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Questões relacionadas à mudança do clima vêm chamando a atenção de produtores, cientistas, políticos e da população 

contexto a agricultura é inserida não só como um agente vulnerável as condições do clima, mas também como promovedora 
de gases de efeito estufa (GEEs). O óxido nitroso (N2 2O provém principalmente 
dos solos agrícolas submetidos a adubações nitrogenadas, adição de dejetos animais, incorporação e queima de resíduos 

2O obtidos no solo sob cultivo de 
pastagem de Urochloa ruzizensis

de N2O. As avaliações foram realizadas na área experimental da Embrapa Arroz e Feijão, localizada no município de Santo 
Antônio de Goiás. Na área sob pastagem foram realizadas duas adubações de cobertura, com aplicação de 100 kg de ureia 
ha-1 (45 kg de N ha-1) na época chuvosa, e 222,22 kg de ureia ha-1 (100 kg de N ha-1) na época seca. A ureia foi aplicada a 

2O foram contínuas compreendendo o 
período de 5 de fevereiro a 30 de setembro de 2013. O gás N2O foi amostrado por meio de câmaras estáticas manuais, com 
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2O obtida na área da pastagem foi de 

1.644,19 g N-N2O ha-1
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nessa área não houve emissão de N2 2O, os 

com a disponibilidade de N mineral do solo, com o pH e com o conteúdo de O2 2O no período 
de 5 de fevereiro a 30 de setembro de 2013 apresentaram correlação bivariada de Spearman (Rs

com o teor de NO3
- (Rs = 0,85), espaço poroso preenchido por água (EPPA) (Rs = 0,54), e temperatura do solo (Rs = 0,40). 

Na estação chuvosa foi observada correlação bivariada de Spearman (Rs 2O e o 
EPPA do solo (Rs 2O e os teores de NH4

+ (Rs = 0,47), e NO3
- (Rs = 0,80) do 

solo. Na área sob pastagem foi observado maior teor de amônio devido principalmente a maior disponibilidade de nitrogênio 
mineral pela aplicação de ureia e de nitrogênio orgânico pela deposição de fezes e urina no solo pelos animais em pastejo. 
O NH4

+ quando disponível no solo favorece a formação de N2O tanto por processos biológicos servindo de substrato para 

os processos biológicos do solo, pois afetam a atividade dos microrganismos que realizam tais processos. As precipitações 
favoreceram a mineralização do nitrogênio orgânico oriundo das fezes dos animais e a hidrólise da ureia aplicada no solo, 

2 2O apresentaram comportamento 
semelhante ao EPPA do solo, sendo maiores quando as taxas de EPPA foram mais elevadas e decrescendo com a redução 
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