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CORRELAÇÃO ENTRE NITROGÊNIO E CARBONO NO 
SOLO SOB GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS TROPICAIS E 

ALTO APORTE NITROGENADO 
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A matéria orgânica do solo é composta principalmente de carbono (C) 
e nitrogênio (N). No entanto, apesar dos mecanismos de perda e adição 
no sistema serem diferentes, existe uma relação entre a dinâmica 
desses dois elementos no solo. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a 
correlação entre as concentrações de C e N no solo de pastos de 
Brachiaria brizantha cv. Marandu e Panicum maximum cv. Mombaça 
com ciclo de rebrotação de 28 dias nas águas (novembro e abril) e a 
cada 42 dias na seca (maio e outubro) sob dois aportes nitrogenados 
(O e 550 kg ha- 1.ano). O experimento foi conduzido na Embrapa 
Agrossilvipastoril, em Sinop - MT, em um Latossolo amarelo 
distrófico. A coleta do solo foi realizada no dia 28 de maio de 2016, 
16 meses após o início do experimento nas profundidades de 0-1 O, 10-
20, 20-30 e 30-40 cm com auxílio de sonda. As amostras foram secas 
e maceradas para a análise elementar de C e N por meio do Vario 
Macro Cube CHNS (Elementar Analysensysteme, Hanau, Alemanha). 
Os dados foram analisados utilizando a correlação de Karl Pearson (r) 
para verificar a existência de correlação entre os teores de C e N no 
solo de pastos de Marandu e Mombaça submetidos à níveis de 
adubação nitrogenada. As médias dos teores de C e N no tratamento 
sem adubação foram 17,6 e 1,2 g kg de solo, respectivamente e para o 
tratamento adubado as médias corresponderam a 18,5 e 1,3 g kg de 
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solo respectivamente para C e N. A correlação entre as variáveis foi 
positiva, apresentando r = 0,986 para os tratamentos sem adubação e r 
= 0,988 para os tratamentos adubados. A correlação também foi 
positiva para as cultivares Marandu e Mombaça, com valores der= 
0,977 e r = 0,989 respectivamente, o que indica haver alta correlação 
entre as duas variáveis. Essa alta correlação entre os teores de C e N 
no solo indica que o manejo adequado da pastagem com adubação 
nitrogenada pode promover incremento dos teores de matéria orgânica 
do solo e, consequentemente, elevando o estoque de carbono no solo, 
atuando como sequestrador de carbono da atmosfera e contribuindo 
para mitigação dos gases do efeito estufa. 

Palavras-chave: adubação nitrogenada, CHNS, Pearson 

Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). 
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