
79
ISSN 1517-1981

Outubro 2000

ISSN 1676-6709

Dezembro/2011

Emissões de N O provenientes
da aplicação de uréia e sulfato
de amônio em um Argissolo
cultivado com capim-elefante

2





Boletim de Pesquisa
e Desenvolvimento 79

Rafael Fiusa de Morais
Robert Michael Boddey
Claudia Pozzi Jantália
Luis Henrique de Barros Soares
Segundo Urquiaga
Bruno José Rodrigues Alves

Emissões de N2O provenientes
da aplicação de uréia e sulfato
de amônio em um Argissolo
cultivado com capim-elefante

Embrapa Agrobiologia
Seropédica, RJ
2011

ISSN 1676-6709

Dezembro, 2011

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Agrobiologia
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na:

Embrapa Agrobiologia
BR 465, km 7, CEP 23.851-970, Seropédica, RJ
Caixa Postal 74505
Fone: (21) 3441-1500
Fax: (21) 2682-1230
Home page: www.cnpab.embrapa.br
E-mail: sac@cnpab.embrapa.br

Comitê de Publicações
Presidente: Norma Gouvêa Rumjanek
Secretária-Executivo: Carmelita do Espírito Santo
Membros: Bruno José Alves, Ednaldo da Silva Araújo, Guilherme
Montandon Chaer, José Ivo Baldani, Luis Henrique de Barros Soares

Normalização bibliográfica: Carmelita do Espírito Santo
Tratamento de ilustrações: Maria Christine Saraiva Barbosa
Editoração eletrônica: Marta Maria Gonçalves Bahia
Foto da capa: Rafael Fiusa de Morais

1a edição
1a impressão (2011): 50 exemplares

Todos os direitos reservados
A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo ou em
parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei no 9.610).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Embrapa Agrobiologia

E53
       EMISSÕES de N2O provenientes da aplicação de uréia e
sulfato de amônio em um argissolo cultivado com capim-
elefante / Rafael Fiusa de Moraes et al. Seropédica: Embrapa
Agrobiologia, 2011. 16 p. (Embrapa Agrobiologia. Boletim
de Pesquisa e Desenvolvimento, 79).
       ISSN 1676-6709
       1. Efeito estufa. 2. Fertilizante do solo. I. Morais,
Rafael Fiusa. II. Boddey, Robert  Michael. III. Urquiaga,
Segundo. IV. Alves, Bruno José Rodrigues. V. Embrapa
Agrobiologia. VI. Série.

631.4  CDD 23.ed.

© Embrapa 2011



Sumário

Resumo .................................................................... 5

Abstract ................................................................... 7

Introdução ................................................................. 8

Material e Métodos .................................................... 9

Resultados e Discussão .............................................10

Conclusão ................................................................13

Referências Bibliográficas ..........................................14





Emissões de N2O
provenientes da aplicação
de uréia e sulfato de amônio
em um Argissolo cultivado
com capim-elefante
Rafael Fiusa de Morais1

Robert Michael Boddey2

Claudia Pozzi Jantália3

Luis Henrique de Barros Soares4

Segundo Urquiaga5

Bruno José Rodrigues Alves5

1 Doutorando em Ciência do solo, UFRRJ, BR 465, km 7, Seropédica/RJ.
E-mail: rafaelfiusademorais@gmail.com

2 PhD em Microbiologia. Embrapa Agrobiologia, BR 465, km 7, Seropédica/RJ.
E-mail: bob@cnpab.embrapa.br

3 PhD em Fitotecnia, Embrapa Agrobiologia, BR 465, km 7, Seropédica/RJ.
E-mail: claudia@cnpab.embrapa.br

4 PhD em Biologia Celular e Molecular, Embrapa Agrobiologia, BR 465, Km 7,
Seropédica/RJ.  E-mail:  luis.henrique@cnpab.embrapa.br

5 PhD em Ciência do Solo, Embrapa Agrobiologia, BR 465, Km 7, Seropédica/RJ.
E-mails:  urquiaga@cnpab.embrapa.br, bruno@cnpab.embrapa.br

Resumo

O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) está entre as espécies
produtoras de biomassa de grande potencial para geração de energia
renovável no Brasil. Devido a baixa disponibilidade de N da maioria dos
solos, a fertilização nitrogenada é prática essencial para manter os níveis
de produtividade desta cultura, embora sua utilização acarrete em
aumentos das emissões de N2O dos solos, diminuindo o valor desta
tecnologia. Esse processo está pouco caracterizado nas condições tropicais,
porém é de fundamental importância para determinar a sustentabilidade do
uso desta cultura na Agroenergia. Por isso, o objetivo deste estudo foi
avaliar as emissões de N2O provenientes da aplicação de uréia e sulfato de
amônio em um Argissolo cultivado com capim-elefante. Foram estudados os



efeitos de três doses de uréia (50, 100 e 150 kg N ha-1), e da dose de
100 kg N ha-1 como sulfato de amônio sobre as emissões de N2O do solo.
Os resultados mostraram que as emissões de N2O foram maiores quanto
maior a dose de N na forma de uréia, e também que esta fonte de N
promove maior emissão do que quando se utiliza sulfato de amônio. Os
fatores de emissão para N2O para as doses de 50, 100 e 150 kg N ha-1 na
forma de uréia foram de 0,28, 0,41 e 0,33, respectivamente, enquanto
que para sulfato de amônio, foi de 0,10. Os dados obtidos sugerem que,
nas condições experimentais, os fatores de emissão direta de N2O com o
uso de uréia e sulfato de amônio são inferiores ao proposto pelo IPCC, e
que o uso de sulfato de amônio resulta em menores emissões diretas desse
gás para a atmosfera.



Abstract

The elephant grass (Pennisetum purpureum Schum.) is among the biomass-
producing species of great potential for renewable energy generation in Brazil. Due
to the low availability of N in most soils, fertilization practices are essential to
maintain productivity levels of the grass, but their use lead to increases in N2O
emissions from soils, reducing the value of the technology. This process is poorly
characterized in tropical conditions, but is of fundamental importance to determine
the sustainability of agro-energy use in this culture. Therefore, the objective of this
study was to assess N2O emissions as result of urea and ammonium sulfate
application in an Ultisol cultivated with elephant grass. The effects on soil
N2O emissions by three urea rates (50, 100 and 150 kg N ha-1), along with a
100 kg N ha-1 rate as ammonium sulfate were evaluated. The results showed that
N2O emissions increased with the urea-N rates and that this source of N promotes
higher emissions than when using ammonium sulfate. Emission factors for N2O for
the rates of 50, 100 and 150 kg N ha-1 as urea were 0,28, 0,41 and 0,33
respectively, while for the only rate of ammonium sulfate, it was 0,10. Taking into
consideration the experimental condition, the obtained data indicate that the
emission factors for direct N2O emission with the use of urea and ammonium
sulfate are lower than that proposed by the IPCC, and that the use of ammonium
sulfate results in lower direct emissions of N2O to the atmosphere.

Keywords: Biomass, Nitrogen Fertilization, Bioenergy, Nitrous oxide.

N2O emission derived
from the application
of urea and ammonium
sulfate on an Ultisol
cropped to elephant grass
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Introdução

No Brasil, uma das culturas com grande potencial para bioenergia é o
capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.). Isto se deve
principalmente à sua característica de alta produtividade, eficiência
energética, potencial para fixação biológica de nitrogênio (FBN) e qualidade
da biomassa (SAMSON et al., 2005; MORAIS et al., 2011). O fato da FBN
apenas garantir uma parte do N necessário para o crescimento do capim-
elefante (MORAIS et al., 2011), solos com baixa disponibilidade de
nitrogênio representam um fator de limitação para o crescimento desta
espécie, e por isso, a adubação nitrogenada é uma prática comumente
utilizada (MISTURA et al., 2006; CUNHA et al., 2007). Por outro lado,
como é de domínio geral, a utilização de fertilizantes nitrogenados contribui
direta e indiretamente para as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em
sistemas agrícolas (LISBOA et al., 2011).

O principal GEE relacionado à fertilização nitrogenada é o óxido nitroso
(N2O). Este gás é emitido principalmente devido aos processos de
nitrificação e desnitrificação do N em solos agrícolas (MOSIER et al.,
1998). De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudança do
Clima (IPCC), em média, 1,0 % do N dos fertilizantes é emitido diretamente
como N2O (IPCC, 2006), constituindo-se em um fator de emissão direta
default (EF1) para inventários de produção deste GEE, devendo-se levar em
conta que representa uma média com pequena participação de estudos em
regiões tropicais. Em condições de clima tropical, os solos, e as condições
de chuvas e temperaturas são bem diferentes, modificando a dinâmica de N
do solo. Alves et al. (2010) relacionaram estudos sobre emissões de N2O
feitos no Brasil e encontraram um EF1 menor do que o proposto pelo IPCC.

Um dos fatores que podem alterar as emissões de N2O do solo é a fonte de
N usada como fertilizante. Zanatta et al. (2010) compararam diferentes
fontes de N aplicadas ao solo por um período de 2 anos, e constataram
maiores emissões de N2O quando se aplicou sulfato de amônio em relação a
uréia. A quantificação das emissões de N2O durante a etapa de fertilização,
seja avaliando-se a influência de doses ou fontes de N fertilizante, é uma
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importante etapa na caracterização do real impacto das práticas de manejo
das culturas cultivadas visando à mitigação do efeito estufa. Especialmente
para capim-elefante, esta determinação se faz necessária no intuito de
determinar a real emissão de GEE na produção de biomassa da espécie.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de duas fontes de
N-fertilizante, uréia e sulfato de amônio, quanto às emissões de N2O de
um Argissolo (Série Itaguaí) cultivado com capim-elefante.

Material e Metódos

O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa
Agrobiologia, localizada em Seropédica-RJ (22°46'S e 43°41'O), em um
Argissolo Vermelho-Amarelo (Sistema Brasileiro de Classificação de Solos),
série Itaguaí. O clima da região é tropical, com verões úmidos e invernos
secos, tendo 33 m de altitude. O experimento foi conduzido entre junho e
dezembro de 2009. A temperatura média do ar observada foi de 24,5°C e
a precipitação acumulada de 867 mm.

O experimento iniciou-se em junho de 2009. O solo foi adubado com P, K e
micronutrientes no momento do plantio, levando-se em conta a análise
química na camada de 0-20 cm, que mostrava uma concentração de P de
8 mg dm-3, e de K+1, de 60 mg dm-3, sendo os demais resultados da
análise, satisfatórios para a cultura. Aos 60 dias após o plantio (DAP),
foram aplicados os tratamentos com os fertilizantes nitrogenados que
consistiram de três doses na forma de uréia (50, 100 e 150 kg de N ha-1) e
uma dose na forma de sulfato de amônio (100 kg N ha-1). Cada unidade
experimental foi constituída de 5 linhas de 5 metros de comprimento,
espaçadas de 1,2 m entre linhas. O delineamento experimental foi o de
blocos ao acaso, com cinco repetições totalizando 25 parcelas.

Foram utilizadas câmaras estáticas para quantificar os fluxos de N2O do
solo. As estimativas das emissões dos gases foram avaliadas durante todo
o período de crescimento do capim, compreendendo os meses de junho a
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dezembro de 2009. As câmaras foram compostas por uma base retangular
de metal de 40 x 60 cm, com altura de 15 cm, inserida no solo até 5 cm de
profundidade, permanecendo no local durante todo período das avaliações.
Sobre cada tampa retangular, era fixada uma válvula que permitia a
retirada dos gases no momento da amostragem, utilizando-se bomba de
vácuo manual, sendo realizadas entre 8 e 9 horas da manhã, seguindo a
recomendação de Jantalia, et al. (2008).

As análises das concentrações de N2O foram realizadas utilizando-se um
cromatógrafo de gás (Perkin Elmer, Autosystem) equipado com uma coluna
de "Porapak Q" e um detector de captura de elétrons. Antes de cada
conjunto de análises, eram injetados padrões para o cálculo das
concentrações de N2O de cada amostra. Os padrões utilizados foram
410 ppbv, 800 ppbv e 1180 ppbv N2O. Quando foi observado pico de
emissão superior a 1180 ppbv, foi utilizado também o padrão de 10 ppmv
para elaboração da curva analítica.

As emissões de N2O foram estimadas pela integração dos fluxos obtidos no
intervalo de tempo do estudo, tal como mencionado em Jantalia et al.
(2008). A emissão líquida de N2O pelo uso do fertilizante foi obtida pela
diferença entre a emissão obtida no tratamento com adição de N e a
emissão obtida da área controle (sem fertilização com N).

O fator de emissão de N2O para cada dose e forma de N aplicada foi
estimado pela razão entre a emissão líquida obtida para cada dose e a
quantidade de N aplicada.

Os fatores de emissão de N2O para as diferentes doses e fontes de N
usadas foram comparados utilizando-se ANOVA e o teste de Scott-Knott,
a 5% de significância.

Resultados e Discussão

Baixos fluxos de N2O (< 20 μg N m-2 h-1) foram observados em grande
parte do período de avaliação, mesmo após a ocorrência de chuvas,
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excetuando-se, aproximadamente, os 20 dias após a fertilização
nitrogenada, quando os fluxos de N2O foram elevados, chegando a
436 μg N m-2 h-1 na maior dose de N-uréia aplicada (Fig. 1). O aumento dos
fluxos de N2O foi proporcional à dose de uréia aplicada. Por outro lado,
quando o fertilizante foi aplicado na forma de sulfato de amônio, com uma
dose de 100 kg N ha-1, os fluxos de N2O chegaram a 176 μg N-N2O m-2 h-1

nos primeiros dias que sucederam a aplicação do fertilizante, abaixo do
observado para a mesma dose de N na forma de uréia, que nesse mesmo
período chegou a 250 μg N-N2O m-2 h-1. Após esse período de fluxos de
N2O mais elevados, fluxos entre 0 e 10 μg N-N2O m-2 h-1 foram frequentes
em todas as situações (Fig. 1). A aplicação de fertilizantes químicos no solo
pode estimular a produção de N2O (LIU et al., 2007; STEHFEST &
BOUWMAN, 2006) pela maior oferta de NH4

+ e NO3
-, importante para os

processos de nitrificação e desnitrificação que produzem esse gás
(JANTALIA et al., 2006). Neste estudo, a fertilização nitrogenada foi fator
relevante para proporcionar concentrações de N mineral que permitissem
elevadas perdas por desnitrificação.
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Fig. 1. Variação dos fluxos de N2O provenientes da aplicação de três doses de

N-fertilizante na forma de uréia e uma dose na forma de sulfato de amônio durante

o cultivo do capim-elefante em um Argissolo (Série Itaguaí). As barras representam

o erro padrão da média.
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O uso de fontes nítricas como fertilizante normalmente implica em maiores
emissões de N2O do solo, em comparação a fontes amoniacais (CLAYTON
et al., 1994; ZANATTA et al., 2010). Entre os fertilizantes amoniacais, o
estudo de Zanatta et al. (2010) mostrou maiores emissões de N2O para
sulfato de amônio, o que poderia estar relacionado a maiores perdas de N
quando se aplicou uréia. Por outro lado, Carvalho et al. (2010) encontraram
maiores emissões de N2O após aplicação da uréia, sendo que a aplicação de
sulfato de amônio não implicou em emissões superiores às da área controle,
especulando-se sobre um possível efeito de acidez proporcionado pelo uso
de sulfato de amônio.

Considerando-se os 170 dias de monitoramento dos fluxos de N2O,
encontrou-se uma emissão acumulada para a área controle de 78 g de
N-N2O ha-1. Descontando-se essa quantidade das obtidas nas áreas tratadas
com fertilizante, encontraram-se emissões líquidas de N2O induzidas pelo
uso de N de 140, 408 e 493 g N-N2O ha-1, respectivamente para as doses
de 50, 100 e 150 kg N ha-1 na forma de uréia, e de 96 g N-N2O ha-1 onde
se adicionou sulfato de amônio (Tab. 1).

Os fatores de emissão direta de N2O foram de 0,25%, 0,35%, 0,33% para
as doses de uréia de 50, 100 e 150 kg N ha-1, respectivamente, enquanto
que para sulfato de amônio (100 kg de N ha-1) foi de 0,11% (Tab. 1),
sendo observada diferença estatística significativa. O menor fator de
emissão foi observado quando se utilizou sulfato de amônio, que diferiu
significativamente das doses aplicadas na forma de uréia, porém entre as
doses de uréia não houve diferenças significativas. Neste experimento, todos
os tratamentos apresentaram fatores de emissão direta de N2O inferiores ao
adotado como default pelo IPCC (2006), de 1%, confirmando os resultados
encontrados por Oliveira (2009), no mesmo Argissolo, que para doses de N
na forma de uréia, similares às deste estudo, foram de 0,4%. A partir dos
resultados encontrados, o fator de emissão médio para as doses de uréia foi
de 0,31%, enquanto que para sulfato de amônio foi de 0,10%.

A faixa de incerteza associada ao fator default do IPCC é de 0,3 a 3%
(IPCC, 2006), que indica a necessidade de se levantarem dados específicos
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regionais para estimativas mais reais das emissões de N2O. De fato,
em várias situações, o fator de emissão do IPCC tem sido considerado
elevado ou mesmo baixo para estimar emissões de N2O de fertilizantes
nitrogenados (CLAYTON et al., 1994; DOBBIE e SMITH, 2001; SNYDER
et al., 2007; JANTALIA et al., 2008; ALVES et al., 2010).

Em função dos resultados obtidos, considerando-se também o
comportamento da uréia em estudo anterior no mesmo solo (OLIVEIRA,
2008), a mitigação das emissões N2O na cultura do capim-elefante
fertilizada com N, pode ser obtida pela substituição da uréia pelo sulfato de
amônio. No entanto, o maior custo de aquisição do sulfato de amônio em
relação à uréia pode configurar uma grande barreira para essa estratégia
de redução das emissões pelo uso do fertilizante nitrogenado para produção
de biomassa de capim-elefante.

Conclusão

As emissões de N2O induzidas pela aplicação de uréia em um Argissolo
cultivado com capim-elefante, expressas como fator de emissão,
correspondem a 0,35% da dose de N utilizada. Essas emissões podem ser
reduzidas em 2/3 com a utilização de sulfato de amônio. Independente da
fonte de N, os fatores de emissões diretas de N2O do solo são menores do
que o fator de emissão default do IPCC para fertilizantes (EF1).

Tab. 1. Fatores de emissão de N2O provenientes da aplicação de três doses de
N-fertilizante na forma de uréia e uma dose na forma de sulfato de amônio para o
cultivo do capim-elefante.

Fonte - dose de fertilizante 
kg de N ha-1 

Emissão de N2O E.P.M.a Fator de emissão  
(%)b kg N ha-1 

Uréia - 50  0,140 0,015 0,28 a 
Uréia - 100 0,408 0,044 0,41 a 
Uréia - 150 0,493 0,091 0,33 a 
SAc-100 0,096 0,018 0,10 b 

a EPM. Erro Padrão da Média
b100 x [(kg N2O tratamento - kg N2O testemunha)/kg N aplicado]; médias de fator de emissão seguidas pela
mesma letra indica ausência de diferença segundo o teste de Scott-Knott (p=5%).
c Sulfato de amônio
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