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Introdução

A busca por alternativas para otimização da produção 
agrícola tem visado o uso de microorganismos. Os 
microrganismos decompõem ativamente a matéria 
orgânica, liberando nutrientes e energia, produzem 
substâncias que auxiliam na agregação do solo, 
estimulam o crescimento vegetal, além de incorporar 
nutrientes, como o nitrogênio, através do processo de 
fixação biológica [1].

O nitrogênio não ocorre nas rochas e normalmente 
encontra-se no solo em proporções abaixo dos níveis 
necessários para o desenvolvimento normal das plantas. 
Contudo, o adubo nitrogenado é o mais caro e 
poluente, quando aplicado na forma de nitrato ou em 
outras formas que podem ser lixiviadas para águas 
subterrâneas e também liberados para a atmosfera na 
forma de N2O. A fixação biológica de nitrogênio 
(FBN) é a alternativa mais ecológica para adubação 
nitrogenada, pois não ocorre quando há suficiente N
disponível no solo ou na planta [2].

Embora apresentem baixa concentração de N, a 
incorporação de resíduos orgânicos tem mostrado que 
além da melhoria nas condições físicas do solo, 
contribuem para o aumento da atividade biológica e o 
fornecimento de nutrientes para a planta [3].

O presente trabalho teve como objetivo quantificar o 
teor de Nitrogênio presente em diferentes proporções 
de biofertilizante de rocha fosfatada e potássica (BPK) 
em adição a matéria orgânica (composto de minhoca) 
inoculados com diferentes isolados de bactérias 
diazotróficas de vida livre.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no esquema fatorial 4x6
usando o delineamento experimental inteiramente 
casualizado, com três repetições. As parcelas foram 
compostas pela combinação de quatro substratos mistos 
(organo mineral), e seis tratamentos de inoculação com 
bactérias diazotróficas de vida livre (tabela 1), sendo quatro
isolados de solos do Nordeste, dois isolados da Embrapa-
CNPAB e tratamento apenas com matéria orgânica sem 
biofertilizante (Controle) e sem inoculação (DZ0).

O substrato organo mineral (biofertilizante misto) foi 
constituído por mistura, em bandejas de 5 dm3, de 
biofertilizante de rocha com P e K (em partes iguais)
produzido conforme descrito em Stamford et al. [4], 
vermicomposto de minhoca e resíduo de sorvete obtido na 
indústria Unilever Recife (Kibon Sorvani), conforme 
demonstrado na Tabela 2. Nesta mistura, visando à
produção do substrato organo mineral ou biofertilizante
misto rico em nitrogênio, fósforo e potássio é que inoculou-
se as bactérias diazotróficas de vida livre NFB descritas na 
Tabela 1. Essas bactérias foram isoladas de acordo com 
Döbereiner et al. [5]. Para produção do inoculo as 
diazotróficas foram inoculadas em Erlenmeyer e mantidas 
sob agitação constante em agitador orbital, durante 96 
horas à temperatura ambiente (± 28ºC). A inoculação foi 
realizada com adição de 100 mL do inóculo para cada 2 
dm3 de substrato. Após a inoculação e homogeneização, as 
bandejas com os substratos foram incubadas por 30 dias, à 
temperatura ambiente (± 28ºC), sendo realizado o controle 



da umidade para nível próximo a capacidade de campo, 
através da adição diária de água, por meio de pesagem 
(Figura 1). Durante a condução do experimento, foram 
realizadas amostragens dos substratos a cada 10 dias, 
para determinação de Nitrogênio. O nitrogênio total foi 
quantificado por meio de digestão sulfúrica, seguida de 
destilação de Kjeldahl (Figura 2), conforme método 
adaptado por Tedesco et al. [6]. Este método 
fundamenta-se na conversão do N orgânico (R-NH2) 
por atuação do ácido sulfúrico liberando amônia (NH3) 
em meio alcalino. O N é quantificado pela dosagem do 
N-NH4

+ retido pelo ácido bórico. Os dados foram 
analisados pelo programa estatístico SISVAR [7], 
sendo realizada a análise de variância e a comparação 
das médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Resultados Discussão

Observou-se diferença significativa (p<0,0) no 
tempo 10 e 30, onde a máxima disponibilidade de 
Nitrogênio Total foi encontrada respectivamente no 
tratamento na mistura M2DZ4 (2,95 % de N total) e 
M1DZ3 (2,00 % de N total. Nos sistemas agrícolas, o 
potencial de algumas bactérias aeróbicas de vida livre,
tem sido demonstrado, por meio da inoculação de 
palhada ou outros resíduos ricos em carbono e sua 
incorporação ao solo, resultando em razoáveis taxas de 
fixação de nitrogênio. Lima et al. [8] encontraram 
incremento de quase 100% de N, após incubação de 
compostos orgânicos com bactérias diazotróficas de 
vida livre, o que representaria um sensível acréscimo a 
resíduos orgânicos para uso na agricultura. Meunchang 
et al. [9] obteve 6 a 16% de nitrogênio total em 
comparação com o controle não inoculado quando 
inoculou diazotróficas de vida livre em resíduos de 
usina de cana de açúcar. Eles também observaram um 
decréscimo do valor de N total após 10 dias da 
inoculação e atribuíram essa queda no valor de N a
desnitrificação em microsítios anaeróbios e a 
volatilização de NH3.

O comportamento de N observado na Figura 3 sugere 
que o nitrogênio esteja sendo imobilizado durante esta fase 
de incubação. É possível que após os 30 dias de incubação 
a tendência seja a mineralização de N, devido à diminuição 
da atividade microbiana e assim ocorra um aumento no 
incremento de N total nos substratos.
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Tabela 1. Bactérias de vida livre utilizadas.

Identificação Bactéria de vida livre Local de onde foi isolado
DZ1 sem caracterização Aldeia - PE
DZ2 sem caracterização Recife – PE
DZ3 sem caracterização São Lourenço da Mata - PE
DZ4 sem caracterização Crato - CE

DZAz Azotobacter sp cedidos pela Embrapa-CNPAB - RJ
DBj Beijerinkia sp cedidos pela Embrapa-CNPAB - RJ

Tabela 2. Composição dos substratos utilizados.

Substrato Composição
M1 2,0 litros de composto de minhoca + 0,2 litro de biofertilizante PK + 0,5 litros resíduo de sorvete
M2 2,0 litros de composto de minhoca + 0,3 litro de biofertilizante PK + 0,5 litros resíduo de sorvete
M3 2,0 litros de composto de minhoca + 0,4 litro de biofertilizante PK + 0,5 litros resíduo de sorvete
M4 2,0 litros de composto de minhoca + 0,6 litro de biofertilizante PK + 0,5 litros resíduo de sorvete



Figura 1. Adição de água ao biofertilizante misto.

   

Figura 2. Determinação de N total por destilação de Kjeldahl.

Figura 3. Nitrogênio total em diferentes proporções de substrato organo mineral no período de 30 dias de incubação.


