
O PROBLEMA DO

NITROGÊNIO  

NO SOLO 

Ana Primavesi



A AGRICULTURA 
CONVENCIONAL

• Foi introduzida por um 
convênio entre Industria e 
Agricultura 



CONVENÇÃO: 
INDÚSTRIA x AGRICULTURA

• AGRICULTURA COMPRA: 
QUÍMICOS E MÁQUINAS
embora entrar no NEGATIVO

• GOVERNO DEVOLVE PARTE 
DOS IMPOSTOS  À      

AGRICULTURA:
como  SUBVENÇÕES



1.MUNDO: 
AGRICULTURA COMPRA 
PRODUTOS INDUSTRIAIS
INDUSTRIA FLORESCE:

SUBVENÇÕES À AGRICULTURA

3. MUNDO:
PEGA CRÉDITOS 

p.COMPRAR QUÍMICOS E 
MÁQUINAS E EMPOBRECE



Para instalar a Agro-Indútria 
avança-se por cima da floresta 



Mata derrubada e queimada 



SOLOS DE CLIMA 
TEMPERADO

SÃO RASOS E RICOS

• SOLOS DE CLIMA 
TROPICAL

• SÃO PROFUNDOS E POBRES  
Exigem manejo diferente



REVOLUÇÃO VERDE:

• CALAGEM CORRETIVA
• REVOLVIMENTO 

PROFUNDO DO SOLO
• ADUBO NITROGENADO

O SOLO MORRE
e não produz sem todo pacote



Solo morto                       Solo vivo



O QUE OCORRE:

• DESMATAMENTO EM GRANDE 
ESCALA

• INTRODUÇÃO DE AGRO-
INDÚSTRIAS

• O PACOTE QUÍMICO QUE 
PERMITE TRABALHAR COM 
SOLOS MORTOS



em solo vivo         em solo morto

ARROZ

necessita de adubos



Solo morto entorroado



Campo preparado para o cultivo     



Monocultura de verduras 



ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO

tira a amostra de solo de 
0-20 cm sem consideração :

se o solo é agregado 
se  possui lajes superficiais ou

se é todo compactado



ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO
NÃO IMPORTA SE OS 

NUTRIENTES SÃO ABSORVIDOS
NUTRIENTES NÃO ABSORVIDOS OU 

UTILIZADOS PELAS PLANTAS
K quando falta B ou a temp. é <15oC

P em solos compactados desaparece, embora existir

Ca,Mg,Cu,B quando aumenta a temperatura 
média 

SUA ABSORÇÃO É DIFICIL



PLANTA DEFICIENTE EM UM
MINERAL

• É ATACADA POR ESTA PRAGA
OU DOENÇA QUE POSSUI A
ENZIMA QUE SERVE PARA 
DIGERIR ESTA  SUBSTÂNCIA
VEGETAL (INACABADA)



Oídio: Pepino = DEFICIÊNCIA DE BOROFolha de pepino com Oidio : Falta Boro



Antracnose: PimentãoPimentão : Antracnose = defic. de Cálcio



Quando faltar B os carboidratos não migram de folh    
para a raiz e N não consegue aumentar a colheita



Doenças causadas pelo excesso de
adubo nitrogênado

• Pseudomonas -- Fumo
• Al.ternária -- Tomate, Fumo
• Verticillium -- Tomate, Algodão
• Erwinia -- Batatinha
• Pernospora -- Alface, Videira,Nabo
• Botrytis -- Videira, Moranguinho
• Erysiphe -- Cereais, Frutíferas

Septoria -- Trigo       
• Puccinia, Uromyces-- Feijão, Cereais 
• ( Bergmann, 1976)



AGROTÓXICOS

SÃO TODOS COM BASE DE UM 
MINERAL QUE, COM USO 
FREQUENTE DESEQUILIBRA 
OUTRO MINERAL 
POSSIBILITANDO O ATAQUE DE 
OUTRA PRAGA OU DOENÇA

CHABOUSSOU: “As plantas doentes dos 
defensivos”.



Odo Primavesi 



Solo morto, pulverizado exposto ao sol e chuva



NPK proclama-se como
 “NUTRIENTES ESSENCIAIS”

• PORÉM A PLANTA NECESSITA 45 
NUTRIENTES E NÃO SOMENTE 3

• MACRO-NUTRIENTES = pouco 
eficientes, necessitam-se maiores 
quantidades  (N, P, K) (1 molecula por reação)

• MICRONUTRIENTES MUITO 
EFICIENTES, NECESSITA-SE POUCO 
(Cu, Zn, B) (1 molecula serve para milhares de reações)



Pasto adubado com excesso  de N:  
2 anos produz bem, depois colapsa.



Pelo excessivo  e  permanente uso de N 
a pastagem estraga,  compacta e erode



POR QUÊ 
O ADUBO NITROGENADO 

DESTROI O PASTO.?
• 1- PORQUE O EXCESSO DE N ESGOTA OS 

OUTROS NUTRIENTES
• 2- PORQUE O N ADUBADO  PROVOCA 

RAÍZES SUPERFICIAIS
• 3- PORQUE O N ESGOTA A MATÉRIA

ORGÂNICA DO SOLO, DEIXANDO O SOLO 
COMPACTAR-SE



Pasto erodido com cupinzeiros, N não faz mais 
efeito – gado magro



Terra agrícola erodida  : a adubação com NPK

não é capaz de salvar o solo da decadência



COMO É UM SOLO VIVO 

• Na natureza TUDO é interligado e 
com vida

• A origem do N é importante:
QUIMICO: gasta toda M.O. e  
contribui a decadência do solo
ORGÂNICO: tem sua origem na 
vida do solo que o agrega.   



Mata Atlântica



Paisagem nativa em Paraná





Solo vivo e bem agregado,
protegido 



Soja com raiz abundante,nodulada



Raiz deformada,sentou numa 
laje

Mesmo com suficciente N no solo planta não cresce



Para o adubo Nitrogênado fazer 
efeito

• Solo tem de ser agregado e 
vivo  ou

• Necessita de irrigação 
quase permanente : parece 
um hidropônico



Cytophaga, bactérias agregadoras



Bactérias e Fungos 

• Não crescem em qualquer solo. 
o solo tem de ser aprópriado 
para eles

• Exemplo: Azotobacter
Aspergillus Niger que     

é tomado por patógeno perigoso 



Azotobacter: cada lugar recebeu outra forma de P

somente em 3                                       ele nasceu

embora foram                                            inoculados

todos     








+ 1 µg

+ 3 µg

0 µg

canti



O que contribui para o nitrogênio 
disponível no solo são as bactérias 

e seus fagos.

• A bactérias o fixam  N – sem N não 
tem proteínas – e seus fagos o 
liberam. Neste momento o N existe 
livre no solo a disposição das 
plantas



Bactéria proteolítica velha,atacada por micróbios:       
em plena decomposição- libera seu N



Protozoário que pasta bactérias, libera Nitrogênio



Fixação de N e nitrificação aumentam
com P e suficiente umidade no solo 

• Na denitrificação sempre se perde N
• Em solos compactados ou com 

umidade excessiva há perdas de N 
especialmente quando  existem 
suficientes nitratos e carboidratos para 
os micróbios anaeróbios
(M.O.enterrada)



Cadeia de denitrificação
Adaptado de Mengel: Ernährung und Stoffwechsel der Pflanze

Com permissão da editora : Spektrum Verlag



Nematóides que comem micróbios

• liberam o N absorvido pelos 
micróbios = a disposição das 
plantas contribuem com 30% do 
N que as plantas absorvem (Djigal 
2004)

• Nematóides que comem fungos 
liberam cada 0,0033 µg N (Chen & Ferris 

2000)



NEMATOIDE MACHO QUE VIVE NO SOLO, 
COME BACTÉRIAS e LIBERA NITROGÊNIO



NEMATOI-
DES 
FEMEAS
EM 
RAIZ
DE
CANA-
DE-
AÇUCAR
Podem au-
mentar e 
assegurar 
a colheita



Produção vegetal 
em solos vivos

• Solos vivos sempre tem uma 
microvida intensa que mobiliza
nutrientes e fornece Nitrogênio



MILHO ORGÂNICO TIRA SEU N DA MICROVIDA  



FEIJÃO ORGÂNICO COM N DE RIZÓBIOS



MICRORGANISMOS FIXADORES 
DE N

• Podem ser:
• Simbiontes como: RIZÓBIOS, 

BRADYRIZÓBIOS, AZOSPIRILLO
OU
Bactérias de vida livre como:
AZOTOBACTER, Beijerinckia 
Burkholderia mas tb.Clostridium 
pasteurianum etc.



RAÍZES COM DIVERSOS TIPOS DE NODULAÇÃO

Porém somente 8 a 10% das leguminosas nodulam



RIZÓBIOS
• PODEM SER:
1- NODULADORAS (nas raízes de 

leguminosas)
2- ENDOFITAS (dentro da folha de 

gramíneas)
Assim cana-de-açucar necessita no Brasil 

somente + 50 kg N/ha de adubo quimic. 
Nos outros países entre 150 a 300 kg/ha



RIZÓBIOS ENDOFITAS
• Viviam como Rizóbios noduladoras em raízes de 

leguminosas, 
• voltaram para o solo e entraram nas raízes da cultura 

de gramineas seguinte, onde migram para as folhas
• aumentam a fotossintese,a atividade enzimática, 

alongam as raízes,aumentam
as folhas e com isso as colheitas em grão e palha.
seja ciente: a nodulação não é necessária para a 
fixação de N. nem é a atividade principal  das 
Rizobacérias                 



Ciclagem de Nitrogênio 
no solo (Yeates, 2006)

• Pelos nematoídes e protozoários que 
‘pastam’ nas bactérias

Ex.a adição de nematoídes cefaládos ao solo 
aumentou a biomassa de milho em 12% por 
aumentar a absorção de N em 16%

Hunt,(1987) calcula que 30% do N mineralizado 
no solo depende de nematoides e 
protozoarios que ‘pastam’ bactérias sendo  
mais estimulados em solos mais secos.



Arroz plantado

Segundo o 

Método SRI 

(Sistème du Riz

Intensivé)

e onde seg.Dazzo 

se alojaram rizó-

bios endofitas



Micorrizas

• São mais ativas em solos com baixa 
quantidade de adubo químico

• graças a associação com bactérias
aumentam as colheitas

Porem tanto os rizóbios como as 
micorrizas são específicos aos solos 
e culturas.



Raiz de soja com micorriza e rizóbios

Micorriza 



Consorciação:
RIZÓBIOS x MICORRIZA 

ectogena (Rivera,2006)
• Micorrizas agregam o solo, aumentam o espaço 

radicular,  aumentam a nutrição vegetal – em
plantas melhor nutridas os rizóbios são mais 
ativos.

• Porém: O efeito da inoculação com Micorrizas 
depende do solo, variedade de micorrizas e  a 
espécie vegetal  Micorrizas populam as raizes 
sem inoculação quando a planta dispõe dos 
nutrientes mais importantes ( aveia-Mn,  milho-
Zn + Cu,  trigo-Cu  videira – B etc.)



Não somente a presença de
N é importante, mas tb. sua 
transformação em proteínas 

- Proteína se forma de 4 amino-ácidos
3 em base de N + 1 em base de S 
- Nem todos amino-ácidos formam proteinas
- Para a reductase de nitratos precisa se de Mo 
Plantas com proteínas formadas não são 

atacadas por saúvas



PASTO ORGÂNICO COM FLORES SILVESTRES

EM CLIMA TEMPERADO



MOKITI OKADA diz:
• Os elementos base de toda vida 

são  H – O – N
• Por quê, se a primeira substância 

fotossintetizada baseia em H-O-C  ?
• Porque não existe vida sem 

proteínas e para proteínas 
necessita-se de N



NO TRÓPICO NÃO TEM FLORES NO PASTO MAS

EM ÁRVORES COMO NESTE IPÊ



QUAL O SEGREDO DO SOLO 
TROPICAL ?

1- O SOLO VIVO com a MATÉRIA   
ORGÂNICA  na superfície

2- A BIODIVERSIDADE vegetal –
microbiana –nutricional

3- A PROTEÇÃO DO SOLO  contra 
INSOLAÇÃO  e IMPACTO da 
CHUVA

4- A PROTEÇÃO contra  o  VENTO



Mata virgem



Paisagem com Quebra-vento



Quebra - Vento



A TEIA DA VIDA : tudo é 

Interligado:  

dos micróbios 

no solo até

as estrelas

no cosmos



O aquecimento do clima: o sol aquece o solo, este

aquece o ar, o ar quente sobe e esbarra na camada de gases

estufa ( CO2 , CH4 , N2O e outros)  e se distribui sobre o globo  



LEIS NATURAIS  
SÃO IMUTÁVEIS, tudo depende 

do SOLO

QUANDO QUER MODIFICÁ-LAS
SOMENTE DESTROI 
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