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As fazendas de produção de suínos e de frangos de corte concentram grande volume de excretas, 

ricas em nitrogênio (N) e com ambientes fermentativos que são fontes emissoras de gases de efeito 

estufa, principalmente N2O e CH4. Parte dos dejetos produzidos pode ser aplicada em pastagens e 

lavouras. As emissões de gases por essas aplicações são influenciadas de forma diferenciada por 

atributos de solo e clima. O objetivo do presente trabalho será desenvolver fatores para emissão de 

N2O e CH4 de galpões de frangos e esterqueiras de suínos e de dejetos aplicados como adubo no 

solo. Também será realizada uma análise espacial dos efeitos dos tratamentos nas emissões de N2O 

e CH4 e de suas relações com os atributos edafoclimáticos. O estudo será conduzido em duas fases. 

A primeira será nos galpões de produção de frangos de corte e esterqueiras de suínos da UFRRJ. A 

segunda etapa será conduzida em condições de campo, em uma pastagem da Embrapa Agrobiologia. 

O experimento terá os seguintes tratamentos: área controle, adubação com dejeto de suínos, 

adubação com cama de frango e aplicação de fertilizante nitrogenado. As emissões de gases serão 

avaliadas por meio de câmaras estáticas fechadas, tanto no galpão e na esterqueira quanto no 

campo. No campo, será estabelecido um gride de 5 m x 5 m para a amostragem de gases com as 

câmaras estáticas, assim como para a amostragem de solo, visando caracterização física, nas 

profundidades de 0-20 e 20-40 cm, e monitoramento de temperatura, umidade e N mineral. 
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