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RESUMO 

 
Dissertação de Mestrado 
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DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE NITROGÊNIO, 

FÓSFORO E POTÁSSIO EM UM ARGISSOLO SUBMETIDO À 
APLICAÇÃO DE FONTES DE NUTRIENTES  

 
Autor: Jackson Berticelli Cerini 

Orientador: Carlos Alberto Ceretta 

Data: Santa Maria, 29 de fevereiro de 2012. 

A suinocultura e a bovinocultura são atividades de grande importância econômica e social na 
região sul do Brasil, mas geram grande volume de dejetos, que quando aplicados ao solo 
podem ser mineralizados e parte dos nutrientes liberados podem ser absorvidos pelas plantas 
ou transferidos por escoamento superficial ou percolação. O objetivo do presente trabalho foi 
avaliar a taxa de mineralização, a disponibilidade e a transferência de nitrogênio (N), fósforo 
(P) e potássio (K) pela solução escoada na superfície do solo e percolada no perfil do solo, em 
um Argissolo Vermelho submetido à aplicação de fontes minerais e orgânicas de nutrientes. 
Foram conduzidos dois experimentos na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 
Santa Maria (RS). No experimento 1, para avaliação da disponibilidade de nutrientes no solo, 
amostras de um Argissolo Vermelho foram coletadas em outubro de 2010, preparadas e 
aplicados os seguintes tratamentos: solo; solo + dejetos líquidos de suínos; solo + cama 
sobreposta de suínos; solo + dejetos líquidos de bovinos e solo + adubação mineral. As 
amostras foram incubadas por 0, 20, 35, 58, 73 e 123 dias, coletadas e submetidas à análise de 
N-mineral (N-NH4

+ e N-NO3
-), de P extraído pela Resina Trocadora de Ânions (RTA) e de K 

pela Resina Trocadora de Cátions (RTC). No experimento 2, para a avaliação das 
transferências de nutrientes foi instalado em 2004 na área experimental do Departamento de 
Solos da UFSM os tratamentos: testemunha, dejetos líquidos de suínos, cama sobreposta de 
suínos, dejetos líquidos de bovinos e adubação mineral. Cada fonte de nutriente foi aplicada 
para fornecer a demanda de N do milho e da aveia preta. Entre os meses de maio de 2010 a 
fevereiro de 2011 foram coletadas amostras da solução escoada na superfície do solo e 
percolada no perfil e, em seguida foi quantificado o volume e, logo depois foi analisado os 
teores de N mineral (N-NH4

+ e N-NO3
-), P e K na solução. A maior taxa de mineralização de 

N aconteceu no solo submetido à aplicação de dejetos líquidos de suínos e a maior 
disponibilidade de P e K foi observada com a aplicação de cama sobreposta de suínos. As 
maiores transferências de N, P e K ocorreram no solo submetido à aplicação de cama 
sobreposta de suínos. 
 

Palavras-chave: Dejetos líquidos de suínos, dejetos líquidos de bovinos, adubação mineral, 
percolação, escoamento, contaminação ambiental. 
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ABSTRACT 
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AVAILABILITY AND TRANSFER OF NITROGEN, PHOSPHORUS 
AND POTASSIUM IN SANDY TYPIC HAPLUDALF SOIL SUBMITTED 

TO THE APPLICATION OF SOURCES OF NUTRIENTS 
 

Author: Jackson Berticelli Cerini 

Advisor: Carlos Alberto Ceretta 

Date: Santa Maria, 29-02-2012 

The swine and cattle activities are of great economic and social importance in Brazil in the 
southern region, but generate of large volumes of waste, that when applied to the soil can be 
mineralized and part of the nutrients released can be absorbed by plants or transferred by 
runoff or percolation. The aimed of this study was to evaluate the rate of mineralization, 
availability and transferences of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) for the 
solution runoff and percolation in the profile in a Sandy Typic Hapludalf under application of 
nutrient sources. Two experiments were carried out at the Federal University of Santa Maria 
(UFSM), in Santa Maria (RS). For the experiment 1, soil samples of a Sandy Typic Hapludalf 
were collected in October 2010, prepared and carried the following treatments: soil, soil + pig 
slurry, soil + deep-litter; soil + cattle slurry and soil + mineral fertilizer. These soils were 
incubated during 0, 20, 35, 58, 73 and 123 days and then, samples were collected and 
submitted to analysis of mineral-N (N-NH4

+ e N-NO3
-), P extracted by exchanged anion resin 

and K by exchanged cation resin. The experiment 2 was installed in 2004, at the experimental 
area of the Department of Soils of UFSM. The treatments were: control, pig slurry, deep-
litter, cattle slurry and mineral fertilizer. Each source of manure has been applied to provide 
the N demand of corn (Zea mays L.) and oat (Avena strigosa Schreb.). From May 2010 to 
February 2011, samples of runoff and percolated in the profile solution were collected; the 
volume was measured and the content mineral- N (N-NH4

+ e N-NO3
-), P e K in the solution 

was analyzed. The highest rate of N mineralization occurred in soil under the application of 
pig slurry and increased availability of P and K was observed with the application of litter of 
pigs. The greatest transfer of N, P and K occurred in the soil under the application of deep-
litter 
 
Keywords: Pig slurry, cattle slurry, mineral fertilizer, percolation, run off, environmental 
contamination. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 
A suinocultura e a bovinocultura são atividades de importância econômica e social 

para o Brasil, em especial para a Região Sul, onde essas atividades tem se destacado como 

uma alternativa de incremento de renda nas propriedades familiares. A suinocultura na região 

sul possui um rebanho de aproximadamente, 17,4 milhões de cabeça, representando um 

percentual de 54% do rebanho nacional no ano de 2006 (IBGE, 2006). Já a bovinocultura 

leiteira possui um rebanho nacional de, aproximadamente, 22,44 milhões de cabeças, sendo a 

Região Sul responsável por 32% da produção de leite no país em 2009 (EMBRAPA, 2009). 

Pelo fato da suinocultura ser uma atividade que emprega elevado nível tecnológico, os 

animais permanecem, na maioria das situações, em regime de total confinamento até o abate, 

o que resulta em grande acúmulo de dejetos nas unidades de criação. Fato semelhante também 

ocorre na bovinocultura leiteira, onde os animais permanecem durante varias horas do dia em 

ambiente confinado, acumulando grande volume de dejetos.  

Uma das principais práticas adotada pelos produtores é a utilização dos dejetos como 

fonte orgânica de nutrientes em áreas agrícolas com culturas de grãos e/ou pastagens, 

diminuindo os gastos com fertilizantes industriais e sendo uma alternativa para o descarte. 

Isso permite a reciclagem dos nutrientes na própria unidade de produção, o que é altamente 

desejável. Porém, os dejetos gerados por estas atividades, são manejados e armazenados, 

principalmente, na forma líquida, devido a forma de higienização das baias, a qual é realizada 

principalmente utilizando água, com isso é gerado um grande volume de resíduo, o que 

dificulta e torna mais onerosa sua aplicação, principalmente, em áreas mais distantes de onde 

são gerados. Somado a isso, o fato dessas atividades estarem inseridas principalmente em 

pequenas propriedades faz com que sejam realizadas sucessivas aplicações na mesma área 

potencializando a contaminação dos recursos hídricos (BASSO et al., 2005; CERETTA et al., 

2005).  

Nos últimos anos tem sido difundida a técnica da cama sobreposta de suínos, onde os 

suínos podem permanecer durante todas as fases do processo criatório sobre uma camada de 

material orgânico, normalmente de maravalha ou palhada de culturas, que tem por objetivo, 

dentre outros, gerar um dejeto solido o que facilita seu manuseio e aplicação no solo (COSTA 

et al., 2006). Porém, se conhece pouco sobre esse resíduo quanto ao seu potencial poluidor e 

fertilizante (ARNS, 2004). 
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Nutrientes como o nitrogênio (N), fósforo (P) e o potássio (K), normalmente estão 

presentes em grandes quantidades e em diferentes concentrações nos dejetos líquidos e 

sólidos de suínos e dejetos líquidos de bovinos. Em média 80% do N, 78% do P e 95% do K 

presentes nas dietas estão presentes no dejeto fresco dos animais, dependendo da espécie 

animal e do tipo de dieta (KIRCHMANN, 1994). Isso reforça a importância do uso de fontes 

orgânicas como fonte de nutrientes para que a maior parte destes elementos não aproveitados 

pelos animais possam ser aproveitado dentro da própria unidade de produção, já que os 

mesmos, na maioria das vezes, em condições naturais do solo, não estão em quantidades 

suficientes para atender a demanda das culturas (LOPES e GUILHERME, 2007). 

A quantidade de dejeto aplicada ao solo é estabelecida pela percentagem de matéria 

seca, concentração de nutrientes, como o N, e pelo índice de eficiência, que se refere à 

quantidade total dos nutrientes contidos nos dejetos que potencialmente são transformados da 

forma orgânica para a mineral, após sua aplicação no solo (CQFS-RS/SC, 2004). Porém, 

normalmente, ao contrário dos fertilizantes minerais, que podem ser formulados para 

condições especificas de cada tipo de solo e cultura, os dejetos apresentam simultaneamente, 

nutrientes em quantidades desproporcionais em relação à capacidade de extração das plantas 

(CQFS - RS/SC, 2004). Além disso, os adubos apresentam comportamentos distintos quanto à 

solubilização de seus constituintes, o que diretamente influencia o processo de transporte de 

nutrientes do solo para o sistema aquático. Fertilizantes minerais possuem elevada 

solubilidade em água, o que segundo McDowell e Sharpley (2001) favorece as transferências 

de nutrientes solúveis em curto prazo, enquanto fertilizantes orgânicos, por dependerem da 

mineralização da fração orgânica, logo disponibilizando os nutrientes de forma gradual, 

tornam-se uma fonte de nutrientes a longo prazo (BERENGUER et al., 2008; TAKALSON e 

LEYTEM, 2009).  

As fontes de dejetos de animais quando aplicadas na superfície do solo em sistema de 

semeadura direta, apresentam pequena área de contato com o solo, o que pode retardar a 

atividade da biomassa microbiana e, por conseqüência, a sua decomposição e liberação de 

nutrientes (ALMEIDA, 2000; GIACOMINI, et al., 2009).  

Como parte dos nutrientes presentes nos dejetos está na forma orgânica e em distinta 

proporção entre os diferentes dejetos, a taxa de mineralização dos nutrientes é uma ferramenta 

importante para que se possam fazer inferências sobre a real disponibilidade de nutrientes, 

bem como a predisposição a transferências dos nutrientes para os sistemas aquáticos 

(CORDOVIL et al., 2007). 
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A quantidade de nutrientes como N, P e K derivados de dejetos líquidos de suínos 

transferidos por escoamento superficial no solo, bem como por percolação no perfil do solo 

tem sido tema de estudo no grupo de trabalho desde o ano de 2000 (BASSO et al., 2005; 

CERETTA et al., 2005; CERETTA et al., 2010), além de muitos trabalhos no Mundo 

trabalhando com as mais diversas fontes de dejetos animais (ANDRASKI et al., 2003; 

DAVEREDE et al., 2004; ARONSSON et al., 2007; KAYSER et al., 2007; KLEINMAN et 

al., 2009; ASKEGAARD et al., 2011; BRENNAN et al., 2011; KANG et al., 2011; LONG et 

al., 2012), bem como no Brasil (PIOVESAN et al., 2009; BERTOL et al., 2010). Porém, são 

poucos os trabalhos que buscam comparar diferentes fontes de adubos orgânicos 

paralelamente e contrastando essas com a adubação mineral tradicional. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a taxa de mineralização de N e a 

disponibilidade de P e K, bem como suas transferências por escoamento superficial e 

percolação no perfil de um Argissolo Vermelho submetido à aplicação de fontes orgânicas e 

mineral de nutrientes. 
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2. ARTIGO I – MINERALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE 

NITROGÊNIO EM UM ARGISSOLO SUBMETIDO À APLICAÇÃO DE 

FONTES DE NUTRIENTES (1) 

 

2.1. RESUMO 

 

A mineralização de dejetos e fertilizantes minerais determina a disponibilidade de 

formas de nitrogênio (N) no solo que podem ser absorvidas pelas plantas, mas também 

transferidas pela solução. Com isso o trabalho objetivou avaliar a taxa de mineralização e a 

transferência de formas de N pela solução escoada e percolada, em um solo submetido à 

aplicação de fontes de nutrientes. Foram conduzidos dois experimentos. No primeiro, 

amostras de um Argissolo Vermelho foram coletadas em outubro de 2010, preparadas e os 

tratamentos foram: solo; solo + dejetos líquidos de suínos; solo + cama sobreposta de suínos; 

solo + dejetos líquidos de bovinos e solo + adubação mineral. As amostras foram incubadas 

por 0, 20, 35, 58, 73 e 123 dias, coletadas e submetidas à análise de N-NH4
+ e N-NO3

-. O 

segundo experimento foi instalado em 2004 na área experimental do Departamento de Solos 

da UFSM. Os tratamentos foram: testemunha, dejetos líquidos de suínos, cama sobreposta de 

suínos, dejetos líquidos de bovinos e adubação mineral, para atender a demanda de N do 

milho e da aveia. Entre os meses de maio de 2010 a fevereiro de 2011 foram coletadas 

amostras da solução escoada e percolada, quantificado o volume e analisado o teor de N 

mineral. A maior taxa de mineralização de N aconteceu no solo submetido à aplicação de 

dejetos líquidos de suínos. A maior transferência de N mineral, por escoamento superficial e 

percolação foi na forma de N-NO3
-, no solo submetido à aplicação de cama sobreposta de 

suínos no milho. 

 

Palavras-chave: Dejetos líquidos de suínos, cama sobreposta de suínos, dejetos líquidos de 

bovinos, disponibilidade de N, perdas de N. 

 

 

 

 

 
                                                 
(1) Artigo elaborado de acordo com as normas da Revista Ciência Rural. 
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2.2. ABSTRACT 

 

Nitrogen mineralization and transferences in Sandy Typic Hapludalf soil under sources 

of nutrients 

The mineralization of manure and mineral fertilizers determine the availability of 

forms of nitrogen (N) in soil that can be absorbed by plants but too transferred by the solution. 

The study aimed to evaluate the rate of mineralization of N and transferences forms through 

runoff and percolation in the profile in a soil under application of nutrient sources. Two 

experiments were carried out. At the first one, soil samples of a Sandy Typic Hapludalf were 

collected in October 2010 and prepared and the treatments were: soil; soil + pig slurry; soil + 

deep-litter; soil + cattle slurry and soil + mineral fertilizer. The soils were incubated for 0, 20, 

35, 58, 73 and 123 days and after these times, subsamples were collected to analyze NH4
+-N 

and NO3
--N contents. The second experiment was installed in 2004, at the experimental area 

of the Department of Soil Science of UFSM. The treatments were: control, pig slurry, deep-

litter, cattle slurry and mineral fertilizer, to supply the N demand of corn and oats plants. 

From May 2010 to February 2011, samples of runoff and percolated solution were collected. 

Its volume was measured and the content of mineral nitrogen was analyzed. The highest rate 

of N mineralization occurred in the soil under applications of pig slurry. The largest 

transference of N mineral, by runoff and percolation was in the form NO3
--N under 

application of deep-litter on corn plots. 

 

Key words: pig slurry, deep-litter, cattle slurry, organic fertilization, nitrogen availability , 

losses of nitrogen. 

 

2.3. INTRODUÇÃO 

 

 Na região Sul do Brasil, a maioria dos suínos são criados em sistema de produção 

confinado, onde a água é usada para a limpeza das baias e, por isso são gerados os dejetos 

líquidos. Por outro lado, tem se difundido a técnica da cama sobreposta de suínos, onde os 

suínos são criados em baias com uma camada de material orgânico, normalmente de 

maravalha ou palhada de culturas, que tem por objetivo, dentre outros, diminuir a diluição do 

dejeto e aprisioná-lo em uma matriz sólida de mais fácil manuseio e aplicação no solo 

(COSTA et al., 2006). Mas também, os dejetos líquidos têm sido gerados em criações de 
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bovinos destinados a produção de leite e criados em sistema de confinamento parcial, onde a 

água pode ser usada para a limpeza das instalações. 

Os dejetos de suínos líquidos, sólidos e também os dejetos líquidos de bovinos podem 

ser aplicados em solos como fonte de nutrientes às plantas. A quantidade aplicada deve ser 

estabelecida pela sua percentagem de matéria seca, concentração de nutrientes, entre eles, o 

nitrogênio (N), e pelo índice de eficiência, que se refere à quantidade total dos nutrientes 

contidos nos dejetos que podem ser transformados da forma orgânica para a mineral, após sua 

aplicação no solo (CQFS-RS/SC, 2004). Normalmente, 60% do N contido nos dejetos 

líquidos de animais são encontrados na forma de amônio (N-NH4
+), que pode ser rapidamente 

transformado para nitrato (N-NO3
-) no solo (DIEZ et al., 2001; AITA et al 2007; PAYET et 

al., 2009). No entanto, o N remanescente nos dejetos na forma orgânica pode ser mineralizado 

gradativamente ao longo do tempo, dependendo da área de contato do dejeto com o solo, das 

condições climáticas e de solo, como a temperatura, a umidade, o oxigênio, os valores de pH 

e disponibilidade de nutrientes; mas, especialmente, da sua qualidade química e bioquímica, 

definida, pelo teor de lignina e relação C/N (SØRENSEN et al., 2002; CELA et al., 2011), 

que normalmente é distinta entre os tipos de dejetos. 

A mineralização de N de fontes de nutrientes tem sido estimada usando o método da 

incubação (STANFORD & SMITH, 1972; CAMARGO et al., 1997). Os resultados gerados 

permitem inferir, para as mais diferentes fontes de nutrientes, orgânicas e/ou minerais, a real 

disponibilidade das formas de N, especialmente, o N-NH4
+ e o N-NO3

-, para as culturas 

(CORDOVIL et al., 2007), como as anuais, entre elas o milho. Mas também, possibilita 

conhecer, especialmente quando as quantidades de N mineralizadas são superiores a demanda 

do nutriente pela cultura, o potencial de transferência do N pela solução escoada na superfície 

ou percolada no perfil do solo (CERETTA et al., 2010).  

A real quantidade de formas de N derivadas de dejetos de animais transferidas por 

escoamento ou percolação tem sido tema de alguns estudos no Mundo (DAVEDE et al., 2004; 

KLEINMAN et al., 2009; ASKEGAARD et al., 2011; LONG et al., 2012), mas também na 

região Sul do Brasil (BASSO et al., 2005; CERETTA et al., 2005; CERETTA et al., 2010). 

Porém, as quantidades de N transferidas são dependentes do tipo de solo, do sistema de 

cultivo, mas especialmente, da precipitação, que é variável ao longo das estações do ano e, 

por consequência, influencia no volume de solução escoada ou percolada (HART et al., 2004; 

CERETTA et al., 2010). Com base nas quantidades e nas formas de N transferidas por 

escoamento é possível inferir sobre o real potencial de contaminação de espelhos de águas 
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superficiais adjacentes as áreas submetidas às aplicações de fontes orgânicas de nutrientes 

(CERETTA et al., 2005). As formas e as quantidades de N na solução percolada, 

especialmente em solos com textura arenosa, também podem contaminar águas 

subsuperficias, tornando-as impróprias para o consumo humano (BASSO et al., 2005). 

O trabalho objetivou avaliar a taxa de mineralização e a transferência de formas de N 

pela solução escoada na superfície do solo e percolada no perfil do solo, em um solo 

submetido à aplicação de fontes mineral e orgânicas de nutrientes. 

 

2.4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi composto por dois experimentos. Para o experimento 1, em outubro de 

2010, foram coletadas, na camada de 0-10 cm, amostras de um solo Argissolo Vermelho 

Distrófico arênico (EMBRAPA, 2006), na área experimental do Departamento de Solos da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria, região da Depressão Central 

do Rio Grande do Sul (RS), ), localizada a 29° 45’ Latitude Sul, Longitude 53° 42’ W GrW e 

altitude de 95 m e com condução em sistema de pousio desde o ano de 2004. O clima da 

região é subtropical úmido, tipo Cfa 2 (KOTTEK et al., 2006), com temperatura média anual 

de 19,2 ºC e precipitação média de 1561 mm. O solo possui os seguintes atributos: 58 g kg-1 

de argila; 94 g kg-1 de silte; 848 g kg-1 de areia; 19 g kg-1 de matéria orgânica; pH em água de 

4,9; Índice SMP de 6,1; 20,3 mg kg-1 de P e 60 mg kg-1 de K (extrator de Mehlich 1); 7,3 mg 

kg-1 de N-NH4
+; 7,5 mg kg-1 de N-NO3

-; 814,4 mg kg-1 de N-total; 0,03 cmolc dm-3 de Al3+; 

0,8 cmolc dm-3 de Ca2+ e 0,3 cmolc dm-3 de Mg2+ (extrator de KCl 1 mol L-1); 3,7 cmolc kg-1 

de H + Al3+; 1,3 cmolc kg-1 de CTC efetiva; 5,0 cmolc kg-1 de CTC a pH 7,0; saturação por 

Al3+ de 2,0% e saturação por bases de 25,4%. 

Após a coleta, o solo foi passado em peneira com malha de 4 mm e sua umidade foi 

corrigida para 80% da capacidade de campo (13,8% de umidade). Logo depois foi adicionado 

133,4 g de solo em recipientes de acrílico com capacidade de 110 mL, que representam às 

unidades experimentais. Em seguida, o solo em cada recipiente foi submetido a duas 

compactações (para melhorar a uniformização da densidade) e, com isso, o volume final 

ocupado em cada recipiente foi de 100 mL. Assim, se obteve a mesma densidade do solo 

encontrada no campo (1,2 g cm-3). Logo depois, foram implantados os tratamentos: T1- solo; 

T2- solo + dejetos líquidos de suínos; T3- solo + cama sobreposta de suínos; T4- solo + 

dejetos líquidos de bovinos; T5- solo + adubação mineral (uréia + superfosfato triplo + cloreto 
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de potássio). Todas as fontes de fertilizantes foram aplicadas na superfície do solo. A 

quantidade de cada fonte de fertilizante foi definida para fornecer 90 kg de N ha-1 para a 

cultura do milho (CQFS-RS/SC, 2004), sendo adicionado 5,88 g de dejetos líquidos de 

suínos; 1,17 g de cama sobreposta de suínos e 5,17 g de dejetos líquidos de bovinos (Tabela 

1), em cada unidade experimental. Em seguida, os quatro recipientes de acrílico de cada 

tratamento foram adicionados em frascos de 1500 mL, para evitar a perda excessiva de 

umidade, que foram armazenados em câmara de incubação, com temperatura constante de 

25±1ºC. O delineamento experimental usado foi inteiramente casualizado com quatro 

repetições. A cada 3 dias os recipientes contendo as unidades experimentais foram abertos 

durante 15 minutos em local arejado, para evitar a saturação de gases no interior dos 

recipientes. A umidade foi monitorada diariamente e quando necessário foi adicionado água 

destilada para manter a capacidade de campo até 80%. 

 

Tabela 1. Características dos dejetos utilizados no experimento 1 e aplicados no solo do 
experimento 2. 

Fonte de 
nutriente 

pH  MS N-NH4
+ N-NO3

- N-total  P-total K-total C C/N 

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

----------------Usado no experimento 1 e aplicado na cultura do milho no experimento 2---------------- 

DLS(1) 7,84 0,91 0,057 0,014 0,25 0,10 0,13 1,98 7,92 

CSS(2) 7,81 56,31 0,003 0,028 0,83 0,39 1,47 27,38 33,2 

DLB(3) 7,33 5,97 0,052 0,005 0,18 0,04 0,16 2,90 16,11 

--------------------Aplicado na cultura da aveia preta no ano 2010, experimento 2--------------------- 

DLS 8,04 4,62 0,133 0,008 0,36 0,13 0,03 4,14 11,50 

CSS 7,15 66,22 0,015 0,094 1,00 0,49 0,54 35,67 35,67 

DLB 7,92 3,66 0,066 0,005 0,20 0,03 0,04 1,84 9,2 
(1) Dejetos líquidos de suínos. (2) Cama sobreposta de suínos. (3) Dejetos líquidos de bovinos. 
 

As coletas de solos foram determinadas pelo número de dias em que ocorrem os 

períodos de semeadura e estádios fenológicos: V3 (definição do potencial produtivo), V7 - V8 

(definição do número de fileiras), V10 (definição do tamanho da espiga), R1 (definição da 

densidade de grãos) e maturação fisiológica da cultura do milho (Zea mays). Em função disso, 

os solos foram retirados dos frascos aos 0, 20, 35, 58, 73 e 123 dias após o início da 

incubação, homogeneizados e separados em duas porções. Logo após, uma porção dos solos 

foi submetida à análise de N-NH4
+ e N-NO3

- e na outra porção foi determinada a umidade do 
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solo (TEDESCO et al., 1995). Por isso, os valores de N-NH4
+ e N-NO3

- obtidos foram 

expressos em mg de N kg-1 de solo seco. 

O experimento 2 foi realizado a campo e na mesma área experimental onde foi 

coletado o solo para a execução do experimento 1. Sua implantação foi em 2004 e vem sendo 

conduzido em sistema de plantio direto com a sucessão de culturas aveia preta (Avena 

strigosa Schreb.)/milho, sendo anualmente aplicado dejetos líquidos de suínos e de bovinos, 

cama sobreposta de suínos e adubação mineral (uréia + superfosfato triplo + cloreto de 

potássio). As fontes de nutrientes sempre foram aplicadas antecedendo a cultura de verão, mas 

a partir do inverno do ano de 2010 foram realizadas duas aplicações anuais com o propósito 

de melhor simular as aplicações realizadas pelos produtores, antecedendo a semeadura da 

cultura de inverno, a aveia preta, e de verão, o milho. A dose aplicada de cada fonte orgânica 

foi baseada no teor de N total, sendo adicionado 30 kg de N ha-1 na aveia preta (expectativa de 

produção de matéria seca de 2000 kg ha-1) e 105 kg de N ha-1 no milho (expectativa de 

produção de grãos de 5000 kg ha-1), respectivamente, no período avaliado. Desta forma do 

inicio do experimento até o ano agrícola de 2010/2011 foi aplicado um total de 843,8; 1312,8; 

1312,8; 675,0 kg de N ha-1, no tratamento com a aplicação de dejetos líquidos de suínos, cama 

sobreposta de suínos, dejetos líquidos de bovinos e adubação mineral, respectivamente 

(CQFS-RS/SC, 2004). O delineamento experimental usado foi blocos ao acaso com quatro 

repetições, sendo que cada parcela possuía 5 x 5 m, totalizando uma área útil de 25 m2. 

Em junho de 2008, foram instalados coletores para avaliar a solução escoada e 

percolada, como descrito detalhadamente em BASSO et al. (2005) e CERETTA et al. (2005). 

A declividade do experimento é de 1 % e os lisímetros foram instalados à 70 cm de 

profundidade no solo (topo do horizonte Bt). A coleta da solução escoada e percolada foi 

realizada no período de 28/05/2010 a 24/02/2011. Após cada evento (chuva + escoamento 

e/ou percolação) a solução foi coletada, mensurada e uma alíquota foi reservada. Em seguida, 

foi analisada as concentrações de N mineral (N-NH4
+ + N-NO3

-) (TEDESCO el al., 1995). 

Os resultados de N-NH4
+ e N-NO3

- obtidos no experimento 1 e o somatório das 

transferências de N-NH4
+ e N-NO3

- do experimento 2 foram submetidos à análise de variância 

e quando significativo, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, com probabilidade 

de 5% de erro. Nos resultados do teor de N-NH4
+ e N-NO3

- do experimento 2 obtidos em cada 

época de avaliação foi calculado o desvio padrão das médias. 
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2.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No experimento 1, no tempo zero, que é equivalente a época de semeadura do milho, 

os maiores teores de N-NH4
+ foram encontrados no tratamento T2- solo + dejetos líquidos de 

suínos (44,7 mg kg-1), seguido do tratamento T4- solo + dejetos líquidos de bovinos, que 

apresentou um teor de amônio menor (23,5 mg kg-1), mas superior aos teores encontrados nos 

tratamentos T5- solo + adubação mineral, T3- solo + cama sobreposta de suíno e T1- solo 

(Figura 1a). Os maiores teores de N-NH4
+ no solo dos tratamentos T2 e T4 podem ser 

atribuídos a maior concentração desta forma de N no próprio dejeto (Tabela 1), o que também 

concorda com os dados obtidos por AITA et al. (2007), trabalhando com a aplicação de 

dejetos líquidos de suínos em um Argissolo Vermelho.  

Aos 20 dias após o início da incubação, que é equivalente ao estádio fenológico V3- 

definição do potencial produtivo do milho, os teores de N-NH4
+ nos tratamentos T2 e T4 

foram menores que os observados no tempo zero, por causa provavelmente da rápida 

nitrificação do N-NH4
+ para N-NO2

- e, logo depois, para N-NO3
- (DIEZ et al., 2001; AITA et 

al 2007; PAYET et al., 2009). Nas demais épocas de avaliação, 35, 58, 73 e 123 dias após o 

início da incubação, que são correspondentes ao estádio fenológico V7 - V8 - definição do 

número de fileiras, V10- definição do tamanho da espiga, R1- definição da densidade de grãos 

e maturação fenológica, respectivamente, o teor de N-NH4
+ nos tratamentos T2 e T4 foram 

similares aos encontrados nos tratamentos T1 e T3. No entanto, no tratamento T5 a partir de 

20 até 58 dias após o início da incubação foram encontrados os maiores teores de N-NH4
+ no 

solo. Isso aconteceu por causa da rápida hidrólise da uréia, após a sua aplicação no solo 

(CANTARELLA et al., 2007). 

O maior teor de N-NO3
- no tempo zero, equivalente a semeadura do milho foi 

encontrado no solo do tratamento T3 (Figura 1b), comparativamente aos encontrados nos 

tratamentos T2, T4 e T5, que foram iguais entre si. Isso pode ser atribuído, provavelmente, ao 

fato que a maior parte do N contido na cama sobreposta de suínos, que foi adicionada ao solo, 

esta na forma de N-NO3
- (Tabela 1). Já aos 20 dias após o início da incubação (V3- definição 

do potencial produtivo do milho), observou-se um aumento do teor de N-NO3
- nos solos dos 

tratamentos T2, T4 e T5 (Figura 1b), por causa da diminuição líquida do N-NH4
+ 

(GIACOMINI, et al. 2009). Já no tratamento T3 os teores de N-NO3
- no solo tenderam a 

aumentar ao longo da incubação, mas foram menores que os encontrados nos tratamentos T2, 

T4 e T5, e semelhantes ao T1. Isso pode ser atribuído a recalcitrância do carbono presente na 
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cama sobreposta de suínos, bem como a alta relação C/N desse resíduo, que retarda a sua 

mineralização (GIACOMINI et al., 2008). 

Os maiores teores de N mineral (N-NH4
+ + N-NO3

-) a partir de 20 dias após o início 

da incubação foram encontrados no solo do tratamento T5 (Figura 1c) e pode ser atribuído à 

rápida solubilização que a fonte de N (uréia) sofreu após ser aplicada no solo. Porém, convém 

ressaltar que também a partir de 20 dias após o início da incubação, os teores de N mineral 

encontrados no solo do tratamento T2 e T4 foram menores que aqueles verificados no solo do 

T5, mas maiores que os observados no solo dos tratamentos T1 e T3 (Figura 1c), o que esta 

associado, provavelmente, a baixa taxa de mineralização da cama sobreposta de suínos (T3). 
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Figura 1. Teores de N-NH4
+ (a), N-NO3

- (b) e N mineral (NH4
+ + NO3

-) (c), em um Argissolo 
Vermelho submetido à aplicação de fontes de nutrientes e incubado durante 123 
dias. As barras verticais representam a diferença mínima significativa entre as medias de cada 
tratamento (Tukey a 5%). 

 

No experimento 2, observou-se que ao longo do ciclo da aveia no ano de 2010 a 

concentração de N-NH4
+ na solução escoada na superfície do solo, em todas as fontes de 

nutrientes adicionadas (dejetos líquidos de suínos, cama sobreposta de suínos, dejetos líquidos 

(a) (b) 

(c) 
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de bovinos e adubação mineral) foi menor que 5 mg L-1 (Figura 2a). Já ao longo do cultivo do 

milho, no ano de 2010/2011, a concentração de N-NH4
+ na solução escoada na superfície do 

solo submetido à aplicação de todas as fontes de nutrientes também foram menores que 5 mg 

L-1, com exceção do tratamento com adubação mineral, na coleta realizada aos 32 dias após a 

aplicação da fonte, onde foi encontrado 12,5 mg L-1 (Figura 2b). Isso pode ser atribuído a 

aplicação de N em cobertura usando uréia, realizada somente no tratamento com adubação 

mineral, aos 29 dias após a adubação de base (CQFS-RS/SC, 2004). Por outro lado, na 

solução percolada no perfil do solo, em todas as fontes aplicadas, tanto no cultivo da aveia 

como do milho, as concentrações de N-NH4
+ não ultrapassaram 2 mg L-1 (Figura 2c e 2d).  
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Figura 2. Concentração de N-NH4
+ na solução escoada na superfície do solo no ciclo da aveia 

(a) e do milho (b); e na solução percolada, no ciclo da aveia (c) e do milho (d), em 
um solo Argissolo Vermelho, sem a aplicação de fontes de nutrientes e com a 
aplicação de dejetos líquidos de suíno, cama sobreposta de suínos, dejetos líquidos 
de bovinos e adubação mineral. 

 

O predomínio de baixas concentrações de N-NH4
+ na solução escoada na superfície e 

percolada no perfil do solo submetido à aplicação de fontes de nutrientes, pode ser atribuído 

(a) (b) 

(c) (d) 
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ao fato que os eventos (chuva + escoamento + percolação) aconteceram depois de 20 dias da 

aplicação das fontes no cultivo da aveia e após 24 dias da aplicação das fontes no cultivo do 

milho e, segundo AITA et al. (2007), em 15 a 20 dias depois da adição de fontes de dejetos 

em um Argissolo Vermelho, o mesmo usado no presente trabalho, a maior parte do N-NH4
+ 

derivado dos dejetos no solo é transformado em N-NO3
-, forma do nutriente que passa a 

predominar no solo. Essa explicação é reforçada pelos resultados obtidos no experimento 1 

(Figura 1a) do presente trabalho, onde observa-se claramente que depois de 20 dias de 

incubação do solo, o que pode coincidir com o estádio fenológico V3- definição do potencial 

produtivo do milho, submetido a aplicação de dejetos líquidos de suínos (T2) e dejetos 

líquidos de bovinos (T4), os teores de do N-NH4
+ no solo diminuíram, mantendo-se estáveis 

até 123 dias de incubação, estádio de maturação fenológica do milho.  

As maiores concentrações de N-NO3
- na solução escoada no ciclo da aveia, em todos 

os tratamentos tenderam a ser encontradas quando a solução foi coletada 20 e 118 dias após a 

aplicação das fontes de nutrientes no solo (Figura 3a), o que coincidiu com os menores 

volumes de solução escoada (Figura 4a). Já no ciclo do milho, as maiores concentrações de N-

NO3
- na solução escoada, em todos os tratamentos, tenderam a ser encontradas aos 24, 32 e 50 

dias depois da aplicação das fontes de nutrientes (Figura 3b), onde também foram verificadas 

os menores volumes de solução escoada (Figura 4c). Convém relatar que aos 32 dias depois 

da aplicação da fonte de nutriente, as maiores concentrações de N-NO3
- na solução escoada 

tenderam a ser encontrada no tratamento com adubação mineral (14,41 mg L-1) e isso pode ser 

explicado em parte, a maior disponibilidade desta forma de N no solo ao longo do tempo, 

como observado no experimento 1 (Figura 1b). Já as maiores concentrações de N-NO3
- na 

solução percolada ao longo do cultivo da aveia, em todos os tratamentos, tenderam a ser 

encontradas nos primeiros eventos (24 até 53 dias após a aplicação das fontes de nutrientes) 

(Figura 3c), o que está associado ao menor volume de solução percolada (Figura 4b). Ao 

longo do cultivo do milho, as maiores concentração de N-NO3
- na solução percolada, 

especialmente nos tratamentos com a adição de dejetos de animais (dejetos líquidos de suínos, 

cama sobreposta de suínos e dejetos líquidos de bovinos) e adubação mineral, também foram 

encontradas nos primeiros eventos, 25 e 33 dias após a aplicação das fontes de nutrientes 

(Figura 3d).  
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Figura 3. Concentração de N-NO3
- na solução escoada na superfície do solo no ciclo da aveia 

(a) e do milho (b); e na solução percolada, no ciclo da aveia (c) e do milho (d), em 
um solo Argissolo Vermelho, sem a aplicação de fontes de nutrientes e com a 
aplicação de dejetos líquidos de suíno, cama sobreposta de suíno, dejetos líquidos 
de bovinos e adubação mineral. 

 

Convém ressaltar que, especialmente, nestas épocas de coletas de solução percolada, 

os teores de N-NO3
- foram superiores a 10 mg L-1, o que torna as águas impróprias para o 

consumo humano (CONAMA, 2009). Além disso, é oportuno comentar que tanto no cultivo 

da aveia, bem como no cultivo do milho, em todos os tratamentos e nos primeiros eventos, até 

53 dias depois da aplicação das fontes de nutrientes, na cultura da aveia e até 33 dias depois a 

aplicação das fontes na cultura do milho, a concentração de N-NO3
- na solução percolada 

(Figuras 3c 3d), foram maiores que as transferidas por escoamento superficial (Figuras 3a 3b). 

Isso pode ser atribuído ao fato que o Argissolo Vermelho possui textura arenosa o que 

potencializa a transferência do íon N-NO3
- no perfil do solo. Somado a isso, o N-NO3

- forma 

complexo de esfera-externa com grupos funcionais de superfície de partículas reativas do 

solo, onde é mantida a sua água de hidratação ao ser adsorvido e, com isso, a energia de 

adsorção do íon com as partículas orgânicas e/ou inorgânicas é pequena (YU, 1997), 

favorecendo a sua transferência via percolação. 

(a) (b) 

(c) (d) 



28 
 

 
 

24 32 33 50 64 66 87 88 92 98 101 115

0

500

1000

1500

2000

20 24 31 47 53 56 95 99 110 118
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

24 32 33 50 64 66 87 88 92 98 101 115

V
ol

um
e 

de
 s

ol
uç

ão
 e

sc
oa

da
 o

u 
lix

iv
ia

da
, m

3  h
a-1

0

200

400

600

800

1000

Precipitação
Testemunha
Dejetos líquidos de suínos 
Cama sobreposta de suínos
Dejetos líquidos de bovinos
Adubação mineral

20 24 31 47 53 56 95 99 110 118

P
re

ci
pi

ta
çã

o,
 m

3  h
a-1

0

500

1000

1500

2000

2500

Dias após a aplicação da fonte de nutriente  

Figura 4. Precipitação e solução escoada na superfície do solo (a) e percolada na aveia (b); e 
escoada na superfície do solo (c) e percolada no milho (d), em um solo Argissolo 
Vermelho, sem a aplicação de fontes de nutrientes e com a aplicação de dejetos 
líquidos de suíno, cama sobreposta de suíno, dejetos líquidos de bovino e adubação 
mineral. 

 

A quantidade de solução escoada (m3 ha-1) na superfície do solo no cultivo da aveia foi igual 

entre as fontes de nutrientes, mas uma maior quantidade tendeu a ser encontrada no 

tratamento sem a aplicação de fontes de nutrientes, testemunha (Tabela 2). Isso pode ser 

atribuído, provavelmente, a menor produção de matéria seca da parte aérea das culturas ao 

longo dos anos e, por conseqüência, de resíduos culturais depositados na superfície do solo 

(dados não apresentados). Do mesmo modo que o volume de solução transferida por 

escoamento na superfície do solo, a quantidade de N mineral transferida (kg ha-1) na solução 

escoada foi igual entre os tratamentos e os valores foram pequenos, não ultrapassando 3,57 kg 

de N mineral por ha-1, o que é equivalente a 2,23% do total de N aplicado. Ainda no cultivo 

da aveia, o volume total de solução percolada (m3 ha-1) no perfil do solo foi igual entre as 

fontes de nutrientes aplicadas, o que se refletiu na mesma quantidade de N mineral (kg ha-1) 

transferida. Porém, convém ressaltar que a quantidade de N mineral transferida por hectare na 

solução percolada tenderam a serem maiores que as encontradas transferidas na solução 

(a) (b) 

(c) (d) 
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escoada na superfície do solo, chegando a 10,06 kg ha-1 no solo submetido à aplicação de 

cama sobreposta de suínos, que é equivalente a 17,87% do N aplicado.  

 
Tabela 2. Quantidade aplicada de nitrogênio total e mineral via fontes de nutrientes; 

precipitação, total de solução e nitrogênio mineral transferida, na solução escoada 
na superfície do solo e percolada no ciclo da aveia e do milho, em um solo 
Argissolo Vermelho sem a aplicação de fontes de nutrientes e com a aplicação de 
dejetos líquidos de suínos, cama sobreposta de suínos, dejetos líquidos de 
bovinos e adubação mineral. 

Fontes de 
nutrientes 

Quantidade total aplicada 
Precipitação 

Total de solução  

transferida 

Transferência 
de N mineral N-total N mineral 

kg ha-1 % ............... m3 ha-1 ............... kg ha-1 

-------------------------Solução escoada na superfície do solo no cultivo da aveia 2010--------------------------- 
Testemunha - - 6738 2722 (40,4)(2) ns(1) 2,90ns 

DLS(5) 30 38,8 6738 2439 (36,0) 3,57 (2,23)(3) 

CSS(6) 30 10,9 6738 2473 (36,7) 3,34 (1,47) 

DLB(7) 30 34,9 6738 2266 (33,6) 2,88 (0,00)(4) 

NPK(8) 30 100,0 6738 1492 (22,1) 2,38 (0,00) (4) 

CV (%) - - - 26,29 27,55 

---------------------------------------Solução percolada no cultivo da aveia 2010-------------------------------------- 
Testemunha - - 6738 1699 (25,2) ns 4,70 ns 

DLS 30 38,8 6738 1244 (18,5) 5,53 (2,77) 

CSS 30 10,9 6738 1943 (28,8) 10,06 (17,87) 

DLB 30 34,9 6738 1448 (21,5) 5,57 (2,90) 

NPK 30 100,0 6738 2139 (31,7) 6,40 (5,67) 

CV (%) - - - 25,89 37,18 

-----------------------Solução escoada na superfície do solo no cultivo do milho 2010/201----------------------- 
Testemunha - - 4516 1656 (36,7) ns 2,12 ns 

DLS 105 28,6 4516 1515 (33,5) 3,67 (1,48) 

CSS 105 3,7 4516 1173 (26,0) 3,40 (1,22) 

DLB 105 31,8 4516 1287 (28,5) 2,87 (0,07) 

NPK 105 100,0 4516 1088 (24,1) 4,41 (2,18) 

CV (%) - -  38,96 32,30 

----------------------------------Solução percolada no cultivo do milho 2010/2011----------------------------------- 
Testemunha - - 4516 173 (3,8) cd 1,29 c 

DLS 105 28,6 4516 125 (2,8) d 2,10 (0,08) bc 

CSS 105 3,7 4516 833 (18,4) a 12,51 (10,68) 
a 

DLB 105 31,8 4516 387 (8,6) b 4,92 (3,46) b 

NPK 105 100,0 4516 341 (7,5) bc 5,01 (3,54) b 

CV (%) - - - 23,41 27,13 
(1)Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. ns = Não significativo; (2) O 
número entre parênteses representa as porcentagens de transferência de solução em relação a precipitação ocorrida no período; (3) O número 
entre parênteses representa a porcentagem de N transferido na forma mineral em relação ao total adicionado, descontando-se as 
transferências do tratamento testemunha. (4)Balanço negativo em relação à testemunha. (5)Dejeto líquido de suínos. (6)Cama sobreposta de 
suínos. (7)Dejeto líquido de bovinos. (8)Adubação mineral. 
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Por outro lado, na cultura do milho, safra 2010/2011, verificou-se que a quantidade 

total de solução escoada (m3 ha-1) na superfície do solo, bem como a quantidade total de N 

mineral transferida (kg ha-1) foi igual entre as fontes de nutrientes aplicadas. Já, na solução 

percolada observou-se que a maior quantidade de solução transferida no perfil e, por 

conseqüência, de N mineral (kg ha-1) foi encontrada no solo submetido à aplicação de cama 

sobreposta de suínos, totalizando 12,51 kg de N mineral ha-1, equivalente a 10,68% do N 

aplicado. Essa maior quantidade de N mineral transferida por percolação está associada ao 

teor de N mineral na composição da cama sobreposta (Tabela 1), mas também e, 

especialmente, ao volume de solução percolada, por causa, provavelmente, da deposição do 

resíduo na superfície do solo, o que ao longo do tempo promove maior proteção da superfície 

do solo, o que é uma barreira física para o transporte da solução escoada, mas que estimula a 

sua percolação (ANDRASKI et al., 2003). 

 

2.6. CONCLUSÃO 

 

A maior taxa de mineralização de nitrogênio aconteceu no solo Argissolo Vermelho 

submetido à aplicação de dejetos líquidos de suínos. 

As maiores transferências de N mineral, especialmente, na forma de nitrato, 

aconteceram na cultura do milho, no solo submetido à aplicação de cama sobreposta de 

suínos, via percolação no perfil do solo. 
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3. ARTIGO II – DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE 

FÓSFORO E POTÁSSIO EM UM ARGISSOLO SUBMETIDO À 

APLICAÇÃO DE FONTES DE NUTRIENTES (2) 

 

3.1. RESUMO  

 

A taxa de liberação de nutrientes de dejetos de animais e de fertilizantes minerais 

determina parcialmente a disponibilidade de fósforo (P) e potássio (K) no solo que podem ser 

absorvidas pelas plantas mas também transferidas pela solução. O trabalho objetivou avaliar a 

disponibilidade e as transferências de P e K pela solução escoada na superfície do solo e 

percolada no perfil, em um Argissolo Vermelho submetido à aplicação de fontes mineral e 

orgânicas de nutrientes. Foram conduzidos dois experimentos na Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), em Santa Maria (RS). Para o experimento 1, amostras de um Argissolo 

Vermelho foram coletadas em outubro de 2010, preparadas e aplicados os seguintes 

tratamentos: solo; solo + dejetos líquidos de suínos; solo + cama sobreposta de suínos; solo + 

dejetos líquidos de bovinos e solo + adubação mineral. As amostras foram incubadas por 0, 

20, 35, 58, 73 e 123 dias, coletadas e submetidas à análise de P extraído pela Resina 

Trocadora de Ânions (RTA) e os teores de K pela Resina Trocadora de Cátions (RTC). O 

experimento 2 foi instalado em 2004 na área experimental do Departamento de Solos da 

UFSM e os tratamentos foram: testemunha, dejetos líquidos de suínos, cama sobreposta de 

suínos, dejetos líquidos de bovinos e adubação mineral. Cada fonte de dejeto foi aplicada para 

fornecer a demanda de N do milho (Zea mays L.) e da aveia preta (Avena strigosa Schreb.). 

Entre os meses de maio de 2010 a fevereiro de 2011 foram coletadas amostras da solução 

escoada na superfície do solo e percolada no perfil e, em seguida, foi quantificado o volume e, 

logo depois foi analisado os teores de P e K na solução. A maior disponibilidade de P e K ao 

longo de 123 dias de incubação, que corresponde ao ciclo do milho, foi encontrada no solo 

submetido à aplicação de cama sobreposta de suínos. A maior transferência de P na solução 

escoada e K na solução escoada e percolada no perfil foram encontradas no solo com o 

histórico de aplicação de cama sobreposta de suínos. As principais transferências de P 

ocorrem na solução escoada o que mostra a necessidade da manutenção de resíduos culturais 

sobre a superfície do solo, potencializando a infiltração da solução no perfil do solo. 

 
                                                 
(2) Artigo elaborado de acordo com as normas da Revista Brasileira de Ciência do Solo 
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Palavras-chave: Adubação orgânica, liberação de nutrientes, perdas de nutrientes por 

escoamento superficial, perdas de nutrientes por percolação. 

 

3.2. ABSTRACT 

 

Availability and transference of phosphorus and potassium in a Sandy Typic Hapludalf 

soil submitted to the application of sources of nutrients 

 

 The rate of release of nutrients from animal waste and mineral fertilizers determines 

partially the availability of phosphorus (P) and potassium (K) in soil that can be absorbed by 

plants, but also may be transferred the solution. The study aimed to evaluate the availability 

and transference of P and K in the solution drained from soil surface and percolated into the 

profile of a Sandy Typic Kapludalf soil submitted to applications of mineral and organic 

sources of nutrients. Two experiments were carried out at the Federal University of Santa 

Maria (UFSM), in Santa Maria (RS). For the experiment 1, soil samples of a Sandy Typic 

Hapludalf were collected in October 2010, prepared and carried the following treatments: soil, 

soil + pig slurry, soil + deep-litter; soil + cattle slurry and soil + mineral fertilizer. These soils 

were incubated during 0, 20, 35, 58, 73 and 123 days and then, samples were collected and 

submitted to analysis to quantify content of P extracted by exchanged anion resin and K by 

exchanged cation resin. The experiment 2 was installed in 2004, at the experimental area of 

the Department of Soils of UFSM. The treatments were: control, pig slurry, deep-litter, cattle 

slurry and mineral fertilizer. Each source of manure has been applied to provide the N 

demand of corn (Zea mays L.) and oat (Avena strigosa Schreb.). From May 2010 to February 

2011, samples of runoff and percolated in the profile solution were collected; the volume was 

measured and the content of P e K in the solution was analyzed. The biggest availability of P 

and K along 123 days of incubation, which corresponds to corn cycle, was found in soil 

submitted to application of deep-litter. The largest transference of P in the runoff solution and 

K in the runoff and leaching into the soil profile solution were found in soil with a history of 

applying of deep-litter. The main transference of P occurs by runoff solution which shows the 

need of maintenance of residues on the surface potentiating the infiltration of the solution in 

the soil profile. 
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Index terms: organic fertilization, nutrients release, nutrients losses by runoff, nutrients 

losses by leaching. 

 

3.3. INTRODUÇÃO 

 

No Estado do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC) a quantidade de dejetos 

líquidos e sólidos de suínos e os líquidos de bovinos, aplicados nas culturas é definida com 

base na sua percentagem de matéria seca, na concentração de nutrientes, (nitrogênio (N), 

fósforo (P) e potássio (K)) e no seu índice de eficiência, que se refere à quantidade total dos 

nutrientes contidos nos dejetos que podem ser transformados da forma orgânica para a 

mineral, após sua aplicação no solo (CQFS-RS/SC, 2004). No entanto, muitas vezes, os 

dejetos são aplicados com o objetivo de suprir somente a demanda de N das culturas, 

desconsiderando a concentração de outros nutrientes na sua composição, como é o caso do P e 

do K. Com isso, espera-se que esses sejam fornecidos ao solo em quantidades acima da 

demanda das plantas (Ceretta et al., 2010), e até da capacidade de adsorção do solo, o que 

pode potencializar a transferência deles pela solução escoada na superfície do solo (Andraski 

et al., 2003; Daverede et al., 2004; Ceretta et al., 2005; Kleinman et al., 2009; Ceretta et al., 

2010; Brennan et al., 2011), mas também pela solução percolada no perfil do solo (Basso et 

al., 2005; Aronsson et al., 2007; Kayser et al., 2007; Kleinman et al., 2009; Piovesan et al., 

2009; Bertol et al., 2010; Kang et al., 2011). 

Os dejetos de animais, usados como fonte de nutrientes para as plantas, quando 

adicionados na superfície do solo sofrem decomposição e essa é dependente da sua área de 

contato com o solo, das condições edafoclimáticas, além da qualidade química e bioquímica 

dos dejetos, definida, pelo teor de lignina e a relação C/N (Sørensen & Amato, 2002; Cela et 

al., 2011), que normalmente é distinta entre os tipos de dejetos. A liberação de nutriente de 

dejetos pode ser estimada pelo método da incubação (Stanford & Smith, 1972; Camargo et 

al., 1997), onde os teores de nutrientes detectados no solo ao longo do período permitem 

inferir sobre a real disponibilidade de nutrientes para as culturas (Cordovil et al., 2007), mas 

também sobre o potencial contaminante de águas. 

Parte dos nutrientes liberados dos dejetos no solo ao longo da sua decomposição e não 

absorvidos pelas raízes das plantas da solução do solo podem ser adsorvidos aos grupos 

funcionais reativos de partículas orgânicas e inorgânicas (Rheinheimer et al., 2008; Bertol et 

al., 2010; Carneiro et al., 2011). No entanto, podem permanecem em equilíbrio com a solução 
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do solo e, com isso, podem ser transferidos pela solução escoada na superfície do solo e 

percolada no perfil. Porém, as quantidades de nutrientes transferidos, entre eles, o P e o K são 

dependentes do tipo de solo, do sistema de cultivo, mas especialmente, da precipitação, que é 

variável ao longo das estações do ano e, por conseqüência, condiciona o volume de solução 

escoada ou percolada (Hart et al., 2004; Ceretta et al., 2010). Com base nas quantidades 

transferidas de P e K na solução é possível inferir sobre o real potencial de contaminação de 

espelhos de águas adjacentes às áreas submetidas a aplicações de fontes orgânicas de 

nutrientes (Basso et al., 2005; Ceretta et al., 2005), mas também aquelas encontradas em 

lençóis freáticos, especialmente, em solos de textura arenosa. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a disponibilidade e as transferências de 

fósforo e potássio pela solução escoada na superfície do solo e percolada no perfil, em um 

Argissolo Vermelho submetido à aplicação de fontes mineral e orgânicas de nutrientes. 

 

3.4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Experimento 1- Disponibilidade de P e K em um Argissolo submetido à aplicação de 

fontes de nutrientes 

Para o experimento, em outubro de 2010 foram coletadas, na camada de 0-10 cm, 

amostras de um solo Argissolo Vermelho Distrófico arênico (Embrapa, 2006), na área 

experimental do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 

Santa Maria, região da Depressão Central do Rio Grande do Sul (RS), localizada a 29° 45’ 

Latitude Sul, Longitude 53° 42’ W GrW e altitude de 95 m. O clima da região é subtropical 

úmido, tipo Cfa 2 (Kottek et al., 2006), com temperatura média anual de 19,2 ºC e 

precipitação média de 1561 mm. O solo possui os seguintes atributos: 58 g kg-1 de argila; 94 g 

kg-1 de silte; 848 g kg-1 de areia; 19 g kg-1 de matéria orgânica; pH em água de 4,9; Índice 

SMP de 6,1; 20,3 mg kg-1 de P e 60 mg kg-1 de K (extrator de Mehlich 1); 7,3 mg kg-1 de N-

NH4
+; 7,5 mg kg-1 de N-NO3

-; 814,4 mg kg-1 de N-total; 0,03 cmolc dm-3 de Al3+; 0,8 cmolc 

dm-3 de Ca2+ e 0,3 cmolc dm-3 de Mg2+ (extrator de KCl 1 mol L-1); 3,7 cmolc kg-1 de H + 

Al3+; 1,3 cmolc kg-1 de Capacidade de Troca de Cátions efetiva (CTC efetiva); 5,0 cmolc kg-1 

de CTC a pH 7,0; saturação por Al3+ de 2,0% e saturação por bases de 25,4%. 

Após a coleta, o solo foi passado em peneira com malha de 4 mm e sua umidade foi 

corrigida para 80% da capacidade de campo (13,8% de umidade). Logo depois, foi adicionado 

133,4 g de solo em recipiente de acrílico com capacidade de 110 mL, que corresponderam às 
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unidades experimentais. Em seguida, o solo em cada recipiente foi submetido a duas 

compactações (para melhor uniformização da densidade) e, com isso, o volume final ocupado 

em cada recipiente foi de 100 mL. Assim, se obteve a mesma densidade do solo encontrada no 

campo (1,2 g cm-3). Logo depois, foram implantados os tratamentos: T1- solo; T2- solo + 

dejetos líquidos de suínos; T3- solo + cama sobreposta de suínos; T4- solo + dejetos líquidos 

de bovinos e T5- solo + adubação mineral (uréia + superfosfato triplo + cloreto de potássio) 

(Tabela 1). Todas as fontes de fertilizantes foram aplicadas na superfície do solo, simulando a 

prática usada a campo. A quantidade de cada fonte de fertilizante foi definida para fornecer 90 

kg de N ha-1 para a cultura do milho (Zea mays L.) (CQFS-RS/SC, 2004), sendo adicionado 

5,88 g de dejeto líquido de suínos; 1,17 g de cama sobreposta de suínos e 5,17 g de dejetos 

líquidos de bovinos em cada unidade experimental, o que corresponde a aplicação de 35,6 kg 

de P ha-1 e 49,0 kg de K ha-1 quando usado os dejetos líquidos de suínos; 42,6 kg de P ha-1 e 

159,1 kg de K ha-1, quando aplicada a cama sobreposta de suínos; 21,1 kg de P ha-1 e 82,5 kg 

de K ha-1 com a aplicação de dejetos líquidos de bovinos e 40,0 kg de P ha-1 e 60,0 kg de K 

ha-1 com a adubação mineral, sendo a fonte de P o superfosfato triplo e a de K o cloreto de 

potássio. Em seguida, os quatro recipientes de acrílico de cada tratamento foram adicionados 

em frascos de 1500 mL, para evitar a perda excessiva de umidade, que foram armazenados em 

câmara de incubação, com temperatura constante de 25±1ºC. O delineamento experimental 

usado foi inteiramente casualizado com quatro repetições. A cada 3 dias os recipientes 

contendo as unidades experimentais foram abertos durante 15 minutos em local arejado, para 

evitar a saturação de gases no interior dos recipientes. A umidade foi monitorada diariamente 

e quando necessário foi adicionado água destilada para manter a capacidade de campo até 

80%. 

Aos 0, 20, 35, 58, 73 e 123 dias após o início da incubação, equivalente na cultura do 

milho a: semeadura; e aos estádios fenológicos, V3 - definição do potencial produtivo; V7 - 

V8 - definição do número de fileiras; V10 - definição do tamanho da espiga; R1 - definição da 

densidade de grãos e maturação fenológica; o solo foi retirado dos frascos, homogeneizado e 

separado em duas porções. Logo depois, uma porção do solo foi preparada e submetida à 

análise de P por resina trocadora de ânions (RTA) e K por resina trocadora de cátions (RTC), 

pois o solo utilizado para extração estava úmido. A segunda porção do solo foi utilizada para a 

determinação de umidade (Tedesco et al., 1995) e, com isso, os valores de P e K obtidos 

foram expressos em mg de P e K por kg-1 de solo seco. 
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Tabela 1. Características dos dejetos utilizados no experimento 1 e aplicados no solo do 
experimento 2. 

Fonte de 
nutriente 

pH  MS N-NH4
+ N-NO3

- N-total  P-total K-total C C/N 

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

----------------Usado no experimento 1 e aplicado na cultura do milho no experimento 2---------------- 

DLS(1) 7,84 0,91 0,057 0,014 0,25 0,10 0,13 1,98 
 

7,92 

CSS(2) 7,81 56,31 0,003 0,028 0,83 0,39 1,47 27,38 33,2 

DLB(3) 7,33 5,97 0,052 0,005 0,18 0,04 0,16 2,90 
 

16,11 

--------------------Aplicado na cultura da aveia preta no ano 2010, experimento 2--------------------- 

DLS 8,04 4,62 0,133 0,008 0,36 0,13 0,03 4,14 
 

11,50 

CSS 7,15 66,22 0,015 0,094 1,00 0,49 0,54 35,67 
 

35,67 

DLB 7,92 3,66 0,066 0,005 0,20 0,03 0,04 1,84 
 

9,2 
(1) Dejetos líquidos de suínos. (2) Cama sobreposta de suínos. (3) Dejetos líquidos de bovinos. 
 

Experimento 2- Transferência de fósforo e potássio pela solução escoada e percolado em um 

Argissolo submetido à aplicação de fontes de nutrientes e sob sistema plantio direto. 

O presente experimento foi realizado na mesma área experimental onde o solo para o 

experimento 1 foi coletado. Ele foi implantado no ano de 2004 sob sistema de plantio direto, 

com a sucessão de culturas aveia preta (Avena strigosa Schreb.)/milho. Anualmente foram 

aplicados dejetos líquidos de suínos, cama sobreposta de suínos, dejetos líquidos de bovinos e 

adubação mineral (uréia + superfosfato triplo + cloreto de potássio). As fontes de nutrientes 

sempre foram aplicadas antecedendo a cultura de verão, mas a partir do inverno do ano de 

2010 foram realizadas duas aplicações anuais, uma antecedendo a semeadura da cultura de 

inverno, aveia preta, e a outra a cultura de verão, o milho. Isso foi realizado para melhor 

simular as aplicações realizadas pelos produtores. As características do solo antes da 

implantação da aveia preta no ano de 2010 estão apresentadas na tabela 2. A dose aplicada de 

cada fonte orgânica foi baseada no teor de N total, sendo adicionado 30 e 105 kg de N ha-1 na 

cultura de aveia preta (expectativa de produção de 2000 kg de MS ha-1) e do milho 

(expectativa de produtividade de 5000 kg ha-1), respectivamente, no período avaliado (CQFS-

RS/SC, 2004). Assim, desde o inicio do experimento até o ano agrícola de 2010/2011 foi 

aplicado um total de 843,8 kg de N ha-1, 318,2 kg de P2O5 ha-1 e 375,1 kg de K2O ha-1 via 

dejetos líquidos de suínos; 1312,8 kg de N ha-1, 928,1 kg de P2O5 ha-1 e 1440,3 kg de K2O ha-

1 via cama sobreposta de suínos; 1312,8 kg de N ha-1, 320,8 kg de P2O5 ha-1 e 1083,0 kg de 

K2O ha-1 via dejetos líquidos de bovinos e 675,0 kg de N ha-1, 360,0 kg de P2O5 ha-1 e 450,0 

kg de K2O ha-1 via adubação mineral. O delineamento experimental usado foi blocos ao acaso 
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com quatro repetições, sendo que cada parcela possuía 5 x 5 m, totalizando uma área útil de 

25 m2. 

Em junho de 2008, foram instalados coletores para avaliar a solução escoada na 

superfície do solo e percolada no perfil, como descrito detalhadamente em Basso et al. (2005) 

e Ceretta et al. (2005). A declividade da topografia do relevo do experimento foi de 1% e os 

lisímetros foram instalados à 70 cm de profundidade no solo, que corresponde ao topo do 

horizonte Bt. A coleta das soluções escoadas e percoladas foram realizadas no período 

compreendido entre os dias 28/05/2010 a 24/02/2011. Após cada evento (chuva + escoamento 

e/ou percolação) a solução foi coletada, mensurada e uma alíquota foi reservada. Em seguida, 

foi analisada as concentrações de P e K solúveis, seguindo metodologia proposta por Silva et 

al. (1999), sendo descrita resumidamente: uma alíquota de, aproximadamente, 40 mL foi 

filtrada em filtro com membrana de 0,45 µm. Posteriormente foi determinado o teor de P por 

colorimetria, conforme metodologia descrita por Murphy & Riley (1962) e de K em fotômetro 

de emissão de chamas. 

 

Tabela 2. Características do solo no experimento 2, na camada de 0 - 10 cm, em maio de 

2010. 

Tratamentos pH água 
CTC efet. CTC pH 7 Saturação (%) MO P-Mehlich K 

-------cmolc/dm3------- Al Bases % -------mg/dm3------- 

Testemunha 5,3 3,5 6,3 8,6 51,2 1,5 14,4 48,0 

DLS(1) 5,4 4,1 7,0 4,9 55,2 1,8 72,0 64,0 

CSS(2) 5,6 5,1 7,6 0,0 67,4 2,1 76,0 88,0 

DLB(3) 5,5 4,2 7,7 0,0 54,2 1,7 43,3 68,0 

NPK(4)  5,3 3,6 7,1 11,1 45,5 1,6 24,8 52,0 

(1) Dejetos líquidos de suínos. (2) Cama sobreposta de suínos. (3) Dejetos líquidos de bovinos. (4) Adubação 
mineral. 

 

Em novembro de 2008, 4 anos após a implantação do experimento e no momento da 

instalação das calhas coletoras da solução escoada e dos lisímetros para coletada da solução 

percolada no solo, foi coletado solo nas camadas de 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-

16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-50, 50-60 e 60-70 cm de profundidade. Em 

seguida, o solo foi seco em estufa com ar forçado até 45oC e, logo depois, foi moído 

manualmente com o auxílio de um rolo destorroador. Posteriormente, o solo foi passado em 

peneira com malha de 2 mm e reservado. Logo depois, o solo foi preparado e foi extraído o P 

pela RTA e K pela RTC. Os teores de P foram determinados por colorimetria, conforme 
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metodologia descrita por Murphy & Riley (1962) e os de K foram determinados por 

fotômetro de emissão de chamas, seguindo metodologia descrita por Hedley et al. (1982). 

Os resultados de P e K obtidos no experimento 1, o somatório das transferências de P 

e K do experimento 2 e os teores de P e K encontrados no perfil do solo foram submetidos à 

análise de variância e quando significativo, as médias foram comparadas pelo teste Tukey 

pelo teste de Scott-Knott, com probabilidade de 5%. Nos resultados de P e K no solo obtidos 

em cada época de coleta no experimento 2 foi calculado o desvio padrão das médias. 

 

3.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Disponibilidade de P e K em um Argissolo submetido à aplicação de fontes de 

nutrientes 

No tempo zero de avaliação, correspondente a semeadura do milho, o maior teor de P 

no solo extraído pela RTA foi encontrado no tratamento T3- solo + cama sobreposta de suínos 

(Figura 1a). Esse teor de P foi superior ao encontrado no solo do tratamento T2- solo + 

dejetos líquidos de suínos, T4- solo + dejetos líquidos de bovinos e T5- solo + adubação 

mineral. Mas, os teores de P do solo extraídos pela RTA no tempo zero e nos tratamentos T2, 

T4 e T5 foram iguais aos encontrados no solo do tratamento T1- solo. O maior teor de P no 

solo extraído pela RTA que recebeu a aplicação de cama sobreposta de suínos (T3) pode ser 

atribuído a maior concentração do nutriente nesta fonte orgânica (Tabela 1), porque a dose de 

cada fonte orgânica que foi aplicada foi estabelecida com base no seu conteúdo de N total. 

Nas coletas de solo realizadas aos 20, 35, 58, 73 e 123 dias após o inicio da incubação, 

o solo do tratamento T3 apresentou os maiores teores de P extraído pela RTA, porém a 

disponibilidade diminuiu ao longo do período de incubação, o mesmo ocorrendo no solo do 

tratamento T5 (Figura 1a). Esse decréscimo da disponibilidade de P ao longo do tempo pode 

ser atribuído, provavelmente, a adsorção aos grupos funcionais das partículas orgânicas e 

inorgânicas reativas do solo, do P liberado da decomposição da cama sobreposta de suínos, 

bem como do P derivado do fertilizante fosfatado (Rheinheimer et al., 2008; Bertol et al., 

2010; Carneiro et al., 2011). 

O teor de P no solo extraído pela RTA no tratamento T3 no tempo zero foi de 52,1 mg 

kg-1, interpretado como muito alto (> 40 mg kg-1) (CQFS-RS/SC, 2004), mas no final do 

período avaliado, 123 dias após o início da incubação, o seu teor diminuiu para 28,1 mg kg-1, 

sendo interpretado como alto (faixa de 20,1 a 40,0 mg kg-1) (CQFS-RS/SC, 2004). Assim, 
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observa-se que o teor de P no solo extraído pela RTA no tratamento T3 no tempo zero até aos 

123 dias após o início da incubação foi maior que a demanda da planta pelo nutriente e 

também até pode estar acima da capacidade de adsorção do nutriente pelo Argissolo, o que 

pode estimular a transferência do P via solução na superfície do solo ou por percolação no 

perfil do solo (Kleinman et al., 2009; Piovesan et al., 2009; Bertol et al., 2010; Ceretta et al., 

2010; Brennan et al., 2011; Kang et al., 2011). Por outro lado, no tratamento T5, que 

apresenta o segundo maior teor de P no solo extraído pela RTA no tempo zero, o teor do 

nutriente foi de 24,6 mg kg-1, considerado alto (faixa de 20,1 a 40,0 mg kg-1) (CQFS-RS/SC, 

2004), mas ao longo do período de incubação o teor diminuiu, sendo aos 123 dias após o 

início da incubação, o que corresponde ao estádio de maturação fenológica do milho, 

detectado 15,37 mg kg-1, interpretado como médio (faixa de 10,1 a 20,0 mg kg-1) (CQFS-

RS/SC, 2004). Nesta faixa de interpretação foi enquadrado o teor de P no solo extraído pela 

RTA dos tratamentos T2 e T4, ao longo de toda a incubação, com exceção do solo do 

tratamento T1, onde o teor do nutriente foi interpretado como baixo (faixa de 5,1 a 10,0 mg 

kg-1) (CQFS-RS/SC, 2004). 

Os maiores teores de K no solo extraído pela RTC no tempo zero também foram 

encontrados no tratamento T3, seguido do T5, T4 e T2 (Figura 1b). O maior teor de K no solo 

extraído pela RTC no tratamento T3 pode ser atribuído à maior quantidade desse elemento 

adicionado via cama sobreposta de suínos ao solo (Tabela 1). Aos 20, 35, 58, 73 123 dias de 

avaliação os teores de K no solo extraídos pela RTC reduziram aproximadamente no 

tratamento T3 em 5,1; 8,5; 17,8; 15,6 e 20,5%, respectivamente em relação ao tempo zero. 

Porém a redução da disponibilidade de K no solo foi mais gradativa quando comparado com a 

redução da disponibilidade de P (Figura 1a), fato que pode ser explicado, provavelmente, a 

pequena afinidade de adsorção do íon K aos sítios de adsorção das partículas reativas do solo 

(Kaiser et al., 2007). Convém comentar que os teores de K no solo extraído por RTC dos 

tratamentos T2, T4 e T5 não diferiram entre si em todas as datas de avaliação, mas foram 

maiores que os detectados no solo do tratamento T1, que no momento da instalação do 

experimento foi interpretado como médio (60 mg de K kg-1) (CQFS-RS/SC, 2004). 
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Figura 1. Teores de fósforo extraído por resina trocadora de ânions (RTA) (a) e potássio 

extraído por resina trocadora de cátions (RTC), em um solo Argissolo Vermelho 
submetido à aplicação de fontes de nutrientes e incubado durante 123 dias. As barras 
verticais representam a diferença mínima significativa entre as medias de cada tratamento (Tukey a 
5%). 

 

Transferência de fósforo e potássio pela solução escoada e percolado em um Argissolo 

submetido à aplicação de fontes de nutrientes e sob sistema plantio direto. 

Ao longo do ciclo da aveia preta no ano de 2010, observou-se que a concentração de P 

na solução escoada na superfície do solo foi maior nos primeiros eventos (20, 24 e 31 dias) e 

após a aplicação no solo dos tratamentos T2- dejetos líquidos de suínos, T3- cama sobreposta 

de suínos, T5- adubação mineral e T4- dejetos líquidos de bovinos, respectivamente (Figura 

2a). Nas demais datas de avaliação a concentração de P na solução escoada no solo foi menor 

(a) 

(b) 
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e similar entre os tratamentos T2, T3, T4 e T5, mas maior que as encontradas no solo do 

tratamento T1, sem aplicação de fonte de nutrientes. Já durante o cultivo do milho no ano 

agrícola de 2010/2011, a concentração de P na solução escoada na superfície do solo foi 

maior no tratamento T3 até os 64 dias após a aplicação, comparativamente aos tratamentos 

T2, T4 e T5 (Figura 2b). Nestes tratamentos, a concentração de P na solução escoada foi 

similar, independente do período de avaliação, mas foram maiores ao encontrado na solução 

coletada no solo sem a aplicação de fonte de nutriente.  

 

20 24 31 47 53 56 95 99 110 118
0

5

10

15

20

Testemunha
Dejetos líquidos de suínos
Cama sobreposta de suínos
Dejetos líquidos de bovinos
Adubação mineral

Dias após a aplicação da fonte de nutriente

24 32 33 50 64 66 87 88 92 98 101 115

24 31 47 53 56 95 99 110 118

F
ós

fo
ro

 s
ol

úv
el

, m
g 

L
-1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

25 33 50 87 101 115

 

Figura 2. Teor de fósforo solúvel na solução escoada na superfície do solo no ciclo da aveia 
(a) e do milho (b); e na solução percolada, no ciclo da aveia (c) e do milho (d), em 
um solo Argissolo Vermelho sem a aplicação de fonte de nutriente e com a 
aplicação de dejetos líquidos de suínos, cama sobreposta de suínos, dejetos líquidos 
de bovinos e adubação mineral. 

 

A maior transferência de P na solução escoada no tratamento com a aplicação de cama 

sobreposta de suínos no ciclo da aveia preta e também do milho, pode ser explicado pela 

maior disponibilidade de P no solo extraído pela RTA demonstrada no Tabela 3, notando-se 

que nesse tratamento os teores de P no solo são superiores aos encontrados nos demais 

tratamentos até a camada de 25 cm. Além disso, a diminuição na concentração de P na 

(a) (b) 

(c) (d) 
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solução escoada na superfície do solo em todos os tratamentos pode ser atribuída ao 

crescimento das culturas e, por consequência, uma maior absorção do nutriente, mas também, 

possivelmente, a maior adsorção do P pelos grupos funcionais das partículas reativas do solo 

(Rheinheimer et al., 2008; Bertol et al., 2010; Carneiro et al., 2011) que inclusive foi 

diagnosticada pelo menor teor de P no solo extraído pela RTA (Figura 1a). 

A concentração de P na solução percolada no perfil do solo em todos os tratamentos 

foram baixas, não ultrapassando 0,2 mg de P L-1, nas avaliações realizadas durante o cultivo 

de aveia preta (Figura 2c), havendo uma tendência em apresentar maior transferência do 

nutriente no solo do tratamento com a aplicação de cama sobreposta de suínos nos últimos 

eventos (99, 110 e 118 dias), fato que poderia ser explicado pela maior transferência de 

solução nesse tratamento (Figura 4b). Ao longo do cultivo do milho, as transferências de P na 

solução percolada no perfil do solo também foram baixas, não ultrapassando 0,4 mg de P L-1, 

havendo uma tendência, no tratamento com a aplicação de cama sobreposta de suínos 

apresentar maior transferência do nutriente no solo (Figura 2d), fato que também pode ser 

explicado pela maior quantidade de solução transportada no perfil do solo nesse tratamento 

(Figura 4d). 

Convém relatar que as quantidades de P transferidas via solução percolada em todos 

os tratamentos e nos dois cultivos, aveia preta e milho, foram menores que as transferidas pela 

solução escoada e isso pode ser atribuído a aplicação das fontes de nutrientes na superfície do 

solo, sem incorporação, já que o sistema é plantio direto, o que incrementou os teores de 

nutrientes, entre eles o P, na superfície do solo (Tabela 3). Somado a isso, a quantidade de 

solução percolada no perfil do solo foi menor que a quantidade escoada na superfície do solo 

(Figura 4) e, aliado a isso, parte do P que migrou no perfil do solo pode ter sido adsorvido aos 

sítios de adsorção das partículas reativas (Rheinheimer et al., 2008; Bertol et al., 2010; 

Carneiro et al., 2011), diminuindo a sua concentração na solução coletada. Porém, é oportuno 

comentar que o Argissolo do presente estudo possui textura arenosa e argila do tipo 1:1, com 

predomínio de caulinita, o que lhe confere baixa capacidade de adsorção de P. Com isso, 

espera-se, caso persista a aplicação das fontes orgânicas de nutrientes no solo ao longo dos 

anos, maiores quantidades de P na superfície do solo, o que pode estimular as transferências 

por escoamento na superfície do solo, mas também pela solução percolada no perfil do solo. 

Além disso, as maiores concentrações de P transferidas na solução escoada, 

comparativamente a solução percolada, concordam com os dados obtidos por Kleinman et al. 

(2009), que em um experimento realizado na Pensilvânia, Estados Unidos, aplicou ao longo 
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de quatro anos, 34 m3 ha-1 de dejetos de bovinos na cultura do milho e 19 m3 ha-1 de dejetos 

de bovinos na cultura da alfafa, na superfície de um Argissolo Amarelo. Mas também, estão 

de acordo com os dados relatados por Basso et al. (2005), em um experimento realizado no 

mesmo tipo de solo do presente trabalho, com a aplicação, ao longo de dois anos, de 20, 40 e 

80 m3 ha-1 ano-1 de dejetos líquidos de suínos, durante a rotação aveia preta/milho/nabo 

forrageiro. 
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Figura 3. Teor de potássio solúvel na solução escoada na superfície do solo no ciclo da aveia 
(a) e do milho (b); e na solução percolada, no ciclo da aveia (c) e do milho (d), em 
um solo Argissolo Vermelho sem a aplicação de fonte de nutriente e com a 
aplicação de dejetos líquidos de suínos, cama sobreposta de suínos, dejetos líquidos 
de bovinos e adubação mineral. 

 

A concentração de K na solução escoada na superfície do solo, ao longo do ciclo da 

aveia preta foi similar entre todos os tratamentos aplicados, porém, houve uma tendência da 

maior concentração de K no tratamento com a aplicação de cama sobreposta de suínos, e 

maiores nos primeiros eventos (20, 24 e 31 dias) (Figura 3a). Isso pode estar associado as 

baixas transferências de solução escoada nessa data de avaliação (Figura 4a), o que, por 

conseqüência, aumenta a concentração do elemento na solução. Já em todas as épocas de 

(a) (b) 

(c) (d) 
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avaliação no ciclo do milho, as maiores concentrações de K na solução escoada tenderam a 

serem encontradas no solo submetido à aplicação de cama sobreposta de suínos, 

comparativamente aos demais tratamento (Figura 3b). Isso pode ser explicado à maior 

disponibilidade de K no solo extraído pela RTC submetido à aplicação de cama sobreposta de 

suínos (Figura 1b, Tabela 3).  
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Figura 4. Precipitação e solução escoada na superfície do solo na aveia (a) e percolada na 
aveia (b) e escoada na superfície do solo no milho (c) e percolada no milho (d), em 
um solo Argissolo Vermelho sem a aplicação de fontes de nutrientes e com a 
aplicação de dejetos líquidos de suínos, cama sobreposta de suínos, dejetos líquidos 
de bovinos e adubação mineral. 

 

Na solução percolada durante o cultivo da aveia preta, as maiores concentrações de K 

na solução tenderam a ser encontradas no solo submetido à aplicação de cama sobreposta de 

suínos (Figura 3c). Isso aconteceu porque, no solo deste tratamento foi observado um maior 

volume de solução percolada no perfil do solo (Figura 4b). Ao longo do cultivo do milho, as 

maiores transferências de K na solução percolada no perfil do solo também foram encontradas 

no tratamento com a aplicação de cama sobreposta de suínos, isso provavelmente se deve ao 
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maior volume de solução percolada no perfil do solo (Figura 4d), e aos maiores teores de K 

no solo extraído por RTC que recebeu a aplicação desse tratamento (Tabela 3). 

Quando comparado as quantidades de K transferidas via solução percolada no perfil 

do solo com aquelas via solução escoada na superfície do solo, observou-se que as 

quantidades transferidas via escoamento foram superiores em todos os tratamento e nos dois 

cultivos, aveia preta e milho (Tabela 2). Isso pode ser explicado pela aplicação dos dejetos na 

superfície do solo, sem incorporação, gerando um maior acúmulo desse nutriente na 

superfície do solo (Tabela 3). Convém relatar ainda que as transferências de K via percolação 

foram superiores as transferências de P, esse fato se deve, provavelmente, ao menor grau de 

interação do íon K com os sítios de adsorção das partículas do solo (Kayser et al., 2007). 

A quantidade total de solução escoada (m3 ha-1) na superfície do solo no cultivo da aveia preta 

não apresentou diferença significativa entre as fontes orgânicas de nutrientes adicionadas no 

solo (Tabela 2). No entanto, no tratamento testemunha, houve uma tendência de ser 

transferida uma maior quantidade de solução. Isso pode ser atribuído, provavelmente, a menor 

produção de matéria seca da parte aérea das culturas ao longo dos anos e, por conseqüência, 

de resíduos culturais depositados na superfície do solo (dados não apresentados), o que 

também concorda com os dados obtidos por Basso et al. (2005) e Ceretta et al. (2005). Já as 

maiores quantidades totais de P transferido pela solução escoada na superfície do solo foram 

encontradas no tratamento com a aplicação de cama sobreposta de suínos, dejetos líquidos de 

suínos e dejetos líquidos de bovinos (4,33; 3,97 e 2,05 kg de P ha-1), respectivamente. Isso 

pode ter ocorrido porque a maior quantidade de P nas fontes orgânicas adicionadas e, maior 

teor no solo (Tabela 3), segue essa mesma tendência: cama sobreposta de suínos > dejetos 

líquidos de suínos > dejetos líquidos de bovinos. Além disso, a quantidade total de K 

transferida na solução escoada na superfície do solo foi igual em todos os tratamentos, apesar 

de ser observada uma transferência de até 11,59 kg de K ha-1 na solução do solo do tratamento 

com a aplicação de cama sobreposta de suínos (Tabela 2). Ainda no cultivo da aveia preta, o 

volume total de solução percolada (m3 ha-1) no perfil do solo foi igual entre as fontes de 

nutrientes aplicadas, o que se refletiu na mesma quantidade total de P na solução (kg ha-1) 

transferida entre os tratamentos, com valores muito menores que os transferidos via 

escoamento, não passando de 0,25 kg ha-1. Por outro lado, a maior quantidade total de K na 

solução transferido via solução percolada foi observado no solo submetido à aplicação de 

cama sobreposta de suínos 10,12 kg de K ha-1, comparativamente as demais fontes de 

nutrientes (Tabela 2). Esse resultado podem ser explicados pelos maiores teores de K no solo 
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extraído por RTC submetido à aplicação de cama sobreposta de suínos, comparativamente aos 

demais tratamentos (Tabela 3). 

Na cultura do milho, a quantidade total de solução escoada (m3 ha-1) na superfície do 

solo foi igual entre os tratamentos, mas as transferências totais de P e de K na solução foram 

maiores no solo com a aplicação de cama sobreposta de suínos, onde se constatou um total 

transferido de 6,54 kg de P ha-1 e 12,67 kg de K ha-1 (Tabela 2). Isso pode ser atribuído ao 

maior teor de P e K na cama sobreposta de suínos (Tabela 1), e também, pelo acúmulo no solo 

ao longo dos anos (Tabela 3). Já, na solução percolada observou-se que a maior quantidade de 

solução transferida no perfil e, por conseqüência, de P e K na solução (kg ha-1) foi encontrada 

no solo submetido à aplicação de cama sobreposta de suínos, com um total transferido de 0,26 

kg de P ha-1 e 10,06 kg de K ha-1. Essa maior quantidade de P e K na solução, além do teor na 

própria cama sobreposta de suínos e no solo, pode ser atribuído, especialmente, ao volume de 

solução percolada (Figura 4). Convém relatar que a migração da solução no perfil do solo 

pode ter sido estimulada por causa da deposição do resíduo na superfície do solo o que, ao 

longo do tempo, promove maior proteção da superfície do solo e forma uma barreira física 

para o transporte da solução escoada (Andraski et al., 2003). 

Os teores de P no solo extraído pela RTA em novembro de 2008 foram maiores no 

tratamento com a aplicação de cama sobreposta de suínos até a camada de 25 cm, seguido 

pelos tratamentos com aplicação de dejetos líquidos de suínos, dejetos líquidos de bovinos e 

adubação mineral, respectivamente (Tabela 3). Quando comparado entre as diferentes 

camadas do solo, observa-se que em todos os tratamentos com a aplicação de fontes de 

nutrientes houve um acúmulo de P na superfície do solo, o que pode ser explicado pela 

aplicação dos dejetos na superfície do solo, mas também a adsorção do P aos grupos 

funcionais das partículas reativas do solo (Rheinheimer et al., 2008; Bertol et al., 2010; 

Carneiro et al., 2011). Os teores de K no solo extraído pela RTC também foram maiores no 

tratamento com a aplicação de cama sobreposta de suínos (Tabela 3). Porém, pode ser 

observado que há uma maior movimentação de K no perfil do solo quando comparado com o 

P, isso se deve ao fato da menor interação do K com os sítios de adsorção do solo (Kayser et 

al., 2007), facilitando sua maior distribuição ao longo do perfil do solo.  
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Tabela 3. Quantidade total aplicada de fósforo e potássio via fontes de nutrientes; 
precipitação e total de solução, fósforo e potássio solúvel transferidos na solução 
escoada na superfície do solo e percolada no ciclo da aveia e do milho, em um 
solo Argissolo Vermelho sem a aplicação de fonte de nutriente e com a aplicação 
de dejetos líquidos de suínos, cama sobreposta de suínos, dejetos líquidos de 
bovinos e adubação mineral. 

Tratamento Quantidade aplicada Transferência Precipitação 

P-total K-total P-solúvel K-solúvel Solução 

........................................ kg ha- ...................................... ............... m3 ha-1............... 

-------------------------------Escoamento superficial na cultura da aveia 2010------------------------------- 

Testemunha - - 0,49 c (1) 3,98ns 2722 (40,4) (2)ns 6738 

DLS (3) 10,96 2,80 3,97 ab 6,35 2439 (36,0) 6738 

CSS (4) 9,17 10,17 4,33 a 11,59 2473 (36,7) 6738 

DLB (5) 2,81 4,12 2,05 abc 6,60 2266 (33,6) 6738 

NPK (6) 13,10 41,53 1,52 bc 5,62 1492 (22,1) 6738 

CV (%)   48,19 52,94 26,29  

--------------------------------------Percolação na cultura da aveia 2010-------------------------------------- 

Testemunha - - 0,03ns 1,52 b 1699 (25,2) ns 6738 

DLS 10,96 2,80 0,02 1,38 b 1244 (18,5) 6738 

CSS 9,17 10,17 0,25 10,12 a 1943 (28,8) 6738 

DLB 2,81 4,12 0,04 2,47 b 1448 (21,5) 6738 

NPK 13,10 41,53 0,04 2,14 b 2139 (31,7) 6738 

CV (%)   143,59 23,17 25,89  

---------------------------Escoamento superficial na cultura do milho 2010/2011--------------------------- 

Testemunha - - 0,47 c 4,37 c 1656 (36,7) ns 4516 

DLS 41,49 57,16 2,67 bc 8,39 b 1515 (33,5) 4516 

CSS 49,72 185,64 6,54 a 12,67 a 1173 (26,0) 4516 

DLB 24,64 96,20 2,98 b 7,48 bc 1287 (28,5) 4516 

NPK 26,20 58,14 1,21 bc 6,51 bc 1088 (24,1) 4516 

CV (%)   38,49 22,10 38,96  

----------------------------------Percolação na cultura do milho 2010/2011---------------------------------- 

Testemunha - - 0,00 b 0,39 c 173 (3,8) cd 4516 

DLS 41,49 57,16 0,01 b 0,55 c 125 (2,8) d 4516 

CSS 49,72 185,64 0,26 a 10,06 a 833 (18,4) a 4516 

DLB 24,64 96,20 0,03 b 2,65 b 387 (8,6) b 4516 

NPK 26,20 58,14 0,00 b 1,58 bc 341 (7,5) bc 4516 

CV (%)   113,89 22,30 23,41  

(1)Médias seguidas de letras iguais, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
ns = Não significativo. (2) O número entre parênteses representa as porcentagens de transferência de solução em 
relação a precipitação ocorrida no período. (3)Dejetos líquidos de suínos. (4)Cama sobreposta de suínos. (5)Dejetos 
líquidos de bovinos. (6)Adubação mineral. 
 

 

 



50 
 

 
 

Tabela 4. Teores de fósforo extraído por resina trocadora de ânion (RTA) e de potássio 
extraído por resina trocadora de cátion (RTC), em camadas de um Argissolo 
submetido à aplicações de dejetos líquidos de suínos, cama sobreposta de suínos, 
dejetos líquidos de bovinos e adubação mineral, sob sistema de plantio direto, em 
novembro de 2008. 

Camada Testemunha DLS(3) CSS(4) DLB(5) NPK(6) 

cm ---------------------------------------------Fósforo extraído por RTA--------------------------------------
-- 0 – 2 11,16 C(1)a(2) 50,37 Ba 125,31 Aa 47,24 Ba 17,54 Ca 

2 – 4 5,49 Da 46,79 Ba 77,26 Ab 32,86 Cb 10,12 Db 
4 – 6 4,36 Da 32,55 Bb 57,20 Ac 19,30 Cc 5,86 Dc 
6 – 8 3,50 Da 21,44 Bc 38,56 Ad 12,74 Cd 6,25 Dc 
8 – 10 1,50 Da 18,20 Bc 30,32 Ae 9,68 Cd 4,63 Dc 

10 – 12 1,80 Ba 19,34 Ac 25,60 Af 8,87 Bd 4,99 Bc 
12 – 14 2,60 Ca 18,22 Bc 25,20 Af 7,58 Cd 4,14 Cc 
14 – 16 4,37 Ba 16,66 Ac 22,33 Af 5,74 Be 3,26 Bc 
16 – 18 2,94 Ca 12,47 Bc 20,01 Af 5,40 Ce 4,11 Cc 
18 – 20 1,89 Ba 5,75 Bd 14,82 Ag 4,34 Be 1,91 Bc 
20 – 25 1,81 Ba 3,64 Bd 10,55 Ag 3,38 Be 0,86 Bc 
25 – 30 1,42 Aa 4,01 Ad 4,44 Ah 1,06 Ae 0,32 Ac 
30 – 35 0,60 Aa 3,82 Ad 5,44 Ah 1,73 Ae 1,78 Ac 
35 – 40 0,83 Aa 3,44 Ad 3,31 Ah 1,46 Ae 1,28 Ac 
40 – 50 0,57 Aa 1,08 Ad 0,98 Ah 1,22 Ae 0,92 Ac 
50 – 60 0,48 Aa 0,64 Ad 0,93 Ah 0,95 Ae 0,66 Ac 
60 – 70 0,39 Aa 0,45 Ad 0,68 Ah 0,62 Ae 0,44 Ac 

 
     

 ----------------------------------------------Potássio extraído por RTC------------------------------------
- 0 – 2 35,00 Da 61,64 Ba 84,00 Aa 64,00 Ba 51,60 Ca 

2 – 4 15,50 Db 36,44 Bb 51,40 Ab 49,40 Ab 28,20 Cb 
4 – 6 17,00 Cb 26,99 Bc 45,20 Ab 27,80 Bc 24,50 Bb 
6 – 8 8,67 Bb 21,52 Ac 30,10 Ac 25,30 Ac 16,10 Bc 
8 – 10 8,10 Cb 22,62 Bc 35,20 Ac 26,80 Bc 14,60 Cc 

10 – 12 7,73 Cb 19,32 Bc 32,27 Ac 30,40 Ac 13,83 Bc 
12 – 14 7,90 Bb 15,62 Bd 31,50 Ac 28,90 Ac 17,20 Bc 
14 – 16 9,90 Cb 21,72 Bc 28,70 Ac 33,50 Ac 11,03 Cc 
16 – 18 12,90 Bb 15,65 Bd 30,00 Ac 31,00 Ac 9,40 Bd 
18 – 20 15,70 Bb 14,85 Bd 29,90 Ac 23,00 Ac 11,50 Bc 
20 – 25 12,10 Bb 15,12 Bd 30,53 Ac 20,20 Bd 10,30 Bc 
25 – 30 10,67 Bb 5,39 Be 28,80 Ac 14,07 Bd 7,10 Bd 
30 – 35 20,20 Ab 9,92 Be 20,27 Ad 18,40 Ad 8,80 Bd 
35 – 40 14,40 Ab 3,92 Be 17,20 Ad 14,70 Ad 4,80 Bd 
40 – 50 11,07 Ab 4,19 Be 11,70 Ae 13,50 Ad 4,37 Bd 
50 – 60 12,80 Ab 4,59 Be 11,47 Ae 13,00 Ad 3,83 Bd 
60 – 70 11,20 Ab 5,12 Ae 6,80 Ae 16,10 Ad 6,40 Ad 

(1) Medias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (α =0,05). 
(2) Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (α 
=0,05). (3) Dejetos líquidos de suínos. (4) Cama sobreposta de suínos. (3) Dejetos líquidos de bovinos. (6) Adubação 
mineral. 
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3.6. CONCLUSÃO 

 

A maior disponibilidade de fósforo e potássio ao longo de 123 dias de incubação, foi 

encontrada no solo submetido à aplicação de cama sobreposta de suínos. 

A maior transferência de fósforo na solução escoada e potássio na solução escoada e 

percolada no perfil foram encontradas no solo com o histórico de aplicação de cama 

sobreposta de suínos. 

As principais transferências de fósforo ocorrem na solução escoada o que mostra a 

necessidade da manutenção de resíduos culturais sobre a superfície do solo, potencializando a 

infiltração da solução no perfil do solo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A avaliação da mineralizaçao de N e disponibilidade de P e K de dejetos e adubo 

mineral no solo demonstram ser de grande importância para auxiliar na explicação de 

transferência desses nutrientes via escoamento superficial e percolação no perfil do solo.  

 A geração de altos teores de N-NO3
- em um período de baixa demanda de absorção de 

nutrientes pelas culturas demonstra o potencial em ocorrer uma alta transferência via 

percolação dessa forma de N no solo, sendo o tratamento com aplicação de dejetos líquidos de 

suínos aquele com a maior taxa de mineralização de N, dentre as fontes orgânicas aplicadas. 

As maiores transferências ocorreram via percolação no perfil do solo, especialmente na forma 

de N-NO3
- e com a aplicação de cama sobreposta de suínos, devido a maior transferência de 

solução nesse tratamento, tanto na cultura da aveia preta, como no milho. 

 Além do caráter econômico a transferência de nutrientes chama atenção em relação a 

contaminação ambiental, pois aos 25 e 33 dias após a aplicação das fontes de nutrientes ao 

solo na cultura do milho, todos os tratamentos que receberam a aplicação de nutrientes 

apresentaram teor de N-NO3
- na solução percolada superior ao limite estabelecido como 

máximo para considerar águas aptas para o consumo humano (10 mg L-1) (CONAMA, 2009). 

 A maior disponibilidade de P no solo extraído pela RTA e de K no solo extraído pela 

RTC ao longo de 123 dias de incubação, ocorreu no solo que recebeu a aplicação de cama 

sobreposta de suínos, o que se deve à maior concentração desses nutrientes nessa fonte 

orgânica, resultando em maiores transferências de P e K também no tratamento com aplicação 

de cama sobreposta de suínos em ambas as culturas, aveia preta e milho.  

As transferências de P ocorrem principalmente via escoamento superficial no solo, 

devido as aplicações serem em superfície e sem incorporação e também à alta afinidade do P 

com os sítios de adsorção das partículas reativas do solo (RHEINHEIMER et al., 2008; 

BERTOL et al., 2010; CARNEIRO et al., 2011), demonstrando a importância da manutenção 

de resíduos sobre a superfície do solo, o que pode minimizar o escoamento superficial e 

favorecer a infiltração de água no solo . 
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6. ANEXOS 

ANEXO A. Imagem da calha (esquerda) e calha ligada ao galão (direita) para coleta e 
armazenagem da solução escoada superficialmente no solo. 
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ANEXO B. Desenho do lisímetro (a) e esquema da instalação dos lisímetros (b) para coleta e 
armazenagem da solução percolada no perfil do solo. 
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ANEXO C. Esquema da instalação da incubação para avaliação da mineralização de N e 
disponibilidade de P e K. 
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ANEXO D. Quantidade acumulada de N mineral (N-NH4
+ + N-NO3

-) transferido na solução 
escoada na superfície do solo no ciclo da aveia (a) e do milho (b); e na solução 
percolada, no ciclo da aveia (c) e do milho (d), em um solo Argissolo Vermelho 
sem a aplicação de fontes de nutrientes e com a aplicação de dejetos líquidos de 
suínos, cama sobreposta de suínos, dejetos líquidos de bovinos e adubação 
mineral. 
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ANEXO E. Quantidade acumulada de P solúvel transferido na solução escoada na superfície 
do solo no ciclo da aveia (a) e do milho (b); e na solução percolada, no ciclo da 
aveia (c) e do milho (d), em um solo Argissolo Vermelho sem a aplicação de 
fontes de nutrientes e com a aplicação de dejetos líquidos de suínos, cama 
sobreposta de suínos, dejetos líquidos de bovinos e adubação mineral. 
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ANEXO F. Quantidade acumulada de K solúvel transferido na solução escoada na superfície 
do solo no ciclo da aveia (a) e do milho (b); e na solução percolada, no ciclo da 
aveia (c) e do milho (d), em um solo Argissolo Vermelho sem a aplicação de 
fontes de nutrientes e com a aplicação de dejetos líquidos de suínos, cama 
sobreposta de suínos, dejetos líquidos de bovinos e adubação mineral. 
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