
0 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL 

 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS SOARES MANGARAVITE 

 

 

 

 

BIOMASSA E DINÂMICA DE NUTRIENTES EM LEGUMINOSAS,  
EM RESPOSTA À ADUBAÇÃO NITROGENADA  

E À INOCULAÇÃO COM Rhizobium  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ALEGRE 
2011 

 



1 

 

JOSÉ CARLOS SOARES MANGARAVITE 

 

 

 

 

 

 

BIOMASSA E DINÂMICA DE NUTRIENTES EM LEGUMINOSAS,  
EM RESPOSTA À ADUBAÇÃO NITROGENADA  

E À INOCULAÇÃO COM Rhizobium  
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Produção 
Vegetal do Centro de Ciências Agrárias 
da Universidade Federal do Espírito, 
como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre em Produção 
Vegetal, na área de concentração de 
Solos e Nutrição de Plantas. 

Orientador: Prof. Dr. Renato Ribeiro 
Passos 

 

 

 
 

 
 
 

ALEGRE 
2011 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP) 
(Biblioteca Setorial de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil) 

  
 Mangaravite, José Carlos Soares, 1953- 

M277b Biomassa e dinâmica de nutrientes em leguminosas, em resposta à 
adubação nitrogenada e à inoculação com Rhizobium / José Carlos 
Soares Mangaravite. – 2011. 

 113 f. : il. 
  
 Orientador: Renato Ribeiro Passos. 
 Coorientador: Felipe Vaz Andrade. 
 Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal 

do Espírito Santo, Centro de Ciências Agrárias. 
  
 1. Rizóbio. 2. Nitrogênio – Fixação. 3. Ciclo mineral (Biogeoquímica). 

4. Adubação verde. 5. Plantas – Nutrição. 6. Mineralização. I. Passos, 
Renato Ribeiro. II. Andrade, Felipe Vaz. III. Universidade Federal do 
Espírito Santo. Centro de Ciências Agrárias. IV. Título. 

  
 CDU: 63 

  

 
 
 
 
 



3 

 

JOSÉ CARLOS SOARES MANGARAVITE 

 

 

BIOMASSA E DINÂMICA DE NUTRIENTES EM LEGUMINOSAS,  
EM RESPOSTA À ADUBAÇÃO NITROGENADA  

E À INOCULAÇÃO COM Rhizobium  
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Produção 
Vegetal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito, 
como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Produção Vegetal, 
na área de concentração de Solos e Nutrição de Plantas. 

 

Aprovada em 09 de maio de 2011. 

                                             
COMISSÃO EXAMINADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Deus. 

 A meus pais, José Mangaravite e Maria Soares Mangaravite (in memoriam). 

 A meu irmão e amigo, Julio Cesar. 

 À minha esposa, Maria Julia.  

A meus filhos: Igor, Érica e Vitor. 

E a todas as pessoas que acreditam, exercem  

e estimulam a prática  

da agricultura sustentável. 

 

          Dedico 

 
 

 
 
 



5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

“...para a planta, são muito mais 
importantes as forças vivas do que as 
simples forças substanciais, as meras 
substâncias.” 

 Rudolf Steiner 
 

5ª Conferência do Curso Agrícola 
13 de junho de 1924 

 
 

 

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Espírito Santo de Deus, pela constante presença e inspiração. 

Ao Incaper, através do Comitê de Pós-graduação, Diretoria e DRH, pela 

oportunidade e apoio financeiro. 

Aos amigos Dr. José Aires Ventura e Antonio Francisco Ferreira Torres, pelos 

conselhos, estímulo e sugestões iniciais. 

Ao meu orientador, professor Dr. Renato Ribeiro Passos, pelas sugestões e 

precisas orientações. 

Ao professor Dr. Felipe Vaz de Andrade, co-orientador, pelos oportunos e 

valiosos esclarecimentos e experiências transmitidas. 

Ao CCA-UFES, coordenadores e professores no Programa de Pós-graduação 

em Produção Vegetal, pela confiança, ensinamentos e sugestões que 

recebi ao longo do curso. 

Aos professores Edvaldo Fialho dos Reis, Hugo Alberto Ruiz e Adésio Ferreira, 

pelas orientações em estatística. 

Ao Dr. Luiz Carlos Santos Caetano, amigo e conselheiro junto ao Incaper, pelo 

apoio. 

Aos colegas do curso de mestrado, pela parceria e amizades demonstradas. 

À chefia, servidores e trabalhadores de campo da Fazenda Experimental de 

Bananal do Norte, pela força, dedicação e companheirismo. 

À EMBRAPA AGROBIOLOGIA e pesquisadores, pela disponibilidade dos 

inoculantes e importantes sugestões; 

À EMBRAPA Solos, através do pesquisador Dr. Guilherme Kangussú 

Donagemma, pela disponibilidade dos Laboratórios de análises.  

À Universidade Federal de Viçosa, pela disponibilidade do Laboratório de 

Análise de Solos. 

Aos técnicos, Sílvio (Nutrição Mineral de Plantas), José Maria (Sementes), 

Marcelo e Maraboti (Química do solo) e, especialmente, à Soninha (Física 

do Solo), pelo carinho, apoio e dedicação. 

Ao colega e amigo Izaias dos Santos Bregonci, pelo incentivo, apoio e 

sugestões. 

À minha família, em particular à minha esposa, pelo estímulo e compreensão 

por minha ausência. 

A todas as pessoas e instituições não citadas que, direta ou indiretamente 

contribuíram para os resultados positivos deste trabalho. 



7 

 

BIOGRAFIA 

 

José Carlos Soares Mangaravite, filho de José Mangaravite e Maria Soares 

Mangaravite, nasceu em Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro, em 04 de 

maio de 1953. Cursou o ensino fundamental no Ginásio Guanabara em Belford 

Roxo e o ensino médio no Colégio Escola Normal e Colégio Comercial Silveira 

Leite, em Nova Iguaçu, concluindo em 1970. No segundo semestre de 1977, 

ingressou no curso de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, recebendo o título de Engenheiro Agrônomo em 1981. Neste mesmo, 

ano prestou concurso público para a EMATER-ES, atual Instituto Capixaba de 

Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - Incaper, iniciando suas 

atividades como Extensionista Rural em fevereiro de 1982. Em novembro de 

1982, casou-se com a professora Maria Julia de Medeiros Mangaravite, com 

quem tem 3 filhos: Igor, Érica e Vitor. Como extensionista, atuou nos 

municípios de Linhares e Rio Bananal no Norte capixaba (fev/1982 – fev/1986) 

e em Rio Novo do Sul na região Sul do Espírito Santo (desde mar/1986), 

desenvolvendo atividades em organização rural (associativismo) e fitotecnia 

(café, banana e culturas alimentares) com ênfase em agroecologia, sendo co-

autor do livro editado pelo Incaper sob o título: Recomendações técnicas para a 

cultura da banana orgânica. Iniciou em 2005 e concluiu em 2006, o curso de 

Especialização em Agricultura Biológico Dinâmica, pela Universidade de 

Uberaba e IBD, sob a orientação do Professor Dr. Eduardo Mendoza 

Rodriguez. Em 2008, teve seu projeto para o curso de mestrado aprovado pelo 

Comitê de Pós-graduação do Incaper, ingressando, no primeiro semestre de 

2009, como aluno regular no Programa de Pós-Graduação em Produção 

Vegetal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito 

Santo (CCA-UFES), município de Alegre.  

 

 

 

 

 



8 

 

 
 

LISTA DE TABELAS  
 

 
 

página 

Revisão de Literatura 
 

Tabela 1 Variação da concentração de nutrientes essenciais em 

plantas cultivadas............................................................... 
36 

Tabela 2 Composição mineral de algumas leguminosas e de 

gramíneas........................................................................... 
37 

Tabela 3 Relações entre a quantidade inicial do substrato e razões 

unitárias entre C e N, P e S, que determinam a 

disponibilidade de nutrientes no solo................................. 
39 

Capítulo 1 
 

Tabela 1 Caracterização física do Latossolo Vermelho-Amarelo 

nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm.............................. 
53 

Tabela 2 Caracterização química do Latossolo Vermelho-Amarelo 

nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm.............................. 
54 

Tabela 3 Estirpes de rizóbios selecionadas para inoculação de 

quatro leguminosas herbáceas anuais usadas como 

adubo verde.................................................................... 
56 

Tabela 4 Contrastes estabelecidos para comparação das médias 

das quatro espécies de leguminosas................................. 
58 

Tabela 5 Contrastes estabelecidos para comparação dos 

tratamentos com e sem N e/ou com e sem inoculante 

(NI), para cada uma das quatro leguminosas 

estudadas........................................................................... 
59 

Tabela 6 Produção de matéria seca, acumulação de nutrientes e 

relações C/N e C/P na parte aérea de quatro 

leguminosas utilizadas como adubo verde........................ 

 

60 

 



9 

 

  página 

Tabela 7 Contrastes médios e suas significâncias para produção 

de matéria seca (MS), acúmulos de macro e 

micronutrientes e relações C/N e C/P da parte aérea de 

quatro leguminosas de adubação verde, com e sem 

adubação nitrogenada e/ou inoculadas com bactérias 

fixadoras de N atmosférico................................................. 61 

Tabela 8 Contrastes médios e suas significâncias3 para produção 

de matéria seca e acúmulos de macro e micronutrientes 

da parte aérea, relativos aos tratamentos com e sem 

adubação nitrogenada e/ou com e sem inoculação com 

bactérias fixadoras de N2, para quatro leguminosas de 

adubação verde.................................................................. 65 

Tabela 9 Acumulação de N na parte aérea de quatro leguminosas 

utilizadas como adubo verde, estratificada entre os 

tratamentos com aplicação de N mineral (com e sem 

inoculante) e sem aplicação de N mineral (com e sem 

inoculante).......................................................................... 68 

Capítulo 2  

Tabela 1 
Caracterização física do Latossolo Vermelho-Amarelo 

nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm.............................. 79 

Tabela 2 Caracterização química do Latossolo Vermelho-Amarelo 

nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm.............................. 80 

Tabela 3 Valores percentuais e pesos relativos a 30 g de material 

vegetal verde de caule mais ramos e folhas mais flores, 

de quatro leguminosas usadas para adubação verde 

(média de 4 plantas)........................................................... 81 

Tabela 4 Contrastes estabelecidos para comparação das médias 

das quatro espécies de leguminosas................................. 82 

 

 



10 

 

 
 página 

Tabela 5 Médias das massas remanescentes de MS e 

macronutrientes e as relações C/N e C/P para o material 

vegetal das quatro leguminosas, ao longo do período de 

decomposição estudado (0, 30, 60, 90 e 120 dias).......... 

 

85 

Tabela 6 Valores e significâncias pelo teste F para os contrastes 

C1, C2 e C3, estabelecidos entre médias das variáveis 

MS, N, P, K, C, Ca, Mg  e relações C/N e C/P, relativas 

aos resíduos remanescentes da decomposição da parte 

aérea de quatro espécies de leguminosas utilizadas 

como adubo verde, com inoculação de bactérias 

fixadoras de N2 e sem adubação nitrogenada................... 
86 

Tabela 7 Estimativa dos parâmetros (X0, k) da equação de 

decomposição e liberação de nutrientes e do tempo de 

meia-vida (t1/2) para quatro leguminosas de adubação 

verde.................................................................................. 
89 

Tabela 8 Total da biomassa aérea (MS) e dos macronutrientes 

acumulados, considerados para a produção de 1 ha, 

coeficiente de decomposição da biomassa ou liberação 

de nutrientes e biomassa decomposta e macronutrientes 

liberados por adubos verdes após 120 dias de 

decomposição em campo.................................................. 
95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE FIGURAS 

  
página 

Capítulo 1 
 

Figura 1 Médias mensais de precipitação pluviométrica e número 

de dias chuvosos na Fazenda Experimental de Bananal 

do Norte, no período de 1982 a 2007................................. 52 

Figura 2 Precipitação pluviométrica mensal e número de dias 

chuvosos na Fazenda Experimental de Bananal do Norte, 

durante os anos de 2009 e 2010........................................ 53 

Capítulo 2 
 

Figura 1 
Médias mensais de precipitação pluviométrica e número 

de dias chuvosos na Fazenda Experimental de Bananal 

do Norte, no período de 1982 a 2007................................. 78 

Figura 2 
Precipitação pluviométrica mensal e número de dias 

chuvosos na Fazenda Experimental de Bananal do Norte, 

durante os anos de 2010 ................................................... 79 

Figura 3 Decomposição da biomassa de quatro leguminosas de 

adubação verde, no período de 120 dias, em dados 

percentuais.......................................................................... 87 

Figura 4 Evolução da liberação de C, N, P e K, da biomassa de 

quatro leguminosas de adubação verde, ao longo de 120 

dias...................................................................................... 90 

Figura 5 Evolução da liberação de Ca e Mg da biomassa de 

quatro leguminosas de adubação verde, ao longo de 120 

dias..... 92 

Figura 6 Evolução das relações C/N e C/P, durante a 

decomposição da biomassa e liberação de nutrientes em 

quatro leguminosas de adubação verde, ao longo de 120 

dias...................................................................................... 94 

 

  



12 

 

 
 

LISTA DE APÊNDICES 

  página 

Apêndice A 
Procedimentos para aplicação de Mo e Co via semente... 

101 

Apêndice B 
Procedimentos para inoculação de sementes.................... 

102 

Apêndice C 
Análise de variância da produção de matéria seca e 

acúmulo dos nutrientes N, P, K, C, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, 

Cu e das relações C/N e C/P de quatro espécies de 

leguminosas utilizadas como adubação verde................... 
103 

Apêndice D 
Média da produção de MS e acúmulo de N, P, K, C, Ca, 

Mg, Fe, Zn, Mn e Cu (kg ha-1), por tratamento NI (com 

nitrogênio e/ou inoculação com bactéria diazotrófica) e 

por leguminosa cultivada.................................................... 
104 

Apêndice E 
Valores e significâncias dos contrastes C1, C2 e C3 entre 

as médias das variáveis relativas a quatro espécies de 

adubos verdes ................................................................... 
105 

Apêndice F 
Valores e significâncias dos contrastes C4, C5 e C6 entre 

tratamentos de aplicação de N e inoculação de bactérias 

dentro da espécie feijão-de-porco...................................... 
106 

Apêndice G 
Valores e significâncias dos contrastes C7, C8 e C9 entre 

tratamentos de aplicação de N e inoculação de bactérias 

dentro da espécie guandu-anão......................................... 
107 

Apêndice H 
Valores e significâncias dos contrastes C10, C11 e C12 

entre tratamentos de aplicação de N e inoculação de 

bactérias dentro da espécie mucuna-anã........................... 
108 

Apêndice I 
Valores e significâncias dos contrastes C13, C14 e C15 

entre tratamentos de aplicação de N e inoculação de 

bactérias dentro da espécie crotalária (C. juncea)............. 
109 

 
 

 

 



13 

 

 

 
 

Página 

Apêndice J 
Análise de variância: A - da matéria seca (MS) e dos 

nutrientes N, P, K, C; e B - do Ca, Mg e relações C/N e 

C/P, dos resíduos remanescentes da decomposição em 

campo, da parte aérea de quatro espécies de 

leguminosas utilizadas como adubação verde, 

analisados nos tempos 0, 30, 60, 90 e 120 dias................ 
110 

Apêndice K 
Determinação da significância pelo teste t a 1%, 5% e 

10% de probabilidade para os coeficientes de 

decomposição k (dia-1) de quatro leguminosas de 

adubação verde, inoculadas com bactérias diazotróficas 

e não adubadas com N mineral......................................... 
111 

Apêndice L 
Valores percentuais dos resíduos remanescentes de 

quatro leguminosas de adubação verde acondicionados 

em sacolas, coletadas aos 120 dias de decomposição a 

campo e as relações C/N e C/P inicial (T0) e final (T120) 

para os resíduos................................................................. 
112 

Apêndice M Fotos do experimento de decomposição e liberação de 
nutrientes............................................................................ 113 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 
LISTA DE SÍMBOLOS E SIGLAS  

  

Al Alumínio 

B Boro 

C Carbono 

Ca Cálcio 

Cl Cloro 

Co Cobalto 

Cu Cobre 

Fe Ferro 

H Hidrogênio 

K Potássio 

Mg Magnésio 

Mn Manganês 

Mo Molibdênio 

N Nitrogênio 

Na Sódio 

Ni Níquel 

O Oxigênio 

P Fósforo 

Zn Zinco 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

C/N Relação carbono nitrogênio 

C/P Relação carbono fósforo 

C/S Relação carbono enxofre 

C1, C2... Contraste 1, Contraste 2... 

CCA Centro de Ciências Agrárias 

CNCI Com nitrogênio e com inoculante 

CNSI Com nitrogênio e sem inoculante 

CTC Capacidade de troca catiônica 

CV% Coeficiente de variação 

DAP Dias após o plantio 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FBN Fixação biológica de N 

ISNa Índice de saturação de sódio 

k Constante de decomposição 

KD Coeficiente de decomposição da MS 

KL Coeficiente de liberação de nutrientes retidos na MS 

ln Logaritmo natural 

m Índice de saturação de alumínio 

MO Matéria orgânica 

MOS Matéria orgânica do solo 

MS Matéria seca 

NI Tratamentos com nitrogênio e/ou inoculante 

SNCI Sem nitrogênio e com inoculante 

SNSI Sem nitrogênio e sem inoculante 

t1/2 Tempo de meia-vida 

UFES Universidade Federal do Espírito Santo 

V Índice de saturação de bases 

Incaper Instituto Capixaba de Pesq. Assistência técnica e Ext. Rural 



16 

 

SUMÁRIO 

Página 

1.  INTRODUÇÃO GERAL....................................................................... 17 

2.  REVISÃO DE LITERATURA  

    2.1.   Adubação verde.......................................................................... 19 

    2.2. Fixação biológica de N ............................................................... 27 

    2.3. Ciclagem de nutrientes ............................................................... 34 

3.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................... 42 

4.  CAPÍTULO 1 - Produção de matéria seca e acúmulo de nutrientes 

em leguminosas utilizadas como adubos verdes, em resposta à 

adubação nitrogenada e/ou inoculação com bactérias fixadoras de 

nitrogênio  

 

RESUMO............................................................................................. 46 

ABSTRACT......................................................................................... 48 

    4.1. INTRODUÇÃO.............................................................................. 50 

    4.2. MATERIAL E MÉTODOS............................................................. 52 

    4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO.................................................... 60 

    4.4. CONCLUSÕES............................................................................. 69 

   4.5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................. 70 

5. CAPÍTULO 2 - Decomposição e mineralização de nutrientes em 

leguminosas de adubação verde 
 

RESUMO................................................................................................. 72 

ABSTRACT.............................................................................................. 74 

     5.1. INTRODUÇÃO............................................................................. 76 

     5.2. MATERIAL E MÉTODOS............................................................. 78 

     5.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO................................................... 84 

     5.4. CONCLUSÕES............................................................................ 97 

     5.5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................. 98 

     APÊNDICES (A – M)........................................................................... 101 

 

 

 

 

 



17 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

Rudolf Steiner, no Curso Agrícola ministrado em 1924, enfatiza que a única 

coisa que torna viável a vida na Terra é a agricultura (STEINER, 1993). De fato, 

a agricultura foi, é e sempre será o principal suporte do desenvolvimento dos 

povos, assim como o solo de boa qualidade representa o principal pilar da 

agricultura. 

De acordo com o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura 

Capixaba – 2007-2025, no Estado do Espírito Santo, 80% dos municípios são 

dependentes das atividades agrícolas e a agricultura de base familiar é 

predominte (NOVO PEDEAG, 2008). Com base nesse contexto, o documento 

propõe como linha estratégica para o Sistema Estadual de Agricultura, que os 

técnicos que dão suporte ao sistema atuem no estímulo a recuperação da 

fertilidade do solo com o uso da adubação verde, compostagem e outros 

adubos de origem orgânica. Essa diretriz é reforçada com a Lei 9.616, que 

incentiva a agroecologia e a agricultura orgânica no estado, sancionada no mês 

de janeiro de 2011 (ESPÍRITO SANTO, 2011).  

Cabe considerar que o agricultor familiar, trabalhando em sistema 

agroecológico ou convencional, depende de métodos apropriados às suas 

práticas agrícolas, destacando-se a adubação verde como uma das 

alternativas sustentáveis para a fertilização do solo. 

Para Calegari et al. (1993), entre os muitos efeitos positivos da adubação 

verde, destacam-se a eficiência: na cobertura e proteção do solo; na melhoria 

de suas condições  físicas, químicas e biológicas; no aumento da capacidade 

de reciclagem e mobilização de nutrientes pouco solúveis ou lixiviados para 

camadas mais profundas do perfil do solo; e, com o uso de leguminosas, a 

capacidade de promover o aporte de N, por meio de fixação biológica desse 

nutriente.  

O sucesso da adubação verde requer uma série de conhecimentos básicos 

desde a escolha das espécies que melhor se adaptem ao solo, clima e às 

culturas com as quais se quer associá-las, até o domínio de tecnologias a 

serem adotadas no seu cultivo, de forma a obter, com o menor custo, os 

melhores resultados possíveis com a adoção deste novo manejo. O 
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conhecimento da velocidade de decomposição dos materiais orgânicos e as 

quantidades de nutrientes disponibilizados pelos adubos verdes também 

adquirem grande importância nesse contexto. 

Assim, este trabalho se propõe estudar a quantidade da biomassa produzida, a 

taxa de decomposição e a liberação de nutrientes na parte aérea de quatro 

espécies leguminosas de adubação verde: feijão-de-porco (Canavalia 

ensiformis (L.) DC.), guandu anão (Cajanus cajan var. flavus DC.), mucuna anã 

(Mucuna deeringiana (Bort) Merr.) e crotalária (Crotalaria juncea L.), em 

resposta à adubação nitrogenada e/ou inoculação com bactérias fixadoras de 

N.  

As informações aqui produzidas poderão ser aproveitadas pelos agentes de 

desenvolvimento rural, com resultados positivos no contexto econômico, social 

e ambiental, constituindo-se como fonte de subsídio aos extensionistas, na 

assistência técnica a produtores rurais capixabas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Adubação Verde 

Nos ambientes tropicais, o mercado globalizado promoveu o aumento da 

produtividade e competitividade da agricultura à custa da deterioração 

progressiva dos recursos naturais, causando grande perda de biodiversidade 

pela remoção da vegetação original (COUTINHO et al., 2003). Há, portanto, 

necessidade de se interromper esse processo de degradação do solo, partindo-

se para a utilização de um conjunto de práticas de manejo de conservação e 

recuperação de sua fertilidade (CALEGARI  et al., 1993). Entre estas práticas, 

destaca-se a adubação verde, reconhecida como uma alternativa viável na 

busca da sustentabilidade dos solos agrícolas.  

O uso da adubação verde é uma prática milenar, que teve sua contribuição na 

história de muitos povos. Os chineses, os gregos e os romanos, antes da era 

cristã já a utilizavam com sucesso na agricultura (KIEHL, 1985). 

No Brasil, a prática da adubação verde já era recomendada por Dutra, que, em 

1919, publicou o trabalho "Adubos verdes: sua produção e modo de emprego", 

destacando o efeito melhorador dessas culturas, como um fato universalmente 

aceito e que seu êxito dependia apenas da escolha das plantas a utilizar para 

esse fim (CALEGARI et al.,1993). Os mesmos autores citam que a partir desse 

trabalho o assunto mereceu atenção de vários pesquisadores. Neme, por 

exemplo, no período de 1934 a 1958, conduziu vários projetos visando 

determinar quais as principais leguminosas para produção de adubo verde. 

Uma definição aceita pela maioria dos pesquisadores para adubo verde é o 

que o caracteriza como a planta cultivada, ou não, utilizada para elevar a 

produtividade do solo com sua massa vegetal, quer produzida no local ou 

importada (MIYASAKA, 1984). Parte desses adubos verdes pode ser utilizada 

para alimentação animal (aveia, ervilhas, feijão-guandu, lab-lab) e/ou humana 

(feijão-guandu, tremoço) ou para produção de madeira e lenha (leucena, 

gliricídia). Esse é um aspecto importante para a adoção da prática de 

adubação verde, pois quanto maior seja sua utilidade na propriedade, maiores 

serão os benefícios potenciais do seu uso (FAO, 2000).  
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As leguminosas têm sido as espécies preferidas, embora se considere também 

como adubação verde a incorporação ao solo de espécies de outras famílias 

botânicas, como gramíneas, crucíferas, cariofiláceas, entre outras. A principal 

razão da preferência por leguminosas é a fixação do N atmosférico por 

bactérias, principalmente do gênero Rhizobium, que vivem em simbiose com as 

raízes de plantas dessa família (MIYASAKA, 1984).  

A adubação verde desempenha um conjunto de ações integradas que 

proporciona aos sistemas agrícolas benefícios de alta significação ao longo do 

tempo, através de efeitos físicos, químicos e biológicos (CALEGARI et 

al.,1993), quase todos associados direta ou indiretamente ao aporte de matéria 

orgânica ao solo. 

Dependendo da espécie, da época em que são cultivados, do espaçamento e 

da densidade de plantio, os adubos verdes podem ter efeitos físicos diretos 

sobre o solo. Num efeito combinado do sistema radicular com a cobertura do 

solo, o uso desses adubos diminui a intensidade de radiação solar e assim a 

temperatura do solo e o impacto direto da chuva, reduzindo a erosão. As raízes 

dos adubos verdes contribuem para redução do escorrimento superficial, 

deixando canais para infiltração das águas, depois de sua decomposição (FAO, 

2000; IGUE, 1984). 

Segundo Stevenson (1994), citado por Silva e Mendonça (2007), a matéria 

orgânica pode reter até 20 vezes sua massa em água, destacando-se uma 

importância ainda maior dessa característica física da matéria orgânica (MO) 

para os solos de textura mais arenosa.  

A incorporação de MO ao solo a partir do aporte de adubos verdes pode 

promover o fenômeno de agregação, resultante da reorganização, floculação e 

ação de partículas cimentantes, sobre as partículas primárias do solo, para 

formação de agregados. Nos solos tropicais com predominância de argila 1:1 

(caulinita) e oxihidróxidos de Fe e Al esse fenômeno está fortemente associado 

à formação dos macroagregados (SILVA; MENDONÇA, 2007).  

A fertilidade do solo é bastante influenciada pelos efeitos químicos dos adubos 

verdes e o N é o nutriente que mais tem sido estudado com relação a estes 

efeitos nas culturas de interesse econômico (ESPÍNDOLA; GUERRA; 

ALMEIDA, 1997). 
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A adubação verde permite o aporte de quantidades expressivas de biomassa, 

possibilitando a elevação no teor de matéria orgânica do solo ao longo dos 

anos. Como consequência, obtêm-se aumento da capacidade de troca 

catiônica (CTC) do solo, o que traz maior retenção de nutrientes junto às 

partículas do solo, reduzindo perdas por lixiviação (KIEHL, 1985).  

Segundo Franco e Souto (1984), plantas leguminosas usadas como adubação 

verde, com seus sistemas radiculares que podem ultrapassar os 80 cm de 

profundidade, aumentam a eficiência de utilização dos adubos, retornando às 

camadas superficiais do solo nutrientes lixiviados, tais como: K+, Ca2+, Mg2+ e 

NO3
-. Calegari et al. (1993) acrescentam que os ácidos orgânicos formados na 

matéria orgânica  adicionada ao solo pelos adubos verdes é fundamental no 

processo de solubilização dos minerais do solo.  

Por apresentar formas variadas de vida que desenvolvem processos ainda 

pouco evidentes, o solo é frequentemente visto como uma base físico-química, 

para o que seria a parte verdadeiramente viva do sistema. Os organismos do 

solo não podem ser vistos apenas como seus habitantes, mas também como 

seus componentes e construtores (COUTINHO et al. 2003). 

Plantas usadas como adubo verde, antes mesmo de seu manejo como tal, 

influem diretamente sobre a atividade biológica do solo pelo atenuante efeito 

físico sobre a variação da temperatura e manutenção de boas condições de 

umidade desse ambiente (DERPSCH, 1984). 

A adubação verde, como fornecedora de matéria orgânica, é responsável pelo 

incremento da reserva metabólica do solo. A presença de material orgânico no 

solo é determinante no montante populacional e na atividade dos micro-            

-organismos, uma vez que a função básica da MO é promover os processos 

biológicos, por meio da manutenção do metabolismo energético que, direta ou 

indiretamente, vai influenciar outras propriedades e processos do solo 

(CALEGARI et al., 1993; SILVA; MENDONÇA, 2007). 

O crescimento dos adubos verdes e sua decomposição ativam o ciclo de 

muitas espécies de macro-organismos e, principalmente, de micro-organismos, 

cuja atividade melhora a dinâmica física e química do solo (FAO, 2000).  
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Entre os micro-organismos do solo favorecidos pela adubação verde, 

Espíndola et al. (2006) destacam as bactérias do gênero Rhizobium e 

Bradyrhizobium, por sua capacidade de promover a fixação biológica de N2 

atmosférico, associando-se a diversas leguminosas num processo simbiótico.  

Estima-se que a família Leguminosae possua cerca de 20.000 espécies 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006), que apresentam inúmeras variações quanto ao 

ciclo vegetativo, produção de biomassa, porte e ainda uma ampla diversidade 

de exigências em relação a clima e solo. Em função disso, Miyasaka (1984) 

recomenda que sejam levadas em conta essas variações para se escolher a 

espécie mais indicada para aquele regime de exploração agrícola onde será 

utilizada. O autor acrescenta que esta escolha deve ser feita dando preferência 

às espécies que produzem maior volume de massa seca, que sejam menos 

sujeitas a pragas e doenças, que possuam sementes relativamente uniformes e 

fáceis de serem semeadas com máquinas. 

O período de corte para a produção máxima de adubo verde para a maioria 

das leguminosas está entre a plena floração, até (no máximo) o início da 

formação das primeiras vagens (FRANCO; SOUTO, 1984). 

Entre as leguminosas utilizadas como adubos verdes, têm-se como exemplos: 

a crotalária juncea (Crotalaria juncea L.), o feijão-de-porco (Canavalia 

ensiformis (L.) DC.), o guandu-anão (Cajanus cajan var. flavus DC.) e a 

mucuna-anã (Mucuna deeringiana (Bort) Merr.), as quais serão detalhadas a 

seguir, dada a sua importância. 

 Crotalária (C. juncea)  

A crotalária (Crotalaria juncea L.) é classificada taxionomicamente como 

pertencente à tribo Crotalarieae, subfamília Papilionoideae da família 

Leguminosae, originária da Índia e também é conhecida pelo nome comum de 

Cânhamo-da-Índia (MONEGAT, 1991). Em inglês seu nome mais comum 

encontrado na literatura é sunnhemp (CHAUDHURY; SINGH; HAZRA, 1997). 
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É uma planta herbácea, anual, 1-3 m de altura, partes vegetativas pubescente, 

raíz pivotante e bem ramificada. O caule é de aproximadamente 2 cm de 

diâmetro de porte erecto. As folhas são unifoliadas e de elípticas a oblongas, 

lâminas lineares elípticas a oblongas, 4-12 cm de comprimento, 0,5-3 cm de 

largura. A inflorescência é um racemo terminal aberto, com até 25 cm de 

comprimento. As flores são vistosas, pequenas, com cinco sépalas pilosas e 

pouco unidas na base. As pétalas são amarelas e arredondadas. Os frutos são 

pequenas vagens, com cerca de 3 cm de comprimento por 1 cm de largura, 

com um bico curto na ponta, de cor castanho claro quando maduro. As 

sementes são numerosas, pequenas, achatadas, de cinzas escuro a pretas, 

soltas da vagem na maturidade. O peso das sementes é variável, de 18000 a 

30000 por kg, dependendo da variedade (CHAUDHURY; SINGH; HAZRA, 

1997). 

Miyasaka (1984) acrescenta que a Crotalaria juncea floresce aos 100 a 120 

dias de idade (mínimo 55 e máximo 140 dias) e a produção de sementes pode 

variar entre 600 e 1000 kg por hectare.  

Para adubação verde é recomendado o plantio com espaçamento de 0,25 m 

entre linhas, com 10 a 12 sementes por metro linear, com consumo da ordem 

de 25 a 30 kg de sementes por hectare. É uma planta sensível a fotoperíodo, 

com os dias longos favorecendo seu crescimento vegetativo e dias curtos, sua 

produção de sementes. Assim, áreas destinadas à produção de sementes 

devem ser semeadas preferencialmente em fins de novembro (EMBRAPA 

AGROBIOLOGIA, 2009). 

A crotalária produz uma quantidade de biomassa verde entre 50 e 70         Mg 

ha-1, sendo identificada pela pesquisa agronômica uma fixação de N entre 250 

e 300 kg ha-1 de N. 

É uma planta com média a baixa exigência por fertilidade do solo, média a alta 

sensibilidade à acidez do solo, boa tolerância a déficit hídrico, mas média 

tolerância a encharcamento prolongado e baixa resistência a sombreamento 

(EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2009). 
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  Feijão-de-porco  

Conhecido em outras regiões também com os nomes comuns: feijão-bravo, 

feijão-contra-mau-olhado, feijão-de-quebranto, feijão-de-obra, feijão-espada, 

feijão-holandês, mangalô, fava-brava, etc., o feijão-de-porco (Canavalia 

ensiformis (L.) D.C.) é classificado taxionomicamente como pertencente à tribo 

Phaseolae, subfamília Papilionoideae da família Leguminosae, e possui as 

sinonímias científicas: Canavalia gladiata var. ensiformis D.C. e Dolichos 

ensiformis L. (EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2009). Essa leguminosa tem Jack 

bean, como nome comum em inglês (RODRIGUES; DE-POLLI; EIRA, 1994). 

Segundo Box (1961) e White (1955), citados por Monegat (1991), a Canavalia 

ensiformis é uma leguminosa anual, não trepadora, herbácea, ereta ou 

semivolúvel, com o caule erguido medindo 0,6 a 1,2 m, é pouco ramificada, 

glabra (sem pelos); lenhosa na maturação, com longos pecíolos nas folhas 

alternas trifoliadas; folíolos grandes, elíptico-ovais, cor verde escura brilhante e 

nervuras bem salientes, inflorescência axilar em racemo grande, pendente com 

flores grandes; e corola de cor vermelha ou violácea; vagens compridas 

medindo 25 cm ou mais, achatadas e um pouco recurvadas, contendo de 4 a 

12 sementes grandes, redondas a ovais, um pouco achatadas, lisas, de cor 

branca, com hilo comprido. 

É uma das 30 espécies mais importantes do gênero Canavalia, que tem como 

origem a América Central, México e Antilhas e apresenta exigências quanto ao 

clima e solo semelhantes às do feijão comum (BOX, 1961, citado por 

MONEGAT, 1991).  

Calegari et al. (1993) identificaram o feijão-de-porco como uma leguminosa de 

clima tropical e subtropical, muito rústica, adaptada a todos os tipos de solo, 

inclusive os pobres em P, resistente a altas temperaturas e a seca e tolerante a 

sombreamento parcial.  

Essa leguminosa apresenta uma taxa de crescimento inicial rápida, com o 

florescimento podendo iniciar-se aos 65 dias e chegar até os 124 dias após o 

plantio (CALEGARI et al., 1993) 

O espaçamento de plantio como adubação verde é de 0,3 a 0,5 m entre linhas, 

com 8 sementes por metro linear, atingindo um consumo de sementes entre 80 
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até 200 kg ha-1. O melhor período para o plantio dessa leguminosa é de 

setembro a março (EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2009). 

Monegat (1991), citando Buckman e Brady (1984) e Franco e Souto (1984), 

destacam a alta capacidade de fixação de N2 do feijão-de-porco, com 

resultados entre 57 e 190 Kg de N/ha. O maior dos resultados encontrado nas 

pesquisas é apresentado por Brito (2003), com 906,65 kg de N por hectare, em 

plantio espaçado de 0,30 m entre fileiras, com oito sementes (inoculadas) por 

metro linear, nas entrelinhas de uma lavoura de maracujá. 

Essa planta apresenta média a baixa exigência por fertilidade do solo, média 

sensibilidade à acidez e tolerância a déficit hídrico, encharcamento prolongado 

e sombreamento, sendo por esta última característica, recomendado para 

cultivo nas entrelinhas de culturas perenes como o café (ALCÂNTARA; 

BUFARAH, 1988; EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2009; RICCI; FERNANDES; 

CASTRO, 2002). 

 Guandu-anão  

O feijão-guandu é uma leguminosa originária da Ásia e se encontra bem 

adaptada às condições brasileiras. É muito apreciada na Índia e na África onde 

é consumido pela população de várias formas. Embora sirva como alimento 

humano, no Brasil, é mais empregado como forrageira e adubo verde 

(CASTRO; GUIMARÃES, 1982). O feijão guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.) é 

classificado taxionomicamente como pertencente à tribo Leguminosae, 

subfamília Papilionoideae da família Leguminosae. É também conhecido pelos 

nomes comuns de guandu, guando, andu, ervilha-de-angola e ervilha-de-sete-

anos. Tem como sinonímia científica: Cajanus bicolor; Cajanus flavus; Cajanus 

indicus (EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2009). Em inglês o guandu-anão é 

identificado como dwarf pigeon pea (INOMOTO et al., 2006). 

O guandu-anão é uma variedade de porte baixo (1 a 1,5 m) da mesma espécie 

Cajanus cajan, procedente da África e introduzida no CIAT (Colômbia) em 

1978. Diferente da variedade de origem, o guandu-anão é baixo, com caule 

tenro, razoável uniformidade de maturação e boa adaptabilidade. É uma planta 

com baixa exigência por fertilidade do solo, média sensibilidade à acidez, tolera 
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bem o déficit hídrico, mas tolera muito pouco o encharcamento prolongado. 

Apresenta média resistência ao sombreamento (CASTRO; GUIMARÃES, 

1982). 

Quanto à fixação de N atmosférico, a pesquisa tem mostrado resultados entre 

100 até 180 kg ha-1, com produção de biomassa verde da ordem de 20 a 30 Mg 

ha-1. Para adubação verde é recomendado o plantio com espaçamento de 0,3 

m a 0,5 m entre linhas, com 18 sementes por metro linear, o que leva a um 

consumo da ordem de 30 a 45 kg de sementes por hectare (EMBRAPA 

AGROBIOLOGIA, 2009).  

 Mucuna-anã 

A mucuna-anã (Mucuna deeringiana Holland.) é classificada taxionomicamente 

como pertencente à tribo Erythrininae, subfamília Papilionoideae da família 

Leguminosae, e tem como sinonímia científica: Stizolobium deeringianum Bort. 

Em inglês sua denominação mais comum é velvet bean (EMBRAPA 

AGROBIOLOGIA, 2009).  

Miyasaka (1984) apresenta as seguintes características botânicas para esta 

espécie: anual, herbácea, ereta (40-80 cm), ciclo curto, apresentando flores 

aos 80-90 dias. Monegat (1991), citando Box (1961), informa que a mucuna 

vegeta bem nas regiões tropicais e subtropicais, necessita de climas quentes 

de invernos suaves e sem ocorrência de geadas e é bastante resistente à seca. 

A mucuna-anã tem taxa de crescimento inicial alta. O espaçamento de plantio 

recomendado para o cultivo como adubo verde é de 0,4 a 0,6 m entre linhas, 

com 10 a 12 sementes por metro linear, atingindo um consumo de sementes 

entre 45 até 150 kg ha-1. O melhor desenvolvimento para produção de 

biomassa ocorre em plantios realizados no período de setembro a março 

(EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2009). 

Segundo Braga et al. (2006) e Wutke et al. (2007), a mucuna-anã apresenta 

potencial para produzir uma quantidade de biomassa verde entre 10 e 20 Mg 

ha-1, com matéria seca de 2 a 6 Mg ha-1 e fixação biológica de N variando entre 

50 e 100 kg  ha-1.  
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É uma planta com baixa exigência por fertilidade do solo, baixa sensibilidade à 

acidez e boa tolerância a déficit hídrico, porém com mediana tolerância ao 

sombreamento e pouca tolerância ao encharcamento prolongado, não sendo 

recomendado o seu cultivo em áreas mal drenadas (EMBRAPA 

AGROBIOLOGIA, 2009).  

2.2 Fixação biológica de N 

O N é constituinte de vários compostos em plantas, destacando-se os 

aminoácidos, ácidos nucléicos e clorofila (CANTARELLA, 2007). 

Delwiche (1970), citado por Franco e Souto (1984), afirma que o N necessário 

para o crescimento das plantas está limitado à contínua decomposição da 

matéria orgânica do solo, à fixação biológica de N2 por bactérias livres ou 

associadas às plantas e à adubação nitrogenada. Amado (1993) observa que o 

N é o nutriente requerido em maiores quantidades por quase todas as culturas.  

Para Moreira e Siqueira (2006), o N está entre os quatro elementos essenciais 

mais abundantes nos organismos vivos, corroborando com Epstein e Bloom 

(2006) que, baseando-se em numerosas análises de muitos materiais vegetais, 

identificaram esse elemento como o situado relativamente em quarto lugar em 

concentração nos tecidos vegetais, sendo os três primeiros o H, C e O. 

No planeta, o N está distribuído entre a litosfera (rochas ígneas da crosta e do 

manto terrestre, núcleo do planeta e sedimentos fósseis e marinhos), a matéria 

orgânica dos solos, a hidrosfera e a atmosfera. O ciclo do N na natureza está 

intimamente ligado ao seu ciclo no solo (CANTARELLA, 2007).  

O ciclo do N terrestre pode ser descrito, de acordo com Epstein e Bloom, de 

forma resumida, a partir do N atmosférico (N2) que é convertido em amônio 

(NH4
+), pelo método industrial, por micro-organismos de vida livre ou 

associados a plantas, ou convertido a ácido nítrico (HNO3) e nitrato (NO3
-) por 

processos atmosféricos. No solo, micro-organismos podem também converter 

o NH4
+ em NO3

-, via nitrificação.  

O N do solo pode ser imobilizado através da absorção dessas formas iônicas 

pelas plantas ou por micro-organismos. O N contido nas plantas vai servir de 
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alimento para a fauna e retornar ao solo na forma de fezes e cadáveres de 

todos esses organismos, inclusive folhas caídas e todas as plantas depois de 

sua morte, tornando-se parte da matéria orgânica em decomposição no solo.  

Via amonificação, micro-organismos do solo decompõem essa matéria 

orgânica para produzir NH4
+ (mineralização). Principalmente em condições 

anaeróbicas, outros micro-organismos convertem algum NO3
- do solo de volta 

à atmosfera como N2 (via desnitrificação). Parte do NO3
- sai por lixiviação, 

dissolvido na água subterrânea e algum NH4
+ se converte na forma gasosa 

NH3 e se dissipa na atmosfera, via volatilização. 

Larcher (2000) destaca que o grande reservatório de N da natureza é a 

atmosfera terrestre, composta com aproximadamente 78% desse elemento na 

forma de N2, acumulando um total estimado por Cantarella (2007) como da 

ordem de 3,9 x 109 Tg de N.  

A molécula de N2 presente na atmosfera tem uma tripla ligação covalente 

(N≡N), bastante estável, tornando esse gás muito pouco reativo, sendo 

identificado por Epstein e Bloom (2006) como um gás inerte, ou “nobre”. Esses 

autores acrescentam que a quebra da tripla ligação do N2 para gerar formas 

mais reativas, como amônia ou nitrato, denominada como fixação de N, requer 

uma entrada considerável de energia e pode ocorrer por meio de processo 

natural ou artificial. 

O N pode ser transformado em NH3 pelo método industrial denominado Haber-

Bosch. Através desse processo artificial é produzida parte significativa dos 

fertilizantes nitrogenados utilizados nos sistemas agrícolas e florestais 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).  

A fixação industrial de N2 consiste na produção de amônia a partir de 

hidrogênio (derivado de gás de petróleo) e N moleculares, submetidos a 

temperaturas da ordem de 200°C a 600°C, associadas a pressões entre 200 e 

800 atmosferas, em presença de um catalisador metálico (normalmente o Fe). 

O método foi desenvolvido na Alemanha, durante a I Guerra Mundial, visando 

atender a demanda de N para a produção de pólvora e outros explosivos. 

Atualmente, a produção mundial é dirigida prioritariamente para produção de 

fertilizantes nitrogenados numa taxa de conversão estimada em 80 x 1012 g 

ano-1 (EPSTEIN; BLOOM, 2006; HUNGRIA; CAMPOS; MENDES, 2007).   
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Epstein e Bloom (2006) enfatizam o grande consumo de energia, necessário 

para a fixação industrial de N2, acrescentando que, enquanto a produção 

industrial depende do consumo de fontes não renováveis de energia com 

geração de altas temperaturas e pressões, a fixação biológica de nitrogênio 

(FBN) é um processo que ocorre à temperatura e pressão ambientes. 

Franco e Souto (1984) consideram que o custo de energia para fixar N 

atmosférico industrialmente, acrescido ao do transporte e à aplicação desse 

adubo no campo, é muito maior que aquele associado à FBN.  

Hungria, Campos e Mendes (2007) destacam que entre as agravantes no uso 

de fertilizantes nitrogenados (sintéticos) está a baixa eficiência de sua 

utilização pelas plantas, raramente ultrapassando os 50% de aproveitamento. 

Assim, para cada 100 kg de N aplicado, mais de 50 kg do nutriente poderão ser 

perdidos, em curto espaço de tempo, pelos processos de lixiviação (lavagem 

do perfil do solo por percolação ou escorrimento superficial) e/ou transformação 

em formas gasosas, seja por desnitrificação (redução, pela ação de micro-

organismos, para as formas gasosas: N2 e N2O) ou por volatilização (perda 

gasosa na forma de NH3). Além disso, os autores acrescentam que o uso 

indiscriminado de fertilizantes nitrogenados resulta em poluição ambiental, pois 

esta perda de N por lixiviação promove o acúmulo de formas nitrogenadas nas 

águas dos rios, lagos e lençóis subterrâneos, podendo atingir níveis tóxicos à 

fauna e ao homem.  

A fixação natural de N pode ser atmosférica ou biológica. O principal processo 

natural atmosférico de fixação é o que ocorre através de descargas elétricas na 

atmosfera. Os relâmpagos transformam vapor d’água e oxigênio em radicais 

hidroxilas livres altamente reativos, átomos livres de hidrogênio e átomos livres 

de oxigênio, que atacam a molécula de N2 para formar ácido nítrico (HNO3). A 

emissão de relâmpagos é responsável por cerca de 8% da fixação natural de 

N2. Um adicional de aproximadamente 2% do N fixado naturalmente na 

atmosfera resulta da reação fotoquímica entre o ozônio e o óxido nítrico 

gasoso, levando também a formar ácido nítrico (EPSTEIN; BLOOM, 2007).   

Do ponto de vista biológico, observa-se que o N na forma de N2 não é acessível 

a todos os eucariotos (animais e vegetais) nem à maioria dos procariotos 
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(seres unicelulares desprovidos de membrana nuclear ou carioteca). Apenas 

uma pequena parcela das espécies de procariotos é capaz de reduzir o N2 para 

a forma combinada inorgânica NH3, tornando esta fonte de N contida na 

atmosfera (N2) disponível para plantas e outros organismos. Os procariotos 

especiais capazes de promover esta fixação de N2 são chamados de 

organismos fixadores de N2, ou diazotróficos e o processo que medeiam é 

denominado fixação biológica de nitrogênio (DÖBEREINER, 1992; MOREIRA e 

SIQUEIRA, 2006). Segundo Epstein e Bloom (2007), a fixação biológica de 

nitrogênio (FBN) representa os 90% restantes da fixação natural de N 

atmosférico. 

A taxa de FBN varia entre espécies de bactérias, cultivares de plantas, 

interação rizóbio-planta, fertilidade do solo, ano agrícola (clima), etc. 

(CANTARELLA, 2007). Graham (2000), citado por Cantarella (2007), indica 

valores estimados da fixação de N2, entre 100 e 300 kg ha-1 de N em 

leguminosas forrageiras, de 80 até mais de 200 kg ha-1 ano-1 de N em soja e 20 

a 200 kg ha-1 ano-1 em outras espécies de leguminosas. 

Na FBN, a quebra da tripla ligação do N2 acontece por meio de um complexo 

enzimático, denominado nitrogenase.  Esse processo pode ser realizado por 

micro-organismos diazotróficos de vida livre e/ou interagindo em simbiose 

mutualística com as plantas (CANTARELLA, 2007; HOFFMANN, 2007; 

MARSCHNER, 1997).  

A maioria dos procariotos que fixam N são organismos de vida livre, ocorrendo 

em todos os tipos de solos, na rizosfera (superfície radicular) e filosfera 

(superfície foliar) de plantas, em águas doces e salgadas e no trato intestinal 

de certos animais, como os cupins. A contribuição da FBN para organismos 

não fixadores de N2 é mais eficiente quando interações como associações e 

simbioses são estabelecidas (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

Entre os micro-organismos que se associam simbioticamente às plantas da 

família Leguminosae para promoverem a FBN, destacam-se as bactérias 

identificadas genericamente por rizóbios, dos gêneros Rhizobium, 

Bradyrhizobium, Sinorhizobium, Azorhizobium e Mesorhizobium (VIEIRA, 



31 

 

2007), capazes de converter N2 atmosférico em amônia, que é incorporada em 

diversas formas de N orgânico para a utilização das plantas hospedeiras 

(EPSTEIN; BLOOM, 2006). 

Epstein e Bloom (2006) identificam a simbiose fixadora de N como um “namoro 

entre leguminosas e rizóbios”, por se tratar de uma relação não-obrigatória. 

Segundo os autores, rizóbios ocorrem como organismos de vida livre no solo 

enquanto plântulas de leguminosas emergem sem qualquer associação entre 

suas raízes e rizóbios, podendo permanecer não associadas por todo o seu 

ciclo de vida. 

Sob condição de deficiência de N, leguminosas e rizóbios procuram um ao 

outro, a partir de uma complexa troca de sinais (EPSTEIN; BLOOM, 2006; 

TAIZ; ZEIGER, 2009).  

Long (2001) explica que os sinais que medeiam a interação de plantas com 

rizóbios têm início quando a planta exsuda flavonóides (fitoquímicos do grupo 

dos polifenóis) que, percebido pelo rizóbio, induzem-no a ativar genes que 

codificam enzimas responsáveis pela biossíntese de substâncias (lipo-

oligossacarídios) para atuar como sinal de resposta à planta. Ao entrar em 

contato com essas substâncias-sinais do rizóbio, a planta ativa genes que 

codificam proteínas responsáveis pelo processo de nodulação.  O mesmo autor 

destaca a existência de especificidade entre hospedeiro e microssimbionte na 

interação entre leguminosa e rizóbio: da parte do rizóbio, a partir do 

reconhecimento ou não dos exsudados da planta para induzir a codificação de 

proteínas de respostas; pela planta, respondendo ou não com a indução da 

nodulação a partir do contato com a substância-sinal daquela bactéria que 

induziu a produção da substância.  

A partir do reconhecimento mútuo (hospedeiro-simbionte, os rizóbios 

específicos são direcionados a se ligarem à parede celular do pelo absorvente. 

Nessa condição as bactérias liberam novas substâncias que induzem tanto o 

enrolamento da célula dos pelos, criando uma espécie de compartimento que 

envolve os micro-organismos simbiontes, quanto à ruptura da parede celular 

nesta região, abrindo o acesso direto das células bacterianas ao interior do 
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pelo absorvente (LAZAROWITZ; BISSELING, 1997). Em seguida é formado o 

canal de infecção – extensão tubular interna da membrana plasmática, que 

cresce para o interior do córtex. As células corticais radiculares infectadas se 

desdiferenciam e começam a se dividir, para a formação do nódulo (EPSTEIN; 

BLOOM, 2006). 

À medida que vão entrando pelo canal de infecção, as bactérias vão se 

dividindo, até receberem um sinal da planta, quando cessam sua multiplicação 

e começam a crescer e se diferenciar em organelas endosimbiontes fixadoras 

de N, denominado bacterióides (EPSTEIN; BLOM, 2006; TAIZ; ZEIGER, 2009). 

Os bacterióides desenvolverão sua função dentro do nódulo, que é o local onde 

ocorre o processo de fixação de N atmosférico e a troca de nutrientes entre a 

planta e a bactéria (simbionte), por isso o nódulo é formado com um complexo 

sistema vascular para facilitar esta troca. Os nódulos radiculares podem 

apresentar-se de vários tamanhos e com formatos diferentes, de acordo com a 

planta hospedeira (EPSTEIN; BLOOM, 2006; NOBREGA; NOBREGA, 2003). 

Taiz e Zeiger (2009) consideram a FBN como semelhante à fixação industrial, 

com produção de amônia a partir do N molecular, de acordo com a seguinte 

reação geral: 

      N2 + 8é + 8H+ + 16ATP → 2NH3 + H2 + 16ADP + 16Pi 

Essa reação de redução de N2 a NH3 é catalisada pelo complexo da enzima 

nitrogenase que pode ser separado em dois componentes – a Fe-proteína, que 

coleta a força redutora e a MoFe-proteína, que coleta e reduz o substrato. 

Nenhum dos dois componentes que formam o complexo nitrogenase apresenta 

atividade catalítica própria (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006; TAIZ; ZEIGER, 2009). 

A nitrogenase é extremamente sensível ao oxigênio (MARSCHNER, 1997) e 

para neutralizar a incompatibilidade entre o processo de fixação de N2, que é 

estritamente anaeróbico e seu metabolismo, dependente de energia 

(respiração celular), os diazotróficos aeróbios desenvolveram vários 

mecanismos para proteger o sítio da nitrogenase da interferência do O2. O 

mecanismo considerado mais evoluído é o que ocorre na simbiose entre o 
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rizóbio e as espécies da família Leguminosae, nos nódulos radiculares 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).  

Além de a estrutura nodular contar com uma camada de células capaz de 

excluir O2 de seu interior (EPSTEIN; BLOOM, 2006), há dentro dos nódulos 

uma substância com função e composição semelhante à hemoglobina, 

denominada “leg-hemoglobina”, com a função de transportar oxigênio para os 

micro-organismos, a fim de viabilizar a produção de ATP (pelas vias aeróbicas), 

sem risco de inativação da nitrogenase pelo oxigênio.  

Cabe destacar o valor do Mo como importante elemento na fixação biológica de 

N2, por se tratar de um componente estrutural do complexo da enzima 

nitrogenase, sem o qual fica comprometida a reação de redução de N (TAIZ; 

ZEIGER, 2009).   

Outro elemento essencial aos micro-organismos fixadores de N2 é o Co, por 

sua participação na composição da vitamina B12 e da coenzima cobalamina. A 

cobalamina funciona como ativadora de enzimas importantes que catalisam 

reações bioquímicas em culturas de bactérias fixadoras de N2. Entre estas 

enzimas destaca-se a “metilmalonil-coenzima A mutase”, envolvida na síntese 

da porção heme da “leg-hemoglobina”, substância responsável pelo controle 

dos níveis de O2 no interior do nódulo (LANTMANN, 2002; MARSCHNER, 

1997). 

Para garantir a eficiência na FBN em leguminosas, Miyasaka (1984) 

recomenda que seja feita a inoculação das sementes, misturando-as a estirpes 

de bactérias simbiontes específicas, selecionadas por sua maior interação com 

as leguminosas hospedeiras.  

Atualmente, o mercado dispõe de diversos inoculantes desenvolvidos pela 

pesquisa, com recomendação específica para leguminosas cultivadas como 

produtoras de grãos (soja, feijão, amendoim, lentilha, ervilha, etc.), adubos 

verdes (feijão-de-porco, guandu, crotalárias, mucunas, etc.), forrageiras 

herbáceas (galáxia, alfafa, centrosema, estilozantes, etc.) ou espécies arbóreas 

(leucena, gliricídia, acácias, eritrina, etc.) (EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2009). 
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2.3 Ciclagem de nutrientes 

2.3.1 Ciclos biogeoquímicos  

Acredita-se que sejam necessários 31 elementos essenciais para a existência 

dos animais, micro-organismos e plantas.  Desses, os macronutrientes C, H, O, 

N, P e S são os principais constituintes dos tecidos vivos e representam 95% 

da biosfera (SCHOLES et al., 2007). 

Todos os elementos essenciais do protoplasma (parte viva da célula) tendem a 

circular na biosfera em vias características, movendo-se do ambiente aos 

organismos e destes, novamente, ao ambiente. Essas vias mais ou menos 

circulares são identificadas no meio científico por ciclos biogeoquímicos e o 

movimento dos elementos e compostos inorgânicos essenciais à vida é 

denominado ciclagem de nutrientes (ODUM, 1988). O autor acrescenta que na 

natureza, os elementos quase nunca estão distribuídos homogeneamente, nem 

estão presentes na mesma forma química no ecossistema como um todo. 

Odum (1988) e Scholes et al. (2007) explicam que cada ciclo biogeoquímico 

pode ser dividido em dois compartimentos: o compartimento reservatório – 

também identificado como o dos elementos não disponíveis; e o compartimento 

de ciclagem – ou lábil.  Assim, segundo os autores, os nutrientes podem estar 

armazenados num compartimento ou em movimento (ou fluxo) entre os 

compartimentos. O tamanho dos compartimentos e da taxa de fluxo é que 

determina a extensão da ciclagem de nutrientes num ecossistema. 

Considerando a biosfera como um todo, os ciclos biogeoquímicos são 

classificados como gasosos e sedimentares. No primeiro, o compartimento 

reservatório está na atmosfera ou na hidrosfera (oceanos), no segundo o 

reservatório está na crosta terrestre (ODUM, 1988). Como exemplo para o ciclo 

gasoso, o autor destaca os que envolvem C, N e O, que se ajustam mais 

rapidamente às perturbações, por causa de seus grandes reservatórios 

atmosféricos e oceânicos, podendo, por isso, serem considerados como “bem 

tamponados”, ainda que existam limites para essa resistência a mudanças. Os 

ciclos do P e do Fe são indicados como bons exemplos para ciclos 

sedimentares, que se caracterizam por serem mais facilmente afetados por 

perturbações locais.  
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Delitti (1995) descreve que, apesar da ciclagem de nutriente ser um processo 

comum a todos os ecossistemas, as quantidades de elementos estocadas nos 

diferentes compartimentos e os fluxos que ocorrem entre eles são particulares 

de cada ecossistema ou bioma, o que sugere a necessidade de estudos 

detalhados sobre a ciclagem de nutrientes para as diversas regiões e espécies 

de ocorrência natural ou introduzidas através de cultivos. 

 

2.3.2 Decomposição da biomassa e liberação de nutrientes 

Matos (2005), simplificando conceitos mais abrangentes, define ciclagem de 

nutrientes como o ciclo dos nutrientes que são absorvidos pelas raízes das 

plantas no solo, que ao se decomporem, voltam a ser disponibilizados nas 

camadas mais superficiais do solo, facilitando sua absorção pelas plantas. 

Para Moreira e Siqueira (2006), o solo é o receptáculo final dos resíduos 

orgânicos e a vegetação é a principal responsável pela deposição de materiais 

orgânicos no solo: em ambiente natural, através da queda de material morto do 

dossel e em áreas cultivadas, por meio dos restos culturais.  

Silva e Mendonça (2007) explicam que o processo de decomposição é 

fundamental na liberação dos nutrientes constituintes das estruturas dos 

compostos orgânicos. Os nutrientes assim liberados podem ser imobilizados e 

utilizados pelos organismos na síntese de novos compostos orgânicos, ou 

mineralizados e liberados para a solução do solo.  

Segundo Epstein e Bloom (2006), a concentração de elementos nutrientes na 

biomassa de plantas cultivadas é variável e segue aproximadamente os dados 

da Tabela 1.   

Larcher (2000) esclarece que a proporção relativa entre os vários elementos 

nas plantas (cultivadas ou nativas) pode ser fortemente determinada pela 

espécie e família do vegetal, pelo órgão analisado ou pelo estádio de 

desenvolvimento da planta. O autor cita, por exemplo, que nas folhas os 

elementos preferencialmente encontrados são N, P, Ca, Mg e S, e também Si, 

no caso das gramíneas e palmáceas. As flores e os frutos acumulam 
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preferencialmente K, P e S. Na casca e no tronco encontra-se mais Ca e Mn e 

o lenho de algumas árvores tropicais acumula Si e Al. 

Tabela 1 – Variação da concentração de nutrientes essenciais em 
plantas cultivadas 

Elemento 
Variação da concentração 

(base no peso seco) 
Obs. 

Nitrogênio (dag kg-1) 0,5 – 6,0 

M
a

c
ro

n
u
tr

ie
n
te

s
 

Fósforo (dag kg-1) 0,15 – 0,5 

Potássio (dag kg-1) 0,8 – 8,0 

Cálcio (dag kg-1) 0,1 – 6 

Enxofre (dag kg-1) 0,1 – 1,5 

Magnésio (dag kg-1) 0,05 – 1 

Ferro (mg kg-1) 20 – 600 

M
ic

ro
n
u

tr
ie

n
te

s
 

Cloro (mg kg-1) 10 – 80.000 

Manganês (mg kg-1) 10 – 600 

Zinco (mg kg-1) 10 – 250 

Cobre (mg kg-1) 2 – 50 

Boro (mg kg-1) 0,2 – 800 

Molibdênio (mg kg-1) 0,1 – 10 

Níquel (mg kg-1) 0,05 – 5 

 FONTE: Adaptado de EPSTEIN e BLOOM (2006). 

Miyasaka (1984) lembra que, entre as razões para a preferência por espécies 

da família Leguminosae para serem utilizadas como adubo verde, está sua 

riqueza em compostos orgânicos nitrogenados, além de um sistema radicular 

geralmente bem ramificado e longo, capaz de reciclar nutrientes que foram 

lixiviados e se encontram em camadas mais profundas, para a superfície do 

solo. 

A Tabela 2 mostra exemplos da composição percentual de N, P, K, Ca e Mg de 

algumas leguminosas e dados médios para gramíneas. 
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Tabela 2 –  Composição mineral de algumas leguminosas e de gramíneas 

Espécie 
N P K Ca Mg 

dag kg-1
 na MS 

Crotalaria juncea 2,01 0,36 2,43 1,43 0,44 

Feijão-de-porco 2,73 0,57 2,11 2,58 0,40 

Mucuna-preta 2,83 0,61 2,05 1,28 0,31 

Gramínea 1,12 0,17 1,36 0,48       - 

FONTE: MIYASAKA (1984). 

Moreira e Siqueira (2006), compilando dados de Correia e Andrade (1999), 

afirmam que em florestas tropicais, a quantidade de material vegetal que cai do 

dossel, formando a serrapilheira, atinge várias toneladas por ano e contém em 

kg ha-1, quantidades de nutrientes da ordem de 74 a 156 de N; 1,4 a 4,1 de P; 

2,0 a 4,2 de Ca e 1 a 2,7 de Mg. Os autores acrescentam que o estoque de 

serrapilheira é regulado pela quantidade do material que cai e por sua 

decomposição na superfície do solo, observando que a ciclagem desses 

nutrientes é uma das principais atividades dos organismos no solo.  

Para Miyasaka et al. (1983), os tecidos das plantas ao entrarem em contato 

com o solo (incorporados ou na superfície) passam por três fases sucessivas 

de decomposição: a) logo após a morte dos tecidos ocorrem transformações 

químicas que levam ao amarelecimento, secamento, etc. com ataque inicial de 

micro-organismos sobre os compostos de fácil decomposição (açúcar, 

hemicelulose, amido e pectinas) por fungos (em meio ácido) ou bactérias (em 

pH >5,5); b) ocorrem as transformações mecânicas, com o ataque da fauna do 

solo (ácaros, colêmbolos, minhocas, etc.) promovendo a fragmentação e 

incorporação dos resíduos orgânicos ao solo; e c) finalmente ocorrem as 

transformações biológicas operadas pelos micro-organismos. Nesta fase os 

micro-organismos atacam os compostos mais resistentes, como lignina, 

suberina, ceras, hidrocarbonetos oleosos, etc. (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

Correia (2002) destaca que a fauna do solo está intimamente associada aos 

processos de decomposição e de ciclagem de nutrientes, o que é corroborado 

por Moreira e Siqueira (2006), quando explicam que os micro-organismos 

atuam como transformadores na decomposição dos materiais orgânicos no 

solo e os macro-organismos, representados especialmente por invertebrados 

macroscópicos, atuam como reguladores (engenheiros) do processo. Assim, 
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macro e micro-organismos atuam de modo interativo formando uma intensa 

cadeia trófica, onde os reguladores têm a função de trituradores dos materiais 

orgânicos, atuando também como predadores e parasitas, enquanto fungos, 

bactérias e actinomicetos são essencialmente decompositores primários.  

Silva e Mendonça (2007) esclarecem que, além de operarem como agentes 

decompositores, os micro-organismos do solo atuam como reserva lábil de C e 

nutrientes e no fluxo de energia no solo. Os autores acrescentam que os 

nutrientes podem ser parte integrante da estrutura de moléculas orgânicas, em 

particular N, P e S; estar na forma de cátions na superfície de moléculas 

orgânicas, como Ca, Mg e K; ou em formas trocáveis, complexados ou 

quelatados por compostos orgânicos, como Mn, Cu, Zn, Fe.  

Moreira e Siqueira (2006) advertem que a decomposição não é um processo 

simples ou estático e envolve a ação de enzimas específicas, em função da 

composição do substrato atacado. Os autores ressaltam que a decomposição 

do material vegetal ocorre em sequência ou estádios temporais, variáveis, em 

função do grau de degradabilidade dos compostos orgânicos que fazem parte 

da biomassa em decomposição e de sua quantidade relativa na composição 

desse material vegetal.  

Um exemplo da diferença na velocidade de decomposição entre diferentes 

tecidos vegetais encontra-se em Chagas et al. (2007), os quais trabalhando 

com feijão comum (Phaseolus vulgaris L.), obtiveram, em dois períodos de 

cultivo, valores diferentes para os tempos de meia-vida das folhas (t1/2=70 e 80 

dias) e caules (t1/2=133 e 179 dias) das mesmas espécies e variedades de 

feijão.  

Para Moreira e Siqueira (2006), a decomposição de resíduos orgânicos é 

determinada pela qualidade dos resíduos e pela atividade da biota, regulada 

por vários fatores ambientais (pH, temperatura e radiação solar, umidade, etc.), 

sendo em geral favorecida por:  

a) resíduos com baixo teor de lignina ou compostos fenólicos e alto teor de 

material solúvel e N, com partículas de tamanho reduzido e baixa relação C/N;  

b) condições físicas e químicas que maximizem a atividade biológica, entre 

estas: temperaturas entre 30 e 35°C, umidade próxima à capacidade de campo 

e aeração adequada; e  
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c) ausência de fatores tóxicos (xenobióticos: plásticos, detergentes, alguns 

pesticidas, etc.) no resíduo e no solo para não inibir a atividade dos 

heterótrofos decompositores. 

Ainda com relação à velocidade de decomposição dos resíduos orgânicos, 

Moreira e Siqueira (2006) explicam que a disponibilidade dos nutrientes retidos 

na matéria orgânica do solo (MOS) depende de sua natureza e forma química 

o que determina o nível de atividade da população de organismos 

heterotróficos e o balanço líquido entre a mineralização e imobilização (M/I), 

durante a oxidação completa dos materiais.  

Para Stevenson (1986), quando as relações C/N, C/P e C/S estiverem, 

respectivamente, na faixa de 20 a 30, 200 a 300 e 200 a 400 a mineralização e 

a imobilização de nutrientes estará equilibrada. Para quocientes menores que 

essa faixa, a mineralização será maior que a imobilização, enquanto 

quocientes maiores levarão à menor mineralização (Tabela 3). 

Tabela 3  – Relações entre a quantidade inicial do substrato e razões unitárias 
entre C e N, P e S, que determinam a disponibilidade de nutrientes 
no solo    

Relação 

Disponibilidade dos nutrientes 

Aumentada 

(M>I) 

Não alterada 

(M = I) 

Diminuída 

(M<I) 

C/N <20 20 a 30 >30 

C/P <200 200 a 300 >300 

C/S <200 200 a 400 >400 

FONTE: Stevenson (1986). 

 

2.3.3 Avaliação da ciclagem de nutrientes 

A velocidade de decomposição dos materiais orgânicos e as quantidades de 

nutrientes disponibilizados pelos adubos verdes são dados importantes para 

cálculos de recomendação de adubação em sistemas orgânicos ou para 

indicação de adubações suplementares em sistemas convencionais (GOMES 

et al. 2005). A partir dessas informações serão selecionadas as melhores 

opções quanto às espécies e/ou áreas, épocas de plantio e manejo dessas 
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plantas, visando maior eficiência nutricional, principalmente pela decomposição 

e liberação de nutrientes em sincronia com a necessidade da cultura principal. 

Entre as maneiras para estimar a velocidade de decomposição dos resíduos 

orgânicos, Moreira e Siqueira (2006) indicam a determinação da quantidade de 

C evoluída como C-CO2. 

A evolução de C-CO2 é também conhecida como método de respirometria ou 

do C mineralizável e tem como objetivo medir o quanto de C é respirado pela 

microbiota do solo durante um determinado período de tempo. O C-CO2 

emitido pela amostra de solo ou do substrato orgânico em decomposição é 

capturado em solução de NaOH ou KOH e sua dosagem determinada por 

titulação com HCl (MENDONÇA; MATOS, 2005). Os autores explicam que os 

dados da evolução de C-CO2, expressa em termos relativos em função do 

tempo, podem ser ajustados a uma equação logística, a partir de um modelo 

estatístico.  

Passos et al. (2007), utilizando o método de respirometria, ajustaram os dados 

obtidos a equação logística: Y =  a / 1 + e–(b+cx), em que o coeficiente a é a 

saturação da curva, associada à máxima evolução de CO2 e indica a 

quantidade de C mais facilmente mineralizável; o b indica o deslocamento da 

curva horizontalmente e quanto maior o seu valor maior é o tempo para atingir 

a saturação; e o coeficiente c está relacionado com a taxa de crescimento da 

função, diretamente associado à labilidade do C na matéria orgânica.  Esses 

autores destacam que por intermédio desses coeficientes é possível estimar o 

tempo necessário para atingir a metade da produção máxima de gás carbônico 

(t1/2= -b/c). Com o valor de t1/2 é possível fazer inferência sobre a velocidade de 

mineralização da matéria orgânica em decomposição e, consequentemente, 

sobre sua labilidade. 

Outra maneira apresentada por Moreira e Siqueira (2006) para medir a 

velocidade do processo de decomposição da matéria orgânica é por meio do 

emprego de modelos cinéticos de decomposição. Segundo os autores, a 

cinética de decomposição baseia-se na taxa de reação (ou taxa de 

decomposição) que pode ser expressa como uma função da concentração do 

substrato que está sendo decomposto. 

O modelo exponencial simples desenvolvido por Olson (1963) e utilizado por 

Rezende et al. (1999) é representado pela equação: X = X0 e
-kt, em que: X é a 



41 

 

quantidade de matéria seca ou nutriente remanescente após um período de 

tempo t, em dias; X0 é a quantidade de matéria seca ou nutriente inicial e k é a 

constante de decomposição, que pode ser obtida através da equação: k= -

ln(X/X0)/t.  

Com base nesse modelo exponencial é possível também estimar o tempo de 

meia-vida (t1/2) que expressa o período de tempo necessário para que metade 

dos resíduos se decomponha ou para que metade dos nutrientes contidos 

nesses resíduos seja liberada. Rezende et al. (1999) propõem o cálculo desse 

tempo de meia-vida  pela equação: t1/2 = ln(2)/k, em que t1/2 é o tempo de meia-

vida da matéria seca ou nutriente; ln(2) é um valor constante; e k é a constante 

de decomposição descrita anteriormente. 

Para Delitti (1995), o modelo exponencial proposto por Olson (1963) descreve, 

na maior parte dos casos, o processo de decomposição de forma satisfatória. 

O autor, contudo, adverte, citando Weider e Lang (1982), que o modelo não se 

aplica a algumas situações, devendo sempre ser testada a aderência dos 

dados ao modelo exponencial proposto. 
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4 CAPÍTULO 1 

 
PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA E ACÚMULO DE NUTRIENTES EM 

LEGUMINOSAS UTILIZADAS COMO ADUBO VERDE, EM RESPOSTA À 
ADUBAÇÃO NITROGENADA E/OU INOCULAÇÃO COM BACTÉRIAS 

FIXADORAS DE NITROGÊNIO  
 

RESUMO 

A adubação verde é reconhecida como uma alternativa viável na busca da 

sustentabilidade dos solos agrícolas. As leguminosas têm sido as preferidas 

para adubação verde por se associarem simbioticamente a bactérias 

diazotróficas para fixar N atmosférico. O sistema radicular de leguminosas 

pode atingir mais de 80 centímetros de profundidade, sendo capaz de retornar 

às camadas superficiais do solo nutrientes, como NO3
-, K+, Ca2+e Mg2+, 

lixiviados para camadas mais profundas. Entre os fatores que podem interferir 

na atividade das bactérias diazotróficas, está a existência de estirpes dessa 

bactéria no solo e sua eficiência no processo infeccioso. O objetivo deste 

experimento foi avaliar o rendimento de matéria seca (MS) e o acúmulo dos 

nutrientes N, P, K, C, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn e Cu na parte aérea de quatro 

espécies de leguminosas, em resposta à adubação nitrogenada e/ou 

inoculação com bactérias fixadoras de N. O delineamento experimental 

adotado foi o de blocos casualizados (DBC) em esquema de parcelas 

subdivididas, sendo as parcelas formadas com as leguminosas: feijão-de-porco 

(Canavalia ensiformis (L.) DC.), guandu-anão (Cajanus cajan var. flavus DC.), 

mucuna-anã (Mucuna deeringiana (Bort) Merr.) e crotalária (Crotalaria juncea 

L.) e as subparcelas em esquema fatorial 2 x 2 para adubação nitrogenada 

(com e sem N) e inoculação com bactérias (com e sem inoculação), instalado 

com 4 repetições para 16 tratamentos, totalizando 64 unidades experimentais. 

As comparações entre as plantas com e sem inoculação e/ou com e sem 

adubação nitrogenada, dentro de cada espécie, bem como as comparações 

entre as produções médias das espécies, foram obtidas por meio de contrastes 

originados do desdobramento dos três graus de liberdade para os tratamentos. 

Os resultados experimentais mostram que não foram identificados efeitos de 

adubação nitrogenada ou inoculação com bactérias fixadoras de N na 

produção de MS ou acúmulo dos nutrientes C, N, P, K, Ca, Mg,  Zn, Mn e Cu  
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para as leguminosas estudadas; nas condições edafoclimáticas deste ensaio 

não se recomenda a adubação nitrogenada ou inoculação com bactérias 

fixadoras de N para o cultivo das leguminosas estudadas neste experimento; a 

crotalária é a leguminosa que apresenta os maiores valores para produção de 

MS e acumulação de C, K, Mg, Fe, Zn e Mn; e a mucuna-anã é a leguminosa 

menos eficiente na produção de MS e acúmulo de C, N, P, K, Ca, Mg e Zn.  

Palavras-chave: Fixação biológica de nitrogênio. Adubação verde. 

Leguminosas. Acumulação de nutrientes. 
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CHAPTER 1 
 

PRODUCTION OF DRY MATTER AND NUTRIENT ACCUMULATION IN 
LEGUMES AS GREEN MANURE USED IN RESPONSE TO NITROGEN 

FERTILIZER AND / OR INOCULATION WITH NITROGEN FIXING BACTERIA 
 

ABSTRACT 

  

Green manuring is recognized as a viable alternative in the pursuit of 

sustainability of agricultural soils. Legumes have been preferred for green 

manuring for associating the symbiotic diazotrophic bacteria to fix atmospheric 

nitrogen. The root system of legumes can reach over 80 cm depth, being able 

to return to the surface layers of soil nutrients such as NO3
-, K+, Ca2+ and Mg2+, 

leached to deeper layers. Among the factors that can interfere with the activity 

of diazotrophic bacteria is the existence of strains of the bacteria in the soil and 

its efficiency in the infection process. The aim of this experiment was to 

evaluate the dry matter (DM) yield and accumulation of N, P, K, C, Ca, Mg, Fe, 

Mn, Zn and Cu in shoots of four species of legumes in response to nitrogen and 

/ or inoculation with nitrogen fixing bacteria. The experimental design was a 

randomized complete block in a split plot, the parcels formed with legumes: jack 

bean (Canavalia ensiformis (L.) DC.), dwarf pigeon pea (Cajanus cajan var. 

Flavus DC.), dwarf velvet bean (Mucuna deeringiana (Bort) Merr.) and 

sunnhemp (Crotalaria juncea L.) and subplots in a factorial 2 x 2 for nitrogen 

fertilization (with and without nitrogen) and inoculated with bacteria (with and 

without inoculation), installed with four replications for the 16 treatments, 

totaling 64 experimental units. Comparisons between plants with and without 

inoculation and / or with and without N application, within each species, as well 

as comparisons between the mean yields of the species were obtained by 

means of contrast arising from the deployment of three degrees of freedom for 

treatments. The experimental results show that no effects were identified 

nitrogen or inoculation with N fixing bacteria in the DM production or 

accumulation of nutrients C, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn and Cu in legumes 

studied, in climate and soil conditions of this test is not recommended 

fertilization or inoculation with N fixing bacteria, for the cultivation of leguminous 

species studied in this trial; the sunnhemp is legume that present the highest 
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values for DM production and accumulation of C, K, Mg, Fe, Zn and Mn; and 

dwarf velvet bean is less efficient in the legume DM production and 

accumulation of C, N, P, K, Ca, Mg and Zn.  

 

Key words: Biological nitrogen fixation. Green manuring. Legumes. 

Accumulation of nutrients. 
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4.1 INTRODUÇÃO        

A adubação verde é reconhecida como uma alternativa viável na busca da 

sustentabilidade dos solos agrícolas.  Essa prática permite o aporte de grande 

quantidade de biomassa, possibilitando uma elevação no teor de matéria 

orgânica do solo ao longo dos anos.  

Embora possam ser usadas espécies de outras famílias botânicas, as 

leguminosas têm sido as preferidas para adubação verde, principalmente por 

se associarem simbioticamente a bactérias diazotróficas, formando nódulos, 

onde bactérias simbiontes atuam na fixação de N atmosférico (MIYASAKA, 

1984).  

Entre as bactérias que se associam às plantas da família Leguminosae, 

destacam-se as identificadas genericamente por rizóbios, dos gêneros 

Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, Azorhizobium e Mesorhizobium 

(VIEIRA, 2007), capazes de converter N2 atmosférico em amônia, que é 

incorporada em diversas formas de N orgânico para a utilização das plantas 

hospedeiras (EPSTEIN; BLOOM, 2006). 

Para a ocorrência de nódulos ativos, além da otimização dos fatores 

nutricionais e climáticos, é necessária a presença de rizóbios eficientes na 

rizosfera das leguminosas para uma perfeita interação entre a planta e a 

bactéria (EPSTEIN; BLOOM, 2006; LONG, 2001; TAIZ; ZEIGER, 2009). A 

presença de estirpes ineficientes dessa bactéria no solo pode comprometer a 

fixação simbiótica de N2 atmosférico (CALEGARI et al., 1993).  

A escolha da leguminosa a ser utilizada, como adubo verde, é feita dando 

preferência às espécies que produzem maior volume de massa seca, às menos 

sujeitas a pragas e a moléstias e que possuam sementes relativamente 

uniformes e fáceis de serem semeadas com máquinas (MIYASAKA, 1984).  

Plantas leguminosas também são preferidas porque com seu sistema radicular 

mais profundo são capazes de aumentar a eficiência de utilização dos adubos 

minerais, retornando às camadas superiores do solo nutrientes, como NO3
-, K+, 

Ca2+e Mg2+, lixiviados a horizontes mais profundos (FRANCO e SOUTO, 1984). 
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Entre as diversas leguminosas que se enquadram nos critérios de seleção 

indicados por Miyasaka (1984) para uso como adubo verde, destacam-se 

crotalária (C. juncea), guandu-anão, feijão-de-porco e mucuna-anã, todas de 

ciclo anual, com produtividades em matéria seca por ha da ordem de 19,3 t, 7,0 

t, 6,6 t e 3,3 t, respectivamente (CALEGARI et al., 1993). Essas quatro 

leguminosas foram selecionadas para este experimento por serem suas 

sementes mais facilmente encontradas no mercado, apresentarem ciclos até a 

floração relativamente próximos entre si e porque já dispõem de bactérias 

simbiontes específicas selecionadas pela EMBRAPA (EMBRAPA 

AGROBIOLOGIA, 2009). 

Mesmo havendo um número significativo de espécies de leguminosas 

recomendadas para adubação verde, assim como rizóbios específicos 

disponibilizados pela pesquisa, são insuficientes os resultados disponíveis 

comparando plantios com e sem a inoculação de cepas específicas de 

bactérias diazotróficas, em relação à acumulação, ciclagem e liberação de 

nutrientes.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento de matéria seca e o acúmulo 

dos nutrientes N, P, K, C, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn e Cu na parte aérea de quatro 

espécies de leguminosas, inoculadas e/ou não inoculadas com bactérias 

fixadoras de N, visando subsidiar suas recomendações como adubo verde.  
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na Fazenda Experimental de Bananal do Norte, 

distrito de Pacotuba, município de Cachoeiro de Itapemirim, Região Sul do 

Estado do Espírito Santo, nas coordenadas de latitude 20º 45’ 11” Sul e 

longitude 41º 17’ 39” Oeste, que pertence ao Instituto Capixaba de Pesquisa 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A área do experimento 

apresenta relevo ondulado, com declividade em torno de 20% e altitude média 

de 85 m.  

O clima é do tipo Cwa, com verão chuvoso e inverno seco de acordo com a 

classificação de Köeppen. A precipitação média anual (1982 – 2007) é de 

1.209 mm, com média de 110 dias de chuva por ano. A região apresenta alta 

sazonalidade climática, com estações de baixas e altas pluviosidades bem 

definidas, conforme os dados cedidos pelo Incaper, constantes na Figura 1. 

Por ocasião do plantio foi instalada uma linha de irrigação com dois aspersores 

tipo semicanhão, modelo KS 1500 (Plona), bocal cônico, diâmetro de 

molhamento útil de 43 m, com vazão projetada para 14,59 m³ h-1 a 35 mca 

(3,44 bar). O sistema foi utilizado no dia do plantio (13/11/2009) e em outras 

cinco datas: 25/11 de 2009, 14/01, 27/01, 08/02 e 19/02 de 2010. Em todas as 

datas o equipamento ficou ligado por aproximadamente duas horas e gerou 

uma precipitação da ordem de 20 mm. 

 

Figura 1 –  Médias mensais de precipitação pluviométrica e número de dias 
chuvosos na Fazenda Experimental de Bananal do Norte, no 
período de 1982 a 2007. 
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A Figura 2 mostra os dados de precipitação pluviométrica mensal e dias 

chuvosos nos anos de 2009 e 2010, na Fazenda Experimental de Bananal do 

Norte. 

 

Figura 2 –  Precipitação pluviométrica mensal e número de dias chuvosos na 
Fazenda Experimental de Bananal do Norte, durante os anos de 
2009 e 2010. 

O solo onde este ensaio foi conduzido é um Latossolo Vermelho-Amarelo, 

argiloso, de acordo com a classificação da Embrapa (EMBRAPA, 2006). A 

caracterização física e química do solo está detalhada, respectivamente, nas 

Tabelas 1 e 2.  

Tabela 1 – Caracterização física do Latossolo Vermelho-Amarelo nas 
profundidades de 0-20 e 20-40 cm 

     Atributos 
Profundidade (cm) 

0  -  20 20  -  40 

Areia grossa (g kg-1)1 424,40 379,21 

Areia fina (g kg-1)1 176,55 162,46 

Silte (g kg-1)1 49,34 49,77 

Argila (g kg-1)1 349,71 408,56 

Densidade do solo (Ds)(kg dm-3)2 1,42 1,39 

Densidade de partículas (Dp)(kg dm-3)3 2,57 2,71 

Porosidade (P)(m3 m-3)4        0,448          0,487 

1. Método da Pipeta (Agitação Lenta); 2. Método da Proveta; 3. Balão Volumétrico; e                       
4. P=1-Ds/Dp (GROHMANN, 1972). 
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Tabela 2 – Caracterização química do Latossolo Vermelho-Amarelo nas 
profundidades de 0-20 e 20-40 cm 

     Atributos 
Profundidade (cm) 

0 - 20 20 - 40 

pH (água) 1 5,9 5,8 

P (mg dm-3) 2 29,0 28,0 

K (mg dm-3) 3 129,0 99,0 

Ca (cmolc dm-3) 4 2,8 2,3 

Mg (cmolc dm-3) 4 0,8 0,9 

Al (cmolc dm-3) 5 0,0 0,0 

H + Al (cmolc dm-3) 6 4,0 3,2 

Na (mg dm-3) 3 0,0 0,0 

C (g kg-1) 7 13,8 8,0 

M.O. (g kg-1) 8 23,9 13,8 

CTC a pH 7,0 (cmolc dm-3) 7,9               6,6 

Soma de bases (cmolc dm-3) 3,9               3,5 

V (%) 49,4 52,2 

m (%) 0,0 0,0 

ISNa (%) 0,0 0,0 

Fe (mg dm-3) 9 134,0 119,0 

Mn (mg dm-3) 9 53,0 35,0 

Zn (mg dm-3) 9 7,2 4,1 

Cu (mg dm-3) 9  1,2 0,7 

B (mg dm-3) 10  0,03 0,07 

Mo (mg dm-3) 11  <0,10    <0,10 

Co (mg dm-3) 11 0,25 0,26 

1. pH em água (relação 1:2,5); 2. Extraído por Mehlich-1 e determinado por colorimetria; 3. 

Extraído por Mehlich-1 e determinado por fotometria de chama; 4. Extraído com cloreto de 
potássio 1 mol L

-1
 e determinado por titulometria; 5. Extraído com cloreto de potássio 1 mol L-1 

e determinado por espectrofotômetro de absorção atômica; 6. Extraído com acetato de cálcio 
0,5 mol L-1, pH 7,0 e determinado por titulação; 7. Extraído por oxidação, via úmida, com 
dicromato de potássio em meio sulfúrico e determinado por titulação; 8. MO=C x 1,73; 9. Extraído 
por Mehlich-1 e determinado por espectrofotômetro de absorção atômica; 10. Extraído por 
Cloreto de Bário 1,25g L

-1
 e determinado por espectrofotômetro de absorção atômica; e 11. 

Extraído por Mehlich-1 e determinado por espectrometria de massas com plasma acoplado 
indutivamente, (EMBRAPA, 2009). 
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O delineamento experimental adotado neste ensaio foi o de blocos 

casualizados (DBC) em esquema de parcelas subdivididas, sendo as parcelas 

formadas pelas espécies de leguminosas: feijão-de-porco (Canavalia 

ensiformis (L.) DC.), guandu-anão (Cajanus cajan var. flavus DC.), mucuna-anã 

(Mucuna deeringiana (Bort) Merr.) e crotalária (Crotalaria juncea L.) e as 

subparcelas em esquema fatorial 2 x 2 para adubação nitrogenada (com e sem 

N) e inoculação com Rhizobium (com e sem inoculação), instalado com 4 

repetições para os 16 tratamentos, totalizando 64 unidades experimentais.  

O cálculo da calagem e adubação da área experimental foi feito com base nos 

resultados da análise do solo na camada de 0 – 20 cm (Tabela 2), seguindo a 

recomendação proposta por Prezotti et al. (2007) para o cultivo do feijoeiro sem 

irrigação, considerando não haver recomendação específica de adubação para 

leguminosas de adubação verde e por ser o feijoeiro uma leguminosa e de ciclo 

semelhante às quatro espécies cultivadas no experimento. 

A área experimental (unidades experimentais e carreadores) foi dimensionada 

em 35 m x 50 m (1.750 m²). Cada unidade experimental mediu 16 m² de área 

total (4 m x 4 m), com 4 m² (2 m x 2 m) de área útil e 1 m de bordadura para 

cada lado da área útil.  

O calcário foi aplicado em área total, na dosagem de 0,9 Mg ha-1, logo depois 

da aração. Sua incorporação foi feita com uso de grade.  

A adubação com P e K também foi feita em área total, a lanço, imediatamente 

antes do plantio e incorporada com auxílio de grade. As dosagens adotadas 

foram de 450 kg ha-1 de P2O5 e 20 kg ha-1 de K2O, aplicadas respectivamente 

na forma de superfosfato simples (20% P2O5) e cloreto de potássio (60% de 

K2O). 

A aplicação de Mo e Co foi realizada na forma de tratamento de semente, no 

dia anterior à semeadura e imediatamente antes da inoculação das sementes 

com o rizóbio, através da aplicação de um produto industrial recomendado para 

soja, contendo 1% de Co e 10% de Mo. A dosagem e forma de aplicação 

encontram-se detalhadas no Apêndice A deste documento.  
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As sementes das quatro espécies de leguminosas foram adquiridas no 

comércio e os testes de germinação foram realizados no Laboratório de 

Sementes do CCA-UFES e apresentaram 90, 80, 80 e 50 % de germinação 

para as sementes de feijão-de-porco, guandu-anão, mucuna-anã e crotalária, 

respectivamente. 

Metade do número de sementes plantadas de cada espécie recebeu 

inoculação com bactérias do gênero Bradyrhizobium  originárias da coleção de 

culturas de bactérias diazotróficas da EMBRAPA AGROBIOLOGIA, cujas 

estirpes estão identificadas na Tabela 3. O método adotado na inoculação foi o 

recomendado pela EMBRAPA AGROBIOLOGIA (2009) e está detalhado no 

Apêndice B. 

O plantio das leguminosas foi feito no dia 13 de novembro de 2009, em sulcos, 

com espaçamento entre linhas de 0,25 m para a crotalária e 0,50 m para o 

feijão-de-porco, o guandu-anão e a mucuna-anã. Foram plantadas 16 linhas de 

4 m para as unidades experimentais de crotalária e 8 linhas de 4 m para as 

unidades experimentais das demais leguminosas. 

 
Tabela 3  – Estirpes de rizóbios selecionadas para inoculação de quatro 

leguminosas herbáceas anuais usadas como adubo verde 
 

Leguminosa 
Estirpe  

BR1 SEMIA2 

Feijão-de-porco (Canavalia ensiformis (L.) DC.) Br 2003; Br 2811 6156; 6158 

Guandu-anão (Cajajus cajan var. flavus DC.) Br 2003; Br 2801 6156; 6157 

Mucuna-anã (Mucuna deeringiana (Bort) Merr.) Br 2811 6158 

Crotalária (Crotalaria juncea L.) Br 2001; Br 2003 6145; 6156 

1. Coleção de culturas da EMBRAPA AGROBIOLOGIA;  
2. Coleção MIRCEN/FEPAGRO/UFRGS. 
 FONTE: Adaptado de EMBRAPA AGROBIOLOGIA (2009) e MOREIRA; SIQUEIRA, 

(2006). 

As densidades de plantio seguiram a recomendação da EMBRAPA 

AGROBIOLOGIA (2009), sendo efetivamente plantadas quantidades maiores 

de sementes com base nos resultados do teste de germinação. Ficou ajustado, 

a partir do desbaste feito 16 dias após o plantio (DAP), o estande final por 
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metro linear de 8 plantas para o feijão-de-porco, 11 plantas para a crotalária, 12 

plantas para a mucuna-anã e 18 plantas para o guandu-anão. 

Aos 20 DAP foi feita uma capina manual e aos 31 DAP foi aplicada a adubação 

nitrogenada, na dosagem de 40 kg ha-1 de N, na forma de uréia (45% de N), 

localizada nas linhas das subparcelas planejadas para receber N. 

O corte das leguminosas foi feito quando atingiram mais de 70% de floração, 

sendo realizados 74 DAP para o feijão-de-porco, 88 DAP para o guandu-anão, 

104 DAP para a mucuna-anã e 132 DAP para a crotalária. Os cortes foram 

realizados rentes ao chão, colhendo-se a parte aérea da área útil (2 m x 2 m) 

de cada unidade experimental. Imediatamente após o corte foi feita a pesagem 

total da matéria verde e de três plantas inteiras e representativas entre as 

colhidas.  

As três plantas inteiras foram usadas como referência para determinação da 

matéria seca, a partir da pesagem antes e depois de serem levadas para secar 

em estufa de circulação forçada, à temperatura de 65 °C, até alcançarem peso 

constante. Todo o material colhido foi moído em um desintegrador/picadeira 

tipo martelo e homogeneizado, sendo retirada para posterior determinação 

analítica uma amostra de aproximadamente 500 g de cada tratamento, também 

seca em estufa de ventilação forçada a 65 °C até peso constante, sendo em 

seguida moída em moinho tipo Willey. 

Para realização das análises químicas do material vegetal, inicialmente foi 

pesada uma amostra de cada tratamento e procedeu-se a digestão nítrico-       

-perclórica (relação 4:1) (EMBRAPA, 2009) para as determinações dos teores 

de K (fotometria de chama), P (espectrofotometria com azul-de-molibdênio) e 

Ca, Mg, Fe, Zn, Mn e Cu (espectrofotometria de absorção atômica). Os teores 

de C e N foram determinados por combustão seca em analisador CHN.  

A acumulação de cada nutriente foi estimada a partir do teor do nutriente 

presente nas amostras multiplicado pela respectiva massa da matéria seca, 

expressando os resultados em kg ha-1. 

As relações C/N e C/P foram calculadas depois de convertidas as massas 

totais de C, N e P em unidades de massa atômica (u). Assim, dividiu-se 

inicialmente a produção total (em kg ha-1) de cada elemento por sua massa 
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atômica para se obter a produção em u. Com os dados de produção em 

unidades de massa atômica, determinou-se o quociente entre os valores 

obtidos para o C e N, para encontrar as relações C/N dos materiais. A partir do 

quociente entre os valores para C e P, obteve-se a relação C/P de cada 

material. 

Para comparação entre as produções de biomassa da parte aérea e a 

acumulação de nutrientes das quatro espécies estudadas (parcelas), bem 

como entre os tratamentos (subparcelas) com e sem inoculação e/ou com e 

sem adubação nitrogenada (NI) dentro de cada espécie, depois das análises 

de variância dos dados, foram estabelecidos contrastes originados do 

desdobramento dos três graus de liberdade para as espécies e para os 

tratamentos, conforme metodologia proposta por Alvarez e Alvarez (2006). 

Para as espécies, o primeiro contraste (C1) foi entre feijão-de-porco, guandu-   

-anão e mucuna-anã versus crotalária. O outro contraste (C2) foi estabelecido 

entre a mucuna-anã versus as outras três. E o terceiro contraste (C3), 

comparou as plantas de aspecto mais herbáceo (feijão-de-porco e mucuna-      

-anã) com as mais fibrosas (crotalária e guandu-anão), conforme a Tabela 4. 

Tabela 4 – Contrastes estabelecidos para comparação das médias das quatro 
espécies de leguminosas 

 

Espécie 
C1 C2 C3 

Coeficientes dos contrastes 

Feijão-de-porco +1/3 -1/3 +1/2 

Guandu-anão +1/3 -1/3 -1/2 

Mucuna-anã +1/3 +1 +1/2 

Crotalária (C. juncea) -1 -1/3 -1/2 

Entre os tratamentos com e sem inoculação e/ou com e sem adubação 

nitrogenada (NI), foram estabelecidas três diferentes comparações na forma de 

contrastes, para estudar os efeitos das subparcelas para cada uma das 

leguminosas cultivadas.    

A primeira comparação foi estabelecida entre os dois tratamentos que 

receberam N mineral (CNCI e CNSI) versus os outros dois que não receberam 
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o fertilizante (SNCI e SNSI), formulados na forma de contrastes para cada uma 

das leguminosas, feijão-de-porco, guandu-anão, mucuna-anã e crotalária, 

respectivamente identificados como C4, C7, C10 e C13. 

A segunda série de contrastes comparou os tratamentos que receberam 

inoculantes (CNCI) com os que não receberam a bactéria (CNSI), entre as 

subparcelas adubadas com N mineral (CN). Os contrastes aqui estabelecidos 

para as leguminosas, feijão-de-porco, guandu-anão, mucuna-anã e crotalária, 

foram respectivamente identificados como C5, C8, C11 e C14. 

A terceira e última série de contrastes comparou os tratamentos que receberam 

inoculantes (SNCI) com os que não receberam (SNSI), entre as subparcelas 

que não foram adubadas com N mineral (SN). Os contrastes então 

estabelecidos para as leguminosas feijão-de-porco, guandu-anão, mucuna-anã 

e crotalária, foram respectivamente identificados como C6, C9, C12 e C15. 

Tabela 5 – Contrastes estabelecidos para comparação dos tratamentos com e 
sem N e/ou com e sem inoculante (NI), para cada uma das quatro 
leguminosas estudadas  

 

NI 
C4/C7/C10/C135 C5/C8/C11/C145 C6/C9/C12/C155 

Coeficientes dos contrastes 

CNSI1 +1/2 +1 0 

CNCI2 +1/2 -1 0 

SNCI3 -1/2 0 +1 

SNSI4 -1/2 0 -1 
 
 1. CNSI – Com nitrogênio e sem inoculante; 2.CNCI – Com nitrogênio e com inoculante; 3.SNCI – Sem 

nitrogênio e com inoculante;  e 4. SNSI – Sem nitrogênio e sem inoculante. 

 5.
 
Feijão-de-porco: C4, C5, C6; guandu-anão: C7, C8, C9; mucuna-anã: C10, C11, C12; e crotalária: 
C13, C14, C15. 

 

A significância dos contrastes foi determinada pelo teste F (p 0,01 a p 0,10), 

com auxílio do software GENES (CRUZ, 2006) para a determinação dos 

quadrados médios dos resíduos e do SAEG para o cálculo dos quadrados 

médios de cada contraste.  
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1 Efeito das leguminosas 

A crotalária apresenta valores superiores de biomassa e de acúmulo para a 

maioria dos nutrientes, em relação às outras três leguminosas (Tabela 6). Em 

geral, os valores mais baixos de biomassa e acúmulo de nutrientes foram 

encontrados para a mucuna-anã. 

Tabela 6 – Produção de matéria seca, acumulação de nutrientes e relações 
C/N e C/P na parte aérea de quatro leguminosas utilizadas como 
adubo verde 

Variável Feijão-de-porco
1 Guandu-anão

1 Mucuna-anã
1 Crotalária juncea

1 

MS (kg ha-1) 6.194,73 6.927,82 3.905,59 12.487,95 

N (kg ha-1) 213,07 188,40 163,10 201,65 

P (kg ha-1) 16,74 14,95 11,49 26,27 

K (kg ha-1) 192,21 94,85 86,43 167,32 

C (kg ha-1) 2612,35 3177,05 1675,88 5425,76 

Ca (kg/ha-1) 124,84 32,33 61,25 69,32 

Mg (kg ha-1) 14,33 8,62 19,66 55,12 

Fe (kg ha-1) 1,88 2,04 1,95 2,83 

Mn (kg ha-1) 0,23 0,23 0,18 0,31 

Zn (kg ha-1) 0,24 0,12 0,32 0,38 

Cu (kg ha-1) 0,03 0,03 0,04 0,03 

C/N 14,42 19,93 12,00 31,70 

C/P 405,28 557,76 380,62 539,24 

1. Média dos quatro tratamentos com e sem nitrogênio e/ou inoculante. 

A comparação entre as quatro espécies de leguminosas utilizadas (feijão-de-

porco, guandu-anão, mucuna-anã e crotalária) na produção de matéria seca e 

acumulação de nutrientes foi realizada por meio de contrastes (C1, C2 e C3) 

(Tabela 7).  
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Tabela 7 -  Contrastes médios e suas significâncias3 para produção de matéria seca (MS), acúmulos de macro e micronutrientes e 
relações C/N e C/P da parte aérea de quatro leguminosas de adubação verde, com e sem adubação nitrogenada e/ou 
inoculadas com bactérias fixadoras de N atmosférico  

Contraste1 

Contrastes médios para produção de MS, valores de nutrientes acumulados e relações C/N e C/P 2 

(kg ha-1) 

C/N C/P MS N P K C Ca Mg Fe Zn Mn Cu 

C1   -6811,9** -13,5 -11,9 -42,8** -2937,3** 3,41 -10,5** -0,9* -0,1** -0,2** 0,003 -16,25** -91,35 

C2   -4631,3** -37,9** -7,8** -65,0** -2062,5** -14,2** -4,8** -0,3 -0,1** 0,1 0,01** -10,02** -120,1** 

C3   -4657,7** -6,9 -6,5** 8,2 -2157,3** 42,23** -2,89** -0,5° -0,1** 0,03 0,002 -12,61** -155,6* 

CV (%) 22,4 28,7 27,8 22,6 22,9 25,9 21 46,1 25,5 50,2 25,9 10,31 15,71 
1 

C1: Feijão-de-porco, guandu-anão, mucuna-anã versus crotalária juncea; C2: mucuna-anã versus feijão-de-porco + guandu-anão + crotalária juncea; e C3: 
feijão-de-porco + mucuna-anã versus guandu-anão + crotalária juncea. 

2
 MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; Mg= magnésio; Fe= ferro; Zn= zinco; Mn= manganês; Cu= cobre;  
C/N= relação entre carbono e nitrogênio; e C/P= relação entre carbono e fósforo. 

3
 °, *, **= significativo a 10%, 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F. 
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A crotalária mostra maior potencialidade como adubo verde em relação às 

outras três leguminosas, obtendo maiores valores para produção de MS e 

acúmulo de K, C, Mg, Fe, Zn e Mn (C1 - Tabela 7).  A leguminosa apresenta 

também maior relação C/N (31,70), o que sugere a decomposição de sua 

biomassa e liberação de nutrientes mais lenta em relação à média das demais 

leguminosas cultivadas neste experimento (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Para 

N, P, Ca, Cu e relação C/P a crotalária não difere significativamente da média 

entre feijão-de-porco, guandu-anão e mucuna-anã. 

Com relação ao acúmulo de N em crotalária (C. juncea), Pereira et al. (2005), 

trabalhando com a leguminosa em diferentes arranjos populacionais, obtiveram 

produção de biomassa da parte aérea seca de 10,7 Mg ha-1 e 260,6 kg ha-1 de 

N, num cultivo com densidade de 100 plantas por metro quadrado. Os 

resultados deste experimento mostram 12,5 Mg ha-1 de matéria seca  (MS) e  

201,7 kg ha-1 de N, porém cultivando a leguminosa na densidade de 44 plantas 

por metro quadrado.  

A mucuna-anã é o adubo verde que apresenta as menores produções de MS e, 

em consequência, também menores acúmulos de N, P, K, C, Ca, Mg e Zn, 

conforme demonstrado pelo valores negativos e significativos no C2 (Tabela 7). 

Essa leguminosa se mostra superior às outras três espécies apenas para reter 

Cu (p 0,01), o que possivelmente está associado ao teor relativo deste 

micronutriente na parte aérea da leguminosa, com 9,14 mg L-1, enquanto o 

feijão-de-porco, o guandu-anão e a crotalária apresentam concentrações de 

4,36, 4,52 e 2,38 mg L-1, respectivamente. Observa-se também maior 

potencialidade para liberação de nutrientes com os menores valores para as 

relações C/N e C/P da mucuna-anã, comparada às outras três leguminosas.  

Para o acúmulo de Fe e Mn não se observou diferenças entre a mucuna-anã e 

as demais espécies cultivadas. Bueno et al (2007), trabalhando na 

caracterização de quatro espécies de mucuna em Piracicaba, SP, obtiveram 

para biomassa de  mucuna-anã 8.403,6 kg ha-1 de MS (média de dois anos de 

produção)  e acúmulos, em  kg ha-1, de 210,7, 15,3, 133,6, 42,6 e 14,5, 

respectivamente para N, P, K, Ca e Mg.  Entretanto, Silva (2006), em 

experimento conduzido na área do Sistema Integrado de Produção 
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Agroecológica em Seropédica, RJ, obteve produções de 1.782 kg ha-1 e 1.460 

kg ha-1 em MS de mucuna-anã, respectivamente, consorciadas a couve e 

milho, com um acúmulo médio de 66,3 kg ha-1 de N na matéria seca (MS), 

mostrando variação na produtividade, em função de diferentes fatores 

edafoclimáticos e de manejo. 

Comparando as duas leguminosas com aspecto mais herbáceo (feijão-de-

porco e mucuna-anã) às de características mais fibrosas (crotalária e guandu-  

- anão), é possível observar maiores produções de MS e acúmulos de P, C, 

Mg, Zn (p 0,01) e Fe (p 0,10) para as mais fibrosas (C3), entretanto as 

leguminosas mais herbáceas são superiores no acúmulo de Ca (p 0,01) 

(Tabela 7). O feijão-de-porco atingiu a média de 124,8 kg ha-1 de Ca na parte 

aérea. 

De uma maneira geral, a comparação entre as leguminosas mais herbáceas 

com as mais fibrosas confirmam os resultados já observados para as 

leguminosas estudadas. As leguminosas mais herbáceas (mucuna-anã e 

feijão-de-porco) mostram-se com maior potencial para decomposição e 

liberação de nutrientes, apresentando menores relações C/N e C/P. Por outro 

lado, as leguminosas mais fibrosas apresentam maior produção de matéria 

seca e acúmulo de P, C, Mg, Fe e Zn. As leguminosas mais herbáceas são 

superiores apenas no acúmulo de Ca, possivelmente em função do alto nível 

deste macronutriente acumulado pelo feijão-de-porco. Para os acúmulos dos 

nutrientes N, K, Mn e Cu estudados (C3), não são encontradas diferenças 

significativas, até o nível de 10% de probabilidade, pelo teste F (Tabela 7).    

Comparando-se os dados de produção de matéria seca das quatro espécies de 

leguminosas estudadas, pode-se constatar que os valores estão compatíveis 

com os níveis médios de biomassa para estas espécies apresentados por 

EMBRAPA AGROBIOLOGIA (2009) e de biomassa e N obtidos por Calegari et 

al. (1993).  
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4.3.2 Efeito da adubação nitrogenada e/ou inoculação com bactérias 

diazotróficas, dentro de cada leguminosa 

Não são encontradas diferenças significativas entre os tratamentos com e sem 

nitrogênio mineral e/ou com e sem inoculação com bactérias diazotróficas para 

as leguminosas feijão-de-porco e guandu-anão na produção de MS e acúmulo 

dos macro e micronutrientes estudados (C1 a C8 - Tabela 8).  Apenas para a 

cultura do guandu-anão, os tratamentos com adubação nitrogenada mostram-

se menos eficientes para o acúmulo de Cu do que aqueles sem N mineral, ao 

nível de 10% de probabilidade (C7). Este resultado sugere a ocorrência de 

efeito antagônico entre N e Cu, semelhante ao proposto por Marschner (1997), 

considerando que a menor ocorrência de Cu está associada à aplicação do N 

mineral. Marschner (1997) explica que o aumento da disponibilidade de N tem 

efeito sobre a disponibilidade de Cu e reduz a taxa de retranslocação deste 

micronutriente, das folhas mais velhas para os tecidos em crescimento. 

 

Para a mucuna-anã, os tratamentos com aplicação de N mineral (com e sem 

inoculação) mostram-se mais eficientes para o acúmulo de N, K (p 0,10) e Fe 

(p 0,01), do que os que não receberam o fertilizante mineral (C10 - Tabela 8). 

O maior acúmulo de N pela mucuna-anã parece estar associado ao aporte de 

N disponibilizado para a cultura por meio da adubação mineral, apresentando 

maior eficiência dessa leguminosa na absorção de N mineral do que as demais 

leguminosas que, submetidas ao mesmo tratamento, não mostram efeito 

semelhante. Uma explicação para o maior acúmulo de K associado à aplicação 

de N mineral entre subparcelas da mucuna-anã pode ser o efeito sinérgico 

entre os dois macronutrientes, em que a absorção de um elemento eleva a 

demanda pelo outro (CANTARELLA, 2007). Cantarella (2007) esclarece que o 

suprimento de N e de K frequentemente aumenta a resposta a ambos, tanto 

em produção quanto em acúmulo de nutrientes. Neste experimento a adubação 

com K foi realizada de acordo com o resultado da análise do solo e 

uniformemente em toda a área experimental. 
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Tabela 8 – Contrastes médios e suas significâncias3 para produção de matéria seca e acúmulos de macro e micronutrientes da 
parte aérea, relativos aos tratamentos com e sem adubação nitrogenada e/ou com e sem inoculação com bactérias 
fixadoras de N2, para quatro leguminosas de adubação verde 

1.
 
Contraste: C4= T1,T2 vs T3,T4 d/FP; C5= T1  vs T2 d/FP; C6= T3  vs T4 d/FP; C7= T1,T2 vsT3,T4 d/GA; C8= T1 vs T2 d/GA;  C9= T3 vs T4 d/GA;         
C10= T1,T2 vs T3,T4 d/MA; C11= T1 vs T2 d/MA; C12= T3 vs T4 d/MA; C13= T1,T2 vs T3,T4 d/CJ; C14= T1  vs T2 d/CJ; e C15= T3  vs T4 d/CJ.   
FP= feijão-de-porco; GA= guandu-anão; MA= mucuna-anã; CJ= crotalária juncea; VS= versus; d/= dentro de...T1= tratamento CNSI (com nitrogênio, sem inoculante);                                 
T2= tratamento CNCI (com nitrogênio, com inoculante); T3= SNCI (sem nitrogênio, com inoculante); e T4= SNSI (sem nitrogênio, sem inoculante).  

2. MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; Mg= magnésio; Fe= ferro; Zn= zinco; Mn= manganês; e Cu= cobre.  
3. °, *, **= significativo a 10%, 5% e 1% de probabilidade pelo teste F.  

Contrastes1 
Contrastes médios para os valores acumulados2 (kg ha-1) 

MS N P K C Ca Mg Fe Zn Mn Cu 

C4 165,44 -13,35 2,58 2,17 89,84 9,38 0,56 0,05 0,005 -0,010 -0,008 

C5 187,09 -13,58 1,39 -11,26 82,01 11,75 2,62 0,08 -0,020 -0,010 -0,002 

C6 -387,91 -29,87 -1,95 -17,18 -147,13 1,32 -0,96 -0,21 -0,008 -0,054 -0,005 

C7 340,10 15,24 1,93 -2,19 136,33 2,06 0,25 -0,08 -0,006 0,010 -0,010o 

C8 612,12 -14,02 2,98 9,21 195,59 8,10 2,27 0,26 0,004 -0,001 0,004 

C9 113,67 1,83 -0,78 20,51 76,42 -1,02 -0,34 0,44 0,049 0,017 0,007 

C10 993,73 33,89o 3,21 20,56o 427,59 -5,15 -1,49 0,86** 0,021 0,044 0,008 

C11 812,67 27,24 3,93o 9,81 335,11 -10,48 -0,55 1,29** 0,020 0,085o 0,009 

C12 -729,27 -30,15 -0,98 -13,91 -301,17 14,69 0,76 -0,50 -0,065* -0,105* -0,013o 

C13 -110,70 -20,73 3,15 6,78 -82,48 -8,31 -0,68 -0,05 -0,005 0,005 -0,003 

C14 2771,34* 25,88 6,54** 36,48* 1253,84** -8,37 1,23 0,26 0,075* 0,060 0,005 

C15 1734,73 13,90 6,78** 16,78 768,70o -11,83 -1,57 0,36 0,054o 0,083o -0,003 

CV (%) 20,4 18,1 16,9 16,6 20,4 20,6 19,4 27,0 18,6 26,0 33,9 
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Quanto ao maior acúmulo de Fe para a mucuna-anã (C10), vale lembrar que o 

resultado da análise de solo da área experimental, apresenta um teor de Fe de 

134 mg dm-3 (Tabela 1), classificado como alto por Prezotti (2007). Esse efeito 

parece demonstrar um maior potencial da mucuna-anã para acumular Fe, na 

presença de níveis altos deste elemento no solo, quando comparada às outras 

três leguminosas cultivadas no mesmo ambiente.  

Ao avaliar os tratamentos da mucuna-anã que receberam N mineral (C11), 

observa-se que as não inoculadas mostram-se mais eficientes para o acúmulo 

de Fe (p 0,01), P e Mn (p 0,10), do que as inoculadas com as bactérias 

diazotróficas (Tabela 8). Entre os tratamentos que não receberam adubação 

nitrogenada (C12), os maiores acúmulos de Zn, Mn (p 0,05) e Cu (p 0,10) são 

observados na parte aérea das plantas que não tiveram suas sementes 

inoculadas. 

Comparando as subparcelas da mucuna-anã (com e sem inoculante) que 

receberam N mineral com as que não receberam o fertilizante (também com e 

sem inoculante), para as variáveis MS, C, Ca, Mg,  P, Zn, Mn e Cu, não se 

observa diferenças significativas ao nível de 10% de probabilidade pelo teste F 

(C10 - Tabela 8). Do mesmo modo não são identificadas diferenças (p≥0,10) 

entre as plantas de mucuna-anã inoculadas em relação às não inoculadas, 

ambas com adubação nitrogenada (C11), para as variáveis: MS, N, K, C, Ca, 

Mg, Zn e Cu.  Também não se observa diferenças entre as subparcelas de 

mucuna-anã inoculadas e as não inoculadas, entre as plantas sem aplicação 

de N mineral (C12), para as variáveis: MS, N, P, K, C, Ca, Mg e Fe. 

Para a crotalária também não são identificadas diferenças significativas 

(p 0,10) para as onze variáveis estudadas, entre as subparcelas com aplicação 

de N (com e sem inoculante) e sem aplicação do fertilizante mineral (com e 

sem inoculante) (C13, Tabela 8). 

 Efeito semelhante foi observado por Gualter et. al., (2007), trabalhando com 

inoculação de feijão-caupi, em um ensaio instalado na área experimental da 
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Embrapa Meio-Oeste (Teresina - PI), associando esse resultado à presença de 

populações nativas de rizóbio, competindo com o inóculo introduzido. 

 Ribeiro (2010) também não obteve os resultados esperados com inoculação 

de feijão-de-porco em ensaio, comparando plantas inoculadas e não 

inoculadas, em área experimental da Embrapa, em Sergipe, concluindo que a 

adubação mineral apresentou efeitos mais significativos para o 

desenvolvimento e quantidade de nutrientes acumulados na parte aérea da 

leguminosa do que a inoculação de rizóbios específicos nas condições 

edafoclimáticas locais. 

Hungria et al., (1994) destacam que entre os principais motivos da não 

resposta de leguminosas à inoculação, está a possibilidade do solo dispor de 

população naturalizada de rizóbios eficientes o suficiente, para atender às 

necessidades de N da cultura e com boa produtividade, o que pode explicar os 

efeitos observados neste ensaio. 

O histórico de uso desta área experimental revelou a ocupação anterior do 

terreno com pastagem, cultivo de milho e experimento com capim-Mombaça 

(Panicum maximum cv. Mombaça), sem identificar nenhuma das espécies de 

leguminosas cultivadas neste experimento.  

Araújo (1994), fazendo referência à grande habilidade de sobrevivência de 

rizóbios nativos no solo, escreve sobre a nodulação espontânea abundante em 

plantas de feijão dos cultivares Diamante Negro (grupo comercial preto) e 

Aporé (grupo carioca) observadas no estado de Goiás, em cultivo sem 

inoculação, num campo que fora pastagem por 40 anos antes da introdução do 

feijão.    

Outro dado que contribui para fortalecer o argumento da ocorrência de rizóbios 

nativos eficientes no solo da área experimental, são os bons níveis de N 

acumulados pelas quatro espécies cultivadas no experimento em relação a 

literatura consultada, inclusive nos tratamentos sem inoculação ou adubação 

nitrogenada (Tabela 9).  

Comparando-se os tratamentos com e sem inoculação para a crotalária, entre 

as que receberam N mineral (C14), identificam-se menores acúmulos de C, P 
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(p 0,01), K, Zn e produção de MS (p 0,05), nas plantas que tiveram suas 

sementes inoculadas (Tabela 8), não tendo sido encontrada na literatura 

consultada uma explicação para a redução de acúmulos dessas quatro 

variáveis estudadas, em resposta a inoculação das sementes de crotalária. 

Tabela 9 – Acumulação de N na parte aérea de quatro leguminosas utilizadas 
como adubo verde, estratificada entre os tratamentos com 
aplicação de N mineral (com e sem inoculante) e sem aplicação de 
N mineral (com e sem inoculante)  

NI 
feijão-de-porco guandu-anão mucuna-anã crotalária 

Acúmulo de N (kg ha-1) 

CNSI1 199,61 189,01 193,67 204,23 

CNCI2 213,18 203,03 166,43 178,35 

SNCI3 204,81 181,70 131,08 218,97 

SNSI4 234,68 179,87 161,23 205,07 

Média 213,07 188,40 163,10 201,65 

1. CNSI= com nitrogênio e sem inoculante; 2. CNCI= com nitrogênio inoculante; 3. SNCI= sem 
nitrogênio e com inoculante; e 4. SNSI= sem nitrogênio e sem inoculante. 

De acordo com Moreira e Siqueira (2006), a disponibilidade de N mineral reduz, 

drasticamente, a nodulação das leguminosas, porque esta ocorre em resposta 

à demanda nutricional da planta por N. Taiz e Zeiger (2009) acrescentam que a 

presença do N mineral inibe o estímulo à nodulação. Assim, a diferença não 

significativa dos valores acumulados de N identificadas no C14 parece reforçar 

a tese de inibição à nodulação, contudo, não explica os menores acúmulos de 

MS, C, P, K e Zn apresentados. 

Estudando o contraste entre os tratamentos com e sem inoculantes para as 

plantas de crotalária que não receberam adubação com o N mineral (C15), 

observa-se um maior acúmulo para as variáveis P, C, Zn e Mn nas plantas 

inoculadas, sugerindo um efeito positivo da inoculação para o acúmulo desses 

elementos na parte aérea da crotalária, ainda que os acúmulos de N entre as 

subparcelas, não mostre diferença significativa (p≥0,10) para este contraste. 

Na literatura consultada não foram encontrados dados para explicar este efeito.  
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4.4 CONCLUSÕES 

 

Nas condições experimentais de realização deste trabalho, entre as 

quatro leguminosas estudadas: 

 

 não são identificados efeitos de adubação nitrogenada ou inoculação 

com bactérias fixadoras de N na produção de MS ou acúmulo dos 

nutrientes C, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn e Cu;   

 não se recomenda a adubação nitrogenada ou inoculação com 

bactérias fixadoras de nitrogênio, para o cultivo das leguminosas: 

feijão-de-porco (Canavalia ensiformis (L.) DC.), guandu-anão 

(Cajanus cajan var. flavus DC.), mucuna-anã (Mucuna deeringiana 

(Bort) Merr.) e crotalária (Crotalaria juncea L.), em cultivo como adubo 

verde; 

 a crotalária (Crotalaria juncea L.) é a planta mais eficiente na 

produção de biomassa e acumulação de C, K, Mg, Fe, Zn e Mn; 

 a mucuna-anã (Mucuna deeringiana (Bort.) Merr.) é  a menos 

eficiente para a produção de biomassa e acumulação de C, N, P, K, 

Ca, Mg e Zn. 
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5 CAPÍTULO 2 

 
DECOMPOSIÇÃO E MINERALIZAÇÃO DE NUTRIENTES  

EM LEGUMINOSAS DE ADUBAÇÃO VERDE 
 

RESUMO 

O solo é o receptáculo final dos resíduos orgânicos de origem vegetal e animal, 

sendo os de origem vegetal os principais, pelo aporte da matéria orgânica no 

solo. Entre os valores relacionados ao estudo da dinâmica de decomposição da 

biomassa vegetal e liberação de nutrientes para o solo, estão o tempo de meia-

vida (t1/2) e o coeficiente de decomposição (k). É imprescindível o 

conhecimento de parâmetros, relativos ao material vegetal a ser decomposto, 

para o estabelecimento de estratégias mais eficientes na utilização dessa 

biomassa vegetal como adubo. O objetivo deste experimento foi estudar a 

dinâmica de decomposição da biomassa e a liberação de macronutrientes 

acumulados na matéria seca dos adubos verdes: feijão-de-porco (Canavalia 

ensiformis (L.) DC.), guandu-anão (Cajanus cajan var. flavus DC ), mucuna-anã 

(Mucuna deeringiana (Bort) Merr.) e crotalária (Crotalaria juncea L.), visando 

planejar a adubação das culturas principais. O delineamento experimental foi o 

de blocos casualizados, num esquema fatorial 4 x 5, com quatro parcelas, 

constituídas das espécies de adubo verde e cinco tempos de coleta de dados 

(0, 30, 60, 90 e 120 dias). A avaliação da decomposição e mineralização dos 

materiais vegetais foi feita através da análise dos resultados de contrastes 

estabelecidos para os valores absolutos da biomassa decomposta, liberação 

dos macronutrientes nela retida e relações C/N e C/P dos materiais vegetais. 

Para o estudo da dinâmica dessa decomposição foram estimados os 

parâmetros k e t1/2 relativos aos resíduos remanescentes da biomassa e aos 

nutrientes remanescentes da mineralização destes resíduos, através do ajuste 

de equações de regressão com estes dados experimentais. Foram estimados, 

a partir de coeficientes de decomposição da biomassa (KD) e de liberação de 

nutrientes (KL), valores potenciais por hectare, para decomposição da matéria 

seca e liberação de N, P, K, Ca e Mg, para as quatro leguminosas estudadas. 

Os resultados experimentais mostram que: feijão-de-porco e a mucuna-anã são 

os adubos verdes mais eficientes na decomposição de suas biomassas aéreas 

e liberação N, C, Ca, K e Mg; O P e o K são os nutrientes com mais rápida 

liberação nas quatro leguminosas estudadas; a crotalária é a planta com 
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decomposição mais lenta de sua biomassa, porém a mais eficiente na 

quantidade de P e Mg liberada por hectare; e feijão-de-porco e crotalária são 

as espécies mais eficientes na quantidade K liberada por hectare. 

 

Palavras-chave: Ciclagem de nutrientes. Mineralização. Decomposição de 

biomassa vegetal. Adubação verde. 
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CHAPTER 2 
 

DECOMPOSITION AND MINERALIZATION OF NUTRIENTS IN THE GREEN 
MANURING LEGUMES 

 
 

ABSTRACT 
 

Soil is the ultimate receptacle of organic wastes from vegetable and animal, and 

the main vegetable, by the input of organic matter in soil. Among the values 

related to the study of the dynamics of decomposition of plant biomass and 

nutrient release to the soil, are the half-life (t1/2) and the decomposition constant 

k. It is essential the knowledge of the parameters concerning plant material 

being decomposed, for the establishment of more effective strategies in the use 

of plant biomass as fertilizer. The objective of this experiment was to study the 

dynamics of biomass decomposition and release of nutrients accumulated in 

the dry matter of green manure: jack bean (Canavalia ensiformis (L.) DC.), 

dwarf pigeon pea (Cajanus cajan var. Flavus DC.), dwarf velvet bean (Mucuna 

deeringiana (Bort) Merr.) and sunnhemp (Crotalaria juncea L.), to plan the 

fertilization of the major crops. The experimental design was randomized blocks 

in a factorial 4 x 5 with four parcels, consisting of species of green manure and 

five data collection times (0, 30, 60, 90 and 120 days). The assessment of 

mineralization and decomposition of plant materials was done by analyzing the 

results of contrasts set to the absolute values of biomass decomposed, 

releasing the nutrients retained in it and C/N ratios and C/P from plant material. 

To study the dynamics of this decomposition it was estimated the parameters k 

and t1/2 for the remaining waste biomass and nutrient amounts of mineralization 

of the waste, through adjustment of regression equations with these 

experimental data. It were estimated, from biomass decomposition coefficient 

(KD) and release nutrients (KL), potential values per hectare for decomposition 

of dry matter and release of N, P, K, Ca and Mg, for the four studied legumes. 

Experimental results show that: jack bean and dwarf velvet bean are green 

manure more efficient in their biomass decomposition and release N, C, K, Ca 

and Mg; P and K are the nutrients more rapid release in four legumes studied; 

sunnhemp is the plant of slow decomposition of its biomass, but the most 

efficient in the amount of P and Mg released per hectare; jack bean and 

sunnhemp are the most efficient species in the amount released per hectare of 

K. 
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Key words: Nutrient cycling. Mineralization. Decomposition of plant biomass. 

Green manuring. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

É no solo que são depositados, em última instância, todos os resíduos 

orgânicos de origem vegetal e animal, sendo os de origem vegetal os 

principais, para o aporte da matéria orgânica no solo (MOREIRA; SIQUEIRA, 

2006). Um melhor entendimento dos processos que envolvem o sistema solo-

planta é essencial para planejar o uso correto dos recursos naturais e dos 

insumos manufaturados usados na exploração sustentada dos ecossistemas. 

A utilização de plantas de cobertura, principalmente da família Leguminosae, 

estabelecidas em rotação, sucessão ou consórcio com culturas de interesse 

econômico, é uma opção viável na manutenção ou recuperação da qualidade 

dos solos. Isso se deve à sua capacidade de incorporar C e N atmosférico; 

reciclar e mobilizar nutrientes de camadas subsuperficiais do solo para 

horizontes superficiais; elevar o teor de matéria orgânica; e, 

consequentemente, favorecer a atividade biológica do solo (CALEGARI et al., 

1993). 

Diversos fatores estão relacionados com a decomposição e a liberação de 

nutrientes dos resíduos vegetais, como a atuação de macro e micro-

organismos decompositores, as características químicas do material, o manejo 

e as condições edafoclimáticas da região – pH, nutrientes, temperatura e 

umidade do solo (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006; PERIN et al., 2010). 

Olson (1963) introduziu o uso do coeficiente k, para expressar a cinética de 

perda de peso dos materiais em decomposição e, através desse índice, 

comparou ecossistemas de muitas regiões.  

Zhang et al. (2008), estudando um grande conjunto de dados globais sobre 

decomposição de materiais vegetais em 110 trabalhos de pesquisa, concluíram 

que os valores de k variam com a latitude, a temperatura, a precipitação, a 

concentração de nutrientes e a relação C/N nas espécies vegetais em 

decomposição. Segundo os autores a variação nas taxas de decomposição 

pode representar até 87,54% em função dos diversos fatores estudados. Brito 

(2003), que trabalhou com leguminosas e gramíneas, acrescenta que sob 

condições de clima, solo e manejos semelhantes, as variáveis que governam o 

processo de decomposição e liberação de nutrientes, assim como as 
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quantidades de nutrientes disponibilizadas, são a espécie vegetal e a qualidade 

dos seus resíduos. 

Matos (2005) destaca ser de fundamental importância conhecer, além das 

quantidades de biomassa e nutrientes acumulados pelas leguminosas, a 

dinâmica com que estes nutrientes serão disponibilizados, a fim de identificar o 

melhor manejo para o aproveitamento desses adubos verdes. Torna-se, 

portanto, imprescindível o conhecimento de índices relacionados com os 

processos de decomposição e mineralização dos nutrientes. 

O objetivo deste experimento foi estudar a dinâmica de decomposição da 

biomassa e a liberação de macronutrientes acumulados na matéria seca dos 

adubos verdes: feijão-de-porco (Canavalia ensiformis (L.) DC.), guandu-anão 

(Cajanus cajan var. flavus DC ), mucuna-anã (Mucuna deeringiana (Bort) Merr.) 

e crotalária (Crotalaria juncea L.). 
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5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado na Fazenda Experimental de Bananal do Norte, 

distrito de Pacotuba, município de Cachoeiro de Itapemirim, Região Sul do 

Estado do Espírito Santo, de propriedade do Incaper. As coordenadas de 

localização são: latitude 20º 45’ 11” Sul e longitude 41º 17’ 39” Oeste. Foi 

utilizada a biomassa da parte aérea dos três primeiros blocos de quatro 

leguminosas originadas de um experimento com quatro leguminosas, instalado 

anteriormente na mesma área. 

O clima é do tipo Cwa, com verão chuvoso e inverno seco de acordo com a 

classificação de Köeppen. A precipitação média anual (1982 – 2007) é de 

1.209 mm, com média de 110 dias de chuva por ano. A região apresenta alta 

sazonalidade climática, com estações de baixas e altas pluviosidades bem 

definidas (Figura 1).  

 

Figura 1 –  Médias mensais de precipitação pluviométrica e número de dias 
chuvosos na Fazenda Experimental de Bananal do Norte, no 
período de 1982 a 2007.  

A Figura 2 mostra os dados de precipitação pluviométrica mensal e dias 

chuvosos nos anos 2010 da área experimental, dados que cobrem o período 

de realização deste experimento. 
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Figura 2 –  Precipitação pluviométrica mensal e número de dias chuvosos na 
Fazenda Experimental de Bananal do Norte, durante os anos de 
2010. 

O solo onde este ensaio foi conduzido é um Latossolo Vermelho-Amarelo, 

argiloso, de acordo com a classificação da Embrapa (EMBRAPA, 2006). A 

caracterização física e química do solo está detalhada, respectivamente, nas 

Tabelas 1 e 2.  

Tabela 1 – Caracterização física do Latossolo Vermelho-Amarelo nas 
profundidades de 0-20 e 20-40 cm 

1. Método da Pipeta (Agitação Lenta); 2. Método da Proveta; 3. Balão Volumétrico; e                        
4.  P= 1-Ds/Dp (GROHMANN, 1972). 

 

 

 

                      Atributos 
Profundidade (cm) 

0 - 20 20 – 40 

Areia grossa (g kg-1)1 424,40 379,21 

Areia fina (g kg-1)1 176,55 162,46 

Silte (g kg-1)1 49,34 49,77 

Argila (g kg-1)1 349,71 408,56 

Densidade do solo (Ds)(kg dm-3)2 1,42 1,39 

Densidade de partículas (Dp)(kg dm-3)3 2,57 2,71 

Porosidade (P)(m3 m-3)4        0,448           0,487 
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Tabela 2 – Caracterização química do Latossolo Vermelho-Amarelo nas 
profundidades de 0-20 e 20-40 cm 

                      Atributos 
Profundidade (cm) 

0 - 20 20 – 40 

pH (água)1 5,9 5,8 

P (mg dm-3)2 29,0 28,0 

K (mg dm-3)3 129,0 99,0 

Ca (cmolc dm-3)4 2,8 2,3 

Mg (cmolc dm-3)4 0,8 0,9 

Al (cmolc dm-3)5 0,0 0,0 

H + Al (cmolc dm-3)6 4,0 3,2 

Na (mg dm-3)3 0,0 0,0 

C (g kg-1)7 13,8 8,0 

MO (g kg-1)8 23,9 13,8 

CTC a pH 7,0 (cmolc dm-3) 7,9 6,6 

Soma de bases (cmolc dm-3) 3,9 3,5 

V (%) 49,4 52,2 

m (%) 0,0 0,0 

ISNa (%) 0,0 0,0 

1. pH em água (relação 1:2,5); 2. Extraído por Mehlich-1 e determinado por colorimetria; 3. 

Extraído por Mehlich-1 e determinado por fotometria de chama; 4. Extraído com cloreto de 
potássio 1 mol L

-1
 e determinado por titulometria; 5. Extraído com cloreto de potássio 1 mol L-1 

e determinado por espectrofotômetro de absorção atômica; 6. Extraído com acetato de cálcio 
0,5 mol L-1, pH 7,0 e determinado por titulação; 7. Extraído por oxidação, via úmida, com 
dicromato de potássio em meio sulfúrico e determinado por titulação; e 8. MO=C x 1,73.  

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, num esquema 

fatorial 4 x 5, formado com quatro parcelas constituídas das espécies de adubo 

verde e cinco tempos de coleta de dados (0, 30, 60, 90 e 120 dias), totalizando 

20 tratamentos, todos com 3 repetições (60 unidades experimentais).  

As amostras para decomposição das leguminosas foram acondicionadas em 

sacolas de decomposição individual (litterbags) na forma de material verde, à 

semelhança de como esses adubos são aplicados sobre o solo. Cada amostra 

foi constituída de 30 gramas de material vegetal da parte aérea da leguminosa, 

proporcional ao percentual de folhas/flores e caule/ramos de cada espécie 

(Tabela 3), em cada sacola. 
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Tabela 3 – Valores percentuais e pesos relativos a 30 g de material vegetal 
verde de caule mais ramos e folhas mais flores, de quatro 
leguminosas usadas para adubação verde (média de 4 plantas)  

Partes 

da planta 

 feijão-de-porco  guandu-anão  mucuna-anã  Crotalária 

 
% 

sacolas 

(g) 
 % 

sacolas 

(g) 
 % 

sacolas 

(g) 
 % 

sacolas 

(g) 

Caule/ramos  33,42 10  66,42 20  40,07 12  79,66 24 

Folhas/flores  66,58 20  33,58 10  59,93 18  20,34 6 

Totais  100,00 30  100,00 30  100,00 30  100,00 30 

As sacolas foram confeccionadas em tela de polietileno com malha de 1,5 mm 

(sombrite 80%), nas dimensões de 0,2 m x 0,2 m (Figura 1 do Apêndice N). 

O material vegetal utilizado foi a parte aérea das espécies: feijão-de-porco 

(Canavalia ensiformis (L.) DC.), guandu-anão (Cajanus cajan var. flavus DC ), 

mucuna-anã (Mucuna deeringiana (Bort) Merr.) e crotalária (Crotalaria juncea 

L.), cultivadas em experimento, comparando a produção de matéria seca e 

acúmulo de nutrientes entre leguminosas utilizadas como adubos verdes, em 

resposta à adubação nitrogenada e/ou inoculação com bactérias fixadoras de 

N.  

Para o enchimento das sacolas de decomposição individual, as plantas foram 

cortadas a 0,05 m do nível do terreno, no lado interno da bordadura das 

subparcelas, apenas nos tratamentos com inoculação de bactérias fixadora de 

N2 atmosférico e sem adubação química nitrogenada  

O experimento foi instalado em 11 de fevereiro de 2010, para todas as 

espécies, com a distribuição das sacolas sobre a superfície do solo das 

parcelas da mesma espécie em decomposição, em três repetições (blocos) 

para cada tempo de avaliação, perfazendo um total de 15 amostras por 

espécie, pertinentes aos intervalos 0, 30, 60, 90 e 120 dias. As sacolas foram 

distribuídas aleatoriamente à sombra das plantas da área de bordadura (Figura 

2 do Apêndice N).  

As amostras coletadas, no dia da instalação do experimento (tempo zero) e das 

sacolas de decomposição em cada época de coleta, foram secas em estufa 

com circulação forçada à temperatura de 65 °C até peso constante, pesadas 

para determinação da matéria seca e processadas em moinho tipo Willey, para 
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análise dos teores de K (fotometria de chama), P (espectrofotometria com azul-

de-molibdênio) e Ca e Mg (espectrofotometria de absorção atômica), conforme 

EMBRAPA (2009). Os teores de C e N foram determinados por combustão 

seca em analisador CHN.  

Para avaliação da decomposição e mineralização de nutrientes das quatro 

leguminosas estudadas, depois da análise de variância dos dados, foram 

estabelecidos contrastes para os valores absolutos da biomassa remanescente 

(matéria seca), resíduos dos macronutrientes presentes nas amostras e 

relações C/N e C/P, sendo os resultados agrupados, conforme método 

proposto por Alvarez e Alvarez (2006). 

O primeiro contraste (C1) foi entre feijão-de-porco, guandu-anão e mucuna-anã 

versus crotalária. O segundo contraste (C2) foi estabelecido entre a mucuna-    

-anã versus as outras três. E o terceiro contraste (C3), comparou as plantas de 

aspecto mais herbáceo (feijão-de-porco e mucuna-anã) com as mais fibrosas 

(crotalária e guandu-anão), conforme a Tabela 4. 

Tabela 4 –  Contrastes estabelecidos para comparação das médias das quatro 
espécies de leguminosas 

 

Espécie 
C1 C2 C3 

Coeficientes dos contrastes 

Feijão-de-porco +1/3 -1/3 +1/2 

Guandu-anão +1/3 -1/3 -1/2 

Mucuna-anã +1/3 +1 +1/2 

Crotalária (C. juncea) -1 -1/3 -1/2 

A significância dos contrastes foi avaliada pelo teste F (p 0,01 a p 0,10), com 

auxílio do software SAEG.  

No estudo da dinâmica de decomposição e liberação de nutrientes seguiu-se o 

modelo exponencial simples, utilizado por Rezende et al. (1999):   X = X0 e
-kt, 

em que: X é a quantidade de matéria seca ou nutriente remanescente após um 

período de tempo t, em dias; X0 é a quantidade de matéria seca ou nutriente 

inicial; e k é a constante de decomposição, que pode ser obtida através da 

equação: k= -ln(X/X0)/t.  
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Também foi estimado o tempo de meia-vida (t1/2) que expressa o período de 

tempo necessário para que metade dos resíduos se decomponha ou para que 

metade dos nutrientes contidos nesses resíduos seja liberada. Segundo 

Rezende et al. (1999), é possível calcular os tempos de meia-vida pela 

equação: t1/2 = ln(2)/k, em que t1/2 é o tempo de meia-vida da matéria seca ou 

nutriente; ln(2) é um valor constante; e k é a constante de decomposição 

descrita anteriormente. 

Associando os dados de produção da biomassa da parte aérea e acúmulo dos 

nutrientes, obtidos no experimento descrito no Capítulo 1, aos valores 

estimados para decomposição da matéria seca e liberação dos 

macronutrientes identificados a partir deste experimento, foram encontrados 

coeficientes para decomposição da biomassa vegetal (KD) e coeficientes para 

liberação dos nutrientes retidos nessa biomassa (KL). Os valores destes 

coeficientes foram determinados calculando-se a variação percentual de cada 

variável (MS e nutrientes) remanescente no tempo 120 dias (T120), em relação 

ao tempo inicial (T0) das amostras de cada leguminosa expostas à 

decomposição. 

Aplicando-se o coeficiente KD à produção potencial de matéria seca de cada 

leguminosa (kg ha-1), foram estimados os valores relativos ao total da biomassa 

decomposta por hectare para cada um dos quatro adubos verdes, ao longo de 

120 dias de decomposição. Pela mesma forma, a partir do coeficiente KL, 

foram avaliados os totais de macronutrientes N, P, K, Ca e Mg, liberados da 

biomassa vegetal na mesma unidade de área, ao final dos 120 dias exposto ao 

campo. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e comparados para cada 

um dos parâmetros entre as quatro leguminosas, através do teste de Tukey a 

5% de probabilidade, com o auxílio do software SAEG. 
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.3.1 Efeito das leguminosas  

A Tabela 5 mostra os dados iniciais e remanescentes (g amostra-1) de MS, 

macronutrientes e relações CN e CP para o material vegetal das quatro 

leguminosas, ao longo do período estudado (0, 30, 60, 90 e 120 dias). 

A crotalária mostra-se menos eficiente na decomposição de sua MS, porém, 

mesmo com as maiores relações C/N e C/P, libera mais N, K, Ca e Mg em 

relação à média das outras três leguminosas (C1 – Tabela 6). A leguminosa 

não mostra diferença na liberação de P, em comparação às outras 

leguminosas estudadas. 

A mucuna-anã, entre as quatro leguminosas analisadas neste ensaio (C2), é a 

que apresenta os menores valores remanescentes para MS, K e C associados 

aos menores valores para as relações C/N e C/P, mostrando com os dados, 

seu potencial para mais rápida mineralização dos nutrientes imobilizados em 

sua biomassa. A mucuna-anã liberou menos Ca que as outras três 

leguminosas, ao longo do período estudado. Não se observa diferenças entre a 

mucuna-anã e as demais leguminosas para a liberação de N, P e Mg, ao nível 

de 10% de probabilidade pelo teste F (C2 – Tabela 6) 

Comparando-se as leguminosas mais herbáceas (feijão-de-porco e mucuna-    

-anã) com as mais fibrosas (crotalária e guandu-anão), observa-se que na 

média, as plantas mais herbáceas, com as menores relações C/N e C/P 

(Tabela 5), são mais rápidas na decomposição de suas biomassas e liberação 

N, C, K e Mg e menos eficientes na liberação de Ca (C3 – Tabela 6). Este 

resultado confirma as afirmações de Moreira e Siqueira (2006) de que baixas 

relações C/N e C/P são fatores que influenciam positivamente a decomposição 

da matéria orgânica no solo. Os valores remanescentes para P não se 

mostram diferentes entre as leguminosas mais fibrosas e as mais herbáceas 

(C3).  
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Tabela 5 –  Médias das massas remanescentes de MS e macronutrientes e as relações C/N e C/P para o material vegetal 
das quatro leguminosas, ao longo do período de decomposição estudado (0, 30, 60, 90 e 120 dias) 

Leg. 
Tempo MS N P K C Ca Mg 

C/N C/P 
dias g amostra

-1
 

F
e
ijã

o
-d

e
-p

o
rc

o
 0 6,929 0,212 0,023 0,089 2,587 0,077 0,008 14,238 314,754 

30 3,896 0,103 0,021 0,008 1,472 0,059 0,004 16,815 189,520 

60 2,350 0,065 0,013 0,004 0,841 0,042 0,004 15,128 162,986 

90 1,912 0,053 0,003 0,003 0,702 0,037 0,002 15,558 597,555 

120 1,779 0,048 0,003 0,003 0,692 0,033 0,002 17,092 628,824 

Média 3,373 0,096 0,013 0,021 1,259 0,050 0,004 15,766 378,728 

G
u
a
n
d

u
-a

n
ã

o
 0 11,877 0,323 0,042 0,087 5,018 0,029 0,009 18,201 312,683 

30 9,481 0,167 0,018 0,012 3,448 0,025 0,006 24,644 496,214 

60 7,647 0,138 0,016 0,011 2,698 0,023 0,005 22,791 443,574 

90 6,227 0,109 0,003 0,006 1,821 0,017 0,004 19,427 1401,760 

120 5,159 0,099 0,003 0,007 1,884 0,015 0,003 24,050 1519,450 

Média 8,078 0,167 0,017 0,025 2,974 0,022 0,005 21,823 834,736 

M
u
c
u
n
a
-a

n
ã

 

0 6,514 0,265 0,035 0,069 2,614 0,051 0,010 11,552 195,638 

30 3,149 0,106 0,018 0,008 1,211 0,044 0,005 13,531 173,965 

60 2,379 0,087 0,013 0,004 0,978 0,034 0,004 13,109 188,374 

90 2,118 0,083 0,004 0,004 0,807 0,028 0,003 11,283 600,528 

120 1,821 0,070 0,003 0,004 0,700 0,027 0,003 11,703 602,435 

Média 3,196 0,122 0,015 0,018 1,262 0,037 0,005 12,236 352,188 

C
ro

ta
lá

ri
a

 

0 9,474 0,181 0,042 0,065 3,799 0,026 0,009 24,830 236,494 

30 7,501 0,058 0,012 0,005 3,080 0,007 0,003 62,733 650,017 

60 6,470 0,065 0,003 0,006 2,254 0,006 0,003 41,814 2535,822 

90 5,398 0,098 0,003 0,004 1,884 0,011 0,003 24,402 1838,165 

120 5,054 0,075 0,002 0,004 1,777 0,008 0,003 28,832 1981,750 

Média 6,779 0,095 0,012 0,017 2,559 0,012 0,004 36,522 1448,449 
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Tabela 6 –  Valores e significâncias pelo teste F para os contrastes C1, C2 e C3, estabelecidos entre médias das variáveis 
MS, N, P, K, C, Ca, Mg  e relações C/N e C/P, relativas aos resíduos remanescentes da decomposição da parte 
aérea de quatro espécies de leguminosas utilizadas como adubo verde, com inoculação de bactérias fixadoras de 
N2 e sem adubação nitrogenada 

Variáveis 
MS N P K C Ca Mg 

C/N C/P 
g amostra-1 

CONTRASTE C1 = (1/3 FP +1/3 GA +1/3 MA) – (1CJ) - Outras três leguminosas versus crotalária   
FP/3 1,124 0,032 0,004 0,007 0,420 0,017 0,001 5,255 126,243 
GA/3 2,693 0,056 0,006 0,008 0,991 0,007 0,002 7,274 278,245 
MA/3 1,065 0,041 0,005 0,006 0,421 0,012 0,002 4,079 117,396 
CJ 6,779 0,095 0,012 0,017 2,559 0,012 0,004 36,522 1448,449 
Valores C1 -1,897 0,033 0,002 0,004 -0,727 0,025 0,001 -19,914 -926,565 

Significância ** ** ns ** ** ** o ** ** 

CONTRASTE C2 =(1 MA)- (1/3 FP + 1/3 GA + 1/3CJ) Mucuna-anã versus outras três leguminosas 
FP/3 1,124 0,032 0,004 0,007 0,420 0,017 0,001 5,255 126,243 
GA/3 2,693 0,056 0,006 0,008 0,991 0,007 0,002 7,274 278,245 
MA 3,196 0,122 0,015 0,018 1,262 0,037 0,005 12,236 352,188 
CJ/3 2,260 0,032 0,004 0,006 0,853 0,004 0,001 12,174 482,816 
Valores C2 -2,881 0,002 0,001 -0,003 -1,002 0,009 0,0003 12,468 535,116 
Significância ** ns ns ** ** ** ns ° ns 

CONTRASTE C3 =(1/2 FP+1/2 MA) - (1/2 GA + 1/2CJ)   Leguminosas mais herbáceas versus leguminosas mais fibrosas 
FP/2 1,686 0,048 0,006 0,011 0,629 0,025 0,002 7,883 189,364 
GA/2 4,039 0,084 0,008 0,012 1,487 0,011 0,003 10,911 417,368 
MA/2 1,598 0,061 0,007 0,009 0,631 0,018 0,002 6,118 176,094 
CJ/2 3,390 0,048 0,006 0,008 1,279 0,006 0,002 18,261 724,225 
Valores C3 -4,144 -0,022 -0,001 -0,001 -1,506 0,027 -0,0004 -15,171 -776,135 
Significância ** ** ns ° ** ** ° ** ** 

C V % 8,37 17,39 22,47 19,00 11,47 16,26 21,26 22,47 43,34 

FP= feijão-de-porco; GA= guandu-anão; MA= mucuna-anã; e CJ=crotalária (C. juncea); 
MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; Mg= magnésio; C/N= relação entre carbono e nitrogênio; 
C/P= relação entre carbono e fósforo; e CV%= coeficiente de variação;  
ns;  °, *, **= não significativo a 10% e significativo  a10%, 5% e 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
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5.3.2 Dinâmica de decomposição dos resíduos  

Para o estudo da decomposição e liberação de nutrientes foi adotado o modelo 

exponencial simples, ajustado através da equação X = X0 e-kt, onde: X é a 

quantidade de matéria seca ou nutriente remanescente após um período de 

tempo t, em dias; X0 é a quantidade de matéria seca ou nutriente inicial; e k é a 

constante de decomposição, que   pode   ser   obtida   através   da   equação:  

k = -ln(X/X0)/t (OLSON, 1963; REZENDE et al., 1999).  

Analisando as curvas de decomposição dos materiais vegetais das quatro 

leguminosas estudadas (Figura 3), observa-se o mesmo padrão de 

decomposição de biomassa entre as duas leguminosas mais fibrosas (guandu- 

anão e crotalária) e as duas espécies mais herbáceas (feijão-de-porco e a 

mucuna-anã). As leguminosas mais herbáceas mineralizaram mais de 40% de 

sua biomassa nos primeiros 30 dias do experimento, enquanto as mais fibrosas 

ainda contavam com remanescentes da ordem de 80% de seu material ainda 

não decomposto. Após 120 dias é possível observar diferenças entre os dois 

grupos de leguminosas quanto à biomassa remanescente (C3 – Tabela 6 e 

Figura 3).  

 
 

Figura 3 – Decomposição da biomassa de quatro leguminosas de adubação 
verde, no período de 120 dias, em dados percentuais. 
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Os dados para o tempo de meia-vida (t1/2) calculado para a MS das quatro 

leguminosas (Tabela 7), com valores de t1/2 de 60,8 dias, 70,7 dias, 99,0 dias e 

130,8 dias, respectivamente, para feijão-de-porco, mucuna-anã, guandu-anão e 

crotalária (C. juncea), destacam a diferença para o tempo de decomposição 

entre as biomassas das leguminosas mais herbáceas em relação às mais 

fibrosas.  

Brito (2003) obteve resultados semelhantes aos deste trabalho com valores de 

t1/2 de 52 dias e k de 0,0133 g g-1 dia-1 para o resíduo vegetal de feijão-de-

porco, cultivando a leguminosa nas entre linhas da cultura de maracujá, na 

Região Norte Fluminense. 

Apesar das diferenças identificadas para a decomposição dos materiais 

vegetais estudados, os coeficientes de decomposição k para a biomassa das 

quatro leguminosas não mostram diferenças significativas (p≥0,10) pelo teste t, 

podendo inferir-se que há uniformidade na dinâmica de mineralização do 

material vegetal das quatro espécies, nas condições em que foi realizado este 

experimento. 

O parâmetro X0 da equação de decomposição e liberação de nutrientes tem 

como significado biológico a quantidade de matéria seca ou nutriente inicial da 

mineralização do material em decomposição (OLSON, 1963). Como, neste 

trabalho, o material vegetal colocado para decomposição foi na forma de 

matéria verde (30 g litterbag-1), em função das variações nos tecidos vegetais 

de cada uma das quatro plantas estudadas, estas se mostraram com diferentes 

umidades, implicando em diferentes massas iniciais (MS) e, 

consequentemente, distintos X0. 

Na mineralização de N (Tabela 7), o destaque é para a crotalária, pelo reduzido 

coeficiente de decomposição (k = 0,0040 g g-1 dia-1) associado ao maior t1/2 

(173,3 dias). Estes valores, contudo, foram calculados a partir de uma equação 

exponencial que não se ajustou à dinâmica de liberação do nutriente na 

crotalária (R²=17,80%).  
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Tabela 7 –  Estimativa dos parâmetros (X0, k) da equação de decomposição e 
liberação de nutrientes e do tempo de meia-vida (t1/2) para quatro 
leguminosas de adubação verde  

Adubo verde 

X0 k 
R² 

t1/2 

(g) (g g-1dia-1) (dias) 

MS 

Feijão-de-porco 5,810 0,0114 ns 
 

0,904 60,8  

Mucuna-anã 5,138 0,0098 ns 0,855 70,7  

Guandu-anão 11,742 0,0070 ns 0,999 99,0  

Crotalária  9,066 0,0053 ns 0,971 130,8  

 N 

Feijão-de-porco 0,169 0,0122 * 0,890 56,8  

Mucuna-anã 0,192 0,0097 * 0,762 71,5  

Guandu-anão 0,265 0,0093 *  0,883 74,5  

Crotalária 0,111 0,0040 * 0,178 173,3  

 P 

Feijão-de-porco 0,030 0,0201 ** 0,875 34,5  

Mucuna-anã 0,036 0,0215 ** 0,951 32,2  

Guandu-anão 0,041 0,0227 ** 0,912 30,5  

Crotalária  0,026 0,0238 ** 0,806 29,1  

 K 

Feijão-de-porco 0,037 0,0273 ** 0,762 25,4  

Mucuna-anã 0,030 0,0225 ** 0,698 30,8  

Guandu-anão 0,044 0,0196 ** 0,734 35,4 
 

Crotalária  0,026 0,0190 ** 0,595 36,5  

 Ca 

Feijão-de-porco 0,072 0,0071 ** 0,957 97,6  

Mucuna-anã 0,050 0,0058 ** 0,958 119,5  

Guandu-anão 0,030 0,0057 ** 0,958 121,6  

Crotalária 0,014 0,0060 ** 0,243 115,5  

 Mg 

Feijão-de-porco 0,007 0,0111 ** 0,924 62,4  

Mucuna-anã 0,008 0,0100 ** 0,875 69,2  

Guandu-anão 0,008 0,0082 ** 0,948 84,5  

Crotalária  0,006 0,0084 ** 0,586 82,5  

ns, *, **= não significativo, significativo a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste t. 
     R² = coeficiente de determinação.  

Torres (2003), trabalhando com decomposição de leguminosas sob cultivo de 

soja, em Uberaba, MG, obteve, para a liberação de N, k de 0,0275 g g-1 dia-1 e 

t1/2 de 25 dias para crotalária (C. juncea) e k de 0,0144, associado a t1/2 de 48 

dias, para guandu. Por sua vez, Brito (2003) obteve valores para k de 0,0162 g 

g-1 dia-1 e t1/2 de 43 dias, para mineralização de N em feijão-de-porco. Esses 
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resultados reforçam que as condições edafoclimáticas e culturais em que são 

desenvolvidos os experimentos afetam a taxa de decomposição dos materiais 

vegetais (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006), consequentemente, os valores de k e 

t1/2.  

Para o P, pode-se observar que as quatro leguminosas seguem um padrão 

semelhante para liberação do nutriente, principalmente a partir dos 90 dias do 

período estudado (Figura 4). Este resultado é confirmado pelos valores 

próximos de k e t1/2 para as leguminosas (Tabela 7). 

Torres, Pereira e Fabian (2008), em experimento com plantas de cobertura no 

Cerrado, obtiveram valores de t1/2 de 192 e 217 dias para o P remanescente, 

respectivamente, em crotalária e guandu. Perin et al. (2010), num trabalho em 

que compararam a liberação de nutrientes entre crotalária e milheto solteiro e 

consorciado, identificaram maior taxa de liberação de P para os resíduos de 

crotalária solteira comparada aos tratamentos concorrentes, obtendo valores 

de t1/2  de 11 dias e k de 0,0597 g g-1 dia-1.  

                

               
Figura 4 – Evolução da liberação de C, N, P e K, da biomassa de quatro 

leguminosas de adubação verde, ao longo de 120 dias.  
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As curvas de mineralização de K apresentam padrão uniforme quanto à 

liberação para as quatro leguminosas. O gráfico com os dados do percentual 

remanescente de cada tempo de coleta para o K (Figura 4) mostra a maior 

velocidade inicial de mineralização, com mais de 80% do K mineralizado nos 

primeiros 30 dias de exposição do material vegetal, independentemente da 

espécie estudada. 

A rápida liberação de K da biomassa vegetal, para várias plantas de cobertura, 

foi também observada por outros autores e em variadas condições climáticas 

(ESPINDOLA, et. al., 2006; GIACOMINI et al., 2003, OLIVEIRA, et al., 2010; 

PERIN et al., 2010; ROSSI et al. 2008).  

Segundo Marschner (1997), o K é o íon mais abundante nas células vegetais. 

A maior velocidade de liberação observada para o nutriente pode ser atribuída 

ao fato deste ocorrer na forma iônica nas plantas, não estando associado a 

nenhum componente estrutural do tecido vegetal (TAIZ; ZEIGER, 2009). Essa 

rápida liberação do K para o solo sugere que o prazo de implantação de 

culturas em sucessão aos adubos verdes seja diminuído (BOER et al., 2007), 

de forma a reduzir as perdas de K, visando garantir um maior aproveitamento 

desse macronutriente pelas culturas subsequentes.  

Nas condições em que foi realizado este experimento, observa-se 

semelhanças entre os valores de t1/2 para o K e P nas quatro leguminosas 

estudadas, o que pode facilitar a identificação da melhor época de plantio 

desses adubos verdes, na estratégia de manejo das leguminosas como fontes 

tais nutrientes para culturas em sucessão.  

O Ca, entre os nutrientes estudados, é o que apresenta menor taxa de 

liberação para feijão-de-porco, mucuna-anã e guandu-anão (C1 – Tabela 6 e 

Figura 5). Outros trabalhos identificados na literatura, que relataram baixas 

taxas de liberação para Ca foram os de Perin et al. (2010), trabalhando com 

crotalária em Viçosa-MG,  Almeida (2009), trabalhando com feijão-de-porco, 

guandu e crotalária, em área de produção orgânica em Botucatu-SP,  Padovan 

et al. (2004), com a cultura de soja em Seropédica-RJ e Espindola et al. (2006), 

em experimento com leguminosas herbáceas perenes, também em 

Seropédica-RJ. 
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A menor taxa de liberação de Ca do tecido vegetal parece estar associada ao 

fato deste nutriente ser um dos constituintes da lamela média da parede 

celular, um dos componentes mais recalcitrantes dos tecidos vegetais (PERIN 

et al., 2010; TAIZ; ZEIGER, 2009). 

 

Figura 5 –  Evolução da liberação de Ca e Mg da biomassa de quatro 
leguminosas de adubação verde, ao longo de 120 dias.  

Observa-se que o padrão de liberação de Mg da biomassa das quatro 

leguminosas tem um comportamento semelhante ao do N e K nessas plantas.  

Para Mg as maiores liberações aconteceram nos primeiros 30 dias de coleta de 

dados. Contudo, os valores de t1/2 para o Mg são maiores do que os 

observados para o K (Tabela 7). A semelhança da dinâmica inicial de 

mineralização do Mg com o K pode estar associada ao fato do Mg também 

apresentar um caráter iônico no interior do tecido vegetal. Dechen e Nachtigall 

(2007) informam que mais de 70% do Mg difunde-se livremente na suspensão 

celular ou ligado a componentes carregados negativamente (proteínas, 

nucleotídeos, etc.), por ligações iônicas. O N faz parte das proteínas e, 

juntamente com o Mg é componente estrutural da clorofila (CANTARELLA, 

2007; EPSTEIN; BLOOM, 2006), podendo ser essa uma das explicações para 

a semelhança de comportamento na dinâmica de mineralização entre o Mg e o 

N. 

Os valores de t1/2 para Mg (Tabela 7) das duas leguminosas mais herbáceas 

(feijão-de-porco e mucuna-anã) se assemelham, o mesmo ocorrendo com  as 
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duas leguminosas mais fibrosas (crotalária e guandu-anão), sendo observada  

diferença entre esses dois pares de leguminosas, confirmando os resultado do 

contraste C3 (Tabela 6). 

Perin et al. (2010) obtiveram valores deferentes deste trabalho para 

mineralização de Mg, com tempo de meia-vida de 7 dias para Mg em crotalária, 

em relação ao t1/2 de 82 dias encontrado para a leguminosa neste ensaio. Em 

feijão-de-porco foi encontrado neste experimento o t1/2 de 62,4 dias para Mg, 

enquanto Brito (2003), para a mesma espécie, encontrou t1/2 de 49 dias.  

A relação C/N, ainda que com uma tendência crescente, não mostra grande 

variação entre o valor inicial e final, para as quatro leguminosas estudadas. Ao 

longo dos 120 dias de decomposição do material vegetal também não 

ocorreram amplas mudanças associadas ao feijão-de-porco, à mucuna-anã e 

ao guandu-anão. Para a crotalária, o gráfico mostra um pico de aumento para a 

relação C/N, nos primeiros 30 dias, seguido de queda até os 90 dias, 

acompanhando, a partir daí, o comportamento das demais leguminosas (Figura 

6). Esse efeito da crotalária parece estar associado ao comportamento 

mostrado para a liberação de N da leguminosa, nos primeiros 30 dias, que 

levou a um não ajuste à equação exponencial simples (Figura 2).  

Estudando a evolução da relação C/P (Figura 6), observa-se uma tendência 

crescente para os valores dessa relação, ao longo da decomposição da 

biomassa vegetal e liberação dos nutrientes, principalmente para as 

leguminosas mais fibrosas (crotalária e guandu-anão).  

Pode-se notar, na Figura 6, que a crotalária e o guandu-anão atingem valores 

de relação C/P maiores que 300/1, nível indicado por Stevenson (1986), a partir 

do qual tem início a imobilização do P, enquanto o feijão-de-porco e a mucuna-

-anã apresentam relações C/P entre 200/1 e 300/1, limites indicados pelo 

mesmo autor como intermediário, quando a imobilização é igual à 

mineralização desse macronutriente.  
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Figura 6 – Evolução das relações C/N e C/P, durante a decomposição da 
biomassa e liberação de nutrientes em quatro leguminosas de 
adubação verde, ao longo de 120 dias.  

 

5.3.3 Valores potenciais para liberação dos nutrientes 

A importância dos nutrientes acumulados nos adubos verdes se revela a partir 

do conhecimento do potencial de liberação destes nutrientes para o sistema, 

visando o melhor planejamento para o cultivo desses adubos verdes, em 

sincronismo com as necessidades da cultura principal.     

A Tabela 8 mostra os dados de MS da biomassa produzida e macronutrientes 

acumulados na parte aérea dos adubos verdes, obtidos do experimento 

descrito no Capítulo 1, os coeficientes de decomposição da biomassa e 

liberação de nutrientes, respectivamente, KD e KL e as estimativas potenciais 

do total da biomassa aérea (MS) das quatro leguminosas estudadas e dos 

macronutrientes N, P, K, Ca e Mg liberados, após 120 dias de decomposição à 

campo.  

Observa-se que a crotalária é a leguminosa que obteve o menor coeficiente 

para decomposição de sua biomassa, contudo, apresenta a maior 

mineralização de MS ao longo dos 120 dias de exposição, o que está 

associado à sua maior produção de biomassa, em relação às outras três 

leguminosas.  
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Tabela 8 –  Total da biomassa aérea (MS) e dos macronutrientes acumulados, 
considerados para a produção de 1 ha, coeficiente de 
decomposição da biomassa ou liberação de nutrientes e biomassa 
decomposta e macronutrientes liberados por adubos verdes após 
120 dias de decomposição em campo 

MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; Ca= cálcio; e  Mg= magnésio. 
A= MS da biomassa produzida e macronutrientes acumulados na parte aérea dos adubos verdes; 
KD= coeficiente de decomposição da biomassa; KL= coeficiente de liberação dos nutrientes retidos 
na biomassa; e L= biomassa decomposta e macronutrientes liberados pelos adubos verdes. 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si a 5%, pelo teste de Tukey. 

 

Adubo verde 
A (kg ha-1) KD ou KL  L (kg ha-1) 

MS 

Crotalária (C. juncea) 13410,66 a 0,4666 6257,08 a 
Feijão-de-porco (C. ensiformis) 5918,05   bc 0,7433 4398,89  b 
Guandu-anão (C. cajan) 6814,61   b 0,5656 3854,56  bc 
Mucuna-anã (M. deeringiana) 3044,09     c 0,7205 2193,26    c 

 N 

Feijão-de-porco (C. ensiformis) 204,81 a 0,7755 158,83 a 
Crotalária (C. juncea) 218,97 a 0,5828 127,62 ab 
Guandu-anão (C. cajan) 181,70 a 0,6916 125,65 ab 
Mucuna-anã (M. deeringiana) 131,08 a 0,7359 96,47   b 

 P 

Crotalária (C. juncea) 28,09 a 0,9414 26,44 a 
Feijão-de-porco (C. ensiformis) 14,47   b 0,8714 12,61   b 
Guandu-anão (C. cajan) 13,60   b 0,9219 12,54   b 
Mucuna-anã (M. deeringiana) 9,39   b 0,9120 8,57   b 
 K 

Feijão-de-porco (C. ensiformis) 182,54 a 0,9696 176,99 a 
Crotalária (C. juncea) 172,31 a 0,9365 161,37 a 
Guandu-anão (C. cajan) 106,19   b 0,9238 98,10   b 
Mucuna-anã (M. deeringiana) 69,19   b 0,9492 65,68   b 

 Ca 

Feijão-de-porco (C. ensiformis) 120,71 a 0,5674 68,49 a 
Crotalária (C. juncea) 67,56   b 0,6790 45,87   b 
Mucuna-anã (M. deeringiana) 71,16   b 0,4716 33,56   b 
Guandu-anão (C. cajan) 30,68     c 0,4943 15,16     c 
 Mg 

Crotalária (C. juncea) 21,09 a 0,7210 15,21 a 
Feijão-de-porco (C. ensiformis) 13.57   b 0.7467 10.13   b 
Mucuna-anã (M. deeringiana) 11.18   bc 0.7166 8.01   bc 
Guandu-anão (C. cajan) 8.32     c 0.6453 5.37     c 
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A grande produção de biomassa da crotalária parece ter influenciado, em grau 

maior ou menor, quase todas as liberações de nutrientes da leguminosa. 

Os dados para os coeficientes de decomposição mostram uma correlação 

entre as leguminosas com características mais fibrosas em comparação às 

mais herbáceas, com valores maiores do KD para o feijão-de-porco e a 

mucuna-anã. Os resultados para a quantidade de biomassa decomposta 

maiores é também influenciado pela quantidade de material vegetal produzido 

pela leguminosa, conforme observado para crotalária com o menor KD e maior 

quantidade de material mineralizado por hectare. 

Na liberação de N, os resultados mostram certa uniformidade entre as quatro 

leguminosas, coincidindo com a não diferença significativa encontrada para o 

acúmulo deste nutriente na biomassa das quatro plantas (teste de Tukey a 

5%), com todas elas apresentando potencial para liberar, em 120 dias, 

aproximadamente entre 58 a 77% do N retido em suas biomassas, à cultura 

sucessiva.  

Entre as quatro leguminosas cultivadas, a crotalária apresenta a maior 

liberação de P e Mg. Para liberação de K, crotalária e feijão-de-porco são 

superiores às outras duas leguminosas estudas. 

As quatro leguminosas estudadas apresentam os maiores coeficientes de 

liberação de nutrientes para K e P com liberações da ordem de 87 a 94% para 

o P e 92 a 97% para o K, acumulados em suas MS, até os 120 dias de 

exposição a campo. 

O feijão-de-porco apresenta a maior eficiência na liberação de Ca e a mucuna- 

anã mostra-se a menos eficiente em disponibilizar o nutriente, podendo estes 

resultados estar associados aos, respectivamente, maior e menor acúmulo de 

Ca em suas biomassas. 

O N e o K são os nutrientes que apresentam as maiores quantidades liberadas 

por hectare, com estimativas que variam entre 96,5 e 158,8 kg ha-1 de N e 65,7 

a 177,0 kg ha-1 de K, potencialmente liberados pelas leguminosas às culturas 

principais, ao longo dos 120 dias de decomposição da biomassa das 

leguminosas. 
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5.4  CONCLUSÕES 

 

Nas condições experimentais de realização deste trabalho e para as 

quatro leguminosas estudadas: 

 

 as espécies mais herbáceas, feijão-de-porco e mucuna-anã, com 

menores relações C/N e C/P, são as mais eficientes na 

decomposição de suas biomassas (MS) e liberação de N, C, Ca, K 

e Mg; 

 o P (t1/2 = 29,1 a 34,5 dias) e o K (t1/2= 25,4 a 36,5 dias) são os 

nutrientes de mais rápida liberação da biomassa vegetal;   

 a crotalária é a leguminosa com decomposição mais lenta de sua 

biomassa (t1/2=130,8 dias), porém a mais eficiente nas quantidades 

de  P (26,4 kg ha-1)  e  Mg (15,1 kg ha-1), liberadas por hectare em 

120 dias de decomposição em campo; 

 o feijão-de-porco, com 176,99 kg ha-1 e a crotalária, com 161,37 kg 

ha-1, são as leguminosas mais eficientes na quantidade de K 

liberada por hectare, em 120 dias de decomposição em campo.  
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APÊNDICE A 

 
Procedimentos para aplicação de Mo e Co via semente 

Considerando que apenas metade das sementes de cada leguminosa foi 

inoculada e que cada espécie ocupou uma área total de 320 m², as sementes 

inoculadas de cada espécie ocuparam 160 m² (=1,6% de 1,0 ha) e apenas 

estas receberam a aplicação de Mo e Co. 

A dosagem recomendada do produto comercial, contendo 1% de Co e 10% de 

Mo, foi de 200 mL para misturar à quantidade de sementes suficiente para o 

plantio de 1,0 ha. Assim, para o total de semente a ser plantada em 160 m² 

essa dosagem foi de 3,2 mL (= 1,6% de 200 mL).  

Para garantir uma boa uniformidade de cobertura nas sementes os 3,2 mL 

foram diluídos em 30 a 40 mL de água destilada, antes de ser misturado às 

sementes. 

A determinação da quantidade de sementes plantada neste experimento levou 

em consideração, além da densidade esperada para o estande final, também o 

percentual de germinação da semente de cada espécie. 

A tabela abaixo mostra as quantidades de sementes de cada leguminosa que 

recebeu o tratamento com a solução contendo 3,2 mL do produto comercial. 

Espécie Peso de sementes 

Feijão-de-porco 6.380 g 

Mucuna-anã 2520 g 

Crotalária 1100 g 

Guandu-anão 850 g 
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APÊNDICE B 

 

Procedimento para inoculação de sementes 

As mesmas sementes que receberam a aplicação da solução com Co e Mo 

foram, em seguida, inoculadas, sendo estes procedimentos feitos na tarde do 

dia anterior à semeadura. 

Seguindo a recomendação da EMBRAPA AGROBIOLOGIA (2009), com o 

objetivo de melhorar a aderência do inóculo às sementes, foi preparada uma 

solução açucarada com água destilada e açúcar, na proporção de 7,5 g de 

açúcar cristal para 25 mL de água, para 130 gramas de cada um dos 

inoculantes, misturando até formar uma pasta homogênea. 

Em seguida cada inoculante foi misturado à respectiva semente do adubo 

verde até formar uma camada uniforme do inoculante na superfície das 

sementes que foram deixadas secar, à sombra, até o dia seguinte, quando 

foram pesadas, ajustando as quantidades de sementes com seu peso depois 

de inoculadas e embaladas em sacos de papel com o número de sementes 

equivalente a cada linha de plantio da unidade experimental (4 m), para 

distribuição por ocasião do plantio. 
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APÊNDICE C 

Análise de variância da produção de matéria seca e acúmulo dos nutrientes N, P, K, C, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu e das relações 
C/N e C/P de quatro espécies de leguminosas utilizadas como adubação verde 

 

Fontes de 
Variação 

GL 
Quadrados médios 

MS N P K C Ca Mg Fe Zn Mn Cu C/N C/P 
Blocos      3 1184043,6 ns 992,0 ns 8,6 ns 129,0 ns 274936,9 ns 454,2 ns 16,4 ns 1,1 ns 0,002 ns 0,061 ° 0,0007 ** 1,5 ns 728,7 ns 

Parcela     3 212117583,8 ** 7383,5 ns 640,7 ** 44208,0 ** 40643929,0 ** 23931,3 ** 538,4 ** 3,1 ° 0,046 ** 0,207 ** 0,0003 * 16,8 * 375,6 ns 

Erro a      9 2743128,6 
 

3023,7 
 

23,2 
 

930,3 
 

544831,5 
 

345,9 
 

8,2 
 

1,0 
 

0,004 
 

0,018 
 

0,0001 
 

4,0 
 

665,3 
 

Subparcela 3 3933952,3 ns 511,0 ns 77,6 ** 581,5 
 

715706,4 ns 3,2 ns 6,5 ns 0,8 ° 0,001 ns 0,004 ns 0,0001 ns 1232,2 ** 5424,7 * 

Interação   9 1964371,8 ns 1556,0 ns 14,5 ns 647,4 
 

399447,7 ns 247,3 ns 3,2 ns 0,6 ns 0,003 ns 0,007 ns 0,0002 ns 3,8 ns 1143,3 ns 

Erro b      36 2265593,3 
 

1202,0 
 

8,6 
 

502,2 
 

430943,0 
 

218,8 
 

7,0 
 

0,3 
 

0,002 
 

0,005 
 

0,0001 
 

3,3 
 

1272,2 
 

CV parcela %  22,45 28,71 27,75 22,56 22,90 25,87 20,98 46,08 25,49 50,22 25,89 10,31 15,71 

CV subparcela %  20,40 18,10 16,90 16,58 20,37 20,58 19,42 26,98 18,61 25,98 33,88 9,36 21,72 

MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; Mg= magnésio; Fe= ferro; Zn= zinco; Mn= manganês; Cu= cobre;  
C/N= relação carbono nitrogênio; C/P= relação carbono fósforo; e CV=coeficiente de variação.   
ns, °, *, ** = não significativo a 10% e significâncias a 10%, 5% e 1% de probabilidade pelo teste F. 
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APÊNDICE D 

Média da produção de MS e acúmulo de N, P, K, C, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn e Cu (kg ha-1), por tratamento NI (com 
nitrogênio e/ou inoculação com bactéria diazotrófica) e por leguminosa cultivada. 

Leg NI 
MS N P K C Ca Mg Fe Zn Mn Cu 

Kg ha-1 

F
e
ijã

o
-d

e
- 

  

-p
o
rc

o
 

CNSI 6371,00 199,61 18,72 187,66 2698,28 135,31 15,92 1,95 0,22 0,23 0,02 

CNCI 6183,90 213,18 17,33 198,92 2616,26 123,56 13,30 1,87 0,24 0,24 0,02 

SNCI 5918,05 204,81 14,47 182,54 2493,86 120,71 13,57 1,75 0,23 0,22 0,03 

SNSI 6305,97 234,68 16,42 199,72 2640,99 119,40 14,54 1,96 0,23 0,28 0,03 

Média FP 6194,73 213,07 16,73 192,21 2612,35 124,74 14,33 1,88 0,23 0,24 0,03 

G
u
a
n
d

u
- 

  
  

-a
n
ã
o

 

NSI 7403,93 189,01 17,41 98,36 3343,01 37,30 9,88 2,13 0,23 0,12 0,03 

CNCI 6791,81 203,03 14,42 89,15 3147,42 29,20 7,61 1,87 0,23 0,12 0,02 

SNCI 6814,61 181,70 13,60 106,19 3147,09 30,68 8,32 2,30 0,26 0,12 0,04 

SNSI 6700,94 179,87 14,38 85,69 3070,68 31,70 8,67 1,86 0,21 0,10 0,03 

Média GA 6927,82 188,40 14,95 94,85 3177,05 32,22 8,62 2,04 0,23 0,12 0,03 

M
u
c
u
n
a
- 

  
  

-a
n
ã

 

CNSI 4808,79 193,67 15,06 101,61 2057,23 53,43 9,04 3,02 0,20 0,38 0,04 

CNCI 3996,12 166,43 11,12 91,80 1722,12 63,91 9,59 1,73 0,18 0,29 0,04 

SNCI 3044,09 131,08 9,39 69,19 1311,50 71,16 11,18 1,27 0,14 0,24 0,03 

SNSI 3773,36 161,23 10,37 83,10 1612,67 56,48 10,42 1,77 0,20 0,35 0,04 

Média MA 3905,59 163,10 11,49 86,42 1675,88 61,25 10,06 1,95 0,18 0,31 0,04 

C
ro

ta
lá

ri
a
 

ju
n
c
e

a
 

CNSI 13818,27 204,23 31,12 188,95 6011,44 60,98 21,82 2,93 0,35 0,41 0,03 

CNCI 11046,93 178,35 24,58 152,47 4757,60 69,36 20,58 2,67 0,27 0,35 0,02 

SNCI 13410,66 218,97 28,09 172,31 5851,35 67,56 21,09 3,04 0,34 0,42 0,03 

SNSI 11675,94 205,07 21,30 155,53 5082,65 79,39 22,67 2,67 0,29 0,34 0,03 

Média CJ 12487,95 201,65 26,27 167,32 5425,76 69,32 21,54 2,83 0,31 0,38 0,03 

Média geral 7379,02 191,56 17,36 135,20 3222,76 71,88 13,64 2,17 0,24 0,26 0,03 

Leg = leguminosa; FP= feijão-de-porco; GA= guandu-anão; MA= mucuna-anã; CJ= crotalária juncea; MS= matéria seca; 
MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; Mg= magnésio; Fe= ferro; Zn= zinco; Mn= manganês;  
Cu= cobre; CNSI= com nitrogênio, sem inoculante; CNCI= com nitrogênio, com inoculante; SNCI= sem nitrogênio, com inoculante; e  
SNSI= sem nitrogênio, sem inoculante. 
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APÊNDICE E 

Valores e significâncias dos contrastes C1, C2 e C3 entre as médias das variáveis relativas a quatro espécies de adubos 
verdes  

Variáveis MS N P K C Ca Mg Fe Zn Mn Cu C/N C/P 

CONTRASTE C1 = (1/3 FP +1/3 GA +1/3 MA) – (1CJ)  Crotalária versus  outras três leguminosas 

FP/3 2064,91 71,02 5,58 64,07 870,78 41,58 4,78 0,63 0,08 0,08 0,009 4,81 135,09 

GA/3 2309,27 62,8 4,98 31,62 1059,02 10,74 2,87 0,68 0,08 0,04 0,01 6,64 185,92 

MA/3 1301,86 54,37 3,83 28,81 558,63 20,42 3,35 0,65 0,06 0,1 0,012 4,00 126,87 

CJ 12487,95 201,65 26,27 167,32 5425,76 69,32 21,54 2,83 0,31 0,38 0,029 31,70 539,24 

Valores C1 -6811,91 -13,46 -11,88 -42,82 -2937,33 3,42 -10,54 -0,87 -0,09 -0,16 0,002 -16,25 -91,35 

Significância ** ns ns ** ** ns ** * ** ** ns ** ns 

CONTRASTE C2 =(1MA) - (1/3 FP +1/3 GA +1/3 CJ)  Mucuna-anã versus outras três leguminosas 

FP/3 2064,91 71,02 5,58 64,07 870,78 41,58 4,78 0,63 0,08 0,08 0,009 4,81 135,09 

GA/3 2309,27 62,8 4,98 31,62 1059,02 10,74 2,87 0,68 0,08 0,04 0,01 6,64 185,92 

MA 3905,59 163,1 11,49 86,42 1675,88 61,25 10,06 1,95 0,18 0,31 0,036 12,00 380,62 

CJ/3 4162,65 67,22 8,76 55,77 1808,59 23,11 7,18 0,94 0,1 0,13 0,01 10,57 179,75 

Valores C2 -4631,24 -37,94 -7,83 -65,04 -2062,51 -14,18 -4,77 -0,3 -0,08 0,06 0,007 -10,02 -120,14 

Significância ** ** ** ** ** ** ** ns ** ns ** ** ** 

CONTRASTE C3 = (1/2 FP+1/2 MA) - (1/2 GA + 1/2CJ) Leguminosas mais herbáceas versus leguminosas mais fibrosas 

FP/2 3097,36 106,54 8,37 96,1 1306,17 62,37 7,17 0,94 0,12 0,12 0,013 7,21 202,64 

GA/2 3463,91 94,2 7,48 47,42 1588,52 16,11 4,31 1,02 0,12 0,06 0,015 9,97 278,88 

MA/2 1952,79 81,55 5,74 43,21 837,94 30,62 5,03 0,97 0,09 0,16 0,018 6,00 190,31 

CJ/2 6243,98 100,83 13,14 83,66 2712,88 34,66 10,77 1,41 0,16 0,19 0,014 15,85 269,62 

Valores C3 -4657,74 -6,94 -6,51 8,23 -2157,29 42,22 -2,88 -0,52 -0,07 0,03 0,002 -12,61 -155,55 

Significância ** ns ** ns ** ** ** 
o
 ** ns ns ** * 

FP= feijão-de-porco; GA=guandu-anão; MA= mucuna-anã; e CJ=crotalária juncea. 
MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; Mg= magnésio; Fe= ferro; Zn= zinco; Mn= manganês; Cu= cobre;  
C/N= relação carbono nitrogênio; C/P= relação carbono fósforo; e FP= feijão-de-porco.   
ns, °, *, **= não significativo a 10% e significâncias a 10%, 5% e 1% de probabilidade pelo teste F.  

 
 

 



106 

 

APÊNDICE F 

Valores e significâncias dos contrastes C4, C5 e C6 entre tratamentos de aplicação de N e inoculação de bactérias dentro da espécie 
feijão-de-porco 

Variáveis MS N P K C Ca Mg Fe Zn Mn Cu 

CONTRASTE C4 = T1,T2 versus T3,T4 d/FP -  Tratamentos com N mineral versus tratamentos sem N mineral 

CNSI/2 3185,50 99,80 9,36 93,83 1349,14 67,66 7,96 0,97 0,11 0,12 0,01 

CNCI/2 3091,95 106,59 8,66 99,46 1308,13 61,78 6,65 0,93 0,12 0,12 0,01 

SNCI/2 2959,03 102,41 7,23 91,27 1246,93 60,36 6,79 0,87 0,11 0,11 0,01 

SNSI/2 3152,98 117,34 8,21 99,86 1320,50 59,70 7,27 0,98 0,12 0,14 0,02 

Valores C4 165,44 -13,35 2,58 2,17 89,84 9,38 0,56 0,05 0,005 -0,01 -0,01 

Significância ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

CONTRASTE C5 = T1  versus T2 d/FP – Sem inoculação versus com inoculação d/ com adubação de N mineral 

CNSI 6371,00 199,61 18,72 187,66 2698,28 135,31 15,92 1,95 0,22 0,23 0,02 

CNCI 6183,90 213,18 17,33 198,92 2616,26 123,56 13,30 1,87 0,24 0,24 0,02 

Valores C5 187,09 -13,58 1,39 -11,26 82,01 11,75 2,62 0,08 -0,02 -0,01 -0,002 

Significância ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

CONTRASTE C6 = T3  versus T4 d/FP – Com inoculação versus sem inoculação d/ sem adubação de N mineral 

SNCI 5918,05 204,81 14,47 182,54 2493,86 120,71 13,57 1,75 0,23 0,22 0,03 

SNSI 6305,97 234,68 16,42 199,72 2640,99 119,40 14,54 1,96 0,23 0,28 0,03 

Valores C6 -387,91 -29,87 -1,95 -17,18 -147,13 1,32 -0,96 -0,21 -0,01 -0,05 -0,01 

Significância ns ns ns ns ns ns ns ns
 

ns ns ns 
MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; Mg= magnésio; Fe= ferro; Zn= zinco; Mn= manganês; e Cu= cobre.  
FP= feijão-de-porco; GA= guandu-anão; MA= mucuna-anã; CJ=crotalária juncea; T1= tratamento CNSI (com nitrogênio, sem inoculante); T2= tratamento 
CNCI (com nitrogênio, com inoculante); T3= SNCI (sem nitrogênio, com inoculante); T4= SNSI (sem nitrogênio, sem inoculante); e d/= dentro de. 
ns, °, *, **= não significativo a 10% e significâncias a 10%, 5% e 1% de probabilidade pelo teste F.  
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APÊNDICE G 

Valores e significâncias dos contrastes C7, C8 e C9 entre tratamentos de aplicação de N e inoculação de bactérias dentro da espécie 
guandu-anão 

Variávei
s 

MS N P K C Ca Mg Fe Zn Mn Cu 

CONTRASTE C7 = T1,T2 versus T3,T4 d/GA -  Tratamentos com N mineral versus tratamentos sem N mineral 

CNSI/2 3701,97 102,12 8,70 49,18 1671,50 18,65 4,94 1,07 0,12 0,06 0,014 

CNCI/2 3395,91 89,17 7,21 44,57 1573,71 14,60 3,81 0,94 0,11 0,06 0,012 

SNCI/2 3407,31 109,48 6,80 53,10 1573,55 15,34 4,16 1,15 0,13 0,06 0,020 

SNSI/2 3350,47 102,53 7,19 42,84 1535,34 15,85 4,33 0,93 0,11 0,05 0,016 

Valores C7 340,10 -20,73 1,93 -2,19 136,33 2,06 0,25 -0,08 -0,01 0,01 0,014 

Significância ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
o 

CONTRASTE C8 = T1  versus T2 d/GA – Sem inoculação versus com inoculação d/ com adubação de N mineral 

CNSI 7403,93 204,23 17,41 98,36 3343,01 37,30 9,88 2,13 0,23 0,12 0,028 

CNCI 6791,81 178,35 14,42 89,15 3147,42 29,20 7,61 1,87 0,23 0,12 0,024 

Valores C8 612,12 25,88 2,98 9,21 195,59 8,10 2,27 0,26 0,004 -0,001 0,004 

Significância ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

CONTRASTE C9 = T3  versusT4 d/GA – Com inoculação versus sem inoculação d/ sem adubação de N mineral 

SNCI 6814,61 218,97 13,60 106,19 3147,09 30,68 8,32 2,30 0,26 0,12 0,040 

SNSI 6700,94 205,07 14,38 85,69 3070,68 31,70 8,67 1,86 0,21 0,10 0,032 

Valores C9 113,67 13,90 -0,78 20,51 76,42 -1,02 -0,34 0,44 0,05 0,02 0,007 

Significância ns ns ns ns ns ns ns ns
 

ns ns ns 
MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; Mg= magnésio; Fe= ferro; Zn= zinco; Mn= manganês; e Cu= cobre.  
FP= feijão-de-porco; GA= guandu-anão; MA= mucuna-anã; CJ=crotalária juncea; T1= tratamento CNSI (com nitrogênio, sem inoculante); T2= tratamento 
CNCI (com nitrogênio, com inoculante); T3= SNCI (sem nitrogênio, com inoculante); T4= SNSI (sem nitrogênio, sem inoculante); e d/= dentro de. 
ns, °, *, **= não significativo a 10% e significâncias a 10%, 5% e 1% de probabilidade pelo teste F.  
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APÊNDICE H 

Valores e significâncias dos contrastes C10, C11 e C12 entre tratamentos de aplicação de N e inoculação de bactérias dentro da 
espécie mucuna-anã 

Variávei
s 

MS N P K C Ca Mg Fe Zn Mn Cu 

CONTRASTE C10 = T1,T2 versus T3,T4 d/MA -  Tratamentos com N mineral versus tratamentos sem N mineral 

CNSI/2 2404,40 96,83 7,53 50,80 1028,62 26,72 4,52 1,51 0,10 0,19 0,022 

CNCI/2 1998,06 83,21 5,56 45,90 861,06 31,96 4,79 0,86 0,09 0,15 0,018 

SNCI/2 1522,04 65,54 4,70 34,60 655,75 35,58 5,59 0,63 0,07 0,12 0,013 

SNSI/2 1886,68 80,62 5,18 41,55 806,33 28,24 5,21 0,88 0,10 0,17 0,019 

Valores C10 993,73 33,89 3,21 20,56 427,59 -5,15 -1,49 0,86 0,02 0,04 0,008 

Significância ns 
o 

ns 
o 

ns ns ns ** ns ns ns 

CONTRASTE C11 = T1  versus T2 d/MA – Sem inoculação versus com inoculação d/ com adubação de N mineral 

CNSI 4808,79 193,67 15,06 101,61 2057,23 53,43 9,04 3,02 0,20 0,38 0,045 

CNCI 3996,12 166,43 11,12 91,80 1722,12 63,91 9,59 1,73 0,18 0,29 0,036 

Valores C11 812,67 27,24 3,93 9,81 335,11 -10,48 -0,55 1,29 0,02 0,08 0,009 

Significância ns ns 
o 

ns ns ns ns ** ns 
o 

ns 

CONTRASTE C12 = T3  versus T4 d/MA – Com inoculação versus sem inoculação d/ sem adubação de N mineral 

SNCI 3044,09 131,08 9,39 69,19 1311,50 71,16 11,18 1,27 0,14 0,24 0,025 

SNSI 3773,36 161,23 10,37 83,10 1612,67 56,48 10,42 1,77 0,20 0,35 0,039 

Valores C12 -729,27 -30,15 -0,98 -13,91 -301,17 14,69 0,76 -0,50 -0,07 -0,11 -0,013 

Significância ns ns ns ns ns ns ns ns
 

* * o 

MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; Mg= magnésio; Fe= ferro; Zn= zinco; Mn= manganês; e Cu= cobre. 
FP= feijão-de-porco; GA= guandu-anão; MA= mucuna-anã; CJ=crotalária juncea; T1= tratamento CNSI (com nitrogênio, sem inoculante); T2= tratamento 
CNCI (com nitrogênio, com inoculante); T3= SNCI (sem nitrogênio, com inoculante); T4= SNSI (sem nitrogênio, sem inoculante); e d/= dentro de. 
ns, °, *, **= não significativo a 10% e significâncias a 10%, 5% e 1% de probabilidade pelo teste F.  
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APÊNDICE I 

Valores e significâncias dos contrastes C13, C14 e C15 entre tratamentos de aplicação de N e inoculação de bactérias dentro 
da espécie crotalária (C. juncea) 

Variáveis MS N P K C Ca Mg Fe Zn Mn Cu 

CONTRASTE C13 = T1,T2 versus T3,T4 d/CJ -  Tratamentos com N mineral versus tratamentos sem N mineral 

CNSI/2 6909,14 102,12 15,56 94,48 3005,72 30,49 10,91 1,47 0,17 0,21 0,015 

CNCI/2 5523,47 89,17 12,29 76,23 2378,80 34,68 10,29 1,34 0,14 0,18 0,012 

SNCI/2 6705,33 109,48 14,04 86,16 2925,67 33,78 10,55 1,52 0,17 0,21 0,014 

SNSI/2 5837,97 102,53 10,65 77,77 2541,33 39,70 11,33 1,34 0,14 0,17 0,016 

Valores C13 -110,70 -20,73 3,15 6,78 -82,48 -8,31 -0,68 -0,05 -0,01 0,01 -0,003 

Significância ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

CONTRASTE C14 = T1  versus T2 d/CJ – Sem inoculação versus com inoculação d/ com adubação de N mineral 

CNSI 13818,27 204,23 31,12 188,95 6011,44 60,98 21,82 2,93 0,35 0,41 0,030 

CNCI 11046,93 178,35 24,58 152,47 4757,60 69,36 20,58 2,67 0,27 0,35 0,025 

Valores C14 2771,34 25,88 6,54 36,48 1253,84 -8,37 1,23 0,26 0,08 0,06 0,005 

Significância * ns ** * ** ns ns ns * ns ns 

CONTRASTE C15 = T3  versusT4 d/CJ – Com inoculação versus sem inoculação d/ sem adubação de N mineral 

SNCI 13410,66 218,97 28,09 172,31 5851,35 67,56 21,09 3,04 0,34 0,42 0,029 

SNSI 11675,94 205,07 21,30 155,53 5082,65 79,39 22,67 2,67 0,29 0,34 0,031 

Valores C15 1734,73 13,90 6,78 16,78 768,70 -11,83 -1,57 0,36 0,05 0,08 -0,003 

Significância ns ns ** ns o 
ns ns ns

 o o 
ns 

MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; Mg= magnésio; Fe= ferro; Zn= zinco; Mn= manganês; e Cu= cobre. 
FP= feijão-de-porco; GA=guandu-anão; MA= mucuna-anã; CJ=crotalária juncea; T1=-tratamento CNSI (com nitrogênio, sem inoculante); T2= tratamento 
CNCI (com nitrogênio, com inoculante); T3= SNCI (sem nitrogênio, com inoculante); T4= SNSI (sem nitrogênio, sem inoculante); e d/= dentro de. 
ns, °, *, **= não significativo a 10% e significâncias a 10%, 5% e 1% de probabilidade pelo teste F.  
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APÊNDICE J 

Análise de variância: A – da matéria seca (MS) e dos nutrientes N, P, K, C; e B – do Ca, Mg e relações C/N e C/P, dos resíduos 
remanescentes da decomposição em campo, da parte aérea de quatro espécies de leguminosas utilizadas como adubação verde, 
analisados nos tempos 0, 30, 60, 90 e 120 dias 

A 

Fontes de Variação GL 
 

Quadrados médios 

 

MS 
   

P 
 

K 
 

C 

Blocos  2 

 
0,13 ns 

 
0,00011 Ns 

 
0,00003150 ° 

 
0,0000006 ns 

 
0,10 ns 

Leg. 3 

 
90,17 ** 

 
0,01710 ** 

 
0,00006020 ** 

 
0,0001890 ** 

 
11,77 ** 

Tempo 4 

 
53,14 ** 

 
0,06030 ** 

 
0,00213000 ** 

 
0,0125000 ** 

 
10,43 ** 

Leg. x Tempo 12 

 
0,96 ** 

 
0,00184 ** 

 
0,00008280 ** 

 
0,0000860 ** 

 
0,27 ** 

Resíduo 38 

 
0,20   

 
0,00044   

 
0,00000994   

 
0,0000146   

 
0,05   

CV (%)   8,37 
 

17,39 
 

22,47 
 

19,00 
 

11,47 
 

B 

Fontes de Variação GL 
  Quadrados médios 

 

Ca 
 

Mg 
 

C/N 
  

C/P 

Blocos  2 

 

0,00000 ns 
 

0,00000035 ns 
 

5,86 ns 
 

16991,01 ns 

Leg. 3 

 

0,00420 ** 
 

0,00000610 ** 
 

1722,11 ** 
 

3905304,56 ** 

Tempo 4 

 

0,00120 ** 
 

0,00008600 ** 
 

300,27 ** 
 

2093225,24 ** 

Leg. x Tempo 12 

 

0,00013 ** 
 

0,00000130 ns 
 

175,00 ** 
 

667198,54 ** 

Resíduo 38 

 

0,00002   
 

0,00000098   
 

23,53   
 

106648,53   

CV (%)   16,26 
 

21,26 
 

22,47 
 

43,34 

 
GL= grau de liberdade; MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; Mg= magnésio;  
C/N= relação entre carbono e nitrogênio; C/P= relação entre carbono e fósforo; CV=coeficiente de variação; FP= feijão de porco; GA= guandu-anão; 
MA= mucuna-anã; e CJ= crotalária (C. juncea).   
ns;  °, *, **= não significativo a 10% e significativo  a 10%, 5% e 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
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APÊNDICE K 

Determinação da significância pelo teste t a 1%, 5% e 10% de probabilidade para os coeficientes de decomposição k (dia-1) de 
quatro leguminosas de adubação verde, inoculadas com bactérias diazotróficas e não adubadas com N mineral                      
 

 
1FP GA MA CJ 

Média k 
Erro da 
Média 

CV (%) t(calc)
3 t(tab)

4 signif.5 
Variáveis2 Constantes de decomposição k (g g-1 dia-1) 

MS 0,0114 0,0070 0,0098 0,0053 0,0084 0,004188 32,72 2,000 2,353 ns 

N 0,0122 0,0093 0,0097 0,0040 0,0088 0,001724 39,18 5,105 3,182 * 

P 0,0201 0,0227 0,0215 0,0238 0,0220 0,000795 7,22 27,699 5,541 ** 

K 0,0273 0,0196 0,0225 0,0190 0,0221 0,001894 17,14 11,667 5,541 ** 

Ca 0,0071 0,0057 0,0058 0,0060 0,0062 0,000323 10,50 19,055 5,541 ** 

Mg 0,0111 0,0082 0,0100 0,0084 0,0094 0,000688 14,61 13,690 5,541 ** 
1
FP= feijão-de-porco; GA= guandu-anão; MA= mucuna-anã; CJ= crotalária (C. juncea);  e CV% = Coeficiente de Variação.   

2
MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; e   Mg= magnésio.     

3
t(calc)=Média k / Erro da média.        

4
t(tab) para 3 graus de liberdade; e = 0,01 / 0,05 / 0,10.    

5
 ns, *, **= não significativo a 10%; significâncias a 5% e 1% de probabilidade pelo teste t, respectivamente.       
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APÊNDICE L 

Valores percentuais dos resíduos remanescentes de quatro leguminosas de adubação verde acondicionados em sacolas, 
coletados aos 120 dias de decomposição em campo e as relações C/N e C/P inicial (T0) e final (T120) para os resíduos 

 

Espécies 

MS N P K C Ca Mg 
 

C/N C/P 

_______________________________________ % ___________________________________________ 

 

inicial final inicial final 

FP 25,67 22,56 12,81 3,04 27,13 41,87 25,17 
 

14,24 17,09 314,75 628,82 

GA 43,44 30,72 7,81 7,57 37,54 50,57 35,38 
 

18,20 24,05 312,68 1519,45 

MA 27,95 26,57 8,88 5,13 26,95 53,40 28,71 
 

11,55 11,70 195,64 602,44 

CJ 53,34 41,99 5,91 6,40 46,83 32,16 27,99   24,83 28,83 236,49 1981,75 

FP= feijão-de-porco; GA= guandu-anão; MA= mucuna-anã; e CJ= crotalária (C. juncea). 
MS= matéria seca; N= nitrogênio; P= fósforo; K= potássio; C= carbono; Ca= cálcio; Mg= magnésio; C/N= relação entre carbono e 
nitrogênio; e C/P= relação entre carbono e fósforo. 
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APÊNDICE M 

 Fotos do experimento de decomposição e liberação de nutrientes 

 
 

Figura 1 –  Tela tecida em nylon preto, identificada comercialmente como 
sombrite 80% (de sombra), com malha de aproximadamente 1,5 
mm x 1,5 mm, usada na confecção das sacolas de decomposição 
individual (litterbags). 

 

 
 
Figura 2 – Sacolas em parcelas de mucuna-anã: A – Localização das estacas 

na parcela, sendo cada estaca correspondente a uma época de 
avaliação em campo (30, 60, 90 e 120 dias); e B – Destaque 
mostrando a sacola presa com arame à estaca para evitar ser 
carregada por animais silvestres. 


