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locais e internacionais. O óxido nitroso (N2O) é um importante gás de efeito estufa 
(GEE) e apesar de sua baixa concentração esse gás se destaca devido ao seu 
longo tempo de permanência na atmosfera, ao potencial de absorção de radiação 
infravermelha de sua molécula, e ao seu alto potencial de aquecimento global que 
é 310 vezes maior que o do CO2

câmara estática manual. Este método é adequado para o estudo de processos que 

2O obtidos com câmaras estáticas manuais 

estudo foi realizado no período de 5 de fevereiro a 30 de setembro de 2013, na 
Embrapa Arroz e Feijão, no município de Santo Antônio de Goiás, sob sistema 

que possível foi utilizada a função de Hutchinson & Mosier. Quando esta função 
não foi aplicável uma simples função linear foi utilizada, neste caso o valor do 

2 foi maior ou igual a 0,80. Na comparação 

de N2 2O m-2 h-1 
2O m-2 h-1 (EP ± 143,67) e pelo método do FG 

2O m-2 h-1
2O m-2 h-1 (EP ± 21,55). 

(p>0,05) apresentando correlação de 0,91 e R2 de 0,83, entretanto em 68% de 
2O obtidos pelo método do 

FG foram superiores aos obtidos pelo método da câmara estática. A emissão total 
obtida pelo método da câmara estática foi de 606,60 g N-N2O ha-1 e pelo método 
do FG foi de 2.197,55 g N-N2O ha-1. O método da câmara estática subestimou a 
emissão de N2O em 72% quando comparado ao método do FG. Estes resultados 
mostraram que apesar de os dois métodos serem comparáveis na descrição da 

calcular as emissões totais, cabendo aqui, estudos mais aprofundados.
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