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Apresentação
 
 

 

Desde 2012, a Embrapa Agrossilvipastoril realiza a Jornada Científica da 

Embrapa Agrossilvipasotril (JCEA) para a divulgação de resultados científicos de 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores e estudantes da Embrapa, de 

instituições de ensino e empresas de Mato Grosso. O evento promove o intercâmbio 

de conhecimento entre pesquisadores, estudantes e profissionais de instituições e 

empresas do estado, colocando em discussão temas relevantes para a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação no setor agropecuário. Em sua nona edição, realizada 

em 14 de outubro de 2020, a IX JCEA promoveu palestras de pesquisadores que 

abordaram temas importantes para a complementação na formação científica e 

acadêmica de futuros profissionais: a experimentação e a ética na rotina do 

pesquisador e inovação na pesquisa agropecuária. Na presente edição do 

evento em formato online, realizada juntamente com o IV Encontro de Ciências e 

Tecnologias Agrossustentáveis, foram apresentados 49 trabalhos, nas áreas de 

Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Ciências Ambientais. Cabe destacar o 

esforço e dedicação do Comitê de Iniciação Científica (CIC) que, com o apoio de 

vários colegas e setores da Unidade, realizou a IX JCEA e IV ECTA com adaptações 

por conta da pandemia da Covid-19. 
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FATOR DE EMISSÃO DE ÓXIDO NITROSO COM ADIÇÃO DE INIBIDORES DE 
NITRIFICAÇÃO E UREASE À UREIA APLICADA NO MILHO EM SUCESSÃO À SOJA25  

 
Larissa Gabriela Portiliotti de Paula1*, Vagner de Carvalho Daniel, Anderson Ferreira2, 

Alexandre Ferreira do Nascimento2 
 

1*UFMT, Sinop, MT, larissaportiliotti@gmail.com, carvalho.vagnerdaniel@gmail.com 
2Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, anderson.ferreira@embrapa.br, 
alexandre.nascimento@embrapa.br. 
  
O Painel Intergovernamental sobre Mudnaças do Clima (IPCC) estabelece fator de emissão 
(FE) de óxido nitroso (N2O) de 1% para adubos nitrogenados, i.e., a cada 100 kg de N 
aplicado no solo para fornecimento de N a cultura, 1 kg é emitido para a atmosfera como 
N2O. Objetivou-se com estabelecer os FE de N2O com a aplicação de ureia com inibidores 
de nitrificação (INi) e urease (IU) no milho (Zea mays) em sucessão à soja (Glycine max).  
O trabalho foi realizado na fazenda experimental da Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT. 
O milho foi semeado após a colheita da soja e a aplicação de 120 kg ha-1 de N foi realizada 
no estádio vegetativo V6 na cultura do milho. Os tratamentos foram: 1 - testemunha, sem 
aplicação de N; 2 - 120 kg ha-1 de N; 3 - 120 kg ha-1 de N+IN; 4 - 120 kg ha-1 de N+IU;  
5 - 120 kg ha-1 de N+IN+IU. O experimento foi conduzido com delineamento em blocos ao 
acaso com 4 repetições. Após a aplicação da ureia foram coletadas amostras de gases 
durante um mês, com coletas a cada dois dias nos primeiros 16 dias, passando a ser 
semanal após este período inicial. Para isso foram usadas câmaras retangulares ventiladas 
manuais de 60x40X12 cm. A determinação de N2O das amostras foi realizada em 
cromatógrafo gasoso (GC-ECD). Os fluxos de N2O foram utilizados para estimativa das 
emissões acumuladas (EA) por meio da integração trapezoidal. Os FE foram calculados 
seguindo: FE = (EAtr - EAtes)/QNA, em que EAtr corresponde às EA do tratamento a ser 
determinado o FE; EAtes corresponde às EA da testemunha; e QNA corresponde à 
quantidade de N aplicado (120 kg ha-1). Os FE dos tratamentos foram submetidos à análise 
de variância e teste de médias (Tukey 5%). O tratamento 2, 120 kg ha-1 de N, apresentou FE 
de 0,36%, que não diferiu do tratamento 4 (N+IU), com FE de 0,26%. Nos tratamentos 3 
(N+INi) e 5 (N+INi+IU) foram observados os menores FE, com valores de 0,12% e 0,09%, 
iguais entre si mas diferentes dos tratamentos 2 e 4. Em todos os tratamentos foram 
observados FE menores que o 1% estabelecido pelo IPCC, o que deve ser considerado nos 
cálculos de contabilização das emissões em inventários. Além disso, o INi adicionado à 
ureia ou combinado com o IU reduziu o FE em 1/3 ou 1/4 do FE observado para a aplicação 
da ureia sem aditivos. Portanto, a utilização do N+INi ou de sua combinação com o IU 
(N+INi+IU) pode ser aplicado para diminuir as emissões de N2O do solo na aplicação de 
ureia ao milho em sucessão à soja no estado de Mato Grosso.  
 
Palavras-Chave: gases de efeito estufa, mitigação, adubo nitrogenado, mudança do clima.  
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