4,7 nas 

parcelas testemunha, para 6,8 a 6,9 nos tratamentos CI e CIN (valores medidos em solução 

aquosa), o que é facilmente justificável pelo facto de a cinza apresentar um carácter 

fortemente alcalinizante (Santos, 1991), bem patente na sua análise química (ver Quadro 3 

em 2.3), e corrobora o observado também por vários outros autores (Pettersson, 1990/1991; 

Cortez et al., 2001; Saarsalmi et al., 2001; Ozolinčius et al., 2007).  
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Quadro 4 - Valores médios (e desvio padrão) de pH (H2O e KCl), carbono orgânico, azoto e razão C/N, bases de troca (cálcio, magnésio, sódio 
e potássio), fósforo e potássio extraíveis, do material terroso a diferentes profundidades, da área experimental de Pedrógão Grande, nas 
amostragens inicial (n=12) e após 24 meses (n=24). 

Prof.  Trat  pH C N C/N Ca Mg Na K S P ext.  K ext . 

(cm)  H2O KCl  ------g kg-1-------  --------------------- cmolc kg-1 -------------------- ---------µg g-1-------- 

Amostragem  inicial  

0-10 -- 4,74 3,59 54,36 1,89 28,6 0,43 0,37 0,21 0,21 1,23 6,48 77,78 

  (0,17)a (0,23)a (19,64)a (0,51)a (5,3)a (0,40)a (0,29)a (0,05)a (0,08)a (0,75)a (8,71)a (26,32)a 

10-20 -- 4,78 3,66 51,64 1,82 28,1 0,37 0,34 0,21 0,18 1,10 4,90 68,16 

  (0,18)a (0,23)a (19,42)a (0,53)a (5,2)a (0,31)a (0,23)a (0,05)a (0,06)a (0,62)a (1,74)a (22,22)a 

Após 24 meses  

0-10 CT 4,71 3,57 49,63 1,90 27,2 0,40 0,26 0,17 0,14 0,96 5,85 43,45 

  (0,16)a (0,18)a (9,69)a (0,45)a (7,59)a (0,18)a (0,11)a (0,03)a (0,03)a (0,31)a (4,59)a (11,13)a 

 CI 6,87 6,19 61,67 1,98 34,6 29,25 1,25 0,31 0,54 31,35 130,32 276,25 

  (0,26)b (0,24)b (3,28)bd (0,54)a (15,41)a (3,35)b (0,36)b (0,05)b (0,13)b (3,62)b (44,76)b (86,72)b 

 CIN 6,78 6,20 42,30 1,91 22,8 27,15 1,16 0,29 0,61 29,21 104,41 268,17 

  (0,19)b (0,21)b (4,76)a (0,28)a (5,37)a (4,24)b (0,39)b (0,03)b (0,24)b (4,68)b (49,66)b (157,38)b 

 FP 4,87 3,74 56,72 2,17 30,9 0,49 0,33 0,18 0,16 1,16 23,03 55,28 

  (0,15)c (0,20)c (10,14)cb (0,97)a (13,71)a (0,35)a (0,24)a (0,04)a (0,08)a (0,67)a (27,25)ac (30,69)a 

 FPN 4,83 3,76 62,28 2,13 34,4 0,59 0,38 0,18 0,17 1,32 43,42 65,23 

  (0,17)ca (0,22)c (26,63)db (0,71)a (26,06)a (0,41)a (0,27)a (0,03)a (0,07)a (0,73)a (53,62)c (29,38)a 

10-20 CT 4,46 3,66 37,68 1,66 25,4 0,23 0,20 0,08 0,11 0,62 3,7 60,7 

  (0,19)a (0,26)a (10,71)a (0,52)a (11,9)a (0,19)a (0,15)a (0,02)a (0,03)a (0,37)a (2,6)a (14,0)a 

 CI 6,59 5,99 55,75 1,98 32,2 23,52 1,13 0,29 0,52 25,46 112,1 244,8 

  (0,50)b (0,70)b (3,77)b (0,56)a (18,0)a (6,58)b (0,41)b (0,05)b (0,16)b (6,97)b (68,2)b (90,0)b 

 CIN 6,34 5,77 39,93 1,81 23,2 14,95 0,80 0,24 0,43 16,42 78,2 255,3 

  (0,43)b (0,51)b (5,94)ac (0,37)a (6,6)a (7,48)c (0,38)c (0,06)c (0,12)c (7,63)c (57,7)b (168,6)b 

 FP 4,57 3,75 51,29 1,99 30,3 0,37 0,29 0,13 0,14 0,93 11,4 63,6 

  (0,21)a (0,27)a (13,33)b (0,88)a (15,3)a (0,36)a (0,24)a (0,06)d (0,08)a (0,68)a (12,8)a (32,7)a 

 FPN 4,52 3,71 47,81 1,79 34,3 0,32 0,25 0,16 0,13 0,87 23,3 56,4 

  (0,17)a (0,21)a (20,61)cb (0,78)a (29,7)a (0,31)a (0,22)a (0,03)d (0,09)a (0,60)a (33,5)a (30,3)a 
Para cada uma das amostragens (inicial e após 24 meses), os valores seguidos na mesma coluna pela mesma letra, não diferem significativamente (p<0,05) pelo teste de Tukey. 
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Nos tratamentos com aplicação de fertilizantes minerais (FP e FPN), verificou-se 

igualmente um aumento do valor de pH, mas muito mais ligeiro (para 4,8 a 4,9), e apenas 

significativo no horizonte superficial. 

Estas diferenças nos valores de pH entre tratamentos, estão relacionadas com as 

alterações verificadas ao nível das bases de troca, uma vez que ocorreu, também, um 

aumento substancial dos teores do cálcio, de magnésio, de sódio e de potássio, nos 

tratamentos onde se aplicou cinza (Quadro 4). Isto deve-se ao facto da cinza apresentar, na 

sua constituição química, valores bastante elevados de todos estes elementos (Quadro 3). 

Nos tratamentos onde se aplicou cinza (CI e CIN), o aumento do cálcio constituiu a 

modificação mais pronunciada, atingindo, a sua concentração, valores 73 vezes superiores 

ao determinado no material terroso inicial (no tratamento CI). Este aumento não foi tão 

acentuado no tratamento CIN onde, contudo, foi aplicada a mesma dose de cinza. Tal 

diferença poderá, provavelmente, estar relacionada com o efeito da aplicação de azoto no 

tratamento CIN, tal como foi constatado por vários autores (Ludwing et al., 2002; Saarsalmi 

et al., 2004; Solla-Gullón et al., 2006). 

Tal como foi verificado para as bases de troca, os teores de fósforo e potássio 

extraíveis apresentaram valores mais elevados, sendo as diferenças significativas (p<0,05), 

nos tratamentos onde se aplicou cinza, por comparação com os restantes tratamentos 

(Quadro 4). Este aumento, relacionado também com a riqueza da cinza em nutrientes 

(Quadro 3), foi mais significativo no potássio extraível, corroborando também os resultados 

obtidos por Ludwing et al. (2002). Nos tratamentos FP e FPN o teor de fósforo sofreu 

também um aumento significativo, embora menor, devido à aplicação dos fertilizantes 

fosfatados e ao facto do fósforo ser um elemento pouco móvel no solo (Santos, 1991). 

Em contrapartida, os teores de azoto no solo não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre tratamentos (p<0,05), muito embora se tenham 

verificado uma tendência para ligeiros aumentos em todas as parcelas, por comparação 

com a testemunha, o mesmo acontecendo com a razão C/N, uma vez que as variações do 

teor de carbono também não foram muito acentuadas. 

Ainda assim, verificou-se uma acumulação de carbono em quase todos os 

tratamentos, por comparação com a testemunha, excepto no caso do tratamento CIN. Este 

facto parece estar em concordância com o observado relativamente ao crescimento das 

árvores (3.3.2). De facto, foi nas parcelas do tratamento CIN que se verificaram os menores 

acréscimos anuais das árvores e onde, provavelmente, também se terá verificado um menor 

desenvolvimento de vegetação herbácea (parâmetro não quantificado), o que poderá estar 
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relacionado, como será referido adiante, com uma maior intensidade da actividade 

microbiana no solo, com imobilização do azoto e consumo dos nutrientes presentes na 

cinza. 

3.1.2. Características químicas das amostras utiliz adas nos ensaios 

de incubação 

As características químicas do material terroso utilizado para o estudo da dinâmica 

do carbono e do azoto, estão referidas no Quadro 5 sendo, naturalmente, semelhantes aos 

obtidos na amostragem final dos solos (Quadro 4). 

Quadro  5- Valores (média e desvio padrão, n=6) de pH em (H2O), carbono orgânico, azoto, razão C/N, bases de 
troca (cálcio, magnésio, sódio e potássio), fósforo e potássio extraíveis, do material terroso (0-10 cm) utilizado 
para a quantificação da biomassa e respiração microbiana, mineralização do azoto por incubação anaeróbia e 
aeróbia, para os diferentes tratamentos, da área experimental de Pedrógão Grande. 

Trat pH C N C/N Ca Mg Na K P ext. K ext. 

 (H2O) -------mg g -1-------  -------------------cmol c kg -1---------------- -------µµµµg g -1-------- 

CT 4,82 44,91 1,73 26 0,41 0,22 0,14 0,11 3,37 63,62 

 (0,07)ª (2,86)ac (0,08)a (1,69)a (0,27)a (0,01)a (0,01)a (0,01)a (0,61)a (1,17)a 

CI 6,84 55,92 2,35 24 30,44 0,85 0,25 0,37 99,37 201,88 

 (0,03)b (4,16)b (0,10)b (2,04)a (0,57)b (0,03)b (0,01)b (0,02)b (2,87)b (6,60)b 

CIN 6,78 45,53 2,00 23 25,34 0,60 0,21 0,32 55,31 168,50 

 (0,04)b (3,87)ac (0,11)c (2,24)a (1,25)c (0,04)c (0,03)c (0,02)c (6,38)c (12,75)c 

FP 4,81 47,95 2,07 23 0,34 0,24 0,13 0,12 12,71 67,00 

 (0,02)a (2,27)a (0,19)c (2,32)a (0,03)a (0,02)a (0,01)a (0,01)a (1,91)d (2,49)a 

FPN 4,94 41,72 1,79 23 0,46 0,25 0,13 0,15 19,29 70,40 

 (0,06)c (4,12)c (0,08)a (2,48)a (0,07)a (0,01)a (0,00)a (0,01)a (2,20)e (4,50)a 
Para cada tratamento, os valores seguidos na mesma coluna pela mesma letra, não diferem significativamente (p< 0,05) pelo teste de Tukey. 

 

As amostras dos tratamentos CI e CIN (em que se aplicou cinza) são, de longe, os 

que apresentam o pH mais elevado, e os teores mais elevados de bases de troca e de 

fósforo e potássio extraíveis. 

Os teores de carbono, azoto e C/N apresentam pequenas diferenças, embora, ainda 

assim, por vezes significativas, como é o caso do teor de azoto que é, de facto, mais baixo 

no controle (CT) do que em qualquer dos restantes tratamentos (com excepção do 

tratamento FPN). 

 



Resultados e Discussão 

 35 

3.2. DINÂMICA DO AZOTO 

3.2.1. Mineralização do azoto em condições aeróbias  

3.2.1.1. Amonificação Líquida 

Ao longo do período de incubação, verificou-se que os tratamentos apresentaram 

padrões distintos de variação da taxa de amonificação líquida, com diferenças, por vezes, 

significativas (p<0,05), embora em todos eles tenha ocorrido uma fase inicial de 

amonificação mais ou menos intensa e outra, complementar, de redução deste processo, ou 

mesmo de imobilização de azoto no solo (Figura 4). Ao fim dos 90 dias, os valores obtidos 

não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos, uma vez que as médias 

calculadas corresponderam a desvios-padrão consideráveis (Quadro 6); De facto, para 

todos os tratamentos ocorreu que algumas das repetições apresentaram taxas negativas 

enquanto noutras essas taxas foram positivas. 
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Figura 4  - Valores médios (n=6) das taxas de amonificação líquida  (mg N-NH4

+ kg-1 solo) ao longo 
do período de incubação aeróbia dos solos referentes a cada tratamento. 

No tratamento CT (Controlo) registou-se um aumento da amonificação líquida até ao 

sexagésimo dia (Figura 4), atingindo o valor máximo de 23,42 mg N-NH4
+ kg-1, diminuindo, a 

partir daí, até ao fim do período de incubação, mas correspondendo, ainda assim, o valor 

médio final, a uma amonificação líquida francamente positiva (4,96 mg N-NH4
+ kg-1). 
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A aplicação de cinza (tratamentos CI e CIN), promoveu uma amonificação inicial 

muito intensa (Figura 4), atingindo, ao sétimo dia, os valores mais elevados que nos foi dado 

registar (28,44 e 27,51 mg N-NH4
+ kg-1, respectivamente), correspondendo a diferenças 

significativas face aos restantes tratamentos (Quadro 6). Tais valores foram diminuindo, a 

partir daí, ao longo do restante período de incubação, atingindo médias de amonificação 

líquida negativas aos 60 dias, indicando, portanto, a ocorrência de imobilização de azoto, a 

partir dessa altura. 

Quadro 6  – Análise estatística dos valores médios das taxas de amonificação líquida, 
obtidos durante o período de incubação. 

Período de amostragem (Dias) 
Trat 

7 15 30 60 90 

CT b a ac a a 

CI a a b b a 

CIN a a bc b a 

FP b a a a a 

FPN b a a b a 
A letras diferentes da mesma coluna correspondem valores significativamente diferentes (p<0,05) pelo teste de Tukey. 

Os tratamentos em que foram aplicados os adubos industriais, à base de fósforo e de 

azoto (FP e FPN), apresentaram uma tendência de variação intermédia entre a do controle e 

a dos tratamentos com cinza, com um aumento gradual da taxa de amonificação líquida até 

ao trigésimo dia (20,30 e 23,88 mg N-NH4
+ kg-1, respectivamente), diminuindo, depois, até 

ao fim do período de incubação (Figura 4). No que respeita ao tratamento FP, este 

apresentou um comportamento mais próximo do controle, provavelmente devido ao facto de 

o fósforo, por si só, não interferir na amonificação do azoto. Em contrapartida, no tratamento 

FPN a taxa de amonificação começou a diminuir mais acentuadamente a partir do 30º dia, 

correspondendo a uma diferença significativa, em relação aos CT e FP, ao fim de 60 dias, 

revelando uma tendência para a imobilização do azoto no solo, mais próxima da que 

ocorreu com os tratamentos CI e CIN (Quadro 6). 

Estes resultados são concordantes com os referidos por Ferm et al. (1992), que 

observaram maiores taxas de amonificação após a aplicação de cinza num povoamento de 

Pinus sylvestris L. do Norte da Europa, mas, pelo contrário, afastam-se dos registados por 

Gómez-Rey et al. (2006) que, ao estudarem o efeito da aplicação de cinza pulverulenta no 

solo de um povoamento de Pinus pinaster Ait., em Portugal, verificaram que a amonificação 

líquida foi menor na presença de cinza do que no controlo. Uma ausência de efeitos 

significativos da aplicação da cinza também foi reportada, em incubações de solo realizadas 

durante quatro semanas em condições de laboratório, por Fritze et al. (1994).  
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3.2.1.2. Nitrificação Líquida 

Os padrões de variação da nitrificação líquida, apresentaram também algumas 

diferenças significativas (p<0,05) ao longo do período de incubação (Quadro7), 

nomeadamente entre as modalidades em que houve aplicação de cinza (CI e CIN) e as 

restantes (Figura 5). 
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Figura 5  - Valores médios (n=6) das taxas de nitrificação líquida  (mg N-NO3

- kg-1 solo) ao longo do 
período de incubação aeróbia dos solos referentes a cada tratamento. 

 

De facto, a aplicação de cinza conduziu a um estímulo da nitrificação líquida após 15 

dias (20,90 mg N-NO3
- kg-1 no tratamento CI). Este efeito, contudo, foi muito reduzido no 

caso em que a cinza foi aplicada conjuntamente com adubo azotado (tratamento CIN), 

verificando-se valores médios de 5,36 mg N-NO3
- kg-1 a partir do 15º dia até ao fim do 

período de incubação. Ao fim dos 90 dias, as taxas de nitrificação deste último tratamento 

(5,62 mg N-NO3
- kg-1) mantiveram-se inferiores às observadas em todos os outros, e foram 

mesmo significativamente inferiores às do tratamento CT (37,80 mg N-NO3
- kg-1). 

Ao contrário do referido para os tratamentos com cinza, o controle (CT) apresentou 

uma nitrificação líquida insignificante, durante os primeiros 30 dias de incubação (valores 

médios próximos de 1 mg N-NO3
- kg-1 solo), aumentando progressivamente, a partir daí, até 

ao fim do período de incubação, atingindo 37,80 mg N-NO3
- kg-1 solo ao fim dos 90 dias 

(Figura 5). Da mesma forma, os solos em que foi aplicado fertilizante (tratamentos FP e 
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FPN) apresentaram uma tendência semelhante ao CT durante todo o período de incubação, 

atingindo valores finais que não diferem significativamente daquele (Quadro 7). 

 

Quadro 7  – Análise estatística dos valores médios das taxas de nitrificação líquida, 
obtidos durante o período de incubação. 

Período de amostragem (Dias) 
Trat 

7 15 30 60 90 

CT a a b a a 

CI a a a a ab 

CIN a a ab a b 

FP a a b a ab 

FPN a a b a ab 
A letras diferentes da mesma coluna correspondem valores significativamente diferentes (p<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

As taxas de nitrificação mais elevadas, inicialmente observadas nos tratamentos com 

cinza (CI e CIN), poderão estar relacionadas com o facto de essas amostras apresentarem, 

à partida, valores de pH (6,8) mais favoráveis à ocorrência desse processo (Quadro 5). De 

facto, Santos (1991) refere que a nitrificação é influenciada pela acidez do solo, ocorrendo 

taxas mais elevadas para valores de pH (em H2O) próximos da neutralidade, o que não 

aconteceu nas restantes modalidades, que apresentaram valores de pH na ordem de 4,8 a 

4,9. 

Para além disso, o tratamento CI é o que apresenta, ao fim de 15 dias, a taxa de 

nitrificação mais elevada, o que poderá estar relacionado também com o facto de o solo 

apresentar, à partida, o valor mais elevado de azoto total, em comparação com os solos dos 

restantes tratamentos. Fica, contudo, por explicar, a relativamente baixa taxa de nitrificação 

do tratamento CIN que, também tendo cinza, e embora apresentasse um teor de azoto 

inicial mais baixo, foi alvo de uma adubação azotada, o que sugere que a nitrificação foi 

influenciada por outros factores, para além da concentração de azoto. Estes resultados 

contrariam Martikainen et al., (1984) que verificaram que a adição de azoto à cinza levaria à 

nitrificação, bem como à lixiviação de nitratos 

O referido aumento da taxa de nitrificação líquida, registado no tratamento CI, 

corrobora os resultados obtidos por Gomez Rey et al, (2006) em solos de povoamentos de 

Pinus pinaster Ait, do Pinhal de Leiria, nos quais foram aplicadas doses semelhantes de 

cinza pulverulenta. No presente estudo, a aplicação combinada de cinza e azoto diminuiu as 
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taxas de nitrificação quando comparada com a sua aplicação isolada, ao contrário do 

observado por esses autores, o que deverá estar relacionado com a maior dose de 

fertilização azotada por eles utilizada no ensaio realizado no Pinhal de Leiria. Por outro lado, 

a ausência de nitrificação que ocorre nos primeiros 30 dias nos tratamentos sem cinza, 

deverá estar relacionada com os baixos valores de pH e de nutrientes existentes nestes 

solos. Assim, a melhoria das condições para as bactérias autótroficas que se observam 

após a aplicação de cinza, através da diminuição da acidez do solo e do acréscimo nos seus 

teores em nutrientes, terá conduzido a um estímulo da actividade biológica e a uma mais 

rápida nitrificação. A maior nitrificação observada poderá, contudo, levar à eventual perda de 

azoto do solo através da lixiviação de nitratos, como tem sido referido por Ludwig et al., 

(2002) que, em plantações de Pinus sylvestris L. onde foi aplicada cinza de biomassa, 

observaram um aumento da concentração de nitratos nos lixiviados amostrados até 100 cm 

de profundidade.  

Relativamente à aplicação de fósforo, observou-se que, nos tratamentos FP e FPN 

as taxas de nitrificação líquida no início do período de incubação apresentaram valores 

muito baixos, semelhantes ao controle, o que corrobora o referido por Junior (1992), que o 

fósforo pode limitar a nitrificação dos solos florestais, mas contraria outros autores, como 

Adams (1986), que verificou que a aplicação de fertilizantes (azoto, fósforo e potássio) num 

povoamento de abetos com 3 anos estimulava a nitrificação. 

 
 

3.2.1.3. Mineralização Líquida 

A mineralização líquida, que resulta, naturalmente, das taxas de nitrificação e de 

amonificação anteriormente referidas, apresenta, assim, dois padrões distintos de variação. 

Por um lado, os tratamentos com incorporação de cinza (CIN e CI) apresentaram os valores 

mais elevados de mineralização líquida no período inicial, até ao sétimo ou décimo quinto 

dias, respectivamente, decrescendo depois, gradualmente até ao final do período de 

incubação (90 dias); enquanto, por outro lado, os restantes tratamentos apresentaram taxas 

de mineralização crescentes ao longo de praticamente todo esse período (Figura 6). 
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Figura 6  - Valores médios (n=6) das taxas de mineralização líquida  de N (mg N kg-1 solo) ao longo 
do período da incubação aeróbia dos solos referentes a cada tratamento.  

 

Analisando mais pormenorizadamente esses padrões de variação, verificou-se que 

no tratamento de controlo (CT) a mineralização do azoto foi aumentando sempre ao longo 

do período de incubação, atingindo o valor máximo de 42,76 mg kg-1 ao fim dos 90 dias. De 

forma diferente, nos tratamentos CI e CIN, a aplicação de cinza estimulou 

consideravelmente a mineralização inicial do N, atingindo valores máximos ao sétimo (28,28 

mg kg-1) e ao décimo quinto dia (40,55 mg kg-1), respectivamente. Estas taxas foram 

decrescendo, a partir daí, apresentando, no final dos 90 dias, valores de 11,64 mg kg-1para 

o tratamento CI e de 2,73 mg kg-1 para o tratamento CIN, sendo, este último valor, 

significativamente (p<0,05) mais baixo do que os verificados, para o mesmo período, em 

todas as modalidades em que não houve aplicação de cinza. Para além disso, no período 

compreendido entre o 15º e o 60º dia, os tratamentos CI e CIN apresentaram também 

diferenças significativas entre si (Quadro 8). O padrão de mineralização líquida do azoto nas 

amostras dos tratamentos submetidos a fertilização (FP e FPN) não diferiu substancialmente 

do observado no controlo (CT) durante todo o período de incubação, atingindo valores finais 

ao fim dos 90 dias que também não diferiram significativamente.  

As taxas de mineralização vão depender das condições ambientais prevalecentes no 

solo. A mineralização é mais rápida em solos arejados, com valores de pH perto da 

neutralidade e a temperaturas de 25 a 30ºC, condições em que a actividade da maior parte 

dos microorganismos do solo é máxima (Varennes, 2003). As diferenças entre tratamentos 
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observadas neste estudo, deverão estar relacionadas, por um lado, com o baixo teor de 

azoto total do solo inicial e, por outro, com as diferenças na actividade biológica do solo. 

 
Quadro 8  – Análise estatística dos valores médios das taxas de mineralização líquida de 
azoto, obtidos durante o período de incubação. 

Período de amostragem (Dias) 
Trat 

7 15 30 60 90 

CT b b a a a 

CI a a a ab bc 

CIN a ab a b c 

FP b b a a ab 

FPN b b a ab ab 
A letras diferentes da mesma coluna correspondem valores significativamente diferentes (p<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

De facto, a aplicação de cinza mais azoto originou um aumento da sua mineralização 

inicial, por comparação com o controle, tal como já havia sido observado por Gómez-Rey et 

al. (2006), em povoamentos de Pinus pinaster (Pinhal de Leiria), após a aplicação de cinza 

pulverulenta, bem como por Smolander et al. (1995) num povoamento de Picea abies L. a 

sudoeste da Finlândia. Em contrapartida, Solla-Gullón et al. (2006), verificaram que, ao 

aplicarem cinza, em incubações aeróbias, os solos apresentavam menores taxas de 

mineralização líquida do azoto ao fim de sete dias, quando comparadas com o controle, ao 

contrário do observado neste estudo. 

 
 

3.2.2. Mineralização do azoto em condições anaeróbi as 

As taxas de mineralização de azoto em condições anaeróbias, registadas ao fim de 

14 dias, não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos CT, FP e FPN 

(9,37, 7,92 e 8,49 mg N-NH4+ kg-1 solo, respectivamente), como se pode observar na 

Figura 7. Por outro lado, os tratamentos onde foi aplicada cinza (CI e CIN), registaram 

valores significativamente superiores aos restantes tratamentos (p<0,05), embora pouco 

diferentes entre si (13,05 e 12,54 mg N-NH4+ kg-1, respectivamente). 
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Figura 7  - Valores médios (n= 6) das taxas de mineralização N (mg kg-1) ao fim de 14 dias em 
condições anaeróbias. Os valores seguidos pela mesma letra não diferem significativamente (p<0,05) 
pelo teste de Tukey. 

 

Conclui-se, assim, que nos tratamentos onde se aplicou cinza, a mineralização do 

azoto em condições anaeróbias, ao fim de 14 dias, foi mais elevada do que nos restantes 

tratamentos, tal como já havia sido observado ao fim de 15 dias de incubação aeróbia 

(Figura 6). Estes resultados corroboram os obtidos por Fritze et al. (1994), que ao aplicarem 

cinza num povoamento de Pinus sylvestris L. com cem anos, verificaram que a 

mineralização do azoto ao fim de 28 dias sob condições anaeróbias, apresentava taxas 

ligeiramente superiores quando comparadas com o controlo. 

Para além disso, constata-se que os valores de mineralização de azoto obtidos por 

incubação aeróbia (Figura 4) são, para um período idêntico de tempo, e para todos os 

tratamentos (mas mais destacadamente para aqueles em que se aplicou cinza), mais 

elevados do que os alcançados por incubação anaeróbia (Figura 7). Esta diferença é 

natural, uma vez que poderá estar relacionada com a maior actividade normalmente 

desenvolvida pelos microrganismos aeróbios (Costa, 1975). 

Ao contrário do observado para os valores de mineralização de azoto sob condições 

anaeróbias, a mineralização específica (Figura 8) nos tratamentos onde foi aplicada cinza 

(CI e CIN) não diferiu significativamente do controlo (5,43 mg N-NH4
+ g-1 N), mas foi o 

tratamento CIN que apresenta os valores mais elevados (6,29 mg N-NH4
+ g-1 N). Tal facto 

sugere que o aumento da mineralização do azoto observado apôs a aplicação de cinza 
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dever-se-á, para além da melhoria das condições de pH do solo e maior disponibilidade de 

nutrientes, aos maiores teores de azoto total existentes no solo (Quadro 5). 
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Figura  8 - Valores médios (n= 6) das taxas de mineralização específica de N (mg N-NH4
+ g-1 N) ao 

fim de 14 dias em condições anaeróbias. Os valores seguidos pela mesma letra não diferem 
significativamente (p<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

Por outro lado, é de realçar que a aplicação de fertilizantes sem azoto (FP) levou a 

uma diminuição significativa da mineralização específica (3,87 mg N-NH4
+ g-1 N) em relação 

ao controlo, enquanto o tratamento com fertilizante azotado (FPN) apresentou um valor de 

mineralização específica (4,74 mg N-NH4
+ g-1 N) mais semelhante aos obtidos com os 

tratamentos CI e CT (5,58 e 5,43 mg N-NH4
+ g-1 N respectivamente). 
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ab ab 
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3.2.3. Imobilização do azoto na biomassa microbiana  

Durante todo o período de incubação aeróbia, o tratamento CT foi o que apresentou 

as menores quantidades de azoto microbiano (Nmic), embora as diferenças, relativamente 

aos tratamentos FP e FPN nunca tenham sido significativas (Figura 9). A aplicação de cinza 

resultou num acréscimo inicial da quantidade de azoto imobilizado na biomassa microbiana, 

embora os valores obtidos só tenham sido valores estatisticamente superiores (p<0,05) na 

amostragem do 15º dia (81,1 e 84,5 mg N kg-1 em CI e CIN, respectivamente) em relação 

aos restantes tratamentos (34,6; 38,7 e 52,33 mg N kg-1 em CT; FP e FPN, 

respectivamente). Ao fim de 90 dias de incubação, porém, os valores variaram entre 21,22 

mg N kg-1 (CT) e 35,62 mg N kg-1 (FP), não sendo significativamente diferentes entre os 

tratamentos (Quadro 9). 
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Figura 9  – Valores médios (n=6) do N microbiano (mg N kg-1) ao longo do período de incubação 
aeróbia referentes a cada tratamento. 

 

Será de realçar que, embora as diferenças só pontualmente tenham sido 

significativas, tanto a adição de cinza como a aplicação de fertilizantes, induziram ao 

aumento do azoto microbiano. Este aumento da imobilização do azoto não deve ser 

ignorado, uma vez que poderá afectar a disponibilidade de azoto para as plantas. 
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Quadro 9  – Análise estatística dos valores médios do azoto microbiano, obtidos durante 
o período de incubação. 

Período de amostragem (Dias) 
Trat 

7 15 30 60 90 

CT a bc a a a 

CI a ac a a a 

CIN a a a a a 

FP a bc a a a 

FPN a c a a a 
A letras diferentes da mesma coluna correspondem valores significativamente diferentes (p<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

Relativamente a este assunto, os resultados obtidos por outros autores também não 

têm sido particularmente conclusivos, pois alguns referem que, em povoamentos de 

eucalipto na Austrália, a aplicação de fertilizantes azotados e fosfatados não afectou a 

quantidade de azoto contido na biomassa microbiana (Hessain et al., 1995; Smethurst et al., 

1998), outros indicam que, noutras condições, a aplicação de fertilizantes azotados originou 

um aumento da mineralização do azoto e uma diminuição da imobilização de azoto na 

biomassa microbiana (Smolander et al., 1995), enquanto Gallardo & Schlesinger, (1994), 

num solo florestal da Carolina do Norte (E.U.A), observou um aumento de azoto microbiano 

apôs a aplicação de azoto e fósforo. 

 

3.3. Dinâmica do carbono 

3.3.1. Mineralização do carbono 

A actividade respiratória dos microrganismos do solo, avaliada através da libertação 

de dióxido de carbono, variou ao longo do período de incubação, apresentando padrões 

distintos, por um lado, para os tratamentos com cinza (CI e CIN), que apresentaram os 

valores máximos no período inicial, seguindo-se acentuadas reduções e, por outro lado, 

para os tratamentos com fertilizantes industriais (FP e FPN), em que essa actividade variou 

pouco durante os primeiros 45 dias, reduzindo-se depois, gradualmente, até ao valor mínimo 

final. A modalidade controle (CT) apresentou um padrão intermédio entre aqueles dois 

(Figura 10). 
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Independentemente destes padrões, foi nos tratamentos onde se aplicou a cinza (CI 

e CIN) que se verificaram as maiores taxas de libertação de dióxido de carbono, durante 

todo o período de incubação, tendo-se registado os valores máximos nos primeiros quatro 

dias (215,88 e 201,26 mg C-CO2 kg-1 de solo, respectivamente), verificando-se depois uma 

diminuição aproximadamente de 55 % na amostragem do 7º dia. Os diversos valores 

registados ao longo de todo o período de incubação foram quase sempre significativamente 

superiores aos das restantes modalidades, mas sobretudo em relação aos tratamentos FP e 

FPN (Figura 10 e Quadro10). 
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Figura 10 - Valores médios (n= 5) da actividade respiratória  (mg C-CO2 kg-1 de solo) registada ao 
longo do período de incubação. 
 

Durante o período de incubação, os tratamentos onde se aplicaram fertilizantes (FP e 

FPN), apresentaram as taxas de libertação de dióxido de carbono mais reduzidas, 

semelhantes entre si (34,49 e 32,10 mg C-CO2 kg-1, respectivamente ao 4º dia), mas 

também sem diferenças significativas relativamente ao controle. As taxas de libertação de 

dióxido de carbono, ao fim dos 90 dias de incubação foram da mesma ordem de grandeza 

em todas as modalidades (5,46, 5,32, 6,64, 16,21 e 13,53 mg C-CO2 kg-1 de solo, em FP, 

FPN, CT, e CIN respectivamente), só sendo significativa a diferença dos primeiros para os 

últimos (Quadro 10). 
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Quadro 10  – Análise estatística dos valores médios da actividade respiratória ao longo do período de 
incubação. 

Período de amostragem (Dias) 
Trat 

4 7 15 22 30 45 60 90 

CT b ab b b b b bc bc 

CI a a a a a a a a 

CIN a ab ab ab a a ab ab 

FP b b b b b b c c 

FPN b b b b b b c c 

A letras diferentes da mesma coluna correspondem valores significativamente diferentes (p<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

O aumento do dióxido de carbono produzido na primeira semana nas modalidades 

com cinza de biomassa florestal é indicativo de uma maior actividade microbiana, a qual 

deverá estar relacionada com a maior disponibilidade de nutrientes e com o aumento do pH 

do solo, decorrentes dessa aplicação de cinza. Nestes tratamentos (CI e CIN), o aumento da 

libertação de dióxido de carbono registado nos primeiros 15 dias é coerente com o aumento 

da mineralização líquida de azoto, igualmente observada no mesmo período (Figura 6). 

Tal tendência foi verificada também noutros estudos realizados no norte de Europa: 

Fritze et al., (1994) utilizaram a actividade respiratória microbiana para estudar o efeito da 

aplicação da cinza em povoamentos florestais de Pinus sylvestris L., observando um 

incremento da taxa de respiração, proporcional à dose de cinza utilizada; Zimmermann & 

Frey (2002) referem um efeito positivo imediato após a aplicação de cinza num povoamento 

de abetos com setenta e dois anos de idade; Na Península Ibérica, Solla-Gullón et al. (2006) 

também observaram um aumento da actividade respiratória durante o primeiro ano após a 

aplicação de cinza, num povoamento de Pseudotsuga menziesii com cinco anos de idade; 

Da mesma forma, num estudo realizado em laboratório com solos do Pinhal de Leiria, 

Gómez-Rey et al., (2006) verificaram um estímulo da respiração do solo na fase inicial do 

período de incubação.  

A utilização de fertilizantes, contudo, tem levado a resultados contraditórios na 

apreciação da actividade respiratória dos microrganismos do solo. Gallardo & Schlesinger, 

(1994), ao estudarem um solo florestal na Carolina do Norte (E.U.A), verificaram um 

aumento da libertação de dióxido de carbono ao aplicarem azoto e fósforo, à semelhança do 

que ocorreu neste estudo; No entanto, uma diminuição nas taxas de libertação de dióxido de 

carbono também tem sido reportada por outros autores, em solos florestais fertilizados com 

azoto (Smolander et al., 2005). 
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3.3.2. Imobilização do carbono na biomassa microbia na  

A evolução do carbono imobilizado na biomassa microbiana (Cmic) obedeceu a um 

padrão semelhante para todas as modalidades em estudo, caracterizado por uma 

acumulação crescente, até ao 15º dia, seguido de uma forte quebra durante o período 

subsequente, para finalmente se observar uma nova fase de imobilização crescente, até ao 

final dos 90 dias de incubação (Figura 11). 
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Figura 11  – Valores médios (n=6) do C microbiano  (mg C kg-1) ao longo do período de incubação 
referente a cada tratamento. 
 
 

A aplicação de cinza, com ou sem fertilização azotada, levou à diminuição da 

quantidade de carbono microbiano, em relação ao controlo, embora as diferenças só 

tenham sido significativas nas extracções realizadas ao 30º e ao 90º dias. Durante todo o 

período de incubação os valores mais elevados de carbono microbiano foram observados 

nos tratamentos com fertilização (FPN e FP), embora as diferenças não tenham sido 

significativas relativamente ao controlo, registando-se, ao fim de 90 dias, valores de 925,85, 

1070,20, 944,93 mg C kg-1 solo em CT, FP e FPN, respectivamente (Figura 11, Quadro 11). 
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Quadro 11  – Análise estatística dos valores médios do carbono microbiano, obtidos 
durante o período de incubação. 

Período de amostragem (Dias) 
Trat 

7 15 30 60 90 

CT ab a a b a 

CI b a b b b 

CIN ab a b a b 

FP a a a a a 

FPN ab a a a a 
A letras diferentes da mesma coluna correspondem valores significativamente diferentes (p<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

A diminuição do carbono microbiano registada nas modalidades em que houve 

aplicação de cinza poderá reflectir a maior intensidade de actividade microbiana, 

proporcionada pela alteração das condições do solo decorrentes dessa aplicação, mas não 

é coerente com o que foi observado em relação à imobilização de azoto na biomassa 

microbiana, que foi superior nos tratamentos com cinza (Figura 9). 

Este comportamento poderá estar relacionado com eventuais alterações nas 

populações microbianas do solo, como, por exemplo, com a proliferação de certas espécies 

microbianas já presentes no solo, que estavam antes relativamente inactivas. Verificou-se, 

de facto, que as razões C/N na biomassa microbiana apresentaram diferenças 

consideráveis entre modalidades, sugerindo a existência de diferenças, também ao nível 

das comunidades microbianas. Assim, no tratamento controlo (CT), a razão Cmic/Nmic 

apresentou o valor médio mais elevado (22,43), enquanto nos tratamentos onde se 

aplicaram cinzas (CI e CIN) os valores da razão Cmic/Nmic  foram os mais baixos (10,55 e 

10,13, respectivamente). Os valores registados nos tratamentos FP e FPN foram 

semelhantes entre si e ligeiramente inferiores ao controlo (20,32 e 20,89, respectivamente). 

Ao contrário do verificado neste trabalho, a maior parte dos estudos têm referido um 

aumento da imobilização de carbono na biomassa microbiana após a aplicação de cinza de 

biomassa florestal (Gering et al. 2000; Solla-Gullon et al., 2001; Zimmermann & Frey 2002; 

Perkiomaki et al., 2004). No entanto, uma diminuição do carbono microbiano também foi 

observada durante a incubação em laboratório de um solo ácido em Itália onde previamente 

foi aplicada cinza de biomassa florestal (Perucci et al. 2007), enquanto Hessain et al., (1995) 

constataram que, ao aplicar azoto e fósforo num povoamento de Eucalytus pauciflora na 

Austrália, os valores do carbono microbiano eram ligeiramente inferiores quando 

comparados com o controlo, diferindo do observado neste estudo. 
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3.3.3. Quociente metabólico ( qCO2) 

O quociente metabólico (qCO2), apresentou diferenças significativas entre alguns dos 

tratamentos aplicados. Assim, nas amostras em que havia ocorrido a aplicação de cinza no 

solo (CI e CIN) verificaram-se valores do quociente metabólico, significativamente mais 

elevados do que nas restantes modalidades, ao longo de todo o período de incubação 

(Quadro 12). 

Quadro 12  – Valores médios (n=6) do quociente metabólico (qCO2) (mg C-CO2 (g Cmic)
-1 h-1) das 

amostras de solos colhidos no campo experimental Pedrógão Grande à profundidade de 0-10 cm, ao 
longo do período de incubação de 90 dias. 

Tempo (dias) 
TRAT 

0 7 15 30 60 90 

CT 6,92ª 0,92ª 0,68ª 0,86ª 1,52ª 0,16ª 

CI 35,88b 7,84b 5,21b 7,73b 5,38b 0,99b 

CIN 32,78b 5,00c 2,54ab 9,35b 4,86b 0,73c 

FP 5,23ª 1,72ª 0,56ª 1,10ª 1,58ª 0,27ª 

FPN 3,48ª 1,56ª 0,82a 1,01ª 1,42a 0,21ª 
Os valores seguidos na mesma coluna pela mesma letra, não diferem significativamente (p< 0,05) pelo teste de Tukey. 

 

Nos tratamentos onde se aplicou cinza, registou-se uma intensificação da actividade 

microbiana que não foi associada a um incremento da taxa de crescimento dos 

microorganismos do solo, levando, assim, a um aumento no quociente metabólico, 

indicando, portanto, uma reduzida eficiência microbiana, tal como foi referido por Wardle & 

Ghani (1995). De facto, a aplicação de cinza desequilibra a actividade dos microorganismos 

do solo, levando a que estes apresentem uma respiração mais intensa, libertando maiores 

quantidades de dióxido de carbono e não levando a incrementos do carbono microbiano. 

Os nossos resultados corroboram os obtidos em outros estudos em que foram aplicadas 

cinzas de biomassa florestal, onde se constatou, igualmente, um aumento do stress 

microbiano (Fritze et al., 1994; Zimmermann et al., 2002; Perkiömäki et al., 2004; Solla-

Gullon, et al., 2006). 

No que diz respeito aos tratamentos onde foram aplicados fertilizantes (FP e FPN), o 

quociente metabólico não apresentou diferenças significativas em comparação com o 

controlo (CT), indicando que as quantidades de fósforo e de azoto aplicadas não 

desencadeiam um desequilíbrio em relação à biomassa microbiana, mantendo a mesma 

eficiência da actividade dos microorganismos do solo. Da mesma forma, Chen et al. (2002), 

5 anos após a aplicação de 300 e 600 kg azoto ha-1 num povoamento de Araucaria 

cunninghamii, verificaram ligeiros aumentos do quociente metabólico, mas sem 

apresentarem diferenças significativas com o controlo. 
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3.4. ESTADO NUTRITIVO E CRESCIMENTO DAS ÁRVORES 

3.4.1. ESTADO DE NUTRIÇÃO DAS ÁRVORES 

Os resultados obtidos através da análise foliar (Quadro 13) permitiram verificar que 

os tratamentos CI (aplicação de cinza) e CIN (aplicação de cinza e azoto) terão induzido o 

aparecimento de teores mais elevados de cálcio e de potássio nas agulhas, apresentando 

diferenças significativas face aos restantes tratamentos, o que estará relacionado com o 

facto de a cinza apresentar, na sua composição química, importantes concentrações destes 

elementos (Quadro 3). 

Quadro 13 - Teores de azoto, fósforo, cálcio, magnésio, potássio e manganês (média ± desvio padrão, 
n=12) nas agulhas de Pinus pinaster , amostradas em Março de 2007. 

N P Ca Mg K Mn 
Trat. 

------------------------------------------------mg g-1--------------------------------------------------- 

CT 7,49 ±0,93 a 0,52 ±0,08 a 1,22 ±0,38 ac 0,69 ±0,13 a 3,50 ±1,12 a 0,03 ±0,04 a 

       

CI 7,68 ±0,86 a 0,58 ±0,11 ab 1,86 ±0,69 bc 0,70 ±0,22 a 4,33 ±1,70 ab 0,07 ±0,07 a 

       

CIN 7,38 ±0,75 a 0,62 ±0,13 ab 2,46 ±0,67 b 0,77 ±0,25 a 5,20 ±1,27 b 0,03 ±0,08 a 

       

FP 7,08 ±0,69 a 0,65 ±0,13 ab 1,22 ±0,38 ac 0,61 ±0,19 a 3,16 ±0,79 a 0,04 ±0,04 a 

       

FPN 7,51 ±0,82 a 0,68 ±0,17 b 1,71 ±0,43 c 0,55 ±0,14 a 3,13 ±0,80 a 0,12 ±0,29 a 
Os valores seguidos na mesma coluna pela mesma letra, não diferem significativamente (p< 0,05) pelo teste de Tukey. 

De facto, nos tratamentos onde se aplicou cinza verifica-se que o teor de potássio 

encontrado nas agulhas apresenta um acréscimo de 23% para o tratamento CI, e 48% para 

o tratamento CIN, enquanto para o cálcio, os valores observados foram, respectivamente, 

1,5 e 2 vezes superiores aos medidos nas agulhas colhidas nas parcelas de controle (CT), o 

que corrobora os resultados obtidos por Saarsalmi et al. (2006) e por Ferm et al., (1992). No 

mesmo sentido, Arvidsson & Lundkvist (2002), verificaram que, 5 anos após a aplicação de 

cinzas (3t ha-1), as concentrações de cálcio, potássio e fósforo nas agulhas de Picea abies 

L., apresentaram aumentos significativos, concluindo que, independentemente da zona 

climática ou fertilidade do solo, o estado nutricional das agulhas reflecte as características 

da cinza e das doses aplicadas. 

Em contrapartida, nos tratamentos FP e FPN o teor de potássio apresentou uma 

diminuição de 10%, tendência essa que foi registada também por Ozolinčius et al., (2007).  
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O teor de azoto não apresentou diferenças significativas entre os tratamentos, o que 

corrobora também os resultados apresentados por Ozolinčius et al., (2007) que, ao 

estudarem o efeito da aplicação de diferentes doses de cinza (1,25 a 5t ha-1) e azoto 

(180 kg ha-1) num povoamento de Pinus sylvestris L., constataram que o teor de azoto nas 

agulhas, 24 meses após a aplicação, não apresentava diferenças significativas. 

O teor de fósforo nas agulhas elevou-se de 0,52 mg P g-1, no tratamento testemunha 

(CT), para 0,65 a 0,68 mg P g-1, nos tratamentos onde se aplicaram adubos fosfatados 

minerais (respectivamente FP e FPN), reflectindo, assim, o efeito da aplicação de fósforo no 

seu teor nas agulhas. 

De modo geral, pode-se considerar que as concentrações de nutrientes observadas 

nas agulhas dos pinheiros em que houve aplicação de cinzas, foram superiores, excepto no 

caso do azoto, quando comparadas com o tratamento controlo, pelo que a aplicação de 

cinza terá influenciado positivamente o teor de alguns nutrientes. De facto, verificou-se que 

a aplicação de cinza, mesmo em relação ao adubo mineral aplicado, proporcionou 

absorções maiores de cálcio e potássio, corroborando o observado por Solla-Gullón et al., 

(2006), num povoamento de Pseudotsuga menziesii situado no norte da Península Ibérica. 

 
 

3.4.2. CRESCIMENTO DAS ÁRVORES 

Os valores do acréscimo corrente anual (ACA) da altura das árvores apresentaram 

diferenças significativas no que toca aos tratamentos aplicados (Quadro 14). De facto, os 

tratamentos CT e FP, qualquer deles sem aplicação de cinza, foram aqueles onde se 

registaram maiores acréscimos correntes anuais (28,2 e 28,6 cm, respectivamente), 

significativamente mais elevados do que os observados nos tratamentos FPN e CI (17,8 e 

18,9 cm, respectivamente). O tratamento CIN (cinza e azoto) apresentou acréscimos da 

altura média das árvores significativamente inferiores a todos os outros. 

Quadro 14 - Valores do acréscimo corrente anual  (ACA) da altura das árvores e da mortalidade  
(M) (média ± desvio padrão, n=45) nos diferentes tratamentos. 

Tratamentos 

 CT CI CIN FP FPN 

ACA  (cm) 28,2±5,7a 18,9±1,7b 11,8±3,7c 28,6±10,2a 17,8±1,9b 

M (%) 2,1±3,6a 5,2±4,8a 6,3±3,1a 0,0±0,0a 5,2±3,6a 
Os valores seguidos na mesma linha pela mesma letra, não diferem significativamente (p< 0,05) pelo teste de Tukey. 
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Conclui-se, então, que a aplicação de cinza tende a prejudicar o acréscimo corrente 

anual das árvores, o que corrobora o que já tem sido observado por outros autores 

(Saarsalmi et al., 2004, 2005) para a mesma espécie. Este facto é justificado por Pettersson 

(1990), através da intensificação da actividade microbiana, proporcionada pela aplicação de 

cinza, aumentando, assim, a taxa de imobilização do azoto, e diminuindo, 

consequentemente, a disponibilidade de azoto inorgânico para o crescimento das árvores. 

De facto, pode-se observar, através deste estudo, que nos tratamentos onde se 

aplicou cinza, se registou um aumento do azoto microbiano (Figura 9), indicando a 

existência de uma maior imobilização de azoto no solo, e diminuindo, portanto, a sua 

disponibilidade para a nutrição das árvores, o que, por sua vez, se reflecte no seu menor 

crescimento. 

Da mesma forma, também Bramryd & Fransman (1995), verificaram que os Pinus 

sylvestris L. plantados na Escandinávia, apresentavam uma diminuição ligeira no 

crescimento durante os primeiros anos, devido à incorporação de cinzas no solo. 

Contudo, este comportamento não é generalizável a todas as espécies, uma vez que 

Araújo et al., (2004), ao estudarem o efeito da cinza de biomassa florestal no crescimento de 

plantas de Eucalyptus globulus, observaram que a aplicação do azoto em conjunto com a 

cinza, conduzia aos valores de crescimento mais elevados. Certos autores, referem mesmo 

que, depois da aplicação da cinza, as árvores apresentam um crescimento positivo 

atribuível, em grande parte, à disponibilidade dos nutrientes contidos na cinza. Nesta linha, 

Ferm et al., (1992), por exemplo, observaram um aumento no crescimento de Pinus 

silvestris L. após uma adição de 20t ha-1 de cinza. 

Verificámos, no nosso caso (Quadro 8), que mesmo nos tratamentos em que se 

aplicou azoto (CIN e FPN), os acréscimos correntes anuais foram inferiores ao controle 

(CT), o que poderá ser devido ao facto do solo ser pobre em azoto (a razão C/N é elevada) 

e o azoto aplicado poder ser rapidamente imobilizado uma vez que a aplicação de cinza 

disponibiliza os restantes nutrientes necessários à proliferação da vida microbiana no solo 

(Park, et al., 2004). 

Ao contrário do que se verificou com os acréscimos correntes anuais, as taxas de 

mortalidade das árvores foram sempre muito baixas (0 a 6%) e não apresentaram 

diferenças significativas entre modalidades (Quadro 8). Este facto poderá indicar, 

provavelmente, que a área experimental apresenta características edafo-climáticas 

favoráveis ao desenvolvimento desta espécie ou que o material vegetal usado para 
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plantação foi de elevada qualidade em termos de resistência e viabilidade das plantas, mas 

não permite quaisquer interpretações em termos de comparação entre as modalidades em 

estudo. 
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4. CONCLUSÕES 

A aplicação de cinzas de biomassa florestal ao solo, como meio de correcção da 

acidez ou alternativa à fertilização química tradicional, apresenta o particular interesse 

ambiental de constituir uma forma de reutilizar esse resíduo, produzido em quantidade 

considerável pela indústria de papel e pasta de papel. 

Como resultado dessa aplicação, constatou-se um aumento dos valores de pH do 

solo, bem como do teor de cálcio e de magnésio, contribuindo, assim, para uma melhoria na 

fertilidade do solo. Paralela e consequentemente, verificou-se uma intensificação da 

actividade microbiana, que se reflectiu num incremento inicial nas taxas de mineralização 

líquida do azoto, quer em condições aeróbias quer anaeróbias. Essas elevadas taxas de 

mineralização foram depois diminuindo ao longo do período de incubação das amostras, 

reduzindo a disponibilidade de azoto para as plantas. Da mesma forma, há que referir que a 

aplicação de cinza induziu inicialmente uma maior libertação de C-CO2, como consequência 

do aumento da população microbiana e da sua actividade respiratória. Esta maior actividade 

microbiana terá levado, nas amostras de solo em que havia sido aplicada cinza, a uma 

intensificação da competição pelos nutrientes disponíveis, entre a população microbiana e 

as plantas, conduzindo, assim, à observação, 24 meses após essa aplicação, de 

crescimentos, nos pinheiros jovens, inferiores aos registados no tratamento controlo. Esta 

consequência negativa no crescimento das árvores, não se reflectiu, contudo, no estado 

nutricional das plantas, uma vez que, da sua análise foliar não se concluiu existirem 

diferenças significativas em relação ao controlo, em termos de azoto e fósforo, verificando-

se mesmo o aumento dos teores de cálcio e de potássio. 

Embora se tenha verificado um aumento da mineralização do azoto, nos tratamentos 

com cinza, ocorreu também, em simultâneo e no período subsequente, um acréscimo do 

azoto imobilizado na biomassa microbiana, pelo que não deverá ocorrer um aumento do 

risco de lixiviação do azoto, o que seria sempre indesejável em termos ambientais. 

A aplicação de fertilizantes industriais clássicos, não induziu a um melhoramento 

significativo das características químicas do solo, quando analisadas 24 meses após a 

plantação. Da mesma forma, ao longo dos processos de incubação das amostras, os 

padrões observados, relativamente à mineralização do azoto e do carbono, bem como da 

imobilização destes elementos na biomassa microbiana, foram quase sempre muito 

semelhantes aos verificados nas amostras do tratamento controle Não se verificaram, 

também, nos tratamentos com aplicação de adubos, acréscimos significativos do 
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crescimento das plantas nem melhoria significativa do seu estado de nutrição, relativamente 

ao controle. Concluiu-se, assim, que, para as doses utilizadas, estas aplicações de adubo 

são inconsequentes e, portanto, desnecessárias. 

Os resultados obtidos neste trabalho não são completamente conclusivos, 

perspectivando-se a necessidade de aprofundar o estudo relativamente à biodiversidade ao 

nível da microbiologia do solo, à aplicação de diferentes doses de cinza e em diferentes 

alturas do ano, bem como ao prolongamento da observação das consequências práticas ao 

nível do povoamento. Com esse aprofundamento, poderia ser possível fazer também um 

processamento estatístico mais completo, que levasse ao estabelecimento de correlações 

entre os parâmetros avaliados. 
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Anexo 1 
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Anexo 2  
 
 
Valor (média e desvio padrão) de Terra fina, do material 
terroso a diferentes profundidades, da área experimental 
de Pedrógão Grande, nas amostragens inicial (n=12) e 
após 24 meses (n=24). 

T.F.  T.F. 
Trat. 

g kg-1 

 Inicial  Final 

                               0-10 cm 
C 641,86  523,76 

 56,72  99,05 
CN 693,33  466,89 

 78,33  101,48 
NF 676,35  431,85 

 41,53  148,74 
P 680,84  477,13 
 65,58  102,56 

PN 650,38  449,21 
 62,43  94,96 

                                10-20 cm 
C 645,13  555,22 
 53,62  98,85 

CN 694,28  499,07 
 70,97  106,45 

NF 690,37  460,64 
 66,64  161,35 

P 676,48  509,87 
 68,47  132,46 

PN 650,92  407,00 
 65,45  145,11 

 



 


