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RESUMO 

O óxido nitroso (N2O) é um gás de efeito estufa oriundo das transformações do 

nitrogênio no solo. Possui potencial de aquecimento até 298 vezes maior que o 

de uma molécula de CO2 podendo ficar por até 150 anos na atmosfera. 

Baseado nessas informações o IPCC, em uma reunião em 2009, acrescentou o 

N2O na lista dos gases que devem ter suas emissões controladas a fim de 

evitar maiores danos a atmosfera terrestre. Como a agropecuária é 

responsável por cerca de 94% das emissões desse gás, tornou-se necessário 

a realização de novos estudos para caracterizar a sua dinâmica de fluxos no 

solo. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi quantificar e avaliar o 

comportamento e das emissões de óxido nitroso em um sistema cultivo com 

três diferentes plantas de cobertura em sucessão ao milho e no Cerrado nativo 

como testemunha. O experimento foi conduzido na estação experimental da 

Embrapa Cerrados (Planaltina, DF) no período entre 29/04/2014 e 13/11/2014 

em Latossolo Vermelho. Os tratamentos foram distribuídos em parcelas 

representadas pelas plantas de cobertura: Urochloa ruziziensis (braquiária 

ruziziensis), Canavalia brasiliensis (feijão-bravo-do-ceará), Pennisetum 

glaucum (milheto) e subdivididas em com e sem aplicação de N em cobertura 

no milho. O delineamento foi em blocos ao acaso com três repetições. As 

coletas de ar foram feitas em câmaras do tipo estática fechada e as análises 

realizadas por cromatografia gasosa. Amostras de solo foram coletadas na 

profundidade de 0-0,10 m para a determinação do espaço poroso saturado por 

água (EPSA), do nitrato e amônio (extração com KCl) e os dados de 

precipitação e temperatura do ar foram coletados pela Estação Climatológica 

da Embrapa Cerrados. Os fluxos de N2O dependem diretamente da adubação 

nitrogenada. No período do experimento as emissões melhor se 

correlacionaram com a precipitação e a temperatura. Os solos cultivados com 

feijão-bravo-do-ceara e braquiaria ruziziensis apresentaram maiores emissões 

acumuladas e maiores picos de fluxos de oxido nitroso durante o seu ciclo. O 



 
 

solo cultivado com milheto apresentou os menores picos de fluxos e o menor 

valor de fluxo acumulado de N-N2O durante o seu ciclo. 

Palavras – chave: Óxido nitroso; GHG; Plantas de cobertura; Plantio direto. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro com 204 milhões de hectares 

(MMA, 2011) que abrangem praticamente 25% do território nacional 

distribuindo-se por diversas regiões do país (RUDORFF et al., 2015). Por 

abranger uma área tão ampla, este bioma apresenta significativas diferenças 

de relevo, temperatura, precipitação e altitude (FELFILI; FELFILI, 2001). Essa 

diversidade tão ampla é responsável por uma grande variedade de 

fitofisionomias tornando o cerrado brasileiro detentor de 5% da biodiversidade 

de todo o planeta (SCARIOT; FELFILI, 2005).  

Este bioma teve uma grande taxa de crescimento populacional e ocupação 

territorial com a mudança da capital para o centro do país a partir de 1950, 

entretanto o desenvolvimento agropecuário se intensificou a partir dos anos 70 

acompanhando o crescimento agropecuário mundial (MACHADO, 2014). 

Contudo, esse crescimento agropecuário contribui com a intensificação do 

efeito estufa, acentuando assim as mudanças climáticas. 

O setor agropecuário contribui com o aumento das emissões de gases de 

efeito estufa (GEE). No Brasil, a agropecuária e a mudança do uso da terra, 

contribuem com 75%, 91% e 94%, do total de emissões de dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), respectivamente (CERRI; CERRI, 

2007). Apesar das emissões serem menores que as do setor energético, 

quando comparados com o CO2, o CH4 e o N2O apresentam potencial de 

aquecimento global 21 e 298 vezes maior que o CO2, respectivamente. 

Baseado nessas informações o IPCC (2009), acrescentou o N2O na lista 

dos gases que devem ter suas emissões controladas a fim de evitar maiores 

danos à atmosfera terrestre. 

O manejo do solo, como o sistema plantio de direto e/ou cultivo mínimo, 

alteram os fluxos de GEE, principalmente o N2O (NETO et al., 2011; SANTOS 

et al., 2016; CARVALHO et al., 2017), além disso, outros sistemas integrados 

como o Integração Lavoura Pecuária (ILP), Integração Lavoura Pecuária 

Floresta (ILPF) (OLIVEIRA et al., 2016; VERAS, 2016; SATO et al., 2017) e as 

diferentes plantas de cobertura (VERAS, 2016) também podem alterar as 

emissões desse gás. 
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Neste contexto, este trabalho tem como objetivo quantificar e avaliar a 

dinâmica dos fluxos de N-N2O em sistemas de plantio direto sob o cultivo de 

diferentes plantas de cobertura cultivadas em sucessão ao milho manejado 

com e sem aplicação de fertilizante nitrogenado em cobertura no Cerrado. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Cerrado 

O Cerrado destaca-se como sendo o segundo maior bioma brasileiro e 

possui cerca de 204 milhões de hectares de área original (MMA, 2011). Esse 

bioma distribui-se, principalmente, pelo Centro-oeste brasileiro abrangendo os 

estados de Goiás (97%), Tocantins (91%), Mato Grosso (40%), Mato Grosso 

do Sul (61%) e Distrito Federal, além de estados de outras regiões, como 

Minas Gerais (57%), Bahia (27%), Piauí (37%), São Paulo (33%), Paraná (2%), 

Rondônia (0,2%), entre outros (RUDORFF et al., 2015). 

Este bioma, por abranger uma grande área, apresenta significantes 

variações de relevo, temperatura, precipitação e altitude (FELFILI; FELFILI, 

2001) e estas são as responsáveis por uma grande variedade de 

fitofisionomias tornando o Cerrado brasileiro detentor de 5% da biodiversidade 

e maior riqueza de espécies de todo o planeta (SCARIOT; FELFILI, 2005). 

Por se encontrar em uma posição ao centro do país o Cerrado exerce 

também a função de divisor e distribuidor de água para as grandes bacias 

hidrográficas brasileiras: Amazonas, São Francisco, Paraná e Paraguai (LIMA; 

SILVA, 2005). 

Conforme Köppen, o clima é classificado como Aw (tropical úmido), com 

duas estações bem definidas: inverno seco de abril a setembro e verão 

chuvoso de outubro a maio com precipitação anual variando de 900 a 1800 mm 

e temperaturas entre 22 e 27 graus Celsius. 

Os Latossolos são predominantes na região, representando, 

aproximadamente, 46% de toda área, mas também ocorrem outras classes de 

solo como Neossolos Quartzarênicos e Argissolos, cada um com 

aproximadamente 15% de ocorrência. Também são componentes deste bioma 
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os Plintossolos (3%), Cambissolos (3,1%), Nitossolos Vermelhos (1,7%) e 

Chernossolos (0,1%) (REATTO; MARTINS, 2005). 

O Cerrado brasileiro vem sendo ocupado desde o século XVIII com o início 

das extrações de ouro e pedras preciosas, porém a taxa de ocupação se 

manteve baixa até o início da transferência da capital para o centro do país em 

1950 (MACHADO, 2014). 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias de preparo do solo (correção, 

adubação, sistemas de manejo) e melhoramento genético das culturas para a 

região, foi possível a conversão de áreas improdutivas, devido às 

características dos solos predominantes (Latossolos), em áreas com altas 

taxas de produtividade. 

Com a resolução desta barreira para a produção agrícola iniciou-se o 

processo de expansão da fronteira agrícola do Cerrado brasileiro. A área 

cultivada de soja, milho e algodão no Cerrado entre as safras 2000/2001 (9,33 

milhões de hectares) e 2013/2014 (17,43 milhões de hectares) teve aumento 

de 86,7%, com o destaque para a cultura da soja que, na primeira safra, cobre 

90% desta área (RUDORFF et al., 2015). O maior desenvolvimento ocorreu na 

região do MATOPIBA (porção do Cerrado dos estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia) que apresentou um aumento de 103% da área 

plantada (RUDORFF et al., 2015). Este fenômeno se deve à expansão da 

fronteira agrícola brasileira, causada pelos avanços nas pesquisas com 

melhoramento genético de culturas para sua adaptação à região e o 

desenvolvimento de técnicas de cultivo e preparo do solo, gerados pelas 

universidades e empresas de pesquisa agropecuária, destacando-se na área 

de pesquisa em manejo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

Embrapa. 

Essa expansão gerou mudanças sobre o uso da terra no cerrado, porém foi 

possível observar que entre os anos de 2000 e 2014, sem incluir a região do 

MATOPIBA, houve um aumento na área de produção de grãos, porém 81,1% 

desta expansão se deu sobre áreas de pastagem e áreas subutilizadas. A 

região do MATOPIBA comportou-se de forma diferente, apresentando cerca 
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40% da expansão sobre áreas de Cerrado nativo deixando evidente que nesta 

região está situada a fronteira agrícola do Cerrado (RUDORFF et al., 2015). 

2.2. A importância do milho na região do Cerrado 

A área destinada para a produção de milho no Cerrado está em torno de 

15,7 milhões de hectares divididos conforme a data de semeadura em safra (de 

agosto a dezembro) e safrinha, ou segunda safra, (de janeiro a março). Apesar 

da produtividade média brasileira ser baixa em comparação com outros países 

(5.700 kg ha-1), o Brasil destaca-se como um dos principais produtores 

mundiais (Conab, 2016). 

Porém, com os ótimos resultados apresentados pela cultura da soja, o milho 

de primeira safra tem perdido espaço para o cultivo desta leguminosa, assim a 

produção de milho segunda safra tem se destacado por ser responsável 

atualmente por 61% de toda área plantada com este grão (Conab, 2016). 

2.3. Sistemas de produção 

Com o início de uma grande ocupação das terras do Cerrado tornou-se 

necessário o cultivo de alimentos, porém não havia tecnologia de cultivo 

(manejo e material genético) desenvolvida especificamente para a região. 

Sendo assim foi utilizado o sistema de plantio mais comum na época, o sistema 

de plantio convencional. 

O sistema de plantio convencional (SPC) foi amplamente utilizado com 

sucesso em solos de climas temperados e consiste em preparar o solo 

utilizando implementos para revolvê-lo a fim de reduzir a incidência de plantas 

invasoras, descompactar a camada superficial, incorporar os resíduos culturais 

e acelerar a decomposição da matéria orgânica, que é um fator limitante em 

regiões de clima muito frio. Porém, em solos de clima tropical e subtropical, que 

possuem baixos teores de matéria orgânica devido ao forte intemperismo, o 

revolvimento expõe essa matéria orgânica estocada nas camadas mais 

profundas, sendo assim oxidada e tendo seus teores no solo diminuídos 

(BALOTA et al., 2003). Outro fator negativo causado pelo revolvimento é a 

desagregação do solo e a consequente diminuição de macro agregados que 

possuem importante papel no estoque da matéria orgânica, estocando e 
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protegendo do intemperismo e, consequentemente, na manutenção da 

microbiota, nutrientes e água no solo (BEARE et al., 1994). 

No início da década de 1970, foi introduzido no Brasil um sistema de plantio 

conservacionista que levaria em consideração as características 

edafoclimáticas brasileiras, o sistema plantio direto (SPD). O SPD foi 

desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra na década de 

1950 e trazido posteriormente para o Brasil com as devidas adaptações 

(MOTTER et al., 2015). 

O SPD consiste em fazer o plantio de sementes e mudas diretamente no 

solo, sobre os resíduos vegetais e com a mínima interferência da mecanização 

no revolvimento (MOTTER et al., 2015). 

Diversos estudos têm demonstrado a eficiência deste sistema em 

comparação com o SPC, benefícios esses em diversas características de 

produção e conservação do solo como nos estoques de carbono no solo 

(JANTALIA et al., 2007), na diminuição nas emissões de gases de efeito estufa 

(CARMO et al., 2007) e nos indicadores microbiológicos de qualidade do solo 

(FERREIRA et al., 2011; MENDES et al., 2012). 

A área plantada com a adoção deste sistema cresceu muito nas últimas 

décadas graças à boa aceitação dos produtores, pois os benefícios trazidos 

pela sua adoção estão altamente correlacionados com o aumento de 

produtividade das culturas (ANDREOTTI et al., 2008). Na safra 1990/1991 a 

área cultivada sob SPD era de 1 milhão de hectares, já na safra 2013/2014 a 

área plantada no Brasil foi de 32 milhões de hectares, isso representa cerca de 

86% de toda a área plantada no país (EMATER-PR, 2014). 

Entretanto, Torres (2003) afirma que para que haja eficácia no uso deste 

sistema, entre outras variáveis, é necessário garantir, além de quantidade, a 

qualidade dos resíduos vegetais. 

2.4. Plantas de cobertura e qualidade de resíduos vegetais 

A cobertura do solo tem importante papel no SPD, sendo responsável por 

garantir maior estabilidade térmica para o solo (GASPARIM et al., 2005), 

manter a umidade (RESENDE et al., 2005), proteger o solo de processos 
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erosivos como barreira para o escoamento da água (BEZERRA; CANTALICE, 

2006), ciclar nutrientes no solo e controlar plantas daninhas (GAZZIERO et al., 

2001). 

Neste contexto, pode-se observar que a cobertura do solo assume as 

funções de barreira impedindo a entrada de luz, o escoamento da água, o 

aumento da temperatura, e assume também o papel de cicladora de nutrientes, 

trazendo para superfície nutrientes que estão em camadas mais profundas do 

solo e/ou formas não-lábeis para a cultura econômica. Sendo assim, as 

características que definem a escolha da cultura a ser utilizada como cobertura 

são a produção de biomassa, a taxa de decomposição e a qualidade dos seus 

resíduos. 

A taxa de decomposição dos restos de uma cultura está relacionada à 

diversos fatores como temperatura, umidade e relação carbono/nitrogênio 

(C:N), porém este último tem maior impacto na decomposição (HEINRICHS et 

al., 2001). Quanto maior a relação C:N menor a taxa de decomposição. Sendo 

assim, plantas com maior relação C:N são preferidas para manter a cobertura 

do solo por longos períodos, e as com menor relação para a ciclagem de 

nutrientes, pois têm alta quantidade de N, sendo assim classificadas como 

adubos verdes que, além de proteger o solo durante o seu ciclo de 

crescimento, disponibilizam nutrientes para o solo durante sua rápida 

decomposição (CARVALHO et al., 2009, 2011, 2012). 

 Carvalho (2005) em sua tese analisou a dinâmica de decomposição e a 

composição química dos resíduos vegetais, sendo avaliados teores de N, as 

relações C:N e ligninina:N de crotalária juncea (Crotalaria juncea L.), feijão-

bravo-do-ceara (Canavalia brasiliensis), guandu (Cajanus cajan), mucuna-cinza 

(Mucuna pruriens), girassol (Helianthus annuus L.), milheto (Pennisetum 

glaucum), nabo-forrageiro (Raphanus sativus L.) e observou que a Canavalia 

brasiliensis apresentou boa qualidade de resíduos e rápida decomposição, 

sendo uma boa opção para o manejo da cobertura do solo visando a ciclagem 

de nutrientes. 

 Considerando-se a relação entre qualidade e quantidade, Nascente et al. 

(2014) compararam as gramíneas Pennisetum glaucum, Panicum maximum, 
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Urochloa brizantha, U. ruziziensis afim de observar a aptidão de espécies não 

leguminosas para o uso como adubos verdes.Os autores concluíram que o P. 

glaucum se destacou entre as outras por disponibilizar mais rapidamente o N 

para o solo devido à sua maior taxa de decomposição mais rápida. Porém as 

braquiárias mostraram-se interessantes para o manejo pela grande produção 

de biomassa (mais que 10 Mg ha-1 cada) e elevado teor de N (mais que 

150 kg ha-1). 

 Tendo então as plantas de cobertura um aporte considerável de N, sabe-

se que as mesmas interferem na dinâmica desse nutriente no solo (COSER et 

al., 2016) 

2.5. Ciclo do nitrogênio 

O ciclo do nitrogênio envolve inúmeras reações químicas e bioquímicas no 

solo e em muitas destas envolve microrganismos. As transformações do N 

estão sumarizadas na Figura 1. 
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orgânica: resíduo de 

plantas e animais, 

adubações orgânicas, 

etc. 

Deposições 
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NOx, NH3, etc. 
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Figura 1 Ciclo biogeoquímico do nitrogênio (adaptado de Cantarella, 2007) 
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As vias de entrada do N no sistema solo-planta são: 1. Através de 

descargas elétricas, a ligação tripla do N2 é quebrada e, ao reagir com a 

molécula de água na atmosfera, pode ser transformado em nitrato e amônia. 

Esta reação representa somente 4% da entrada de N no solo; 2. O N2 pode ser 

fixado biologicamente por bactérias representando 60% da entrada de N no 

sistema solo-planta. 3. Há ainda a fixação industrial do N2 em que, sob altas 

temperaturas e altas pressões, a ligação tripla do N2 é quebrada e o primeiro 

subproduto é a amônia. Esta via de entrada de N2 representa 40% do N. 4. E 

também pela adição de matéria orgânica em que cada 1% no solo, 

corresponde à 30kg de N (Cantarella, 2007). 

No solo, a mineralização do N orgânico proveniente dos resíduos vegetais e 

animais, ocorre através da amonificação, que é a transformação de frações do 

N orgânico em amônio. Esta etapa da mineralização do N ocorre em condições 

aeróbias e anaeróbias, feita por bactérias e fungos do solo. A segunda etapa 

da mineralização do N é a nitrificação, que é a oxidação aeróbica de amônia a 

nitrito e, posteriormente, a nitrato. Esta reação é feita por bactérias dos gêneros 

Nitrosomonas e Nitrobacter, respectivamente, além de Archae, sendo este 

último mais encontrado em ecossistemas marinhos (SIGNOR; CERRI, 2013). 

A desnitrificação é a redução enzimática de nitrato ou nitrito a N gasoso e 

esta reação é mediada por bactérias anaeróbias facultativas (MOSIER et al., 

2004). No decorrer dos dois processos, alguns compostos intermediários são 

produzidos e dentre eles o N2O, que é liberado para a atmosfera (Baggs & 

Philippot, 2010). Portanto, tanto durante a nitrificação como na desnitrificação, 

há a produção de N-N2O. Dentre as transformações do N que ocorrem em 

solos agrícolas, a desnitrificação e a nitrificação são os principais processos 

microbianos responsáveis pela produção de N-N2O (SIGNOR; CERRI, 2013). 

Para que ocorra a nitrificação, que é feita essencialmente por bactérias 

aeróbias autotróficas, é necessário que no solo haja disponibilidade de amônio. 

Na Figura 2, Firestone e Davidson (1989) desenvolveram um modelo 

conceitual que envolve as muitas variáveis do solo, com diferentes níveis de 

regulação, conhecido como “hole-in-the-pipe” (HIP). Enquanto a maioria dos 
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estudos feitos analisa somente o N2O e/ou óxido nítrico (NO), o modelo analisa 

os dois gases pelos processos comuns de produção e consumo microbiológico. 

 

O modelo descreve o fluxo de N2O e NO como sendo regulada em dois 

níveis. Em um primeiro momento, a quantidade de fluido que passa pelo “tubo” 

é análoga à taxa de ciclagem de N em geral, ou especificamente às taxas de 

oxidação de NH4
+ por bactérias nitrificantes e redução de NO3

- por bactérias 

desnitrificantes. Em um segundo nível, a quantidade de N que 'escoa' fora do 

“tubo” como o óxido gasoso de N, por um 'buraco' para NO e outro 'buraco' de 

N2O, é determinada por várias propriedades de solo como pH, espaço poroso 

saturado por água, temperatura, etc. (Firestone& Davidson, 1989). 

O processo de desnitrificação ocorre por bactérias heterotróficas 

anaeróbicas facultativas e estas são dependentes de fontes de carbono 

orgânico e nitrato no solo (Firestone& Davidson, 1989). 

O manejo altera os teores de N no solo, tanto na forma orgânica (PEREZ et 

al., 2004; VERAS, 2016), como nas outras frações do N, como os teores de 

Figura 2 Modelo conceitual “hole-in-the-pipe” (adaptado de 

Firestone & Davidson, 1989). 
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amônio, nitrato e a fração particulada de N que está associada à mineralização 

e disponibilidade de nutrientes às plantas (OLIVEIRA et al., 2016; VERAS, 

2016). Além disso, esses autores, também destacaram que a fração do N 

disponível no solo (nitrato, amônio, aminoácidos e açúcar aminados) também é 

alterada de acordo com os tipos de plantas de cobertura. 

Em geral, sob condições aeróbicas ou semi-aeróbicas, N-N2O é produzido 

por nitrificação, enquanto que sob condições anaeróbicas este é produzido por 

desnitrificação (SIGNOR; CERRI, 2013). Ambos os processos podem ocorrer 

simultaneamente no solo, pois no interior dos agregados podem desenvolver-

se micros sítios de aerobiose e anaerobiose (GIACOMINI et al., 2006), devido 

aos processos de umedecimento e secagem do solo. Apesar da produção de 

N-N2O por nitrificação ser possível, os picos de fluxos de N-N2O nos solos 

geralmente são atribuídos ao processo de desnitrificação, inclusive quando as 

fontes de N são excretas de animais (VAN GROENIGEN et al., 2005; 

GIACOMINI et al., 2006; LESSA et al., 2014; BELL, et al., 2015). Segundo 

Cruvinel et al. (2011), os mais altos picos de N-NO e N-N2O são obtidos após a 

fertilização nitrogenada associada com a irrigação, as quais resultam em um 

aumento da disponibilidade de N e condições favoráveis de espaço poroso 

saturado por água no solo. 

Temperatura e umidade são importantes fatores para a nitrificação e 

desnitrificação, pois determinam a atividade dos microrganismos, influenciando 

a produção de N-N2O e sua difusão para a atmosfera (SIGNOR; CERRI, 2013). 

Isto explica a existência de uma estreita relação entre a variação sazonal dos 

fluxos de N-N2O com a temperatura do ar e do solo. A atividade e os processos 

microbiológicos são fortemente afetados pelas condições naturais e pelo 

manejo agrícola (LUDWING et al., 2001), pois estes afetam as condições 

físicas (difusão de O2, temperatura do solo, atividade de água) e químicas 

(concentração de nitrato e amônio, disponibilidade de carbono facilmente 

metabolizável). 

Portanto, apesar do ciclo do nitrogênio ser bastante complexo e dinâmico 

no sistema solo-planta-atmosfera, é importante o conhecimento dos processos 

e fatores ambientais que regulam os fluxos de N-N2O nos diferentes sistemas 
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de produção para se evitar perdas deste importante nutriente ao 

desenvolvimento das culturas e diminuir o potencial de aquecimento global. 

2.6. Mudança climática global e óxido nitroso 

A atmosfera terrestre é composta, predominantemente, por três gases: 

nitrogênio (N2 - 78,1%), oxigênio (O2 – 20,9%) e argônio (Ar – 0,93%). Esses 

gases são indispensáveis para a manutenção da vida na terra, porém possuem 

baixas taxas absorção de calor solar. Também é necessário para a vida na 

terra temperaturas estáveis e em uma faixa ótima (14º C em média), essas 

exigências térmicas são mantidas na faixa ideal por um mecanismo chamado 

efeito estufa. 

Parte da radiação solar que chega a terra é absorvida primeiramente na 

atmosfera em forma de calor por moléculas como o ozônio (O3) e o vapor de 

água que conseguem absorver essas ondas de menor comprimento ou maior 

energia. Outra parte é absorvida pela superfície terrestre e refletida para o 

espaço, principalmente, como radiação térmica composta por ondas de 

comprimento na faixa do infravermelho. Porém moléculas como o dióxido de 

carbono (CO2) interagem com essa radiação retendo parte desse calor na 

atmosfera terrestre, caracterizando assim o efeito estufa. Neste contexto o 

efeito estufa é essencial para a manutenção da vida na terra, pois sem ele a 

temperatura terrestre giraria entorno de -16ºC. 

Contudo, devido ao alto desenvolvimento da agricultura e da indústria, as 

taxas desses gases de efeito estufa (GEE) têm aumentado, gerando assim 

incrementos significativos na temperatura terrestre e influenciando diretamente 

o comportamento dos ecossistemas (PACHECO; HELENE, 1986) podendo 

levar a distribuição irregular das chuvas, aumento ou diminuição das 

temperaturas na atmosfera, elevação do nível do mar, entre outros impactos 

(CERRI; CERRI, 2007). 

De acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – 

IPCC, nos últimos 140 anos, houve um aumento de 0,74º C na temperatura 

média do planeta (Gardi et al., 2014). 
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A agropecuária também é responsável pela produção de GEE, destacando-

se entre eles o dióxido de carbono (CO2), o óxido nitroso (N2O) e o metano 

(CH4). No Brasil, a agropecuária e a mudança do uso da terra, contribuem com 

75%, 91% e 94%, do total de emissões de CO2, CH4 e N2O, respectivamente 

(CERRI; CERRI, 2007). Apesar das emissões serem menores que as do setor 

energético, quando comparados com o CO2, o CH4 e o N2O apresentam 

potencial de aquecimento global 21 e 310 vezes maior, respectivamente 

(CERRI; CERRI, 2007; BRASIL, 2014). 

Os fluxos de N-N2O pela agropecuária são provenientes da fermentação 

entérica do gado, manejo de dejetos animais, solos agrícolas, cultivo de arroz e 

queima de resíduos agrícolas (BRASIL, 2014, LIMA, 2002), dentre esses 

processos, a microbiota do solo tem papel fundamental (ZANATTA, 2009). 

O manejo do solo, como o SPD, altera as emissões de GEE, principalmente 

o N-N2O (NETO et al., 2011; SANTOS et al., 2016). Além disso, outros 

sistemas integrados como o ILP, ILPF também alteram os fluxos de N-N2O 

(OLIVEIRA, 2015; CARVALHO et al., 2017; SATO et al., 2017) e as diferentes 

plantas de cobertura também podem alterar as emissões desse gás (VERAS, 

2016). 

Nos últimos anos, em condições de solo de Cerrado, tem-se obtido vários 

resultados das emissões de óxido nitroso sob diferentes sistemas de produção. 

Tem-se obtido que práticas agrícolas mais conservacionistas podem contribuir 

para a mitigação dos fluxos de N-N2O, como no sistema de integração lavoura-

pecuária floresta. Carvalho et al. (2017) obtiveram menores fluxos de N-N2O 

em sistema de integração lavoura-pecuária floresta, quando comparado ao 

sistema de integração lavoura pecuária e isso deve-se, segundo os autores, à 

presença do eucalipto no sistema de produção, cujos resíduos vegetais são 

ricos em compostos fenólicos inibindo assim a biomassa microbiana do solo 

conforme discutido por Oliveira et al. (2016). Os autores consideram ainda, que 

o ILPF poderia ser uma alternativa para consolidar o programa ABC de 

agricultura de baixo carbono, pois esse sistema de produção pode ser uma das 

alternativas para mitigar os gases de efeito estufa, dentre eles o N2O. 
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Além disso, os sistemas de produção integrados sob plantio direto, 

comparados ao convencional, sob monocultura de soja também contribuem 

para a mitigação dos fluxos de N-N2O. Santos et al. (2016) observaram que 

dependendo da cultura em rotação, ocorreram alterações nos fluxos de N-N2O, 

sendo que o plantio direto com rotação milho e guandu foi mais eficiente na 

diminuição dos fluxos de N-N2O, quando comparado à rotação soja-sorgo. 

Em trabalho com ILP comparado com lavoura contínua, Sato et al. (2017) 

observaram que o consórcio entre forrageiras e culturas anuais promoveu 

menores fluxos de N-N2O, quando comparados com lavoura contínua. O uso 

de plantas de cobertura também altera as emissões de GEE, conforme obtido 

por Abdalla et al. (2014) que compararam o cultivo reduzido associado ao uso 

de plantas de cobertura com o sistema convencional. Os autores concluíram 

que o sistema de cultivo mínimo foi mais eficiente na mitigação de GEE devido 

também ao sequestro carbono pela planta de cobertura. 

Portanto, outra possibilidade de mitigação de N2O é a utilização de plantas 

de cobertura sob sistema de plantio direto. Veras (2016) observou que os 

fluxos de N-N2O estavam associadas ao aumento de umidade do solo, 

fertilização nitrogenada e às plantas de cobertura cultivadas anteriormente à 

cultura do milho e que. Entre as planas de cobertura avaliadas, destacou-se a 

braquiária ruziziensis que promoveu maiores fluxos de N-N2O. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Caracterização da área experimental 

O experimento foi conduzido na estação experimental da Embrapa 

Cerrados, em Planaltina, Distrito Federal (15 ° 35 ’ 30 ’’ S, 47 ° 42 ’ 00 ’’ W, a 

980m de altitude), em Latossolo Vermelho distrófico. 

Conforme a classificação de Köppen, o clima da região é classificado como 

Aw (tropical chuvoso), com duas estações bem definidas: invernos secos e 

verões úmidos. A temperatura média anual varia de 22 ºC a 25 ºC e a 

precipitação média anual fica em torno de 1500 mm, sendo que 80% dessa 

precipitação ocorre entre os meses de outubro e fevereiro. O clima da região, 

geralmente, pode apresentar um período sem chuvas durante a estação 

chuvosa, conhecido como veranico (ANTÔNIO et al., 2014). 
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O solo foi classificado, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos (Embrapa, 2013), como Latossolo Vermelho Distrófico. Antes da 

instalação do experimento a área foi mantida com rotação soja/milho entre os 

anos de 1999 e 2004 e na instalação do mesmo a composição química do solo 

era a seguinte: pH (em água) = 6,0; MO = 21,7 g kg-1; PMehlich1= 0,9 mg kg -1; 

Al3+ = 0,1 cmolc kg-1; Ca2++ Mg2+ = 2,9 cmolc kg-1; K+ = 0,1 cmolc kg-1. A 

composição mineralógica do horizonte diagnóstico do solo em estudo é a 

seguinte: caulinita (320 gkg-1), gibbisita (496 gkg-1), hematita (142 gkg-1) e 

goetita (42 gkg-1). 

Os dados pluviométricos e temperatura do ar, durante a condução do 

experimento, foram coletados na Estação Climatológica da Embrapa Cerrados 

e estão apresentados na Figura 3. 

 

3.2. Manejo cultural e delineamento experimental 

O experimento vem sendo conduzido desde 2005, com o plantio do milho 

em sucessão às plantas de cobertura. 

Figura 3 Precipitação pluviométrica mensal média (mm) e a temperatura média 

(ºC) referente ao período 29/04/2014 a 17/11/2014 na área experimental da 

Embrapa Cerrados, Planaltina – DF. 
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A área experimental, anteriormente à instalação do experimento, foi 

cultivada com soja em rotação com plantas de cobertura (1999-2005). A partir 

de 2005 foi plantado o milho sob sistema de plantio direto. O espaçamento 

entre linhas foi de 0,70 m, com cinco sementes viáveis por metro linear, 

totalizando 71.500 plantas por hectare. Após a colheita do milho, foram 

plantadas as seguintes plantas de cobertura: Urochloa ruziziensis Germain and 

Evrard (Poaceae), Canavalia brasiliensis Mart. exBenth (Fabaceae) e 

Pennisetum glaucum R. Brown (Gramineae). Para o P. glaucum (milheto) e U. 

Ruziziensis (braquiária ruziziensis), a densidade de semeadura foi de 20 

plantas m-1, e para Canavalia brasiliensis (feijão-bravo-do-ceará), foi de 10 

plantas m-1. O espaçamento utilizado foi de 0,5 m entre as linhas de 

semeadura para todas as espécies, conforme recomendação de Carvalho e 

Amábile (2006). 

Essa sucessão milho e plantas de cobertura foi conduzida na mesma área 

até o momento das avaliações do presente trabalho. 

A adubação da cultura do milho em cada safra foi feita de acordo com a 

análise do solo e, para as plantas de cobertura, não foi feita adubação sendo 

aproveitado o efeito residual dos fertilizantes aplicados na cultura do milho. 

O delineamento experimental é em blocos casualizados, com parcelas 

subdivididas e três repetições. As parcelas (12X8m) são compostas pelas 

plantas de cobertura e as subparcelas (12X4m) são manejadas com e sem 

aplicação de fertilizante nitrogenado (N) em cobertura no milho que antecedeu 

as plantas de cobertura. 

As plantas de cobertura foram semeadas no dia 07/05/2014 em sucessão e 

sob a palhada do milho que foi cultivado na safra de 2013/2014 e colhido nos 

dias 14 e 15/04/2014. Foram feitas irrigações (40mm/aplicação) para garantir o 

desenvolvimento das plantas de cobertura nos dias 07/05/2014 (dia do plantio), 

12/05/2014, 20/05/2014, 26/05/2014, 02/06/2014, 10/06/2014, 17/06/2014, 

24/06/2014 e 01/07/2014. 

Como parte do manejo, as plantas de cobertura são roçadas antes do 

florescimento para garantir a qualidade da palhada (CARVALHO et al., 2015). 
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Sendo assim o milheto foi roçado no dia 28/07/2014, o feijão-bravo-do-ceará no 

dia 02/09/2014 e a braquiária no dia 01/10/2014. Nos mesmos dias em que 

foram roçadas as plantas de cobertura, coletaram-se em cada parcela, 

amostras da biomassa vegetal das plantas de cobertura, para posterior cálculo 

da biomassa seca das mesmas. As amostras das plantas de cobertura foram 

secas em estufa a 65°C, até atingirem peso constante. Os dados obtidos foram 

calculados para kg ha-1 e o equivalente foi colocado sobre as bases de coleta 

de gases a fim de garantir a representatividade das amostras coletadas, visto 

que a taxa de decomposição, a quantidade e a qualidade dessa cobertura 

influencia na dinâmica do nitrogênio (N) no solo e consequentemente nas 

emissões de óxido nitroso (CARVALHO, 2005). 

 

3.3. Coleta de amostra de ar e análise de N-N2O 

As coletas de ar foram realizadas entre 29/04/2014 (nove dias antes 

semeadura das plantas de cobertura) e 13/11/2014 (um dia antes do plantio do 

milho). Para quantificar os fluxos de N-N2O em cada tratamento foram 

colocadas duas câmaras do tipo estática fechada por subparcela, compostas 

por uma base retangular de metal (38 cm x 58 cm) inserida no solo até 5 cm de 

profundidade. Para realizar as coletas do ar foi acoplada, no momento da 

coleta, uma campânula plástica, revestida por uma manta de alumínio 

(isolamento térmico), à base de metal. As amostras do gás dentro das câmaras 

foram coletadas no período da manhã (entre 08h00min e 11h00min) nos 

tempos 0, 15 e 30 minutos após o fechamento das mesmas conforme Alves et 

al. (2012). Uma área de Cerrado nativo (fitofisionomia cerradão) localizada 

próxima à área experimental foi utilizada como referência. Para as 

amostragens de ar no solo da área de Cerrado foram colocadas 3 câmaras do 

tipo estática fechada e a coleta se deu da mesma forma que nas parcelas com 

milho. 

As coletas de ar foram feitas com seringa de polipropileno de 60 mL, 

sendo retirados 30 mL de gás em cada tempo (0, 15 e 30 minutos) e 

imediatamente colocados em vials sob vácuo. Os frascos foram mantidos em 

bandejas com água destilada em ambiente refrigerado para evitar perdas do 

gás até o momento das análises.  As concentrações de N-N2O foram 



28 
 

determinadas por cromatografia gasosa (Trace GC Ultra, Thermo Scientific) 

com coluna preenchida de ‘‘Porapak Q’’ e detector de captura de elétrons. 

Essas análises foram feitas no laboratório de cromatografia gasosa da 

Embrapa Cerrados. 

Os fluxos de N-N2O (FN2O) foram calculados de acordo com a equação 

a seguinte equação: FN2O = δC/δt (V/A) M/Vm; onde δC/δt é a mudança de 

concentração de N-N2O na câmara no intervalo de incubação; V e A são, 

respectivamente o volume da câmara e a área de solo coberta pela câmara; M 

é o peso molecular de N2O; e Vm é o volume molecular na temperatura de 

amostragem. 

Com a concentração (μg N-N2O m-2 h-1) das amostras retiradas das 

câmaras, calculou-se a taxa de incremento do gás no tempo (0, 15, 30 

minutos), considerando-se o modelo de ajuste linear (regressão linear – slope). 

Foi realizada a análise descritiva dos dados de fluxos de N-N2O e das co-

variáveis de solo e clima. As emissões acumuladas foram estimadas plotando-

se os valores médios dos fluxos de N-N2O e a escala de tempo em um gráfico 

e calculando-se a área resultante sob a curva, por integração, utilizando-se o 

software Sigmaplot® Versão 10 (Systat Software Inc., Chicago, USA, 2007). 

O acumulo do N-N2O foi submetido na análise de variância (ANOVA) e, 

quando significativos, as médias foram comparadas pelo Teste de Tukey 

(P<0,05). 

3.4. Amostragem e análises de solo 

Foram feitas 21 coletas de solo entres os dias 29/04/2014 (nove dias antes 

da semeadura) e o dia 13/11/2014 (um dia antes do plantio do milho). As 

amostras foram coletadas na profundidade de 0,10 m, formando uma amostra 

composta por 6 subamostras, sendo duas próximas as linhas e uma na 

entrelinha para cada base na parcela. Uma porção (500g aproximadamente) foi 

transportada em caixa com isolamento térmico e armazenada a 4° C para 

posterior determinação de nitrato e amônio. 

O nitrogênio mineral do solo nas formas de nitrato (N-NO3
-) e amônio (N-

NH4
+) foi analisado por destilação por arraste de vapores (Embrapa, 1997). As 
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amostras de solo foram colocadas em potes com solução extratora de KCl 1M, 

com cerca de 10 g de solo, permanecendo em repouso por, pelo menos, 18 

horas. Na preparação da amostra foi necessária a determinação do teor de 

umidade da amostra. Uma alíquota de amostra de solo foi seca em estufa a 

105º C durante 72 h para a determinação da concentração de N-NO3
-e N-NH4

+. 

Foi pipetada uma alíquota de 10 ml da solução, colocada em tubos de ensaio 

para destilação. Para a determinação de N-NH4
+ foram adicionados ao tubo de 

ensaio cerca de 0,25 g de óxido de magnésio e feita a destilação da amostra 

em destilador de arraste de vapores. O condensado foi coletado em erlenmeyer 

de 50 ml, contendo 10 ml de solução indicadora de ácido bórico a 2%. O 

volume do condensado no erlenmeyer de ácido bórico deve atingir 30 mL (mais 

ou menos 3 minutos de destilação). Para determinação de N-NO3
- foi utilizada 

a mesma alíquota de 10 ml destilada anteriormente. A essa quantidade de 

extrato foi adicionada 0,25 g de liga de Devarda, que consiste em uma liga 

metálica composta por alumínio (45%), cobre (50%) e zinco (5%), e feita 

novamente a destilação dessa solução em destilador de arraste de vapores, 

em novo erlenmeyer com ácido bórico, até que o volume do condensado nesse 

recipiente atinja 30 ml. O condensado obtido na destilação foi titulado com 

solução de H2SO4 0,005 M, por meio de restituição de ácido bórico utilizado na 

formação de borato de amônio, composto que confere a cor verde-azulada à 

solução condensada. 

O espaço poroso saturado por água (EPSA) foi calculado com base nos 

resultados do conteúdo gravimétrico de água no solo, dos valores de 

densidade do solo de amostras indeformadas e foi calculado pela fórmula: 

EPSA (%) = (umidade gravimétrica (%) x densidade do solo) / porosidade total 

do solo x 100; Onde: porosidade total do solo = [1−(densidade do solo/2,65)], 

com 2,65 g cm−3 sendo a densidade das partículas assumida do solo.Para 

determinação do teor gravimétrico de água no solo, as latas contendo as 

amostras de solo foram levadas para a estufa e mantidas a 105º C por 72 

horas, quando então foram pesadas e determinada a umidade do solo. 

As temperaturas do solo foram coletadas ao mesmo tempo que as coletas 

de gases (0, 15 e 30 min após o fechamento das campânulas) com o uso de 

termômetros digitais inseridos no solo a 0,10 m de profundidade 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Variação temporal dos fluxos de N-N2O no solo 

A distribuição dos fluxos de N-N2O foi avaliada desde a colheita do milho 

(29/04/2014), durante todo o ciclo das plantas de cobertura em sucessão ao 

milho até quatro dias antes do plantio da próxima safra de milho 

(13/11/2014).Durante esse período, 72,84% os fluxos de N-N2O estiveram 

abaixo de 15µg N m-2 h-1. Foram obtidos também valores negativos que 

atingiram até a -40 µg N m-2 h-1 nas parcelas cultivadas com feijão-bravo-do-

ceara. Por outro lado, foram observados períodos de emissões mais altas 

(picos) que apresentaram valores de até 176 µg N m-2 h-1nas parcelas 

cultivadas com braquiária ruziziensis (Figura 4). 

A área de Cerrado nativo, entretanto, apresentou os menores valores com 

81% das amostragens de N-N2O abaixo de 5 µg N m-2 h-1 e 36% apresentaram 

valores negativos de fluxos (influxos). Resultados semelhantes foram 

observados por Santos et al. (2016) que também avaliaram as emissões de 

óxido nitroso sob Cerrado nativo durante o período seco. Esses menores 

valores podem ser atribuídos às características dos Latossolos de Cerrado, que 

geralmente são bem drenados, com baixos teores de N mineral, apresentam 

baixas taxas de nitrificação e raramente a produção de N-NO3
- excede a 

demanda dos microrganismos e raízes (NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003).  

Os baixos teores de nitrato no solo do Cerrado nativo podem ser observados 

na Figura 5. 

Os baixos fluxos de N-N2O no solo do Cerrado nativo também são 

apresentados em outros trabalhos (CARVALHO et al., 2006, 2017; CRUVINEL 

et al., 2011). Hickman et al. (2014) atribuem as baixas emissões de óxido 

nitroso em solos sob vegetação nativa ao baixo pH dos solos que compõem as 

regiões secas de savanas tropicais. Cuhel et al. (2010) mostraram que a 

atividade de desnitrificação em solos com pH ácido é 3 vezes menor do que 

naqueles com pH alcalino. 
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Figura 4 Fluxos de N-N2O, EPSA e temperatura do solo sob cultivo das plantas 

de cobertura: milheto; feijão-bravo-do-ceará (FBC); braquiária (BRA) e Cerrado 

nativo, cultivados após a cultura do milho com (C/N) e sem (S/N) fertilização 

nitrogenada em cobertura. Precipitação pluviométrica (mm) e temperatura 

média do ar (ºC) referente ao período de abril a novembro de 2014 coletadas 

na Estação Climatológica da Embrapa Cerrados, Planaltina, DF 
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Figura 5 Concentrações de amônio (N-NH4
+), nitrato (N-NO3

-) e espaço poroso 

saturado por água (EPSA) na camada de 0-0,10 m de solo sob cultivo de milho 

em sucessão às plantas de cobertura braquiária (Urochloa ruziziensis), feijão 

bravo do Ceará (Canavalia brasiliensis) e milheto (Pennisetum glaucum) com e 

sem aplicação de nitrogênio em cobertura e Cerrado nativo 
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Os menores valores de fluxos de N-N2O ocorreram entre o início das 

avaliações (29/04/2014) e o dia 07/08/2014 para todos os tratamentos 

avaliados, sendo obtidos inclusive fluxos negativos. Esse comportamento, 

possivelmente ocorreu devido ao manejo adotado para as plantas decobertura, 

onde não há adubação nas mesmas, principalmente a nitrogenada, sendo 

aproveitado o efeito residual daquela feita para o milho. 

Além disso, nas parcelas em que houve adubação em cobertura na 

cultura do milho, não foi percebido efeito residual de N no solo por muito tempo 

(SCHULTZ et al., 2010) e este nutriente está diretamente correlacionado com 

os picos de fluxos de N-N2O (CARVALHO et al., 2006). Porém, os resultados 

mostram que houveram diferenças nos fluxos nas sub parcelas, apresentando 

diferenças significativas e maiores fluxosnas que tiveram adubação 

nitrogenada em cobertura. Este resultado evidencia o efeito residual do N na 

palhada do milho, sendo assim outra possível razão para se ter obtido baixas 

emissões no início foi a velocidade de decomposição da palhada do milho que, 

por ser lenta, não disponibilizou quantidades significantes de N para que 

pudessem influenciar os fluxos de N-N2O neste período. 

Entretanto, é possível observar que entre os dias 08/08/2014 e 

05/09/2014 ocorreram dois picos de fluxos. Neste período dois tratamentos 

destacaram-se: para o FBC estes maiores fluxos foram obtidos para nos 

tratamentos com e sem fertilização nitrogenada anteriormente, com valores de 

153,82 µg m-2 h-1 e 107,95 µg m-2 h-1, respectivamente. Já para a braquiária 

ruziziensis, esses picos foram obtidos somente no tratamento com N em 

cobertura do milho (128,73 µg m-2 h-1) e para o milheto, os picos ocorreram 

somente no tratamento sem fertilização de N no milho (133,10 µg m-2 h-1). 

Esses picos podem estar associados ao aumento da temperatura do solo 

(26°C) nesses períodos ou a precipitações que ocorreram em datas anteriores 

a esses picos. 

Carvalho et al. (2017) observaram que as maiores correlações entre as 

emissões de óxido nitroso e precipitação são apresentadas na época da seca. 

Esta variação pode ser explicada pelo “efeito Birch” descrito por Jarvis et al. 

(2007) que demonstraram que o efeito da precipitação pluviométrica após 
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longos períodos de seca promoveu aumento nos fluxos de C-CO2. Este 

resultado pode ser ampliado para os fluxos de N-N2O uma vez que, neste 

trabalho, o incremento nas emissões de dióxido de carbono é atribuído ao 

aumento da atividade da microbiota na decomposição da matéria orgânica, 

tanto na palhada de cobertura quanto no solo, que também é responsável 

pelas emissões de óxido nitroso devido a mineralização do N. Resultados 

semelhantes foram obtidos em outros trabalhos (OLIVEIRA et al., 2016; SATO 

et al., 2017). 

Foram obtidos também picos de N-N2O nos tratamentos com FBC e 

braquiária, a partir de 27/10 que variaram entre 175,44 µg m-2 h-1 e 176,81 µg 

m-2 h-1, respectivamente. 

Deve-se considerar ainda que, em geral, principalmente para o FBC e 

braquiária em que se adubou o milho com N em cobertura, os teores de nitrato 

no solo foram mais elevados (figura 5) para a maioria das avaliações de fluxos 

de N-N2O e este é um dos fatores que promovem aumentos dos fluxos de N-

N2O no solo (GARCIA-RUIZ; BAGGS, 2007). 

Pode-se observar também na Figura 5 que oscilações dos teores de 

amônio e nitrato acompanharam as do EPSA, tendo o nitrato maior correlação. 

Este comportamento é explicado por Moro et al. (2013) que também 

correlacionam o EPSA com os teores de nitrato e amônio. 

Por outro lado, nos tratamentos com cultivo das três plantas de plantas 

de cobertura, os teores de amônio foram baixos, ao passo que na área sob 

cerrado nativo, estes foram maiores na maioria dos dados obtidos. Este pode 

ser um dos fatores dos baixos fluxos de N-N2O no cerrado nativo. 

Após este primeiro período de picos, os fluxos decaem e voltam a 

aumentar posteriormente acompanhando a entrada do período chuvoso, com o 

aumento do EPSA e da temperatura do solo. Este aumento de temperatura 

ocorreu devido a diminuição da cobertura do solo por meio da decomposição 

dos resíduos culturais do milho plantado na safra anterior e das plantas de 

cobertura que foram roçadas. 
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4.2. Emissões acumuladas de N-N2O no solo 

Durante os 199 dias de avaliação, o solo cultivado com feijão-bravo-do-

ceará (C. brasiliensis) e a braquiária (U. ruziziensis) apresentaram diferenças 

significativas (P<0,05) entre os tratamentos com (1,16 kg N-N2O ha-1e 1,00 kg 

N-N2O ha-1, respectivamente) e sem (0,63 kg N-N2O ha-1 e 0,24 kg N-N2O ha-1, 

respectivamente) a aplicação de N em cobertura no. Porém não diferiram 

significativamente entre si pelo teste estatístico utilizado. Já o milheto (P. 

glaucum) apresentou as menores emissões diferindo significativamente entre 

as plantas de cobertura avaliadas com 0,36 kg N-N2O ha-1 quando avaliado 

sobre o solo que teve milho cultivado com cobertura de N e 0,60 kg N-N2O ha-1 

no solo onde o milho foi cultivado sem adubação nitrogenada em cobertura não 

expressando diferenças entre eles (Tabela 1). 

Valores semelhantes são encontrados em outros trabalhos no Cerrado. 

Veras (2016) obteve, na mesma área experimental, dinâmica semelhante, 

porém seus resultados foram maiores, diferença essa explicada pela época de 

avaliação que abrangeu o cultivo do milho sobre a palhada das plantas de 

cobertura, onde houveram duas aplicações de fertilizante nitrogenado em 

cobertura, precipitações e temperaturas mais altas, e o material em 

mineralização na época era a palhada das plantas de cobertura e não apenas 

do milho, como na maior parte deste trabalho. 

Os valores estatisticamente semelhantes da braquiaria ruziziensis 

(gramínea) e do FBC (leguminosa) expressos por Veras (2016) foram 

justificados baseando-se nas relações lignina:N das duas plantas, onde a 

braquiaria ruziziensis apresenta valores semelhantes a leguminosa, porém 

maior produção de biomassa vegetal. 

Os baixos valores para o milheto são explicados pela baixa produtividade 

de biomassa do milho em sucessão a ele que se manifestou desde a 

implantação do experimento na área em 2005, disponibilizando assim menos 

palhada de cobertura e, consequentemente, menos N. 

 



36 
 

Tabela 1 Valores acumulados N-N2O do solo sob diferentes plantas de 

cobertura, com e sem a adição de N em cobertura na cultura do milho, no 

período de abril a novembro de 2014 (199 dias) 

Planta de Cobertura + N - N 

 ------------kg N-N2O ha-1------------ 

C. brasiliensis 1,16 aA 0,63 aB 

U. ruziziensis 1,00 aA 0,24 aB 

P. glaucum 0,36 bA 0,60 aA 

Cerrado 0,07 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Nas condições desse experimento conclui-se que: 

I. O Cerrado apresenta os menores fluxos de N-N2O, estando esses 

valores correlacionados com os menores teores de nitrato e baixas 

temperaturas do solo; 

II. O solo cultivado com milheto apresentou os menores picos de fluxos 

e o menor valor de emissão acumulada de N-N2O; e 

III. Os solos cultivados com feijão-bravo-do-ceará e braquiária 

ruziziensis apresentaram os maiores fluxos acumulados de óxido 

nitroso e os maiores picos durante o período do experimento. 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABDALLA, M.; HASTINGS, A.; HELMY, M.; et al. Assessing the combined use 

of reduced tillage and cover crops for mitigating greenhouse gas emissions 

(1) Médias seguidas pela mesma letra 

minúscula nas colunas e maiúscula na linha 

não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade 

 



37 
 

from arable ecosystem. Geoderma, v. 223–225, n. 1, p. 9–20, 2014. Elsevier 

B.V. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2014.01.030>.  

ALVES, B. J. R.; SMITH, K. A.; FLORES, R. A.; et al. Selection of the most 

suitable sampling time for static chambers for the estimation of daily mean N2O 

flux from soils. Soil Biology and Biochemistry, v. 46, p. 129–135, 2012. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.11.022>. . 

ANDREOTTI, M.; ARALDI, M.; GUIMARÃES, V. F.; FURLANI, E.; BUZETTI, S. 

Produtividade do milho safrinha e modificações químicas de um latossolo em 

sistema plantio direto em função de espécies de cobertura após calagem 

superficial. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 30, n. 1, p. 109–115, 2008. 

Disponível em: 

<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1158>. 

BAGGS, E. M.; PHILIPPOT, L. Microbial terrestrial pathways to nitrous oxide. 

In: Nitrous Oxide and Climate Change, Smith, K (ed.). Earthscan, London, p. 

4-35, 2010. 

BALOTA, E. L.; COLOZZI-FILHO, A.; ANDRADE, D. S.; DICK, R. P. Microbial 

biomass in soils under different tillage and crop rotation systems. Biology and 

Fertility of Soils, v. 38, n. 1, p. 15–20, 2003. 

BEARE, M. H.; HENDRIX, P. F.; CABRERA, M. L.; COLEMAN, D. C. 

Aggregate-Protected and Unprotected Organic Matter Pools in Conventional- 

and No-Tillage Soils. Soil Science Society of America Journal, v. 58, n. 3, p. 

787, 1994. Disponível em: 

<https://www.soils.org/publications/sssaj/abstracts/58/3/SS0580030787>. . 

BEZERRA, S. A.; CANTALICE, J. R. B. Erosão entre sulcos em diferentes 

condições de cobertura do solo, sob cultivo da cana-de-açúcar. Revista 

Brasileira de Ciencia do Solo, v. 30, n. 3, p. 565–573, 2006. 

BRASIL. Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no 

Brasil. Brasília, DF, 2014. 

CANTARELLA, H. Nitrogênio. In: NOVAIS, R. F.; ALVAREZ, V. H.; BARROS, 

N. F.; FONTES, R. L. F.; CANTARUTTI, R. B.; NEVES, J. C. L. (Eds.). 



38 
 

Fertilidade do Solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 

2007. 

CARMO, J. B. DO; PICCOLO, M. DE C.; ANDRADE, C. A. DE; et al. Short-term 

changes in nitrogen availability, gas fluxes (CO2, NO, N2O) and microbial 

biomass after tillage during pasture re-establishment in Rondônia, Brazil. Soil 

and Tillage Research, v. 96, n. 1–2, p. 250–259, 2007. 

CARVALHO, A. M.; BUSTAMANTE, M. M. C.; ALCÂNTARA, F. A.; RESCK, I. 

S.; LEMOS, S. S. Characterization by solid-state CPMAS 13C NMR 

spectroscopy of decomposing plant residues in conventional and no-tillage 

systems in Central Brazil. Soil and Tillage Research, v. 102, n. 1, p. 144–150, 

2009. 

CARVALHO, A. M. DE. Uso de plantas condicionadoras com incorporação 

e sem incorporação no solo: composição química e decomposição dos 

resíduos vegetais; disponibilidade de fósforo e emissão de gases, 2005. 

Universidade de Brasília. Disponível em: 

<www.cpac.embrapa.br/download/1176/t>. . 

CARVALHO, A. M. DE; BUSTAMANTE, M. M. SA C.; KOZOVITS, A. R.; et al. 

Emissão de óxidos de nitrogênio associada à aplicaçãoo de uréia sob plantio 

convencional e direto. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v. 41, n. 4, p. 679–

685, 2006. 

CARVALHO, A. M. DE; COELHO, M. C.; DANTAS, R. A.; et al. Chemical 

composition of cover plants and its effect on maize yield in no-tillage systems in 

the Brazilian savanna. Crop and Pasture Science, v. 63, n. 11–12, p. 1075–

1081, 2012. 

CARVALHO, A. M. DE; COSER, T. R.; REIN, T. A.; et al. Manejo de plantas de 

cobertura na floração e na maturação fisiológica e seu efeito na produtividade 

do milho. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 50, n. 7, p. 551–561, 2015.  

CARVALHO, A. M. DE; OLIVEIRA, W. R. D. DE; RAMOS, M. L. G.; et al. Soil 

N2O fluxes in integrated production systems, continuous pasture and Cerrado. 

Nutrient Cycling in Agroecosystems, , n. Wmo 2012, p. 1–15, 2017. 



39 
 

CARVALHO, A. M. DE; SOUZA, L. L. P. DE; GUIMARÃES JÚNIOR, R.; 

ALVES, P. C. A. C.; VIVALDI, L. J. Cover plants with potential use for crop-

livestock integrated systems in the Cerrado region. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, v. 46, n. 10, p. 1200–1205, 2011. 

CERRI, C. C.; CERRI, C. E. Agricultura e aquecimento global. Boletim da 

Sociedade, v. 32, n. 19, p. 40–44, 2007. Piracicaba. Disponível em: 

<http://www.aquecimento.cnpm.embrapa.br/bibliografia/agr_e_aquec_Cerri_20

07.pdf>.  

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra 

brasileira: grãos, nono levantamento, junho de 2016. Brasília, DF, 2016. 

Disponível em: <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/ 

arquivos/16_06_09_09_00_00_boletim_graos_junho__2016_-_final.pdf>. 

Acesso em: 30 mai. 2016. 

COSER, T. R.; RAMOS, M. L. G.; FIGUEIREDO, C. C. DE; et al. Soil 

microbiological properties and available nitrogen for corn in monoculture and 

intercropped with forage. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v. 51, n. 9, p. 

1660–1667, 2016. 

CRUVINEL, Ê. B. F.; BUSTAMANTE, M. M. C. DA; KOZOVITS, A. R.; ZEPP, 

R. G. Soil emissions of NO, N2O and CO2 from croplands in the savanna region 

of central Brazil. Agriculture, Ecosystems and Environment, v. 144, n. 1, p. 

29–40, 2011. 

ČUHEL, J.; ŠIMEK, M.; LAUGHLIN, R. J.; et al. Insights into the effect of soil pH 

on N2O and N2 emissions and denitrifier community size and activity. Applied 

and Environmental Microbiology, v. 76, n. 6, p. 1870–1878, 2010. 

EMATER-PR, E. DE A. T. E E. R. Evolução do Sistema Plantio Direto no 

Paraná. Curitiba-PR, 2014. 

FELFILI, M. C.; FELFILI, J. M. Diversidade Alfa E Beta No Cerrado Sensu 

Stricto Da Chapada Pratinha, Brasil. Acta Botanica Brasilica, v. 15, n. 2, p. 

243–254, 2001. 

FERREIRA, E. P. D. B.; WENDLAND, A.; DIDONET, A. D. Microbial biomass 



40 
 

and enzyme activity of a Cerrado Oxisol under agroecological production 

system. Bragantia, v. 70, n. 4, p. 899–907, 2011. 

GARCIA-RUIZ, R.; BAGGS, E. M. N2O emission from soil following combined 

application of fertiliser-N and ground weed residues. Plant and Soil, v. 299, n. 

1–2, p. 263–274, 2007. 

GARDI, C.; ANGELINI, M.; BARCELÓ, S.; COMERMA, J.; CRUZ GAISTARDO, 

C.; ENCINA ROJAS, A.; JONES, A.; KRASILNIKOV, P.; MENDONÇA, S. B. M. 

L.; MONTANARELLA, L.; MUNIZ, U. O; SCHAD, P.; VARA, R. M.I.; VARGAS, 

R. (Eds). Atlas de suelos de América Latina y el Caribe, ComisionEuropea – 

Oficina de Publicaciones de la Union Europea, L-2995, Luxemburgo, 176 p. 

GASPARIM, E.; RICIERI, R. P.; SILVA, S. L.; DALLACORT, R.; GNOATTO, E. 

Temperatura no perfil do solo utilizando duas densidades de cobertura e solo 

nu. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 27, n. 1, p. 107–115, 2005. 

GAZZIERO, D. L. P.; ADEGAS, F. S.; CAVENAGHI, C. E.; RALISCH, R.; 

GUIMARÃES, M. DE F. As Plantas Daninhas e a Semeadura Direta. 

Londrina, 2001. 

HEINRICHS, R.; AITA, C.; AMADO, T. J. C.; FANCELLI, A. L. Cultivo 

consorciado de aveia e ervilhaca: relação C/N da fitomassa e produtividade do 

milho em sucessão. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 25, n. 2, p. 

331–340, 2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

06832001000200010&lng=pt&tlng=pt>. . 

HICKMAN, J. E.; PALM, C. A.; MUTUO, P.; MELILLO, J. M.; TANG, J. Nitrous 

oxide (N2O) emissions in response to increasing fertilizer addition in maize (Zea 

mays L.) agriculture in western Kenya. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 

v. 100, n. 2, p. 177–187, 2014. 

JANTALIA, C. P.; RESCK, D. V. S.; ALVES, B. J. R.; et al. Tillage effect on C 

stocks of a clayey Oxisol under a soybean-based crop rotation in the Brazilian 

Cerrado region. Soil and Tillage Research, v. 95, n. 1–2, p. 97–109, 2007. 

JARVIS, P.; REY, A.; PETSIKOS, C.; et al. Drying and wetting of Mediterranean 



41 
 

soils stimulates decomposition and carbon dioxide emission: the “Birch effect”. 

Tree Physiology, v. 27, n. 7, p. 929–940, 2007. Disponível em: 

<https://academic.oup.com/treephys/article-

lookup/doi/10.1093/treephys/27.7.929>. . 

LIMA, J. E. F. W.; SILVA, E. M. DA. Estimativa da produção hídrica superficial 

do Cerrado Brasileiro. Cerrado: ecologia, biodiversidade e conservação. 

p.60–72, 2005. Brasília, DF. 

MACHADO, C. J. Minas Gerais E O Marco Inicial Da Ocupação Do Cerrado 

Brasileiro : O Papel Do Estado. Revista de Desenvolvimento Regional 

REDES, v. 19, n. 1, p. 261–275, 2014. 

MENDES, I. DE C.; FERNANDES, M. F.; CHAER, G. M.; BUENO DOS REIS 

JUNIOR, F. Biological functioning of Brazilian Cerrado soils under different 

vegetation types. Plant and Soil, v. 359, n. 1–2, p. 183–195, 2012. 

MMA. Avaliação Do Plano De Ação Para a Prevenção E Controle Do 

Desmatamento Da Amazônia Versão Preliminar. Brasília, DF, 2011. 

MOSIER, A.; WASSMANN, R.; VERCHOT, L.; KING, J.; PALM, C. Methane 

and nitrogen oxide fluxes in tropical agricultural soils: Sources, sinks and 

mechanisms. Environment, Development and Sustainability, v. 6, n. 1–2, p. 

11–49, 2004. 

MOTTER, P.; GOELZER, H.; VALLE, D.; et al. PLANTIO DIRETO A 

tecnologia que revolucionou a agricultura brasileira. 1a ed. Foz do Iguaçu: 

Parque Itaipu, 2015. 

NARDOTO, G. B.; BUSTAMANTE, M. M. D. C. Effects of fire on soil nitrogen 

dynamics and microbial biomass in savannas of Central Brazil. Pesquisa 

Agropecuaria Brasileira, v. 38, n. 8, p. 955–962, 2003. 

NASCENTE, A. S.; CRUSCIOL, C. A. C.; STONE, L. F. Straw degradation and 

nitrogen release from cover crops. Revista Caatinga, v. 27, n. 2, p. 166–175, 

2014. 

NETO, M. S.; PICCOLO, M. DE C.; JUNIOR, C. C.; CERRI, C. C.; BERNOUX, 



42 
 

M. Emissão de gases do efeito estufa em diferentes usos da terra no bioma 

cerrado. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, v. 35, n. 1, p. 63–76, 2011. 

OLIVEIRA, W. R. D. Emissões de N2O e atributos microbiológicos do solo 

em integração lavoura-pecuária-floresta, set. 2015. Universidade de Brasília. 

Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/20226>. . 

OLIVEIRA, W. R. D. DE; RAMOS, M. L. G.; CARVALHO, A. M. DE; et al. 

Dynamics of soil microbiological attributes under integrated production systems, 

continuous pasture, and native cerrado. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v. 

51, n. 9, p. 1501–1510, 2016. 

PACHECO, M. R. P. D. S.; HELENE, M. E. M. Atmosfera, fluxos de carbono e 

fertilização por CO2. Estudos Avançados, v. 4, n. 9, p. 204–220, 1986. 

PEREZ, K. S. S.; RAMOS, M. L. G.; MCMANUS, C. Carbono da biomassa 

microbiana em solo cultivado com soja sob diferentes sistemas de manejo nos 

Cerrados. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, v. 39, n. 6, p. 567–573, 2004. 

REATTO, A.; MARTINS, E. DE S. Classes de solo em relação aos controles da 

paisagem do bioma Cerrado. Cerrado: ecologia, biodiversidade e 

conservação. p.493, 2005. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente. 

RESENDE, F. V.; SOUZA, L. S. DE; OLIVEIRA, P. S. R. DE; GUALBERTO, R. 

Uso de cobertura morta vegetal no controle da umidade e temperatura do solo, 

na incidência de plantas invasoras e na produção da cenoura em cultivo de 

verão. Ciência e Agrotecnologia, v. 29, n. 1, p. 100–105, 2005. 

RUDORFF, B.; RISSO, J.; ET AL. Análise Geoespacial da Dinâmica das 

Culturas Anuais no Bioma Cerrado: 2000 a 2014. Agrosatélite, p. 8–10, 2015. 

SANTOS, I. L. DOS; OLIVEIRA, A. D. DE; FIGUEIREDO, C. C. DE; et al. Soil 

N2O emissions from long-term agroecosystems: Interactive effects of rainfall 

seasonality and crop rotation in the Brazilian Cerrado. Agriculture, 

Ecosystems and Environment, v. 233, p. 111–120, 2016. Elsevier B.V. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2016.08.027>. . 

SATO, J. H.; CARVALHO, A. M. DE; FIGUEIREDO, C. C. DE; et al. Nitrous 



43 
 

oxide fluxes in a Brazilian clayey oxisol after 24 years of integrated crop-

livestock management. Nutrient Cycling in Agroecosystems, , n. Rada 2013, 

p. 1–14, 2017. 

SCARIOT, A.; FELFILI, J. C. S.-S. J. M. Cerrado: Ecologogia, 

Biodiversidade e Conservação. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 

2005. 

SCHULTZ, N.; LIMA, E.; PEREIRA, M. G.; ZONTA, E. Efeito residual da 

adubacao na cana-planta e da adubacao nitrogenada e potássica cana-soca 

colhidas com e sem a queima da palhada. Revista Brasileira de Ciencia do 

Solo, , n. 1, p. 811–820, 2010. 

SIGNOR, D.; CERRI, C. E. P. Nitrous oxide emissions in agricultural soils: a 

review. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 43, n. 3, p. 322–338, 2013. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-

40632013000300014&lng=en&nrm=iso&tlng=en>.  

Silva, F. A. M.; EVANGELISTA, B. A.; MALAQUIAS, J. V. Normal 

Climatológica de 1974 a 2003 da Estação Principal da Embrapa Cerrados. 

Planaltina, 2014. 

TORRES, J. L. R. Estudo Das Plantas De Cobertura Na Rotação Milho-Soja 

Em Sistema De Plantio Rotação Milho-Soja Em Sistema De Plantio Direto 

No Cerrado , Na Região De Uberaba-Mg, 2003. Universidade Estadual 

Paulista. 

VERAS, M. DE S. Dinâmica de nitrogênio e fluxos de N2O sob cultivo de 

milho em sucessão a plantas de cobertura, 2016. Universidade de Brasília. 

ZANATTA, J. A. Emissão de óxido nitroso afetada por sistemas de manejo 

do solo e fontes de nitrogênio, 2009. Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. 

  


