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RESUMO

O Óxido nitroso (N2O) é um importante gás do efeito estufa que contribui para as mudanças
climáticas  globais  através  do  aquecimento  radiativo  e  depleção  do  ozônio  estratosférico.
Segundo  o  IPCC  a  concentração  atmosférica  de  N2O  aumenta  a  taxas  de  0,2  a  0,3%
anualmente,  e  aumentou do período  pré-industrial  de  270 ppb para  329 ppb em 2016.  A
emissão  deste  gás  por  solos  resulta  principalmente  dos  processos  de  nitrificação  e
desnitrificação. O melhor conhecimento da contribuição de cada processo poderá ajudar a
prever e mitigar as emissões de N2O por solos. Os métodos atuais para a investigação das
taxas brutas de nitrificação e desnitrificação envolvem aplicação de inibidores químicos e/ou
marcadores  isotópicos  15N,  os  quais  alteram  a  composição  da  atmosfera  do  solo.  Neste
trabalho a teoria do método da separação barométrica de processos (BaPS) foi utilizada para
quantificar as taxas brutas de nitrificação e desnitrificação através de medidas de variações da
pressão do ar num sistema hermético e isotérmico sem aplicação de inibidores ou marcadores
químicos. Câmaras para incubação do solo equipadas com sensores de pressão, temperatura,
O2 e CO2 foram construídas e amostras de solo de uma região que emite altos fluxos de óxido
nitroso localizada em Jardim Catarina em São Gonçalo (RJ) foram selecionadas para o estudo
dos processos de produção do gás. O fluxo in situ foi medido e o resultado médio foi de 25
ngN2O-Ncm-2h-1. A alta emissão de N2O in situ foi observada após período de alagamento da
área de amostragem pelas águas poluídas do Rio Alcântara. O método BaPS foi utilizado para
determinar as taxas de respiração do solo, nitrificação bruta e desnitrificação em experimentos
no laboratório. Os resultados mostraram que as taxas brutas de desnitrificação foram sempre
maiores que as taxas brutas de nitrificação e que os maiores fluxos de N2O gerados estão
associados ao processo de desnitrificação. 

Palavras-chave: Óxido nitroso. Nitrificação. Desnitrificação. N2O. BaPS.



ABSTRACT

Nitrous oxide (N2O) is an important atmospheric greenhouse gas that contributes to the global
climate  change  through  radiative  warming  and  the  depletion  of  stratospheric  ozone.
According to the IPCC, the concentration of N2O atmospheric increases at rates of 0.2 to 0.3%
annually, and increased had risen from the pre-industrial period from 270 ppb to 324 ppb by
2011. Its emission from soils results mainly from denitrification and nitrification process. A
better knowledge of the contribution of each process should help to predict and mitigate N2O
emissions by soils. Current methods for investigation of gross nitrification and denitrification
rates  involve  N  tracers  and  acetylene  inhibition  techniques  These  methods  have  the
disadvantage of introducing labeled material into soil or changing the composition of soil
atmosphere. In this work, the barometric process separation technique (BaPS) was applied to
quantify gross nitrification and denitrification rates by measuring air pressure variations in a
hermetic and isothermal system without the application of chemical inhibitors or markers.
Soil  incubation chambers  equipped with  pressure,  temperature,  O2 and  CO2 sensors  were
constructed and soil samples from a region known to emit high nitrous oxide flows located in
Jardim Catarina, São Gonçalo (RJ) were selected for this study. In situ flow was measured and
the mean result resulted in 25 ngN2O-Ncm-2h-1. The high N2O emission in situ was observed
after a period of flooding in the polluted waters of the Alcântara River. The BaPS method was
used  to  determine  the rates  of  soil  respiration,  gross  nitrification  and  denitrification.  The
results showed that the gross denitrification rate was always greater than nitrification and that
the higher N2O fluxes generated are associated with the denitrification process.

Keywords: Nitrous oxide. Nitrification. Denitrification. N2O. BaPS.
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1 INTRODUÇÃO

Solos são considerados como sendo a principal fonte e também sumidouro de N2O, no entanto
a  proporção  de  óxido  nitroso  produzido  no  solo  e  emitido  para  atmosfera  é  ainda
escassamente relatado devido à dificuldade nas medidas da produção bruta do gás. 
A  quantificação  da  taxa  bruta  do  fluxo  de  N2O  aumentaria  consideravelmente  nossas
habilidades de predizer a dinâmica deste gás através da interface solo-atmosfera. 
Estudos mostram que os processos de nitrificação e desnitrificação são as principais fontes
biológicas  de  emissão  de  N2O  do  solo  para  atmosfera  (DAVIDSON  et  al.,  1986;
ROBERTSON;  TIEDJE,  1987;  FIRESTONE;  DAVIDSON,  1989;  MARTIKAINEN;  DE
BOER,  1993;  KHALIL,  2004).  No  entanto,  para  melhor  entender  os  processos  que
contribuem para emissão de N2O dos solos para a atmosfera é necessário quantificar as taxas
de processos microbiológicos envolvidos na produção de gás traço de nitrogênio oriundas dos
processos de nitrificação e desnitrificação.
Existe uma variedade de métodos usados atualmente nas pesquisas envolvendo tais processos
acima citados. Estes incluem a contagem de bactérias do solo, ensaios com enzimas, métodos
envolvendo traçador isotópico 15N, reagentes de inibição de processos específicos (nitrificação
ou desnitrificação) e técnicas de incubação (GROFFMAN et al., 1987, 2006).
Os métodos que envolvem adição de reagente isotópico como 15N e também inibidores como
acetileno tem a desvantagem de mudar a composição da atmosfera do solo e de não poder
assegurar  que  o  nitrogênio  adicionado  seja  distribuído  aos  micros  sítios  no  solo  onde  o
nitrogênio já se encontra presente. Assim sendo, são escassos os estudos dos mecanismos de
produção de N2O em solos indeformados,  ou seja,  sem as mudanças de estrutura física e
química causada pela adição de reagentes e inibidores. Embora todos estes métodos tenham
sido utilizados em muitos estudos, existem poucas comparações entre os métodos, tanto entre
medidas  sob  condições  de  campo  quanto  laboratórios.  Estudos  comparativos  permitem a
avaliação  da  adequação  de  métodos  particulares  para  atender  às  pesquisas  de  objetivos
diferentes. 
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Tendo em vista que os processos de nitrificação e desnitrificação ocorrem com consumo e
produção de gás, um método foi desenvolvido a partir do método originalmente proposto por
Ingwersen et al.,  (1999, 2008) com o objetivo de investigar a dinâmica do nitrogênio e a
relação  dessa  dinâmica  com  a  produção  do  N2O  em  amostras  de  solos  de  ecossistemas
naturais que sofrem inundações periódicas por águas poluídas por esgoto doméstico.

1.1 JUSTIFICATIVA

Para  realizar  estudos  dos  principais  processos  de  produção  do  N2O,  se  fez  necessário
selecionar  um ambiente  onde  o  fluxo  de  óxido  nitroso  é  consideravelmente  alto  quando
comparado a outros ambientes e desenvolver uma metodologia capaz avaliar tais processos de
produção do gás em amostras de solo sem aplicação de inibidores ou marcadores químicos.
Selecionamos o solo da região de Jardim Catarina em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro
como área em potencial de emissão de óxido nitroso partindo de comparações realizadas com
fluxos de outras áreas,  que apresentam como característica comum o fato de serem áreas
passíveis  de  inundação  como,  por  exemplo,  solos  sob  cultura  de  arroz  e  também  solos
localizados nas proximidades de rios que periodicamente se encontram submerso devido a
períodos de cheia do rio. A tabela 1 apresenta alguns dados como os apresentados por Mosier
et  al.  (1990) onde  o autor  verificou  um fluxo  de 8  ng N-N2O.cm-2h-1 para  atmosfera,   e
também medidas de fluxo de uma área de inundação com grande aporte de material orgânico
de  origem antropogênica localizada  nas  proximidades  de  um afluente do Rio  Guandu na
região de Manguariba, RJ onde o fluxo de N2O observado por Maddock (2006) (dados não
publicados) atingiu cerca  de 306 ng N-N2O.cm-2h-1. Neste mesmo ponto de amostragem, após
drenagem  do  rio  o  que  diminuía  a  chegada  da  água  e  de  material  orgânico  de  origem
antropogênica ao ponto de amostragem Silva (2010) observou fluxo de 20 ng N-N2O.cm-2h-1.
Ou seja,  um fluxo quase 15 vezes menor foi observado após o processo de drenagem do
afluente do rio Guandu. Medidas de fluxo realizadas solos da região de Altamira (PA) nas
proximidades do rio Xingu por Maddock (2006) (dados não publicados) mostram fluxo de
N2O de 48 ng N-N2O.cm-2h-1. Lessa et al. (2015) encontrou fluxos médios de N2O próximos a
zero em áreas de solo  altamente  saturados com água em Altamira. O baixo fluxo encontrado
pode ser associado à baixa concentração de nitrogênio nesta região, principalmente em área
de pasto onde a concentração de N-NO3- é tipicamente  baixa e  a ausência de animais na
pastagem também podem ter contribuído com o baixo fluxo. A média dos fluxos encontrada
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para  pasto  e  floresta  foi  de  0,78  e  0,67  mg  N2O.m-2.d-1 respectivamente.   As  medidas
realizadas em Jardim Catarina apresentaram fluxo altos comparados com a literatura. A média
do fluxo encontrado na região foi de 25 ng N-N2O.cm-2h-1.
 Através  dessas medidas concluímos que a região de Jardim Catarina seria  uma área em
potencial  em  emissão  de  N2O  o  solo  desta  região  seria  adequado  para  que  através  de
experimentos de laboratório pudéssemos realizar estudos sobre as principais vias de produção
do gás.
No entanto, para realização de experimentos que elucidariam a contribuição dos processos de
nitrificação e/ou desnitrificação na produção de óxido nitroso sem adição de inibidores ou
marcadores químicos se faz necessário o desenvolvimento de metodologia e instrumentação
capaz de auxiliar nas medidas das variáveis de interesse. 
A fim de preencher esta lacuna, com base na teoria descrita por Ingwersen et al. (1999, 2008)
desenvolvemos um sistema de câmaras de incubação onde através de experimentos realizados
com amostras de solo sob condições controladas poderemos distinguir  a  contribuição dos
principais processos envolvidos na produção de N2O.

Tabela 1 – Dados de fluxo de N2O de solos alagados
Local de medida de

fluxo de N2O
Condição do solo Fluxo

(ng N-2O.cm-2h-1)
Referência

Jardim Catarina Encharcado pós 
inundação 1 25

Medidas  realizadas
neste  trabalho,  Silva
(2016).

Manguariba Encharcado pós 
inundação 2 306

Dados não 
publicados, Maddock
(2003)

Manguariba Encharcado pós 
inundação 3 20

Silva (2010)

Solo sob cultura arroz Encharcado pós 
inundação 8

Mosier (1990)
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Solo Altamira Encharcado pós 
inundação

48
Dados não 
publicados, Maddock
(2006)

Solo  Altamira  (área  de
pasto) Encharcado 0,78 mg N2O m-2d-1 Lessa et al (2015)
Solo  Altamira  (área  de
floresta) Encharcado 0,67 mg N2O m-2d-1 Lessa et al (2015)
1 Condição onde  o  solo apresenta alto  grau de  saturação com água,  mas  não se encontra  mais  em fase de
submersão.2 Medidas  de  fluxo  realizadas   antes  da  drenagem  de  um  dos  afluentes  do  Rio  Guandu  nas
proximidades  de  Manguariba,  RJ  onde  o  solo  recebia  grande  aporte  de  material  orgânico  de  origem
antropogênica.3Medidas de fluxo de N2O realizadas pós drenagem do afluente do Rio Guandu em Manguariba.

1.2  HIPÓTESE

A desnitrificação é o principal processo que contribui com a produção de N2O emitido pelo
solo de Jardim Catarina. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é através do processo de separação barométrica identificar os
mecanismos de produção de N2O em um solo enriquecido em matéria orgânica proveniente de
esgoto doméstico e sujeito a alagamento, localizado nas proximidades do rio Alcântara, no
bairro Jardim Catarina, município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro.

2.1.1 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral traçamos os seguintes objetivos específicos:
 Determinar,  em solos sujeitos a inundação, se a emissão de N2O ocorre devido ao

processo de nitrificação e/ou de desnitrificação;
 Identificar  mecanismos  que  controlam as  emissões  de  óxido  nitroso  baseado  em

conceitos do processo de separação barométrica (BaPS);
 Avaliar  quais  as  principais  vantagens  e  desvantagens  da  utilização  do  método  de

separação  barométrica  em relação  a  métodos  que  implicam a  adição de  reagentes
marcados ou inibidores químicos.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 OS PRINCIPAIS GASES DO EFEITO ESTUFA (GEE)

Os  mais  importantes  gases  emitidos  diretamente  para  atmosfera  por  fontes  naturais  e
antropogênicas são dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), os quais
juntos contribuem com aproximadamente 80% do efeito dos gases do efeito estufa (REN et
al., 2015; YAN et al., 2014). 
Os gases CO2, CH4 e N2O ocorrerem naturalmente na atmosfera e também são emitidos por
atividades humanas. Dados do IPCC 2014 mostram que desde o início do período industrial,
aproximadamente em 1750 até 2014, a concentração destes gases tem aumentado globalmente
cerca de 43, 160, e 21 por cento, respectivamente (INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON
CLIMATE  CHANGE,  2014;  NATIONAL  OCEANIC  &  ATMOSPHERIC
ADMINISTRATION, 2016).
Segundo IPCC (2014) entre 1750 e 2011, emissões antropogênicas cumulativas de CO2 para
atmosfera foram 2040 ±310 GtCO2.  Aproximadamente 40% destas emissões permaneceram
na atmosfera (880 ± 35 GtCO2), o restante foi removido da atmosfera e estocado no solo (em
plantas e solos) e principalmente no oceano.  O oceano absorveu aproximadamente 30% do
CO2 antropogênico  emitido,  causando  a  acidificação  do  oceano.  Cerca  da  metade  das
emissões  antropogênicas  de  CO2  entre  1750  e  2011  ocorreram  nos  últimos  40  anos
(INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2014).
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Figura 1 - Concentração atmosférica dos GEE.
A figura 1 mostra a  concentração atmosférica dos gases do efeito  estufa dióxido  de carbono (CO2,  verde),
metano  (CH4,  laranja) e óxido nitroso (N2O, vermelho) determinado em testemunhos de gelo (pontos) e por
medidas diretas da atmosfera (linhas).
Fonte: Adaptado de INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2014.

A habilidade em aprisionar calor na atmosfera de cada gás estufa quando comparado a outro é
o que o IPCC define como potencial de aquecimento global (PAG), do Inglês Global Warming
Potential (GWP), ou seja, uma medida relativa que compara o gás em questão com a mesma
quantidade de CO2 cujo potencial é definido como 1.
O CO2 é o gás usado como referência,  portanto as emissões  são medidas em milhões de
toneladas métricas de CO2 equivalente (MMT CO2 eq.).
Na atmosfera o potencial de aquecimento do gás pode contribuir com a mudança do clima
tanto direta quanto indiretamente. Os efeitos diretos ocorrem quando o próprio gás absorve
radiação, o efeito indireto ou a forçante radiativa indireta ocorre quando as transformações de
substâncias  químicas  produzem  outros  gases  de  efeito  estufa,  ou  seja,  quando  um  gás
influência o tempo de vida atmosférica de outros gases ou quando o processo dos efeitos
atmosféricos de um gás altera o balanço radiativo da terra (por exemplo, afeta a formação de
nuvens ou albedo) (US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2016).



23

A Tabela 2 mostra o PAG dos principais gases do efeito estufa.
Tabela 2 - Potencial de Aquecimento Global

Gás Potencial de aquecimento global
(GWP)

CO2 1
CH4 25
N2O 298
HFC-25 14,800
HFC-32 675
HFC-125 3,500
HFC-134a 1,430
HFC-143a 4,470
HFC-152a 124
HFC-227ea 3,220
HFC-236fa 9,810
HFC-
4310mee

1,640

CF4 7,390
C2F6 12,200
C4F10 8,860
C6F14 9,300
SF6 22,800
NF3 17,200

Fonte: Adaptado de INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2007.

3.2 EMISSÕES DE CO2

O ciclo global do carbono é composto por grandes fluxos de emissão e reservatórios. Bilhões
de toneladas de carbono na forma de CO2 são absorvidos pelos oceanos e biomassa viva (i.e.,
reservas) e são emitidos para a atmosfera anualmente através de processos e fontes naturais.
Desde  a Revolução Industrial  a  concentração atmosférica global  de CO2 aumentou 43 %
principalmente devido ao uso de combustíveis fósseis (INTERGOVERNAMENTAL PANEL
ON  CLIMATE  CHANGE,  2014;  NATIONAL  OCEANIC  &  ATMOSPHERIC
ADMINISTRATION, 2016).
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Dados do inventário americano de emissões atmosféricas de 2016 mostram que nos Estados
Unidos o uso de combustíveis fósseis contribuiu em 93,7 % com as emissões de CO2 em 2014
(US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2016).
Globalmente, aproximadamente 32.190 MMT de CO2 foram adicionadas na atmosfera pelo
uso de combustíveis fósseis em 2013, sendo 16 %, aproximadamente, atribuídos aos Estados
Unidos (EUA). Mudanças no uso da terra e práticas florestais também contribuem com a
emissão de CO2 (através da substituição das florestas para agricultura e uso urbano) ou podem
atuar como reservatórios de CO2 (através da incorporação na biomassa florestal). Apesar de o
uso de combustíveis fósseis serem a grande fonte de emissões de CO2, há ao todo 22 outras
fontes  consideradas  importantes  de  emissão.  (US  ENVIRONMENTAL  PROTECTION
AGENCY, 2016).

3.3 FONTES DE CO2

Na natureza, o carbono é ciclado entre vários reservatórios sendo estes, atmosférico, oceânico,
biota terrestre, biota marinha e reservatório mineral. Os maiores fluxos de CO2 ocorrem entre
a biota atmosférica e terrestre, e entre a atmosfera e a água superficial dos oceanos. O CO2
atmosférico é parte do ciclo global do carbono, e, no entanto este fato é uma função complexa
de processos geoquímico e biológico. 
Segundo  o  IPCC  o  aumento  de  CO2 na  atmosfera  é  causado  principalmente  por  fontes
antropogênica  como uso de combustível  fóssil  como fonte  de energia,  do uso da  terra  e
mudança no uso da terra, em particular agricultura (INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON
CLIMATE CHANGE, 2014). Sendo a queima de combustíveis fósseis a fonte antropogênica
predominante da emissão de CO2. Desflorestamento, queima de biomassa e alguns processos
como  produção  de  cimento  emitem  também  notável  quantidade  deste  gás
(INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2014).
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3.4 EMISSÃO DE CH4

Segundo o Intergovernamental Panel on Climate Change (2007), o metano (CH4) apresenta
um potencial de aquecimento global  25 vezes maior que o CO2.  Nos últimos 250 anos a
concentração  desse  gás  na  atmosfera  cresceu  aproximadamente  160%
(INTERGOVERNAMENTAL  PANEL  ON  CLIMATE  CHANGE,  2014,  CARBON
DIOXIDE INFORMATION ANALYSIS CENTER, 2015).
No  período  pré-industrial  os  valores  da  concentração  de  metano  na  atmosfera  eram  de
aproximadamente 700 ppb atingindo em 2016 a concentração de  1834.0 ppb (NATIONAL
OCEANIC & ATMOSPHERIC ADMINISTRATION,  2016).  Contudo,  no início  dos anos
dois mil a taxa de aumento da concentração do gás na atmosfera diminuiu se aproximando de
zero, voltando a aumentar para aproximadamente 5ppb/ano em 2013 (NATIONAL OCEANIC
& ATMOSPHERIC ADMINISTRATION,  2016).  Segundo o  Intergovernamental  Panel  on
Climate Change (2014) a concentração atmosférica de metano foi de 1803.2 ppb (1801.2 a
1805.2) em 2011, isto é 150% maior do que antes de 1750.

3.5 FONTES DE METANO CH4 

Processos de exploração de petróleo e gás natural,  atividades agrícolas,  aterros sanitários,
mineração de carvão, tratamento de água e esgoto, combustões, e alguns processos industriais
são  considerados  fontes  antropogênicas  de  emissão  CH4 (INTERGOVERNAMENTAL
PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2014; CARBON DIOXIDE INFORMATION ANALYSIS
CENTER, 2015). 
As  zonas  úmidas  são  a  maior  fonte  natural  deste  gás,  também conhecido  como  gás  de
pântano.  Alguns  animais  como  os  ruminantes  incluindo  bovino,  ovinos  e  certos  animais
selvagens através da digestão da celulose produzem grandes quantidades de metano como
subproduto.  Algumas espécies de cupins produzem CH4 por  processo digestivo similar.  É
primeiramente  produzido  por  decomposição  anaeróbia  (ou  seja,  aquela  que  ocorre  em
condições  deficientes  de  oxigênio)  da  matéria  orgânica  em sistemas  biológicos  (BAIRD,
2002). 



26

Processos  agrícolas,  assim como o cultivo de  arroz  em solos  alagados,  decomposição  de
rejeitos animais, decomposição de rejeitos sólidos em lixo em aterros são também importante
fontes do gás para atmosfera.
Metano é também emitido durante a produção e distribuição de gás natural e petróleo, como
subproduto de minas de carvão e queima incompleta de combustível fóssil. 
O Intergovernamental Panel on Climate Change estimou que mais da metade do fluxo atual
de  CH4 para  atmosfera  é  antropogênica,  advindas  de  atividades  humanas  assim  como
agricultura, uso de combustíveis fósseis e disposição do lixo (INTERGOVERNAMENTAL
PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2007).
É removido da atmosfera principalmente através de reação com o radical livre hidroxila (OH)
e é convertido por último a CO2. Processos menores de remoção também incluem o solo como
sumidouro, reações com cloreto em camadas marinhas e reações estratosféricas. Aumentando
as emissões de CH4 reduz a concentração de OH, um feedback que aumenta o tempo de vida
do metano na atmosfera (INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE,
2014).

3.6  EMISSÕES DE N2O

O óxido nitroso (N2O) é produzido por processos biológicos que ocorrem no solo e água e por
uma variedade de atividades antropogênica na agricultura, indústrias e aterros.  Enquanto as
emissões totais do gás são muito menores que as emissões de CO2, o óxido nitroso apresenta
um potencial de aquecimento global aproximadamente 300 vezes maior do que o CO2 na
atmosfera e um tempo de permanência média de 150 anos antes de ser destruído por reações
químicas  na estratosfera (INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE,
2007).
O N2O está naturalmente presente na atmosfera como parte do ciclo do nitrogênio e tem uma
variedade  de  fontes  naturais.  No  entanto,  atividades  humanas  assim  como  agricultura,
tratamento  de  esgoto  e  processos  industriais  têm  aumentado  a  quantidade  de  N2O  na
atmosfera. Segundo a Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA), globalmente, cerca
de 40% do total das emissões de N2O vem de atividades humanas.
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Segundo  o  National  Oceanic  &  Atmospheric  Administration (2016)  a  concentração
atmosférica  de  N2O  atingiu  cerca  de   329.53  ppb,  o  que  significa  um  aumentou
aproximadamente  20% desde  1750  (INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE
CHANGE, 2014).

3.7 FONTES E SUMIDOUROS DE N2O

Fontes  antropogênicas  de  emissão de  N2O incluem solos  agrícolas,  o  uso  de  fertilizantes
sintéticos,  esterco  e  dejetos  depositados  por  criação  de  gado,  produção  de  ácido  adípico
(nylon) e ácido nítrico; tratamento de esgoto, incineração de lixo e queima de biomassa.
No entanto as fontes dominantes de N2O estão relacionadas com os processos microbiológicos
que ocorrem nos solos, em sedimentos e corpos d’água. A contribuição das emissões agrícolas
e a utilização de dejetos como fertilizante nitrogenado contribuem cerca de 4 a 5.8 e 6 a 7 Tg
N2O-N ano-1, respectivamente (SYAKILA et al., 2011).
O  principal  processo  atmosférico  de  perda  de  N2O  é  a  decomposição  fotoquímica  na
estratosfera,  e  é  calculado  ser  10±  3  Tg N  por  ano.   A taxa  de  crescimento  observada
representa  30% do desequilíbrio  entre  fontes  e  sumidouros  (INTERGOVERNAMENTAL
PANEL ON CLIMATE CHANGE, 1990).
A tabela 3 apresenta a concentração atmosférica global, mudanças na taxa de concentração e
tempo de permanência na atmosfera dos gases do efeito estufa selecionada.
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Tabela 3 - Concentração atmosférica global

Variáveis
atmosférica
s

CO2 CH4 N2O SF6 CF4

Atmosfera
pré-
industrial

280ppm 0,700 ppm 0,270 ppm 0ppt 40 ppt

Concentraçã
o
Atmosférica
Atual

401 ppma 1,823 ppmb 0,327 ppmb 8,3 pptb 79ppt

Taxa de
crescimento

da
concentração

2.3ppm/an
o

5 ppb/anod,e 0,8
ppb/anoe

0,27
ppt/anoe

79 ppt/anoe

Tempo de
vida na

atmosfera
12,4 121 3,200 50,000

a as concentração atmosférica de CO2 de 2015  medida na estação  Mauna Loa, HI (NOAA, 2016)
b os valores apresentados são uma media da fração molar anual de 2014 (CARBON DIOXIDE INFORMATION
ANALYSIS CENTER, 2015).
d A taxa de crescimento para a diminuição de CH4 acima de 10ppb/ano nos anos 1980 para próximo de zero no
inicio dos anos 2000, recentemente, a taxa de crescimento é de aproximadamente 5ppb/ano.
e A taxa da mudança da concentração é a taxa media da mudança entre 2005 e 2011 (IPCC, 2014).

3.8 CICLO DO NITROGÊNIO

A atmosfera é o principal reservatório de nitrogênio (N), estando presente na forma de N2, um
gás abundante e inerte que não participa de reações químicas da troposfera e estratosfera.
A obtenção de N da atmosfera requer muita energia, ou seja, energia suficiente para quebra de
um a tripla ligação covalente (N≡N) extremamente estável, para a obtenção de amônia (NH3)
ou nitrato  (NO3-),  isso  faz  com que  o  N2 não  seja  diretamente  disponível  a  maioria  dos
organismos vivos (GALLOWAY et al., 2008).
As formas do nitrogênio nos ecossistemas podem apresentar números de oxidação entre -3 e
+5 (NH4+ N(-III), N2O N(I), NO N(II), NO2 N(IV), NO3- N(V)). 
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O nitrogênio entra no ecossistema por deposições seca e úmida. Nos solos de florestas, a
queda serrapilheira e sua decomposição e taxas de mineralização são reguladores importantes
no ciclo do nitrogênio (MONK; DAY, 1985). 
É perdido como NOx, N2 e N2O ou seja produtos gasosos, ou formas dissolvidas de N  como
nitrato, amônio  e compostos orgânicos, os quais são lixiviados do perfil do solo (QUALLS;
HAINES, 1991). O processo de nitrificação no solo, ou seja, a oxidação biológica de NHx
para NO3- tem um papel  importante na perda por lixiviação, pois  o NHx tende a aderir  a
superfícies dos sólidos do solo, enquanto o NO3- é facilmente lixiviado. 
Para Felizardo et  al.  (2008),  a  dinâmica do nitrogênio (N) no solo envolve  processos  de
natureza  física,  química  e  biológica,  que determinarão se o  N permanecerá adsorvido  na
camada agricultável do solo, se será absorvido pelas plantas, lixiviado ou se será volatilizado
(NH4, N2O, N2).
As etapas do ciclo no nitrogênio serão brevemente descritas abaixo, e iremos detalhar mais os
processos de nitrificação e desnitrificação. 

3.9 IMOBILIZAÇÃO E MINERALIZAÇÃO 

Assimilação ou Imobilização consiste na absorção do nitrogênio inorgânico, inicialmente na
forma de íon amônio,  ou nitrato em moléculas orgânicas,  geralmente complexas (BRITO,
2004; ROWELL, 1994). Faz parte do metabolismo das plantas e de outros organismos do
solo,  enquanto a mineralização consiste na degradação da matéria orgânica sob a ação de
certas bactérias transformando o conteúdo de Norg em nitrogênio inorgânico (NH4+ e NO3-)
(ROWELL, 1994).
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3.10 NITRIFICAÇÃO

O processo de nitrificação é definido segundo Focht e Verstraete (1997) e Schmidt (1982)
como oxidação biológica de amônio para nitrato com nitrito como um intermediário.  Esta
definição é limitada porque alguns microorganismos heterotróficos podem produzir nitrito ou
nitrato a partir de formas reduzidas de nitrogênio além de amônio. A Soil Science Society of
America (1987) propõe que a nitrificação seja definida como oxidação biológica de amônio
para nitrito  e  nitrato,  ou um aumento biologicamente induzido no estado de oxidação do
nitrogênio. Segundo Giacomini et al. (2006), nitrificação é um processo que requer condições
aeróbicas e está diretamente relacionada ao suprimento de NH4+, é mediada principalmente
por bactérias autotróficas. 
Embora  seja  bem estabelecido  que  certos  microrganismos  heterotróficos  possam produzir
nitrito ou nitrato sob condições apropriadas, não há evidências que organismos heterotróficos
contribuam  significativamente  com  a  nitrificação  (FOCHT;  VERSTRAETE,  1977;
SCHMIDT, 1978, 1982) e é geralmente aceito que organismos autotróficos são em grande
parte, se não inteiramente, responsáveis pela nitrificação na maioria dos solos (BREMNER,
1997). Estudos realizados por Tortoso e Hutchinson (1990) tiveram a finalidade de comparar
a contribuição de microorganismos nitrificantes autotróficos e heterotróficos na produção de
N2O  em  solos  indicando  que  bactérias  quimiautotróficas  oxidadoras  de  amônia  são
predominantemente fontes de N2O produzido durante nitrificação nos solos.
No entanto, a maior parte da nitrificação em solos é realizada por membros de dois gêneros de
bactérias autotróficas:  Nitrossomonas spp. a qual oxida amônio  para nitrito,  e Nitrobacter
spp., a qual converte nitrito para nitrato (GOREAU et al., 1980; ANDERSON, 1986). Muitos
estudos  relacionados  mostraram  que  em  cultura  pura  Nitrossomonas  europae  tem  a
capacidade de produzir NO e N2O a partir de NH4+ ou hidroxilamina (BLACKMER et al.,
1980; DAVIDSON et al., 1986). Além disso, estudos de campo e laboratório apresentaram a
nitrificação como sendo uma importante fonte de NO e N2O nos solos (BLACKMER et al.,
1980; DAVIDSON et al., 1986).
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Tabela 4 - Quimioautotróficos nitrificantes isolados dos solos
Gênero Espécies
Oxidação de amônio a 
nitrito
Nitrossomonas europaea
Nitrospira briensis
Nitrosolobus multiformis
Nitrosococcus mobilis
Nitrosovibrio tenuis
Oxidação de nitrito a nitrato
Nitrobacter winogradskyi
Nitrobacter agilis

Fonte: Adaptado de BREMNER, 1997.

Alguns fatores que limitam a nitrificação nos solos realizada por bactérias quimioautotróficas
oxidadoras  de NH4+ inclui  baixo pH, baixo potencial  de água,  disponibilidade de fosfato,
toxicidade do NO2- e compostos alelopáticos (HAYNES, 1986).  Pesquisas dos fatores que
influenciam a produção de óxido nitroso durante a nitrificação nos solos mostram que esta
aumenta com o aumento do pH, o conteúdo de matéria orgânica do solo, o teor de água  e a
temperatura do solo (BREMNER; BLACKMER, 1980, 1981; MINAMI; FUKUSHI, 1983;
SAHRAWAT; KEENEY, 1986). 
As reações de nitrificação (quimioautotróficas) consistem na oxidação do íon amônio em 
nitrito e, subsequentemente a nitrato e estão descritas abaixo:

NH4 + + 3/2 O2                      NO2 - + H2O + 2H+                ΔH -59 kcal.mol-1 (Equação1)
NO2 - + 1/2 O2                       NO3-                                                 ΔH -18 kcal.mol-1 (Equação2)

No entanto, a nitrificação é um processo aeróbio e pode ter como subproduto a formação de 
N2O.

A estequiometria do processo de nitrificação denominada “autotrófica” por Ingwersen et al.
(1999) foi dada por Metcalfe e Eddy (1981):
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NH3 + 1,68O2 + 0,23CO2             0,05 C5H7O2N + 0,86 H2O + 0,95 HNO3

Onde  o  C5H7O2N  representa  material  celular  sintetizado.  Entretanto,  outros  estudos  de
nitrificação acompanhado com incorporação de N em material celular foram realizados com
açucares como fonte de C, em vez de CO2. Neste caso, uma reação bioquímica parecida com a
citada  é  nitidamente  heterotrófica  (BREMNER,  1970).  Estes  fatores  criam  incertezas  no
balanço de gases empregado nesta tese.

Portanto, enfatizam-se dois pontos:

(1)  Como foi  escrito  acima,  estudos  mostraram evidências  que  a  nitrificação em solos  é
autotrófica.

(2) Mesmo que ocorra a nitrificação heterotrófica, o consumo de CO2 será apenas 0,23/1,68 =
1/7 do consumo de O2 e pouco afetará o balanço de gases empregado nos trabalhos desta tese.

3.11 DESNITRIFICAÇÃO 

Segundo Firestone (1982) a redução de nitrato ou nitrito para somente produtos gasosos e a
quantidade de gás então produzido são características que distinguem a desnitrificação de
outros tipos de metabolismos microbiológico do nitrogênio. O caminho da desnitrificação é
representado abaixo:
NO3-         NO2-          NO           N2O           N2

  (+5)       (+3)             (+2)         (+1)             (0)



33

A reação de desnitrificação consiste na redução do nitrato para N2. 
2 NO3- + 12H+ + 10e-         N2 + 6H2O (Equação 3) e somente ocorre em condições redutoras
ausente  de  oxigênio.  Nota-se  que,  diferentemente  da  nitrificação,  a  formação  do  N2O na
desnitrificação é  um intermediário  obrigatório  na  produção  de  N2 por  desnitrificação.  Os
microorganismos desnitrificadores  no solo são basicamente  bactérias  aeróbicas que têm a
capacidade de reduzir nitrato, nitrito e óxido nitroso quando o oxigênio se torna um agente
limitante (BREMMER, 1997).

3.12 REDUÇÃO DISSIMILATÓRIA DE NO3- PARA NH4+ (DNRA)

O processo DNRA ocorre em solos anaeróbicos e envolve a redução de NO3- para NH4+ ao
invés do gás N2,  como na desnitrificação. Condições que favorecem DNRA incluem solos
altamente redutores, no entanto,  DNRA pode potencialmente competir com desnitrificação
por  NO3-  disponível.  Gêneros  de  bactérias  isolados  encontrados  para  mediar  DNRA são
Clostridium, Achromobacter e Streptococcus (COLE, 1990). O processo de DNRA envolve o
consumo de oito elétrons em comparação com os cinco elétrons da desnitrificação. Portanto,
quanto mais reduzido o solo mais, mais favorável ele se torna as condições para DNRA.
A Redução  Assimilatória  de  Nitrato  (ANR)  ocorre  favoravelmente  em ambientes  onde  a
disponibilidade de NH4+ é baixa e o N pode ser incorporado diretamente nos componentes das
células. Ambos os processos de redução de nitrato são pequenos quando comparados com a
perda por desnitrificação em solos pantanosos.

3.13 FIXAÇÃO DE NITROGÊNIO

Somente bactérias fixadoras de nitrogênio tem a capacidade de quebrar a tripla ligação do N2
e reduzi-lo a NH4+o que as auxilia em seu próprio crescimento.
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 O  nitrogênio  fixado  por  plantas  fixadoras  de  nitrogênio  se  torna  disponível  para  outras
plantas  na  comunidade  principalmente  através  da  decomposição  de  serapilheira  rica  em
nitrogênio (STUART, 2011).

3.14 FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO (FBN)

As bactérias fixadoras de nitrogênio em associação simbiótica com plantas têm altas taxas de
fixação  de  nitrogênio.  Isto  ocorre  porque  plantas  fornecem  carboidrato  necessário  para
encontrar alta demanda de energia da fixação de nitrogênio. 
Os mais comuns fixadores de nitrogênio simbiótico são do gênero Rhizobium associado com
leguminosas (soja, feijão, etc).
Os microorganismos fixadores de nitrogênio, geralmente residem nos nódulos das raízes das
plantas,  onde  a  enzima  nitrogenase  é  protegida  do  oxigênio.  As  bactérias  fixadoras  de
nitrogênio  nos  nódulos  são  heterotróficas  e  dependem  de  carboidrato  das  plantas  para
encontrar a energia necessária para fixação do nitrogênio. 
A fixação de nitrogênio em muitos ecossistemas é limitada pela disponibilidade de outros
nutrientes disponíveis, como por exemplo, o fósforo (STUART, 2011).

3.15 A DINÂMICA DO N EM SOLOS ALAGADOS

Grandes emissões de N2O ocorrem após alagamento,  quando o solo fica coberto por uma
camada de água superficial  ou até poucas dezenas de centímetros.  Estudos realizados por
Silva  (2011)  em  uma  área  sujeita  a  alagamento  nas  proximidades  do  rio  Guandu,  com
características  semelhantes  à  região  de  Jardim Catarina,  área  de  amostragem do  presente
estudo, apresentou fluxos de emissão máximo de 20 ng N2O-N. cm-2.h-1, em Jardim Catarina o
fluxo médio atingiu 25 ng N2O-N.cm-2.h-1. Em virtude da área de mais baixa altitude, os solos
pantanosos recebem entradas hidrológicas de nutrientes e também de áreas altas adjacentes. 
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A retenção  de  água  de  inundação  em  solos  pantanosos  originário  de  fluxos  de  entrada
superficial  e  subsuperficial  resultam  na  diminuição  da  taxa  de  decomposição  e
consequentemente aumento da matéria orgânica. Devido a sua baixa taxa de decomposição
comparada  a  ecossistemas  de  terras  altas  (bem  drenadas),  os  solos  pantanosos  são
considerados sumidouros de carbono orgânico (C) e nitrogênio (N).
Uma  das  mais  notáveis  características  dos  solos  pantanosos  é  a  presença  de  interfaces
aeróbico-anaeróbica na lamina d’água, interface solo/água e na região de interface da raiz/solo
(REDDY; D’ANGELO 1994).
Sob condições de saturação continua do solo, a estratificação vertical de diferentes atividades
metabólicas podem estar presentes, com a redução do O2 ocorrendo logo abaixo da interface
solo/água de inundação.
 Segundo Reddy, White e Debusk (2001) uma grande parte da decomposição aeróbica dos
detritos  da  planta  ocorre  na  lamina  d’água,  no  entanto,  o  oxigênio  suplementar  deve  ser
insuficiente para a demanda encontrada e  deve  direcionar  certos  grupos a  utilizar  nitrato,
formas  oxidadas  de  ferro  e  magnésio,  sulfato  e  bicarbonato  como  aceptores  de  elétrons
alternativos.
A taxa de difusão  limita  a  reposição de  oxigênio  em solos  pantanosos através  da lamina
d’água e da matriz do solo encharcado, enquanto outro aceptor inorgânico de elétron pode ser
adicionado através do sistema de carregamento hidráulico. 
A drenagem  de  solos  pantanosos  acelera  a  decomposição  da  matéria  orgânica  devido  à
introdução de oxigênio nas profundidades do perfil. Atividade microbiológica sustentável em
longo prazo é então mantida por aceptores de elétron de menor potência de redução (SO42- e
HCO3-).  A  metanogênese  é  frequentemente  vista  como  a  etapa  final  da  decomposição
anaeróbica  nos  pântanos  de  água  doce,  e  a  redução  de  sulfato  é  vista  como  processo
dominante em pântanos (ou zonas úmidas) costeiras ou áreas sujeitas a inundação por água
salgada.  Ambos  os  processos  podem  funcionar  e  competir  por  substrato  no  mesmo
ecossistema (REDDY; WHITE; DEBUSK, 2001). A figura 2 apresenta a dinâmica do N em
solos alagados descrevendo suas transformações m regiões aeróbicas e anaeróbicas.
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Figura 2 – A dinâmica do N em solos alagados.
(a) interface solo /água e (b) interface raiz/solo.
Fonte: REDDY; WHITE; DEBUSK, 2001.

3.16 O ESTOQUE DE N EM SOLOS PANTANOSOS 

Compostos de N estocados como matéria viva consiste em vegetação emersa e submersa,
fauna e biomassa microbiana. Enquanto o nitrogênio estocado como matéria orgânica não
viva inclui plantas mortas em estado de decomposição, turfa e matéria orgânica do solo. O
estoque  de  nitrogênio  orgânico  em folhas  em decomposição  e  matéria  orgânica  do  solo
incluem a grande maioria do N nos sistemas alagados, e consiste primeiramente de complexos
de proteína e compostos húmicos com quantidades traços de amino ácidos e aminas.
Nitrogênio orgânico estocado nos solos pantanosos é o mais estável pool de N e, assim sendo,
não  está  prontamente  disponível  para  ciclagem  interna.  Existem  estoques  de  formas
inorgânicas de N, incluindo amônio (NH4+), Nitrato (NO3-) e Nitrito (NO2-).
 Em solos alagados, NO3- e NO2- são comumente encontrados somente em quantidades traço,
com  a  grande  maioria  do  nitrogênio  inorgânico  presente  como  NH4+ (HOWARD-
WILLIAMS; DOWNES, 1994). Decompositores microbianos utilizam compostos simples de
N  orgânico  para  o  crescimento  celular,  enquanto  uma  variedade  de  grupos  microbianos
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funcionais  utilizam composto  de  N  inorgânico  como  componentes  chave  no  sistema  de
transporte de elétron por fosforilação.  

3.17 CONSUMO E PRODUÇÃO DE N2O NOS SOLOS 

Do ponto de vista de transformação do N, os fungos e as bactérias são os microorganismos
mais importantes.  Os fungos, por não possuírem clorofila, dependem de carbono orgânico
pré-formado para suas sínteses celulares.  Além disso, usam, preferencialmente,  amônia ou
nitrato  como  fonte  de  nitrogênio,  embora  possam  também  metabolizar  proteínas,  ácidos
nucléicos  e  outros  complexos  orgânicos.  As  bactérias,  por  sua  vez,  também  atuam  na
decomposição  da  matéria  orgânica  e  são  as  principais  responsáveis  pelos  processos  de
nitrificação e desnitrificação (CARDOSO et al., 1992).
A nitrificação e desnitrificação microbiológica em solos  manejados e  naturais  contribuem
aproximadamente com 70% da emissão global de N2O (SYAKILA, 2011; BRAKER, 2011). O
processo de nitrificação e desnitrificação microbiana como fonte de N2O é uma simplificação
porque as vias metabólicas microbianas providenciam uma gama de processos que formam ou
consomem N2O. Além disso, há outros processos abióticos produzindo N2O (BAHL et al.,
2013).

 Decomposição  química  da  hidroxilamina  durante  nitrificação  autotrófica  e
heterotrófica,

 Quimiodesnitrificação do nitrito do solo e decomposição abiótica de nitrato de amônio
na presença de luz, 

 Nitrificação-desnitrificante com o mesmo microorganismos nitrificante, Dupla nitrificação-desnitrificante por microorganismos distintos (produção de nitrato
por bactérias que oxidam nitrito o qual é desnitrificado imediatamente “in situ” por
desnitrificantes) 
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 Desnitrificação conduzida por microorganismos capazes de usar óxido de nitrogênio
como aceptor de elétron alternativo sob condições ambientais de O2 limitantes, Amonificação de nitrato ou redução dissimilatória de nitrato para amônio.

4 ÁREA DE ESTUDOS 
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A área de estudos está localizada no bairro Jardim Catarina, município de São Gonçalo (RJ) 
nas proximidades da estrada do Comperj entre as coordenadas 22°46’45,95’’ S 43°00’57,37’’ 
W. Os pontos de amostragem estão localizados na planície de inundação do Rio Alcântara a 
menos de 6 metros das margens do afluente do Rio Guaxindiba.
 

Figura 3 - Localização da área de estudo
Fonte: Google mapas.
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Figura 4 - Área de amostragem.
Fonte: Google Earth.

Em seu curso, o rio Alcântara passa por vários bairros do município de São Gonçalo e sofre
muito com a carga de poluição que recebe principalmente esgoto doméstico não tratado, o que
o leva a ser considerado por muitos um valão. Suas águas são anóxicas e de coloração escura
correm em direção à área de mangues da Baía de Guanabara onde se encontra com o rio
Guaxindiba.
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Figura 5 - Área de amostragem - Rio Alcântara.
O horizonte do solo apresenta características de um solo glei. Uma das características desta
classe de solo, segundo Santos et al. (2013), é que estes solos são formados principalmente a
partir de sedimentos, estratificados ou não, e sujeitos a constante ou periódico excesso d’água,
o que pode ocorrer em diversas situações.
Outra característica deste tipo de solo é o fato de ser fortemente influenciado pelo lençol
freático e regime de umidade redutor livre de oxigênio dissolvido em razão da saturação por
água durante  todo o ano,  ou pelo menos por um longo período, associado à demanda de
oxigênio pela atividade biológica. 
Comumente, desenvolvem-se em sedimentos recentes nas proximidades dos cursos d’água e
em  materiais  colúvio-aluviais,  podendo  formar-se  também  em  áreas  de  relevo  plano  de
terraços  fluviais,  lacustres  ou  marinhos,  como  também  em  materiais  residuais  em  áreas
abaciadas e depressões.
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São eventualmente  formados  em áreas  inclinadas  sob  influência  do  afloramento  de  água
subterrânea (surgentes). São solos que ocorrem sob vegetação hidrófila ou higrófila herbácea,
arbustiva ou arbórea (SANTOS et al., 2013).
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5 MATERIAIS E MÉTODOS

Para melhor entender o processo de construção do equipamento e montagem experimental,
detalharemos  abaixo  as  considerações  teóricas  do  método  de  separação  barométrica  de
processos  originalmente  aplicado  por  Ingwersen  et  al.  (1990,  2008).   Através  de  estudos
teóricos  realizamos  adaptações  para  a  construção  da  nossa  câmara  de  incubação  o  que
teoricamente equivaleria ao que os autores construíram para fins comerciais e denominaram
de BaPS (Processo de Separação Barométrica).

5.1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS DO MÉTODO DA SEPARAÇÃO BAROMÉTRICA 
DE PROCESSOS

O método de separação barométrica de processos baseia-se na consideração de que dentro de
um sistema fechado (estanque)  e  isotérmico,  contendo uma amostra  indeformada de solo
óxico,  as  maiores  variações  de  pressão  são  devidas  aos  processos  microbiológicos  de
nitrificação e desnitrificação, e processo não biológico (físico-químico) de dissolução de CO2
na solução (umidade) do solo (INGWERSEN et al., 1999). A oxidação de NH4+ para NO3-

consome O2, então a nitrificação pode ser descrita como um processo de consumo líquido de
gás como está representado na equação abaixo:
 Nitrificação:
 NH4+ + 2O2            NO3- + H2O      (Eq.1)
(Diminuição da Pressão dentro do sistema, devido ao consumo do gás O2). 
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A desnitrificação é um processo produtor líquido de gás, já que produz CO2 bem como formas
gasosas de nitrogênio(N), como N2, N2O, NO. Neste processo as produções dos gases citados
geram um aumento de pressão dentro de um sistema fechado.
Desnitrificação:
 5 CH2O + 4NO3- + 4H+           5CO2 + 7H2O+2NxOy (Eq. 2)
Se N2 for o produto gasoso exclusivo da desnitrificação temos x=2 e Y=0 e se somente N2O
for produzido temos X=2 e Y=1 e “CH2O” representa a fórmula estequiométrica de matéria
orgânica em organismos vivos.
 Sendo y=0, a equação é como a Eq. 2: 
5 CH2O + 4 NO3- + 4H+    5CO2 + 7H2O + 2N2 
 y=1, a equação será: 
4 CH2O + 4 NO3- + 4H+    4CO2 + 6H2O + 2N2O.
A respiração do solo é um processo que nem consome nem produz uma quantidade líquida de
gás, porque a relação da quantidade de O2 consumido e de CO2 produzido é 1:1, ou seja, para
cada mol de O2 consumido, um mol de CO2 é gerado, assim sendo, podemos dizer que o
coeficiente  de  respiração  (QR)  seja  igual  a  1,0  como  é  o  caso  em  solos  bem  aerados
(RITCHER, 1987; SCHEIFFER; SCHALCHTSCHABEL, 1989).
Respiração:
CH2O(s) + O2(g)           CO2(g) + H2O(l)  (Eq.3)
Partindo  do  princípio  de  que  para  cada  mol  de  oxigênio  consumido,  um mol  de  CO2 é
produzido pode se dizer que não há variação de pressão dentro de um sistema isolado quando
somente o processo de respiração esteja ocorrendo, ou seja, a variação de pressão será neutra
ou nula. 
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Neste caso, a respiração pode ser expressa como formulado na Eq. 4 abaixo.

(∆CO2
∆ t )R=− (∆O2

∆ t )R  
(Eq.4)
Assim a respiração não irá ocasionar variações de pressão no sistema. Se for observada uma
diminuição de pressão (isto é, consumo líquido de gás), o processo biológico dominante neste
solo, responsável por esta diminuição de pressão será nitrificação (Eq. 1).  Se for observado
aumento de pressão, isto é produção de gás dentro do sistema, o processo dominante no solo é
desnitrificação (Eq.2).
Entretanto, nem todo CO2 produzido no solo é emitido para atmosfera. Parte deste CO2 pode
se dissolver na solução do solo (a fase aquosa ou umidade do solo). A diminuição da pressão
neste  caso será  devido a processos  físico-químicos e  deve ser  considerada.  Esta  variação
durante  o  experimento,  da  quantidade  de  CO2 dissolvida  na  solução  do  solo  pode  ser
calculada pela (Eq.5) que será demostrada abaixo (adaptada de STUMM; MORGAN, 1981),
desde que o conteúdo volumétrico de água na amostra indeformada seja determinado.

5.2 DISSOLUÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE CO2 NA SOLUÇÃO DO SOLO

(∆CO2
∆ t )aq=K ∆ pCO 2

∆ t
(Eq. 5)
E, a 25C: K=0,03433 [1+10(pH− 6,352)]  mM/mbar           (Eq. 6)
A solubilidade do N2O é aproximadamente 40% menor que a solubilidade do CO2 na umidade
do solo, logo esse efeito da solubilidade do N2O sobre a pressão dentro do sistema pode ser
desprezado nos cálculos, pois as concentrações de N2O no início do experimento são três
ordens  de  magnitude  abaixo  da  concentração  de  CO2 e  as  concentrações  de  N2O nunca
atingem a faixa das concentrações do CO2 durante o experimento. 
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5.3 CÁLCULO DAS TAXAS BRUTAS DE NITRIFICAÇÃO, DESNITRIFICAÇÃO E DE
RESPIRAÇÃO DO SOLO.

Para poder calcular a taxa bruta de nitrificação, taxa de desnitrificação e respiração do solo, é
necessário: 

(1) estabelecer balanços dos gases O2 e CO2;
(2) quantificar a variação do total de gás (gases) no sistema, durante o período da incubação. 
O consumo de oxigênio no sistema é devido à respiração do solo (∆O2/∆t)R e nitrificação
(∆O2/∆t)Nit . Assim, o balanço de O2 no sistema é dado pela Eq.(7):

∆O2
∆ t = V SC

RT ∆ t [pO2 (t )− pO 2(0)]=(∆O2
∆ t )R+(∆O2

∆t )Nit        (Eq.7)  

Para  o  balanço  do  CO2 no  sistema,  a  produção  de  CO2 por  respiração  (∆CO2/∆t)R,
desnitrificação (∆CO2/∆t)Den e a variação com tempo, da quantidade de CO2 dissolvido na água
do  solo  (∆CO2/∆t)aq têm  que  ser  consideradas.  O  balanço  de  CO2  no  sistema  pode  ser
calculado pela Eq. [8]:

∆CO2
∆ t =(∆CO 2

∆ t )Den+(∆CO 2
∆ t )R− (∆CO2

∆ t )aq  
           (Eq.8) 

O balanço total de gás no sistema é dado pela soma das taxas de produção de CO2 produzido
por  respiração  e  desnitrificação,  CO2 dissolvido  na  solução  do  solo,  O2 consumido  por
respiração, nitrificação e NxOy produzido por desnitrificação como na equação (Eq.9). 
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∆n
∆ t =(∆ NxOy

∆ t )Den+(∆O2
∆t )R+(∆O2

∆ t )Nit+(∆CO 2
∆ t )R+(∆CO 2

∆ t )Den− (∆CO2
∆ t )aq  

(Eq.9)
A equação  9  pode  ser  simplificada  ao  levarmos  em conta  que  a  produção  de  CO2,  por
respiração é igual o consumo de oxigênio pelo mesmo processo (Eq.4):
∆n
∆ t =(∆ NxOy

∆ t )Den+(∆O2
∆t )Nit+(∆CO2

∆ t )Den− (∆CO 2
∆ t )aq

(Eq.10)
Resolvendo Eq.8 para dar uma expressão para (∆CO2/∆ t )Den  e substituindo isto na Eq.10,
obtêm-se a Eq.11.

(∆CO2
∆ t )Den=∆CO2

∆ t − (∆CO2
∆t )R+(∆CO2

∆ t )aq
∆n
∆ t =(∆ NxOy

∆ t )Den+(∆O2
∆t )Nit+∆CO2

∆t − (∆CO2
∆ t )R+(∆CO2

∆t )aq− (∆CO2
∆ t )aq

∆n
∆ t =

∆CO2
∆ t − (∆CO2

∆ t )R+(∆O2
∆ t )Nit+(∆NxOy∆ t )Den

(Eq.11)
Resolvendo  a  equação  11  para  a  taxa  de  produção  de  nitrogênio  gasoso  produzido  por
desnitrificação (∆ NxOy /∆ t )Den  substituindo (∆O2 /∆ t )Nit  da equação 7 e considerando
a relação dada na equação 4, produz-se a Eq.12:

(∆NxOy∆ t )Den=∆n
∆ t −

∆CO2
∆ t +(∆CO2

∆ t )R− (∆O2
∆ t )Nit

(∆NxOy∆ t )Den=∆n
∆ t −

∆CO2
∆ t +(∆CO2

∆ t )R+(∆O2
∆ t )R− ∆O2

∆ t

(∆NxOy∆ t )Den=∆n
∆ t −

∆CO2
∆ t − ∆O 2

∆ t          
(Eq.12)
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Esta  equação mostra  que  a  quantidade  de  NxOy produzido  por  desnitrificação é  igual  ao
balanço total de gás no sistema  (∆n /∆ t) , menos o balanço de CO2 do sistema. Assim,

pode-se calcular (∆ N xO y
∆ t )Den  desde que:
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(1) os balanços de CO2 e O2 sejam obtidos de medidas de variação de CO2 e O2 no headspace,
em função de tempo;
(2) a variação da quantidade total de gás no sistema também seja determinada (medida).
Nos experimentos realizados a quantidade total de gás no sistema foi calculado usando a lei
de gás ideal (PV=nRT) e dados de medidas de variações da pressão, obtidos com um sensor
sensível de pressão (BMP085 e MPL3115A2) e conhecimento do volume total  de gás na
câmara. O que equivale ao volume total do headspace (espaço entre a tampa da câmara e a
superfície da amostra) mais o volume ocupado pelo gás nos poros do solo livre de água. A

equação 12 implica na consideração de dois casos, dependentes do valor de (∆ N xOY
∆T )Den ,

ou seja, da quantidade de N gasoso produzido por desnitrificação.

Caso 1: No primeiro caso temos a variação (∆ N xO y
∆T )Den=0 , o que significa que 

mudanças na quantidade total de gás no sistema podem ser explicadas exclusivamente pelos 
balanços de O2 e CO2.
Neste caso, nenhuma atividade de desnitrificação é detectada no sistema. Isto é, nenhuma
quantidade detectável de gases de NxOy foi produzida por desnitrificação. Mesmo assim, taxas
de nitrificação e de respiração ainda podem ser calculadas.

(∆NxOy∆ t )Den=0  Eq.4: (∆CO2
∆ t )R=− (∆O2

∆ t )R  (coeficiente de Respiração=1)       

Eq.10:
∆n
∆ t =(0 )Den+(∆O2

∆ t )NIT+(0 )Den− (∆O2
∆t )aq

Rearranjando temos:

A taxa de nitrificação é dada por: (∆O2
∆ t )Nit=∆n

∆ t  - (∆CO2
∆ t )aq



50

De acordo com a estequiometria, Eq.1, a nitrificação é igual a 1
2(∆O 2

∆ t )Nit  mol de N por
unidade de tempo. 

E a respiração é dada por: (∆O2
∆ t )R=∆O 2

∆ t − (∆O2
∆ t )Nit

ou : (∆CO2
∆ t )R=∆CO2

∆t +(∆CO2
∆ t )aq

Devemos  salientar  aqui  que,  devido  às  taxas  de  nitrificação e  quantidade  total  de  O2
consumido por este processo de oxidação de amônia, a liberação de N2O pela nitrificação terá
um efeito  desprezível  sobre  o  balanço de pressão.  A variação da  pressão  total  dentro do
sistema  advinda  da  taxa  de  liberação  de  N2O  por  nitrificação  serão  de  três  ordens  de
magnitude menores que a taxa de nitrificação, ou seja, serão variações de pressão minúsculas
dentro do sistema.
No método BaPS (INGWERSEN et al., 1999),  as variações que não podem ser detectadas
pelo sensor de pressão, não precisam ser consideradas no cálculo do balanço de gás total. Os
autores, neste caso, afirmam que o NxOy  produzido por nitrificação será desprezível quando
comparado com o O2 consumido por nitrificação e portanto, não será detectável dentro da
precisão da medida de  ΔPtotal. Mesmo assim, seria possível fazer o balanço dos gases neste
caso,  mas  somente  se  presumir  que  todo  o  NxOy produzido  tem origem no  processo  de
nitrificação e nenhum de desnitrificação.
O óxido nitroso  é um produto intermediário e pode ser reduzido a N2, (NO3-       N2), mas
nenhum mecanismo específico de geração de N2O durante a nitrificação tem sido definido.
Portanto,  é  necessário  considerar  os  possíveis  caminhos  do  ponto  de  vista  estritamente
estequiométrico. 
Há a possibilidade, de que NxOY (onde y≠0, isto é, não incluindo N2) seja gerado durante
nitrificação (oxidação de NH4+). Neste caso:
2 NH4+ + 2O2 N2O + 3H2O +2H+ (30)
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Neste caso, consome-se 2 moléculas de O2 para cada molécula de N2O gerado.
Se o produto for o NO:
4 NH4+ + 5O2 4NO + 6H2O +4H+ (31)
Neste caso, consome-se 5/4 moléculas de O2 para cada molécula de NO gerado.
Poderíamos  até  admitir  a  produção  de  N2 durante  a  nitrificação  o  que  consideramos
improvável
4 NH4+ + 3O2 2N2 + 6H2O +4H+ (32)
Neste caso, consome-se 3/2 moléculas de O2 para cada molécula de N2  gerado. Todas essas
reações consumiram O2 sem gerar CO2, mas elas têm balanços de gás totalmente diferentes.
No caso da equação (30) temos o balanço de -1 molécula de gás, -1/4 moléculas na equação
(31) e -1/2 moléculas na equação (32).
Se ocorrer processo de produção de N2O por processo de oxidação de NH4+, as equações do
balanço de gases na incubação poderão ser modificados da seguinte maneira:

(∆ N2o
∆T )AO=− 1

2 (∆O2
∆T )AO      

(33)
Onde “AO” indica processo de oxidação de NH4+ para N2O, reação (30).
Da equação (7A) temos a equação (7AO)

[7a]              ∆O2
∆ t = V SC

RT ∆ t [pO2 (t )− pO 2(0)]=(∆O2
∆t )R+(∆O2

∆t )Nit+(∆O2
∆ t )AO

[7AO]

[9]  
∆n
∆ t =(∆ N xO y

∆ t )Den+(∆ N2O
∆t )AO+(∆O2

∆ t )R+(∆O2
∆ t )Nit+(∆O2

∆ t )AO+(∆CO2
∆ t )R+(∆CO2

∆ t )Den− (∆CO2
∆ t )aq

 [9AO]
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[10]  ∆n
∆ t =(∆ N xO y

∆ t )Den+(∆ N2O
∆t )AO+(∆O2

∆ t )Nit+(∆O2
∆t )AO+(∆CO2

∆ t )Den− (∆CO2
∆ t )aq

∆n
∆ t =(∆ N xO y

∆ t )Den+(∆ N2O
∆ t )AO+(∆O2

∆ t )Nit− 2(∆ N2O
∆ t )AO+(∆CO2

∆ t )Den− (∆CO2
∆ t )aq

∴ ∆n
∆ t =( ∆N xO y

∆ t )Den− (∆N 2O
∆t )AO+(∆O2

∆ t )Nit+(∆CO2
∆ t )Den− (∆CO2

∆ t )aq  
[10AO]

ou:  ∆n
∆ t =(∆ N xO y

∆ t )Den− 1
2(∆O2

∆ t )AO+(∆O2
∆ t )Nit+(∆O2

∆ t )AO+( ∆CO2
∆ t )Den− (∆CO2

∆ t )aq
∆n
∆ t =(∆ N xO y

∆ t )Den+(∆O2
∆ t )Nit+ 1

2(∆O2
∆ t )AO+(∆CO2

∆ t )Den− (∆CO2
∆t )aq [10AO’]

e: ∆n
∆ t =

∆CO2
∆t − (∆CO2

∆ t )R+(∆O2
∆ t )Nit+(∆ N xO y

∆ t )Den− (∆ N 2O
∆ t )AO   

[11AO]

ou:    ∆n
∆ t =

∆CO2
∆ t − (∆CO2

∆ t )R+(∆O2
∆ t )Nit+ 1

2(∆O2
∆t )AO+(∆ N xO y

∆ t )Den [11AO’]
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Estas equações levam a uma versão da Equação 12 que contêm uma quantidade desconhecida 

que não pode ser medida: (∆O2
∆ t )AO , o que não pode ser medido separadamente de

∆O2
∆ t , ou (∆ N2O

∆t )AO  não pode ser medida separadamente de (∆ N xO y
∆ t )Den .
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Portanto, para aplicar o método  BaPS  no caso de geração de N2O por oxidação de amônia
(nitrificação), é necessário presumir que não haja desnitrificação.
Neste  caso,  a  geração  de  N2O  como  subproduto  de  nitrificação  na  ausência  de
desnitrificação, temos:
Equações [4] e {5] permanecem inalteradas.

[7a]  ∆O2
∆ t =(∆O2

∆ t )R+(∆O2
∆ t )Nit+(∆O2

∆ t )AO  [7AO’]

[8a]  ∆CO2
∆ t =(∆CO2

∆ t )R− (∆CO2
∆ t )aq

[8AO’]

[9]  ∆n
∆ t =(∆O2

∆ t )R+(∆O2
∆ t )Nit+(∆O2

∆ t )AO+(∆CO2
∆ t )R− (∆CO2

∆ t )aq+(∆ N2O
∆t )AO [9AO’]

Substituindo (4) e (33) em (9AO’):

∴ ∆n
∆ t =( ∆O2

∆ t )Nit− (∆CO2
∆ t )aq− (∆ N2O

∆t )AO
[10AO’]

Caso 2: Aqui temos (ΔNxOy/t)Den  > 0 isto é, as mudanças na quantidade total de gás no
sistema não podem ser explicadas exclusivamente pelos balanços de O2 e CO2.
Neste  caso,  atividade  de  desnitrificação  ocorreu  no  sistema,  ou  seja,  gases  de  N  foram
produzidos por desnitrificação.
Sabendo o valor de (ΔNxOy/t)Den   (Eq. 12) ,
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(∆ N xO y
∆t )Den=∆n

∆ t −
∆CO2
∆ t − ∆O2

∆ t         (Eq.12)

Podemos calcular a taxa de desnitrificação pela (Eq. 13) levando em conta a estequiometria,
Eq. 2:
Nos mesmos termos do caso 1, a taxa de desnitrificação é dada por:

KDen=2(∆ NxOy
∆t )Den (em unidades de mol NO3-/unidade de tempo)          

(Eq.13)
A respiração do solo e a taxa de nitrificação agora podem ser derivadas por inverter o balanço
dos  processos  que  contribuem  ao  balanço  total  de  CO2 (desnitrificação,  respiração,  e
dissolução de CO2 na solução do solo). Primeiro, após ter determinado a produção de NxOy
por  desnitrificação,  a  produção  de  CO2 por  desnitrificação  é  calculada  usando  a
estequiometria da desnitrificação, Eq. (2):

Estequiometria da Eq. (2): (∆CO2
∆ t )Den=(2a2,5¿)(∆N xO y

∆ t )Den  (2<<2,5)  (Eq.14)

* x=2, y=0 (N2)  2,5; y=1 (N2O) 2

Ingwersen  et  al.  (1990)  demonstra  através  da  equação  14  que  a  produção  de  CO2  por
desnitrificação é diretamente proporcional  a produção de NxOy.  Dependendo da razão dos
produtos principais de desnitrificação (N2 e N2O), o fator de proporcionalidade pode variar de
2 a 5/2. 
Os autores revelaram que através de medidas com colunas indeformadas de solo usando a
técnica de inibição com acetileno (do passo final da sequência de desnitrificação, N2O  N2)
uma razão média de N2O para N2 produzidos durante desnitrificação em solo de floresta bem
aerada teve valor  de 1:3.  Logo,  um valor  do coeficiente da Eq.  (14)  fixado em 2,38 foi
empregado neste estudo. 
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A produção  de  CO2 pode  ser  calculada  agora,  usando  equação  15,  desde  que  já  foram
determinadas a produção de CO2 por desnitrificação e  dissolução de CO2 na solução do solo,
calculada no fim de cada experimento usando a equação 5 e o balanço de CO2.

Re-arranjando:

(∆CO2
∆ t )R=− (∆CO2

∆ t )R=∆CO2
∆t +(∆CO2

∆ t )aq− (∆CO 2
∆ t )Den  

(Eq.15)
A taxa de respiração e dada por:

k R=(∆CO2
∆ t )R (em mol CO2 (ou O2)/unidade de tempo).       (Eq.16)

Para determinar a taxa de nitrificação, é necessário saber o consumo de O2. Este poderá ser
calculado pela  Eq.  (17)  (rearranjo  da Eq.  [7]),  considerando que a  produção de CO2 por
respiração é igual ao consumo de O2 por respiração (coeficiente de respiração = 1,0, Eq. 4). 

(∆O2
∆ t )Nit=∆O2

∆ t − (∆O 2
∆ t )R

(Eq.17)

A taxa de nitrificação é dada pelos autores nas unidades vistas na Eq. (18):

kNit=
− 1
2 (∆O2

∆T ) (em mol NO3-/unidade de tempo)  (Eq.18)

Neste solo, é provável que ocorra exclusivamente a nitrificação quimautotrófica (NH3    NO3-

sem incorporação de N no material celular).



57

5.4 APLICAÇÃO DA TEORIA METODOLÓGICA

Para medir estes processos de nitrificação, desnitrificação e respiração no solo, é necessário
empregar uma amostra indeformada no qual a estrutura física do solo  in situ  é preservada.
Esta estrutura influencia fortemente os intercâmbios entre partículas sólidas,  a umidade do
solo, o gás presente no solo, e o grau de não homogeneidade das condições físico-químicas
em pequena escala espacial dentro do solo. 
Para estimar os três processos, nitrificação, desnitrificação e respiração, é necessária que a
incubação  seja  realizada  em  vaso  fechado,  estanque,  com a  amostra  de  solo  e  o  ar/gás
headspace a temperatura constante. No headspace são medidas a temperatura (T), a pressão
total  (P),  e  as pressões parciais de dióxido de carbono (pCO2)  e   oxigênio (pO2),  usando
sensores eletrônicos. 
P  é  monitorada  por  um  transdutor,  pCO2 por  espectrometria  (absorção)  de  radiação
infravermelha e pO2 eletroquimicamente por galvanometria.  
Para calcular as quantidades (massa/molar) de gás (total), CO2 e O2  presentes na câmara de
incubação,  bem como  as  variações  das  mesmas  a  partir  da  pressão  total  e  das  pressões
parciais, é necessário saber o volume de gás na câmara e o volume headspace junto com o
volume de gás intersticial na amostra de solo. 
Este último pode ser estimado por medidas do volume, peso seco e densidade real da partícula
do solo e da umidade da amostra de solo. 
Alternativamente, o volume total de gás na câmara é estimado pela diminuição de pressão na
câmara causada pela retirada de um volume conhecido, v da seguinte forma: 
Pinicial .Vcâmara =  Papós retirada . (Vcâmara+v).
A retirada de um volume conhecido de gás da câmera auxilia no cálculo do volume total de ar
presente no sistema câmara de incubação + solo e também pode ser utilizada para determinar
as concentrações iniciais e finais de N2O em cada experimento.
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Adicionalmente, para calcular as verdadeiras quantidades dos gases presentes na câmara a
partir  de  medidas  no  headspace  de  P,  pCO2 e  pO2,  é  necessário  que  estas  pressões  e  a
temperatura sejam uniformes em todo o volume headspace e o volume de gás no solo. Assim
sendo, se faz necessário realizar as incubações a temperatura constante após um período de
estabilização para que a temperatura da amostra de solo e o vaso de incubação se equilibrem.
As diferenças entre os valores nos poros e no headspace de pCO2 e pO2 dependerão das taxas
de difusão em comparação com as respectivas taxas de produção de CO2 e consumo de O2 no
solo. De qualquer forma, uma pequena subestimativa de pCO2 com correspondente pequena
superestimativa  de  pO2,  causados  por  retardamento  das  variações  no  gás  headspace,  em
comparação com as do gás do solo, não terá grande efeito sobre os valores.
 
5.5 DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO DE INCUBAÇÃO
5.5.1 Construção da Câmara de Incubação

Duas câmaras foram construídas, a primeira foi inativada por problemas técnicos e a segunda
será descrita nesta seção 6.4.1. 
A câmara  de  incubação  tem  um  formato  cilíndrico  contendo  espaço  para  encaixar  uma
amostra no anel do amostrador de solo indeformado, equipada com sensores no headspace e
um septo para permitir amostragem do gás.
Foi confeccionada em PVC cortado em torno mecânico, cano de água de 2½” e tarugo (Φ =
12 cm), altura de 20 cm, altura suficiente para mantê-la  totalmente imersa em um banho
termostatato da marca Huber, modelo K20-mpc-NR, com capacidade de manter a temperatura
constante 0,1C, a qualquer temperatura entre 0C e 100C. O projeto da câmara utilizada no
decorrer dos experimentos está ilustrado através das figuras 6,7 e 8. Divide-se em duas partes,
vaso de incubação e tampa. 
Vaso de incubação: Parte inferior da câmara, onde o anel de aço contendo a amostra de solo
se encaixa e permanece durante todo o experimento.
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Figura 6 - Vaso de Incubação
Projeto do corpo da câmara de incubação, parte projetada para que o anel de aço contendo a amostra se encaixe,
além de entrada para sensor de oxigênio e septo para retirada de amostra de gás nas laterais.
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Tampa da Câmara: Na parte interna superior existe entrada para conexão de dois sensores,
BMP085 (medidor de temperatura e pressão) e Cozir (medidor de CO2) além de septo para
amostragem de gás e ventoinha. Na lateral superior há um pequeno orifício para a fixação do
sensor  Apogee  responsável  por  registrar  as  variações  de  O2  dentro  do  sistema.  Na  face
superior externa da tampa, encontra-se o orifício de saída dos fios dos sensores acima citados
que se conectam externamente aos dispositivos que transmitem os dados coletados dentro do
sistema fechado para o computador. O sensor T e P se conectam externamente em uma placa
Arduino,  enquanto  o  CO2 se  conecta  externamente  ao  dispositivo  MyPCLab,  ambos  são
responsáveis por transmitir os dados registrados no interior da câmara para o computador.
A figura 7 apresenta a parte externa superior da câmara, responsável não só por manter a
câmara fechada e isolada de qualquer troca com o meio externo, mas também de transmitir os
dados registrados  na parte  interna da  câmara  para os registradores de dados,  como placa
Arduíno e myPCLab que se ligam externamente ao computador para registro de dados através
de cabos e conexões USB.
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Figura 7 - Projeto parte externa da tampa da câmara
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A figura 8 mostra o lado interno da tampa da câmara, onde os sensores se encaixam e se
conectam por intermédio de fios específicos ao lado externo da câmara para posterior registro
dos dados.

Figura 8 - Projeto parte interna da tampa da câmara
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A figura 9 mostra a tampa da câmara contendo o sensor de temperatura e pressão, a ventoinha
e o conector para entrada do sensor de CO2.

Figura 9 - Tampa da câmara contendo sensores.
A entrada para o sensor de CO2 (conector “plug brancö), sensor T e P na parte superior esquerda e na parte

superior direita da imagem a circulador de ar “ventoinha” (peça maior preta).

Interface Tampa da câmara-Vaso de incubação: Entre a tampa e o vaso de incubação a
câmara conta com um o-ring de silicone responsável por vedar a junção entre as duas partes
que se fixam por meio de porcas borboletas utilizadas para o fechamento e abertura da câmara
a cada experimento de incubação. Na figura 10 podemos observar a tampa da câmara com os
sensores na parte interna, a interface contento um anel de borracha de vedação e no vaso de
incubação, encontra-se a amostra de solo dentro de um anel de aço (kopec) bem ao centro da
câmara.
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Figura 10 - Interface tampa da câmara-vaso de incubação.
Interface entre a tampa e o vaso onde fica a amostra de solo, esta parte fica vedada por um anel de borracha

responsável por vedar a junção e fechado com parafusos borboleta.

Câmara de incubação: Na figura 11 temos a câmara de incubação depois de construída e
fechada. Na parte superior da tampa há a saída para os fios dos sensores que se conectam ao
data logger e computador, na lateral direita o sensor de oxigênio e lateral esquerda o septo
para retirada da amostra de gás. 
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Figura 11 – Câmara de incubação fechada.

5.5.2 Dispositivos e componentes da câmara de incubação 

Sensor de Temperatura e Pressão: Inicialmente, foi empregado um sensor modelo BMP085 da
marca Bosch, responsável por medir a temperatura T (0 - 65C) e P (300 – 1100 hPa) na faixa
atmosférica, o qual produziu sinal digital compatível com interface I2C, lido por uma placa
Arduíno Uno-R3 (Figura 12) programado com software adequado. A medida de temperatura
do sensor é  usada para corrigir  a leitura de P.  Os valores obtidos  necessariamente foram
transmitidos  e  armazenados  em  PC  operando  em  Windows  7  e  software  Cool  Term.
(download grátis na internet). 
O  BMP085  se  tornou  obsoleto  (e  indisponível)  durante  a  realização  de  projeto  e  foi
substituído por um MPL3115A2 da Freescale, T (-40-85·C) e P (50 – 110 kPa), usando o
mesmo sistema de aquisição de dados mas programação diferente do Arduíno.
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Uma  vez  a  placa  Arduíno  conectada  ao  sensor  e  ligada  através  de  um  cabo  
usb ao PC, os dados são exibidos na tela e gravados com auxílio do CoolTerm.

                       Figura 12 - Sensor Pressão e Temperatura (P e T)                            T e P ligado a placa Arduíno. 
                       Fonte: BILDR.BLOG, 2016.

softwares um “sketch” ou programa específico para leitura dos dados deve ser escrito através
de linguagem de programação e gravado em uma pasta do Arduíno. Através desta interface o
sensor faz as leituras da pressão e da temperatura e as transmite para a tela do computador
enquanto o CoolTerm grava os  dados gerados.  Abaixo apresentamos as especificações  de
precisão dos sensores de P e T.

Especificações de precisão do sensor P e T BMP085:
As especificações técnicas dos sensores serão detalhadas nas tabelas a seguir.
A tabela 5 apresenta as especificações do fabricante para o sensor de temperatura e pressão
modelo BMP085.
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Tabela 5 - Especificações do sensor de medidas de Pressão e Temperatura (BMP085)
Temperatur

a
Resolução 0,1C; Em 25C: Exatidão 0,5C (típica).

Pressão Resolução 0,01 mbar, Exatidão 1,0 mbar; Em 25C: Precisão relativa
0,2.

Calibração Sensor calibrado pelo fabricante.

Especificações de precisão do sensor P e T MPL3115:
A tabela 6 apresenta as especificações do fabricante para o sensor de temperatura e pressão
modelo TMPL3115
Tabela 6 - Especificações do sensor de medidas de Pressão e Temperatura (TMPL3115)

Temperatura Resolução 0,1C; Em 25C: Exatidão 1.0C.
Pressão Exatidão 4 mbar; Precisão relativa a T constante 0,5 mbar.

Calibração Sensor calibrado pelo fabricante.
Tempo de resposta rápida, T , <minuto; P, 20 mS.

Aspectos físicos dos sensores P e T:
Ambos  dos  detectores  foram adquiridos  já  montados  em “break-out  boards”  –  placas  de
circuito,  medindo  16x18mm  x  espessura  máxima  (placa  +  sensor/componentes)  de
aproximadamente 2mm, com 4 fios de conexão: 3,3V, 0V, SCL “clock” e SDA sinal digital.  
Sensor de CO2:  Para as medidas de CO2 empregou-se um detector marca COZIR-A-X da
GSS, [CO2] = 0 – 5000ppm. O detector é responsável por produzir um sinal digital que é
transmitido e  gravado em computador  (Windows 7)  usando cabo conversor  USB/Serial  e
software  Docklight.  Na  tabela  7  temos  as  especificações  de  precisão  fornecidas  pelo
fabricante:
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Tabela 7 - Especificações do sensor de medidas CO2 (COZIR)
Precisão Exatidão 50ppm 3% da leitura. (Equivale  60mbar média).

Tempo de
resposta

Aproximadamente 4 minutos. A entrada do CO2 entra no detector é
dada por difusão.

Calibração Detalhes da calibração em anexo

Aspectos físicos do sensor de CO2: Cápsula de diâmetro 43 mm e altura 18 mm, com janela 
de intercâmbio de CO2, coberta por película de PTFE em cima e 10 pinos de comprimento 5 
mm projetado do lado inferior. Destes, quatro foram usados para conectar com 3,3V, 0 V, Rx 
(entrada) e Tx (saída)  digitais.
A figura 13 mostra o sensor COZIR utilizado para determinar CO2, sendo instalado na câmara
de incubação.

Figura 13 - Sensor CO2



69

Calibração:  O  funcionamento  do  detector  é  baseado  em  medir  a  absorção  de  radiação
infravermelha em um percurso ótico fixo, utilizando diodos como fonte e receptor. Portanto,
sua  resposta  obedecerá  à  lei  de  Lambert-Beer*  e  assim,  o  sinal  será  proporcional  à
concentração  [mol/cm3]  do  CO2.  Para  evitar  qualquer  erro  devido  à  variação  na  relação
[CO2] / pCO2, a calibração do detector foi realizada com padrão de [ppm CO2] conhecida, em
nitrogênio, sob pressão atmosférica medida na hora da calibração, e a correção para [CO2] = 0
realizada similarmente com N2 puro, as duas medidas com gases a 25C. Todas as incubações
foram realizadas a  temperatura  de 25C, assegurando calibração correta  dos  sensores.  Os
detalhes da calibração do sensor de CO2 encontram-se em Anexo.

Especificações do sensor de O2: Para a realização das medidas de oxigênio empregou-se o
sensor marca Apogee, modelo SO-110. O sinal deste sensor é um potencial de 0 – 1 v, o que
foi convertido em sinal digital e dados armazenados em computador, usando um data logger
modelo myPCLab ( conversão 12 bits) da marca Novus. 
A figura 14 mostra o sensor de O2 da marca Apogee e a tabela 8 apresenta as especificações 
de medidas de oxigênio fornecidas pelo fabricante. 

Figura 14 - Sensor de Oxigênio
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Tabela 8 - Especificações do sensor de medidas de Oxigênio (O2)
Precisão ~ 0,3 mbar, Exatidão = ~ 0,3mbar pO2 a 25C.

Tempo de resposta Aproximadamente 1 minuto.
Calibração Detalhes da calibração em anexo.

Calibração: O cerne do sensor Apogee é uma célula galvânica que foi desenvolvida no Japão
em 1985 e é basicamente uma célula chumbo/oxigênio que fornece uma corrente proporcional
à pressão parcial do oxigênio. No eletrodo de oxigênio dissolvido, comumente o eletrólito é
contido  por  uma  membrana  de  PTFE,  a  qual  permite  a  passagem difusiva  de  oxigênio.
Desconhecendo exatamente  a  configuração  do  sensor,  não  fica  completamente  claro  se  a
resposta do sensor é exatamente proporcional a pressão parcial do oxigênio (pO2), ou se teria
efeito de concentração de O2 (mol/cm3), e qual seria o efeito de temperatura sobre a resposta.
Assim sendo, o sensor foi calibrado usando ar livre (atmosférico, 20,95% O2) a temperatura
de 25C e pressão atmosférica. Os maiores detalhes da calibração encontram-se em anexo.
Medidas de O2 em experimentos de laboratório, monitoramento de gás oxigênio dentro de
ambientes sob condições controladas, monitoramento de nível de oxigênio em minas, taxa de
determinação de respiração através de medidas nos níveis de consumo de O2 em câmaras
seladas ou medidas de oxigênio em gradientes do solo são aplicações típicas deste sensor.
Este sensor é ligado a uma entrada do data logger MyPCLab, uma bateria de 12V e duas
pilhas em série, o que totaliza 3V. Uma vez ligado ao data logger e o software do MyPCLab
instalado e configurado no computador as medidas de O2 podem ser registradas e gravadas em
arquivos.
Circulador do gás: Montou-se na câmara uma ventoinha do tipo padrão de dispositivos de
informática,  de  motor  12V,  mas  do  tamanho  menor  disponível,  de  diâmetro  9mm.  Este
dispositivo localiza-se acoplado a parte superior interna da tampa da câmara cuja função é de
garantir que todo o gás presente neste sistema fechado circule se misturando, nos permitindo
retirar alíquotas de gás homogeneizadas. 
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Todos  os  dispositivos  foram  conectados  ao  computador  (da  marca  Positivo/windows  7)
através de cabo USB para transmissão dos dados.
Na tabela 9 temos o resumo das características dos dispositivos que se encontram acoplados a
câmara de incubação.

Tabela 9 - Resumo das características dos sensores

Sensor Sinal de
saída

Software
para 

ligar com
PC

Hardware para
ligar com PC

Funciona
com (XP/7)

Fonte 
Externa

Localização
na 

Câmara

P e T:
BMP085

I2C
digital

Arduíno
CoolTerm

Arduino  UNO  +
Cabo USB

XP e 7 Não Parte superior
interna da

tampa

O2:
Apogee
SO-110

0 - 60mV myPCLab Novus myPCLab
(+ cabo USB)

7 12v x 6,2mA
(Heater)1

2,5V x 0,1mA
(thermistor)2

Lateral superior
externa

CO2:
COZIR

digital Docklight Cabo
RS232<>USB

7 e XP Não Parte superior
interna da

tampa
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5.6 PRECISÃO DO MÉTODO E FONTES DE ERROS

Aqui, discutiremos os erros nos valores calculados nas taxas de desnitrificação, nitrificação e
respiração, devidos aos erros de medidas pelos sensores. 
A incerteza no valor calculado da desnitrificação durante uma incubação, a partir de erros nas
medidas das variações ΔP, ΔpO2 e ΔpCO2 pode ser estimada levando em consideração que:  
Desnitrificação = ∆ pNxOy=∆P− ∆ pCO 2− ∆ pO 2

e usando os valores dos erros padrões das medidas resumidas na tabela 10.

Tabela 10 - Erros dos parâmetros medidos necessários para calcular taxas de
nitrificação, desnitrificação e respiração do solo e as suas contribuições ao erro final de

cálculo.
Medida Erro Padrão Unidades Contribuição ao erro

final em NxOy (%)
p p

ρO2 Apogee a
0,3 mbar 53 23,7

ρCO2 IR COZIR b 0,2* mbar 23,5 10,5
Pressão (sensor

BMP085) 0,2* mbar 23,5 -
Pressão (sensor
MPL3115A2) 0,5* mbar - 65,8

Volume de Gás na
câmara c 15 (n  20) ml - -

Temperatura
(Sensor BMP085) 0,2 (est.) °C - -

a Pressão parcial do O2 registrada pelo sensor Apogee,
b Pressão parcial do CO2 registrada pelo sensor Cozir.

c Estimativa do volume de gás na câmara, por variação de pressão ao retirar volume conhecido
de gás.

 do fabricante. Caso do Sensor de Pressão usou-se a precisão relativa (não exatidão absoluta).
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Os erros devidos aos erros nas medidas do volume da câmara de incubação e da temperatura
não são levadas em conta aqui,  pois eles afetam somente os valores calculados das taxas
molares, não os valores de variações de pressão.
Estimativa do erro:     
(∆ pNxOy)=√0,32+0,22+0,22mbar  = 0,4 mbar (sensor BMP085)

(∆ pNxOy)=√0,32+0,22+0,52mbar  = 0,6 mbar (sensor MPL3115A2)

5.7  MONTAGEM EXPERIMENTAL

A figura 15 mostra o experimento montado com a câmara de incubação ligada ao computador
transmitindo os dados dos sensores de T, P, CO2 e O2.

Figura 15 - Experimento de incubação.
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Nesta seção descreveremos o procedimento do experimento de incubação e posteriormente as
análises laboratoriais serão descritas.
Duas amostras de solo coletados do mesmo local e da mesma profundidade foram utilizadas
para cada experimento. Uma amostra era incubada intacta, enquanto a segunda amostra era
retirada  do anel,  separada em alíquotas  pesadas e destinadas  a determinação química  dos
nutrientes (NO3-, NO2- e NH4+), umidade, porosidade, WFPS e pH.
As amostras destinadas a câmara de incubação não recebiam nenhum tipo de tratamento, e
eram inseridas na câmara da mesma forma que chegava do campo, ou seja, dentro do anel de
kopec.
Após período de estabilização para que a temperatura da amostra e o ar no interior da câmara
no termostato se equilibrassem, a  câmara era fechada e mantida no banho sob condições
controladas a temperatura de 25C, os sensores T, P, CO2 e O2 programados e ligados ao
computador.  Alíquotas  de  gás  foram  retiradas  com  auxílio  de  seringas  especiais  para
amostragem volumétrica de gás (VICI –A2) volume 0.5ml.
Após dez minutos de incubação se retirava a  primeira amostragem (em duplicata) de gás
através  do  septo  de  amostragem.  A segunda  alíquota  (também em duplicata)  do  gás  era
retirada  observando-se  principalmente  a  variação  do  sensor  de  CO2 que  frequentemente
atingia o nível de saturação entre 2 e 5 horas de experimento (em alguns casos antes de duas
horas de experimento). 
Caso este nível de saturação de CO2 não fosse atingido à segunda alíquota de gás era retirada
ao  completar  2  horas  de  experimento  e  após  5  horas  de  experimento  os  sensores  eram
desligados e a câmara aberta para retirada do anel de aço contendo a amostra de solo intacto.
O tempo de permanência do solo dentro da câmara variava com a resposta dos sensores, se
muito gás fosse produzido em um curto intervalo de tempo suficiente para o sensor de CO2
atingir o limite máximo de detecção o experimento necessariamente era encerrado. Mas casos
como este não aconteciam com frequência.
Ao finalizar a incubação, a amostra de solo retirada da câmara era pesada. Alíquotas desta
seguiam  para  a  determinação  química  dos  nutrientes  (NO3-,  NO2- e  NH4+),  umidade,
porosidade, WFPS e pH. 
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Os dados dos sensores  acoplados a  câmara  de incubação necessitaram ser  manipuladas e
confrontadas em planilhas (e no caso do CO2, previamente por programa de PC em Python)
para  posteriormente  prover  as  taxas  de  respiração,  desnitrificação,  nitrificação  e  taxa  de
emissão de N2O.
As alíquotas de gás retiradas da câmara foram destinadas as análises de metano (CH4) e óxido
nitroso (N2O) por cromatografia gasosa (CG) como descritos na seção 6.8  sobre os fluxos de
N2O emitidos pelo solo.
O diagrama experimental representado na figura 16 descreve resumidamente as etapas dos
experimentos realizados        

Figura 16 - Diagrama Experimental.

5.8 AMOSTRAGEM E ATIVIDADES NO LABORATÓRIO 

Foram realizadas 14 campanhas de amostragem no período de 2014 a 2016. Em ocasiões/ dias
diferentes, foram amostrados solo e ar. As amostras de solo coletadas para os experimentos de
incubação estão identificadas em tabelas e  gráficos  deste  trabalho como INC e a data do
experimento, por exemplo, INC010215. 
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Dez amostras de solo foram coletadas separadamente e estão identificadas de A1 – A10 na
tabela 15. Estas amostras se destinaram a análise de C e N, não foram incubadas.

5.9 OS FLUXOS NATURAIS DE N2O EMITIDOS PELO SOLO

O fluxo de N2O foi  medido usando a técnica da câmara estática descrita por Maddock e
Santos (1997). As amostras de ar foram coletadas através do uso de seringas de polipropileno
e transportadas para o laboratório para posterior análise.
As  concentrações  de  N2O  foram  determinadas  por  cromatografia  gasosa  (CG)  em
cromatógrafo Shimadzu GC-17, com coluna empacotada macrobore GS-Q (com PORAPAK
Q), detector de captura de elétrons (ECD), e gás eluente 5% metano em argônio. 
As  concentrações  de  CH4 foram  determinadas  também  por  cromatografia,  através  da
utilização do CG (SRI 8610C), detector ionização de chama (FID), gás de arraste hidrogênio e
sistema de aquisição de dados Peak Simple.

Figura 17 - Amostragem do gás do solo em Jardim Catarina, RJ.
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As análises de N2O e CH4 foram realizadas no Departamento de Geoquímica da UFF.

5.9.1 As amostras de Solo

As amostras de solo foram retiradas aleatoriamente, todas na mesma área de estudo, em três
diferentes profundidades do solo, 0-10 ; 10-20 e 20-30 cm, através de um amostrador de solo
(Bravifer) contendo um anel de aço cilíndrico (kopeck). A temperatura média do solo variou
entre 23 e 25°C. A figura 18 mostra o procedimento de amostragem do solo no local de coleta.

Figura 18 - Procedimento de amostragem do solo.

As amostras de 20-30 cm na maioria das coletas não foram possíveis de serem retiradas, pois
a essa profundidade se encontrava a lâmina de água do lençol freático (figura 19).
 



78

Figura 19 - Amostragem 20-30 cm.
Tentativa de amostragem na profundidade 20-30 cm, água do lençol freático encontrado.

5.9.2 Tratamento das amostras de solo 

No laboratório de Química do Instituto Nacional de Tecnologia (LAQUAL –INT) as amostras
de  solo  destinadas  a  análises  químicas  foram retiradas  indeformadas  do  anel  de  kopec  e
pesadas  (Figura  20).  Sub  amostras  foram  colocadas  em  frascos  de  polietileno  (Falcon)
contendo 50 ml de cloreto de potássio 74.55 g/mol, agitados em mesa agitadora orbital Mod
109 marca Nova Ética por 1 hora, a 130 rpm (EMBRAPA, 1979). 
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Figura 20 - Coleta e pesagem das amostras de solo.

Após a agitação considera se que os nutrientes presentes nas amostras estão disponíveis na
fase aquosa (figura 21a). Após a extração as amostras foram filtradas em filtro de papel de
filtração rápida (JP 41). 
Para  obtenção  de  um  extrato  mais  limpo,  quando  necessário,  uma  segunda  filtração  foi
realizada em filtro de filtração lenta 42 (Whatman) (figura 21b). 
A partir destes extratos foram determinadas as concentrações de nitrito, nitrato e amônio. A
figura 21 mostra a sequência experimental, onde o extrato aparentemente escuro devido ao
material em suspensão, após o período de agitação para extração dos nutrientes com KCl 1M,
segue para filtração.
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Na figura 21 temos os extratos de Solo (a) Antes da filtração (b) Extratos filtrados prontos 
para análises químicas.

Figura 21 - Extratos de solo

Após  a  etapa  de  filtração,  obtemos  os  extratos  limpos  prontos  para  prosseguir  com  as
determinações químicas dos nutrientes.

Figura 22 - Determinação química dos nutrientes
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Os processos analíticos seguem a metodologia colorimétrica baseada na reação de Bertholet
(método do Indofenol)  para determinação de NH4+ e o método colorimétrico descrito por
Bremner e Keeney segundo Grasshoff et al. (1983) para análise do íon nitrato. 

5.10   DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS DE INCUBAÇÃO COM 15N

Considerando a heterogeneidade dos solos podemos dizer que os processos de nitrificação e
desnitrificação podem ocorrer frequentemente em poros, ou seja, espaços muito próximos uns
aos outros de modo que uma parte substancial de NO3- formado por nitrificação em uma zona
óxica possa se difundir para uma zona anaeróbica onde este nitrato possa ser desnitrificado
para N2 (NIELSEN et al., 1996). 
Atualmente métodos para quantificar as taxas brutas de nitrificação e para estudos envolvendo
a produção e emissão de  gás  traço de  nitrogênio,  envolvem a  utilização de reagentes  de
marcação isotópica 15N, inibidores seletivos ou esterilização, que pode ser usada para separar
fontes  bióticas e  abióticas.  A adição de substrato NH4+ ou NO3- não pode providenciar  a
identificação definitiva das fontes de N2O a menos que estes substratos sejam marcados com
15N.
Neste caso, a importância relativa da nitrificação e desnitrificação pode ser estimada medindo
e comparando o enriquecimento dos isótopos de N2O, NH4+ e NO3- (STEVENS et al., 1997).
A desvantagem da utilização de inibidores da nitrificação é que a prevenção da produção de
NO3- afetará  a  taxa  de  desnitrificação  (KHALIL  et  al.,  2004).  Outra  desvantagem  da
introdução de material  isotópico ou de inibidores como acetileno são as interferências nas
condições  física  e  química  do  solo.  A abundância  do  isótopo  estável  15N  em  ambientes
naturais é baixa e,  por isso o uso de  15N representa  uma poderosa ferramenta para traçar
diferentes caminhos no ciclo do nitrogênio. 
Um total de 12 experimentos foram realizados com adição de marcadores isotópicos K15NO3,
15(NH4)2SO4 (Cambridge Isotope Laboratories, Inc. 15N 99%) e K14NO2 + 15(NH4)2SO4.
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Para trabalharmos a concentrações de 15N similares às de Zhu et al.(2013) nas amostras para
incubação, foi necessário dosar as amostras com  4 µmol N.
As amostras foram mantidas incubadas por aproximadamente 12 horas (Muller et al, 2004)

Tabela 11 - Experimento com 15N
Experimento 1   15NH4+ *n=4 
Experimento 2 15NO2- 14NH4+ *n=3 
Experimento 3 15NO3- *n=5

*n= número de amostras dopadas com reagentes marcados e incubadas.

Foram  realizados  quatro  experimentos  com  adição  de  15(NH4)2SO4 a  fim  de  verificar  a
produção de N2 e N2O gerado nas camadas 0-10, 10-20 e 20-30 cm de profundidade do solo.
Três experimentos foram realizados com adição de K14NO2 + 15(NH4)2SO4 com amostras das
camadas  0-10  e  20-30  cm de  profundidade,  e  cinco  experimentos  foram realizados  com
adição de K15NO3 nas camadas 0-10 e 10-20 cm de profundidade.
A identificação das amostras na tabela 12 é apresentada como INC (de incubação) e a data do
experimento. Tais amostras foram coletadas no mês de agosto de 2015 após um longo período
de estiagem. No entanto, poucas amostras de 20-30 cm foram coletadas, pois após 20 cm de
profundidade já se encontrava o lençol freático.
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Tabela 12 - Resumo experimentos 15N
15N Experimentos

Experiment
o Camada Reagente Volume Volume total Concentração

Subamostra
s

INC 083015 0-10 cm 15NH4 2ml 2ml 4 milimolar 2

INC 082715
10-20 
cm 15NH4 2ml 2ml 4 milimolar 3

INC 082815
10-20 
cm 15NH4 2ml 2ml 4 milimolar 4

INC 082915
20-30 
cm 15NH4 2ml 2ml 4 milimolar 3

INC 083115 0-10 cm 14NO2+15NH4

1ml+1m
l 2ml

4milimolar ; 
4milimolar 4

INC 090115
20-30 
cm 14NO2+15NH4

1ml+1m
l 2ml

4milimolar ; 
4milimolar 4

INC 090415
20-30 
cm 14NO2+15NH4

1ml+1m
l 2ml

4milimolar ; 
4milimolar 4

INC 082015 0-10 cm 15KNO3 2ml 2ml 2 milimolar 2
INC 082315 0-10 cm 15KNO3 2ml 2ml 2 milimolar 1
INC 082015 0-10 cm 15KNO3 2ml 2ml 2 milimolar 2

INC 082115
10-20 
cm 15KNO3 2ml 2ml 2 milimolar 2

INC 082515
10-20 
cm 15KNO3 2ml 2ml 2 milimolar 3

Durante  a  incubação  duas  alíquotas  foram  retiradas  da  câmara  com  uso  de  seringas  de
polipropileno de 10 ml e injetadas em vials de 12-ml evacuados (Exetainer, Labco,UK ) e
posteriormente enviadas para análise de  15N2 e  15N2O na Universidade da Califórnia ,  UC
Davis, (Estados Unidos).
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Figura 23 - Experimentos de incubação com 15N.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE, UMIDADE VOLUMÉTRICA E GRAU
DE SATURAÇÃO COM ÁGUA.

A porosidade, a umidade e o grau de saturação dos poros do solo com água do solo (%EPSA
ou WFPS) são fatores que se correlacionam diretamente com a quantidade de O2 disponível,
ou seja, são variáveis que determinam se prevalecem condições aeróbias ou anaeróbias e, com
isso, o tipo de metabolismo energético a ser utilizado pela comunidade microbiana.
As amostras da tabela 13 são amostras da profundidade de 0-10 cm e fazem parte do grupo
dos experimentos onde o resultado ΔP-Δр(CO2+O2)˃0. 

Tabela 13 - Porosidade, umidade volumétrica e grau de saturação com água dos
experimentos onde a ΔP-Δр(CO2+O2) ˃ 0

Experimento Profundidad
e

cm
Porosidad

e
Umidade

vol.
(ml/ml)

EPSA (%)

INC 0805 0-10 0.66 0.4 61
INC 24022 0-10 0.63 0.55 81
INC 2202 0-10 0.67 0.46 69
INC 1702 0-10 0.62 0.46 74
INC 0102 0-10 0.62 0.48 78
INC 2201 0-10 0.53 0.50 94
INC 0312 0-10 0.53 0.50 95
INC 20112 0-10 0.51 0.33 64
INC 20111 0-10 0.51 0.33 64
INC 1811 0-10 0.63 0.38 60
INC 1611 0-10 0.58 0.45 77
INC 1311 0-10 0.54 0.50 92
INC 0311 0-10 0.51 0.44 88

*INC = incubação e data do experimento (identificação usada para diferenciar estas amostras de amostras que
foram utilizadas para determinação da porosidade, umidade ou análise química de nutrientes).
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Os  dados  da  tabela  14  são  amostras  de  0-10  cm  de  profundidade  e  se  relacionam  aos
experimentos onde a variação de pressão foi próxima de zero. No entanto houve produção de
N2O.

Tabela 14 - Porosidade, umidade volumétrica e grau de saturação com água dos

experimentos onde a ΔP≅0

Experiment
o

Profundidad
e

cm
Porosidad

e
Umidade

vol.
(ml/ml)

EPSA (%)

INC1505 0-10 0.66 0.40 61
INC2402 0-10 0.63 0.55 87
INC712 0-10 0.53 0.50 94
INC2310 0-10 0.44 0.47 107

Os dados da tabela 15 se relacionam aos experimentos onde a pressão foi menor do que 0. Ou
seja, a pressão foi negativa, houve consumo de gás dentro do sistema, ou o que pode ser
explicado por vazamento da câmara e/ou erros de medidas.

Tabela 15 - Porosidade, umidade volumétrica e grau de saturação com água dos
experimentos onde a ΔP-Δр(CO2+O2)˂0

Experimento Profundidade
(cm)

Porosidade Umidade vol.
(ml/ml)

EPSA (%)

INC0105 0-10 0.65 0.32 49
INC0103 0-10 0.58 0.51 89
INC2902 0-10 0.63 0.54 79
INC2602 0-10 0.63 0.54 38
INC1602 0-10 0.62 0.46 74
INC1412 0-10 0.53 0.50 94
INC0912 0-10 0.53 0.50 94
INC0812 0-10 0.53 0.50 94
INC0212 0-10 0.51 0.58 113
INC2411 0-10 0.49 0.39 80
INC2311 0-10 0.52 0.38 73
INC1911 0-10 0.50 0.49 97
INC1411 0-10 0.59 0.41 69
INC0611 0-10 0.54 0.47 87
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INC3010 0-10 0.52 0.08 15
INC2310 0-10 0.44 0.47 107
INC2210 0-10 0.50 0.41 81
INC1510 0-10 0.48 - -
INC2611 10-20 0.60 0.38 64
INC2111 10-20 0.56 0.35 62
INC1111 10-20 0.57 0.52 101

Solos  com % EPSA inferior  a  60-65% os  fluxos de  N2O são  baixos  (CLAYTON et  al.;
VELTHOF;  ONEMA,  1995;  DOBBIEE  et  al.,  1999;  DAVIDSON;   VERCHOT,  2000;
ALVES et al., 2006), sendo os maiores observados  em níveis próximos a 80-85% . Alves et
al. (2012) observaram significantes correlações  entre  fluxos de emissão de N2O ≅  170
µgN m-2h-1 no campo, de solo com 85% de saturação dos poros com água em experimentos
realizados em Edinburgh. Nossas amostras apresentaram %EPSA aproximadamente 81%, o
que favorece a emissão de N2O. 
Dez amostras de solo foram coletas aleatoriamente em nossa área de estudos na profundidade
de 0-10 cm e submetidas à determinação de teor de carbono (C), hidrogênio (H2) e nitrogênio
(N2).  As análises foram realizadas por via seca através  de analisador elementar CHN. Os
resultados foram expressos em percentual e também em grama de C, H e N por kg de solo.
A composição dos resíduos orgânicos frescos adicionados ao solo, bem como a relação C/N
afetarão o balanço de mineralização/imobilização de N do solo.  Alta  relação  C/N de um
material  facilmente decomponível  resultará em imobilização (incorporação nos compostos
nitrogenados  constituintes  dos  microorganismos),  ao  passo  que  a  mineralização  ocorrerá
quando os resíduos adicionados ao solo tiverem baixa relação C/N (JANSSEN, 1996).
As amostras foram coletadas aleatoriamente na mesma área de amostragem onde coletamos
solo para os experimentos de incubação. No entanto, tais amostras não tem correlação com o
solo  incubado,  foram  coletadas  separadamente  e  destinadas  às  análises  de  carbono  e
nitrogênio não foram incubadas.
A tabela 16 apresenta o resultado de carbono e nitrogênio das amostras de solo da região de
Jardim  Catarina  identificadas  como  A (1  até  10)  que  não  passaram  pelo  processo  de
incubação.

Tabela 16 - Determinação por via seca em analisador elementar CHN
Amos- Carbo Hidrogênio Nitrogênio Carbono Hidrogênio Nitrogênio Relação
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tras no (%) (%) (%) (g.kg-1) (g. kg-1) (g.kg-1) C/N
A1 3,43 1,3 0,33 34,3 13,0 3,3 10,39
A2 8,31 1,37 0,62 83,1 13,7 6,2 13,40
A3 5,36 1,29 0,44 53,6 12,9 4,4 12,18
A4 4,49 1,16 0,37 44,9 11,6 3,7 12,13
A5 7,08 1,21 0,48 70,8 12,1 4,8 14,75
A6 6,08 1,48 0,49 60,8 14,8 4,9 12,40
A7 4,67 1,23 0,37 46,7 12,3 3,7 12,62
A8 9,03 1,36 0,69 90,3 13,6 6,9 13,08
A9 6,95 1,28 0,5 69,5 12,8 5,0 13,90
A10 3,84 1,48 0,33 38,4 14,8 3,3 11,63

O valor médio de nitrogênio total (N total) encontrado foi de 4,62 g.Kg-1 e carbono total do
solo 59,24 g.kg-1 (C total), sem que tenha havido diferença significativa entre as áreas do
perfil do solo. Dos Santos (2007) observou teores de nitrogênio total equivalente a 2.70 g.Kg-1

e carbono total 35,8 g. kg-1 para gleissolos.
A razão  C/N  média  encontrada  foi  de  aproximadamente  12.8,  Coutinho  et  al.  (2010)
encontrou valores entre 10 e 11 em um perfil avaliado  de 0-100 cm  em diferentes áreas de
um solo impactado por pastagens e plantação de eucalipto em área de Mata Atlântica.
Os nutrientes nitrato, nitrito e amônio apresentaram as concentrações média 0.17, 0.020 e 3.04
µmolN.gsolo-1 respectivamente.  O pH do solo variou entre 4.5 e 6.  Yamulki  et al.  (1997)
relata que enquanto organismos nitrificantes são sensíveis à acidez com um pH ótimo em
torno de 8, organismos desnitrificantes têm uma maior amplitude de atividades, as quais se
apresentam em um  intervalo de pH entre 5 e 8, e afirma que o efeito do pH nas emissões de
NO e N2O dos solos é complexa.  

6.2 RESULTADO DAS EMISSÕES DE N2O 

O  fluxo  médio  na  região  de  Jardim  Catarina  foi  de  25  ngN2O-N.cm-2.h-1 um  fluxo
consideravelmente alto para solo alagado quando comparado a solos de inundação de plantio
de arroz onde segundo Mosier et al. (1990) os fluxos tiveram uma média de emissão de 8
ngN2O-N.cm-2.h-1. Em solos com características similares na região de Manguariba, RJ foram
observados (em fevereiro e dezembro de 2003, após enchente) fluxos ainda maiores, com
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média de 306 ngN2O-N.cm-2.h-1. Porém, medidas no mesmo sítio em dias diferentes em 2010
resultaram em fluxo médio menor, de 20 ngN2O-N.cm-2.h-1, provavelmente devido à redução
de ocorrência de inundações causado por dragagem do riacho canalizado que drena a área
(SILVA, 2011). 
Solos sujeitos a inundações da região do rio Xingu em Altamira, (PA) também apresentaram
altas emissões de N2O após períodos de enchente do rio (abril, 2006). As emissões neste caso
atingiram tiveram media de 48 ngN2O-N.cm-2.h-1 (dados não publicados).

6.3 METANOGÊNESE 

Na reação abaixo podemos observar a formação dos gases metano (CH4) e (CO2). 
2 CH2O  CH4 + CO2

No  presente  estudo  qualquer  emissão  de  metano  (CH4)  pela  amostra  de  solo,  se  não
contabilizada, poderia invalidar os cálculos do balanço dos gases.
O  efeito  da  geração  de  metano  no  cálculo  do  balanço  dos  gases  gerados  durante  uma
incubação  pode  ser  calculado  se  a  estequiometria  de  sua  formação  for  considerada  e  as
concentrações de metano forem determinadas no início o no final do experimento ( pCH4
final – pCH4 inicial).
Alíquotas de gás foram retiradas no início e final dos experimentos de incubação do solo para
determinação  da  concentração do  gás.  No entanto,  a  concentração  de  metano  dos  nossos
experimentos foi de aproximadamente 1700 ppb. A concentração de metano atmosférica atual
é de 1837.9 ppb (NATIONAL OCEANIC & ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, 2016).
Os  resultados  indicam,  portanto,  que  não  houve  ocorrência  de  metanogênese  durante  os
experimentos de incubação.
No caso de ocorrência de metanogênese os cálculos de nitrificação e desnitrificação seriam
modificados, os cálculos ilustrativos para o caso de ocorrência de metanogênese se encontram
em anexo.
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6.4 RESULTADOS DAS INCUBAÇÕES 

No decorrer do período de trabalhos no laboratório 69 experimentos de incubações foram
realizados.  Não  seria  prático  detalhar  os  cálculos  dos  resultados  de  todos,  assim  sendo
selecionamos alguns destes experimentos para serem discutidos separadamente, por seções e
os resultados principais dos demais se encontram em uma tabela do resumo dos dados das
incubações.
Os resultados serão descritos e discutidos obedecendo a seguinte ordem:
Na seção 6.5, os experimentos onde as variações da pressão total e das pressões parciais de
CO2 e O2 indicaram desnitrificação.
Em seguida na seção 6.6 discutiremos os experimentos onde a diferença entre a taxa bruta de
pressão do sistema e as pressões parciais do CO2 e O2 resultou em valores próximos a zero.  
E  por  último detalharemos  na  seção  6.7  os  experimentos  onde  a  variação  da  taxa  bruta
apresentou valores fortemente negativos. 

6.5 EXPERIMENTOS ONDE  ΔP - (ΔpCO2 +ΔpO2) ˃ 0

6.5.1 Experimento INC0312A58

Neste  experimento  obtivemos  a  variação  ΔP˃Δр(CO2+O2),  ou  seja,  variação  de  pressão
positiva (figura 24). Em seguida detalharemos o experimento INC0312A58 e o resumo dos
dados.
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Figura 24 - Experimento INC031215A 58.

Podemos observar um consumo de oxigênio maior que a produção de CO2 por respiração
(−ΔO2=3,70 mbar e produção de ΔCO2= 3,15).  Partindo do princípio que o coeficiente de
respiração é igual a 1 (QR=1) poderíamos deduzir que a nitrificação estaria consumindo o
excesso do O2 (–ΔO2˃ΔCO2 podemos dizer  que a  nitrificação está  sendo favorecida).  No
entanto, a taxa bruta de pressão variou positivamente, ΔP˃Δр(CO2+O2). 
Neste caso, dizemos que a variação total dentro do sistema foi maior que as pressões parciais
р(CO2+O2), isto é, o processo de desnitrificação foi dominante e possivelmente este processo
contribuiu majoritariamente para a produção de N2O no sistema. A taxa e emissão de N2O de
2,35x10-4nmol. g solo-1.h-1 enquanto a taxa de nitrificação 5,04x10-07 mmol NO3- g solo-1.min-1

e a taxa de desnitrificação 9,0x10-05 mmol NO3- gsolo-1. min-1.
A tabela 17 apresenta o resumo dos resultados do experimento de incubação INC031215A58.

Tabela 17 - Resumo dos resultados do experimento INC 031215A58
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ΔP Δp(CO2+O2) ΔP-
Δp(CO2+
O2)

Tempo
(t)

ΔP/ Δt Δp(CO2+O2)
/ Δt

ΔP- 
Δp(CO2+O2)/ Δt

(mbar) (mbar) (mbar) (min) (mbar/min
)

(mbar/min) (mbar/min)

-0.17 -0.54 +1.02 223 0.00216 -0.00242 0.00457

Tabela 18 - Resumo dos resultados do experimento INC 031215A58
Respiraçã

o
-ΔO2

ΔCO2 Taxa resp. Exc.O2
consumid

o

N2O
emitid

o

Taxa emiss.
N2O

ΔP˃Δp(CO2+O2)
e

- ΔO2˃Δ CO2

ΔP˃Δp
(CO2+O2)

e
Δ

CO2˃ΔO2(mbar) (mbar
)

(mbar/min
)

(mbar) (nmol) (nmol/gsolo/hora
)

Indica Nit. e 
Desnit.

Indica 
Desnit. 
dominant
e

 3.70 3.15 0.01659 0.55 0.1046 2.35x10-04 NDN

Tabela 19 - Resumo dos resultados do experimento INC 031215A58
Taxa Desnit.mmol 
NO3/gsolo/min
(2xNxOy)
mmolNO3/gsolo/mi
n

Taxa Nit.mmol
NO3/gsolo/min)

Taxa Res.
(carbono)

N2O Produzido Por 
oxid. NH4

N2O produzido 
por oxid.NH4

Taxa nit mmol 
NO2/sol/min

Taxa Resp C
Mmol/gsolo/min

9.0x10-05 5.4x10-07 5.8x10-07

6.5.2 Experimento INC2402A73

Nos primeiros 24 minutos deste experimento observou-se uma taxa de variação das pressões
parciais  de O2 e CO2  igual  a -0.18 mbar,  ou seja,  Δp(CO2+O2)˂0, indicando um consumo
excessivo de oxigênio o que sugere a ocorrência de nitrificação. 
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Figura 25 - Experimento INC 2402A73.

A taxa de variação de produção de CO2 por  respiração equivale a 0.65 mbar enquanto  a
variação da taxa de O2 consumido é de 0.82 mbar. O que nos leva a entender que a variação
líquida  da  pressão  é  possivelmente  devido  ao  CO2 e  a  taxa  de  emissão de  N2O (1,9x10-

4nmol.gsolo-1.hora-1) produzido por desnitrificação. Levando em conta tais variáveis, podemos
considerar  que  a  emissão  de  N2O neste  experimento  se  deu  por  processo  simultâneo  de
nitrificação e desnitrificação.
Os resumos dos resultados do experimento estão nas tabelas 20,21 e 22 abaixo:
 

Tabela 20 - Resumo dos resultados do experimento INC 2402A73
ΔP Δp(CO2+O

2)
ΔP-
Δp(CO2+O2)

Tempo
(t)

ΔP/ Δt Δp(CO2+O2)
/ Δt

ΔP- Δp(CO2+O2)/ 
Δt

(mbar) (mbar) (mbar) (min) (mbar/mi
n)

(mbar/min) (mbar/min)

0.00 -0.18 0.18 24 0.00 -0.0075 0.0075
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Tabela 21 - Resumo dos resultados do experimento INC 2402A73
Respiração

ΔO2

ΔCO2 Taxa resp. Exc.O2
consumido

N2O
emitid
o

Taxa emiss.
N2O

ΔP˃Δp(CO2+O2)
e
- ΔO2˃Δ CO2

ΔP˃Δp (CO2+O2)
e
Δ CO2˃ΔO2(mbar) (mbar

)
(mbar/min) (mbar) nmol Nmol/gsolo/hora Indica  Nit.  e

Desnit.
Indica  Desnit.
dominante

0.82 0.65 0.0341666
7

0.17 0.0353 1,9x10-04 NDN

Tabela 22 - Resumo dos resultados do experimento INC 2402A73
Taxa Desnit.mmol 
NO3/gsolo/min
(2xNxOy)
mmolNO3/gsolo/min

Taxa Nit.mmol
NO3/gsolo/min)

Taxa Res.
(carbono)

N2O Produzido Por 
oxid. NH4

N2O produzido 
por oxid.NH4

Taxa nit mmol 
NO2/gsol/min

Taxa Resp C
Mmol/gsolo/min

5.6x10-04 6.4x10-06 3.8x10-06

6.5.3 Experimento INC 0805A67

Ao observarmos a figura 26, notamos que a variação de pressão (ΔP) é ligeiramente negativa,
que pode estar acontecendo devido à ocorrência tanto de nitrificação quanto de respiração.
Ambos os processos consomem O2. No entanto, a variação de pressão associada à respiração
deveria ser nula já que o quociente de respiração (QR) é considerado 1. Ou seja, para cada
mol de oxigênio consumido, um mol de CO2 seria formado. No entanto, temos que a variação
da pressão parcial que indica o consumo de O2 é de 2.6 mbar enquanto a variação da pressão
parcial  da  produção  de  CO2 é  1.75  mbar,  ou  seja,  um  consumo  excessivo  de  oxigênio
(0.85mbar).
Através destes cálculos podemos dizer que a estequiometria da reação de respiração pode
apresentar um QR≠1 ou que o consumo excessivo de oxigênio se deu devido ao processo de
nitrificação (que pode ser explicado pela - ΔO2˃ ΔpCO2).
Contudo, de um modo geral a taxa da variação líquida da pressão é de 0.008 mbar/min. Tal
valor positivo mostra que no balaço geral dos gases a variação líquida da pressão é positiva
[ΔP-Δp(CO2+O2)/Δt)  ˃  0]  permitindo  que  o  processo  de  desnitrificação  seja  dominante.
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Podemos  observar  isso  através  dos  cálculos  da  taxa  de  desnitrificação  versus  a  taxa  de
nitrificação que apresentam os valores 1.9x10-04, 1.9x10-06 mmol. solo-1min-1 respectivamente.
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Figura 26 - Experimento INC080516A 67.

A  taxa  de  emissão  de  N2O  neste  experimento  foi  de  1.57x10-04 nmol.g-1h-1N2O.  Não
conseguimos distinguir  qual  dos  processos  (se  nitrificação ou  desnitrificação)  ocorreu  no
sistema, porém os dados sugerem que a produção do gás se deve a forte desnitrificação que
ocorreu no período em que o solo permaneceu incubado.

Tabela 23 - Experimento INC080516A 67
ΔP Δp(CO2+O2) ΔP-Δp(CO2+O2) Tempo

(t)
ΔP/ Δt Δp(CO2+O2)/ Δt ΔP- Δp(CO2+O2)/ Δt

(mbar) (mbar) (mbar) (min) (mbar/min) (mbar/min) (mbar/min)

-0.3 -0.86 0.56 70 -0.0043 -0.01229 0.008
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Tabela 24 - Experimento INC080516A 67
Respiração

ΔO2

ΔCO2 Taxa resp. Exc.O2
consumido

N2O
emitid
o

Taxa emiss.
N2O

ΔP˃Δp(CO2+O2)
e
- ΔO2˃Δ CO2

ΔP˃Δp (CO2+O2)
e
Δ CO2˃ΔO2(mbar) (mbar

)
(mbar/min

)
(mbar) nmol Nmol/gsolo/hora Indica Nit. e 

Desnit.
Indica Desnit. 
dominante

2.6 1.75 0.037 0.85 0.0346 1.57E-04 NDN

Tabela 25 - Experimento INC080516A 67
Taxa Desnit.mmol 
NO3/gsolo/min
(2xNxOy)
mmolNO3/gsolo/min

Taxa Nit.mmol
NO3/gsolo/min)

Taxa Res.
(carbono)

N2O Produzido Por 
oxid. NH4

N2O produzido 
por oxid.NH4

Taxa nit mmol 
NO2/sol/min

Taxa Resp C
Mmol/gsolo/min

1.9x10-04 1.9x10-06 1.6x10-06

6.6 EXPERIMENTOS ONDE ΔP 0

6.6.1 Experimento INC 0905A69

Neste experimento a pressão variou a uma taxa de 0.00259 mbar/min,  ou seja ΔP variou
negativamente, mas ΔP - Δp(CO2+O2) variou positivamente, e muito próxima de zero. O que
nos leva a entender que a produção de gás dentro do sistema foi maior que o consumo de
oxigênio.  
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Temos  ΔP ˃ Δp(CO2+O2) o que indica que taxa líquida de variação de pressão dentro do
sistema é maior que a taxa liquida de variação da soma das pressões parciais de CO2 e O2 
(-0.0056 ˃ - 0.00815 mbar/min). 
Quando o ΔP apresenta um valor maior que a soma das variações das medidas parciais de
pressão exercidas pelo O2 e CO2 │Δp(CO2+O2)│ podemos dizer que algum gás gerado dentro
do sistema pode estar sendo produzido por desnitrificação, o que sugere que a taxa de emissão
de N2O (6,72 x10-04 nmol.gsolo-1hora-1) seja parcialmente produto de desnitrificação (5.6x10-05

mmolNO3-.gsolo-1.min-1) e também por nitrificação (4.9x10-07 mmolNO3-.gsolo-1.min-1), porém
em menor proporção, já que consumo de O2 foi de 1.9 mbar enquanto a produção do CO2 1.5
mbar, indicando um excesso de oxigênio consumido de 0.40 mbar favorecendo a nitrificação.
Assim sendo podemos dizer que neste experimento, temos os dois processos desnitrificação e
nitrificação  ocorrendo,  porém  o  processo  dominante  relacionado  à  taxa  de  emissão
(0.001mmol/gsolo/hora)  demonstrado  através  dos  cálculos  que  é  muito  provável  que  a
desnitrificação seja a responsável por maior produção do N2O neste caso. (ΔtaxaDes5.6x10-05

mmolNO3-.gsolo-1.min-1 ˃ ΔtaxaNit 4.9x10-07 mmolNO3-.gsolo-1.min-1).
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Figura 27 - Experimento INC0905A69.
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Tabela 26 - Experimento INC0905A69
ΔP Δp(CO2+O2) ΔP-Δp(CO2+O2) Tempo

(t)
ΔP/ Δt Δp(CO2+O2)/ Δt ΔP- Δp(CO2+O2)/ Δt

(mbar) (mbar) (mbar) (min) (mbar/min) (mbar/min) (mbar/min)
-0.3 -0.44 -0.14 54 -0.00556 -0.00815 0.002593

Tabela 27 - Experimento INC0905A69
Respiração

-ΔO2

ΔCO2 Taxa resp. Exc.O2
consumid
o

N2O
emitid
o

Taxa emiss.
N2O

ΔP˃Δp(CO2+O2)
e
- ΔO2˃Δ CO2

ΔP˃Δp (CO2+O2)
e
Δ CO2˃ΔO2(mbar) (mbar

)
(mbar/min

)
(mbar) nmol Nmol/gsolo/hora Indica  Nit.  e

Desnit.
Indica  Desnit.
dominante

1.9 1.5 0.035185 0.40 0.1846 6.72x10-04

Tabela 28 - Experimento INC0905A69
Taxa Desnit.mmol 
NO3/gsolo/min
(2xNxOy)
mmolNO3/gsolo/min

Taxa Nit.mmol
NO3/gsolo/min)

Taxa Res.
(carbono)

N2O Produzido Por 
oxid. NH4

N2O produzido por 
oxid.NH4

Taxa nit mmol 
NO2/sol/min

Taxa Resp C
Mmol/gsolo/min

5.6x10-05 4.9x10-07 3.2x10-06
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6.6.2 Experimento INC150515A72
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Figura 28 - Experimento INC1505A72.

Este é mais um exemplo onde ΔP variou próximo à zero. A taxa de emissão de N2O neste
experimento foi de 0.128 nmol.gsolo-1.hora-1 pode ser produto de nitrificação e desnitrificação
simultânea ao consideramos a ΔP˃Δp(CO2+O2) e - ΔO2˃Δ CO2.
As tabelas 29, 30 e 31 mostram os resultados obtidos neste experimento.

Tabela 29 - Experimento INC1505A72
ΔP Δp(CO2+O2) ΔP-Δp(CO2+O2) Tempo

(t)
ΔP/ Δt Δp(CO2+O2)/ Δt ΔP- Δp(CO2+O2)/ Δt

(mbar) (mbar) (mbar) (min) (mbar/min) (mbar/min) (mbar/min)

-0.17 -0.25 0.08 27 -0.0063 -0.00926 0.002963
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Tabela 30 - Experimento INC1505A72
Respiração

ΔO2

ΔCO2 Taxa resp. Exc.O2
consumido

N2O
emitid
o

Taxa emiss.
N2O

ΔP˃Δp(CO2+O2)
e
- ΔO2˃Δ CO2

ΔP˃Δp (CO2+O2)
e
Δ CO2˃ΔO2(mbar) (mbar

)
(mbar/min) (mbar) nmol Nmol/gsolo/hora Indica  Nit.  e

Desnit.
Indica  Desnit.
dominante

1.4 1.13 0.0515518
5

0.27 19.1 0.128 NDN

Tabela 31 - Experimento INC1505A72
Taxa Desnit.mmol 
NO3/gsolo/min
(2xNxOy)
mmolNO3/gsolo/min

Taxa Nit.mmol
NO3/gsolo/min)

Taxa Res.
(carbono)

N2O Produzido Por 
oxid. NH4

N2O produzido por
oxid.NH4

Taxa nit mmol 
NO2/sol/min

Taxa Resp C
Mmol/gsolo/min

4.5x10-06 4.5x10-06 4.5x10-06

6.7 EXPERIMENTOS ONDE ΔP - (ΔpCO2 + ΔpO2) < 0

6.7.1 Experimento INC0912A02

O experimento INC0912A02 na figura 29 apresenta ΔP fortemente negativa o que pode ser
explicado pela limitação do método ou por ter tido vazamento do vaso incubador. (A pressão
durante as incubações sempre foi levemente acima da atmosférica por razão do mecanismo de
fechar o vaso). 



101

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

-2,000
-1,500
-1,000

-,500
,000
,500

1,000
1,500
2,000

minutos

P
, 

pC
O2

, 
pO

2 e
 p

(CO
2+O

2) 
mba

r 2
5C

Figura 29 - Experimento INC091215A 02.

A tabela 32, 33 e 34 mostra os resultados do experimento.

Tabela 32 - Experimento INC0912A02
ΔP Δp(CO2+O2) ΔP-Δp(CO2+O2) Tempo

(t)
ΔP/ Δt Δp(CO2+O2)/ Δt ΔP- Δp(CO2+O2)/ Δt

(mbar) (mbar) (mbar) (min) (mbar/min) (mbar/min) (mbar/min)

-0.56 -0.08 -0.48 80 -0.00700 -0.001 -0.00600
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Tabela 33 - Experimento INC912A02
Respiração

ΔO2

ΔCO2 Taxa resp. Exc.O2
consumido

N2O
emitid
o

Taxa emiss.
N2O

ΔP˃Δp(CO2+O2)
e
- ΔO2˃Δ CO2

ΔP˃Δp
(CO2+O2)
e
Δ CO2˃ΔO2(mbar) (mbar

)
(mbar/min

)
(mbar) nmol Nmol/gsolo/hora Indica  Nit.  e

Desnit.
Indica
Desnit.
dominante

1.80 1.74 0.0225 0.06 0.0568 2.90x10-04

Tabela 34 - Experimento INC912A02
Taxa Desnit.mmol 
NO3/gsolo/min
(2xNxOy)
mmolNO3/gsolo/min

Taxa Nit.mmol
NO3/gsolo/min)

Taxa Res.
(carbono)

N2O Produzido Por 
oxid. NH4

N2O produzido 
por oxid.NH4

Taxa nit mmol 
NO2/sol/min

Taxa Resp C
Mmol/gsolo/min

6.6x10-07 2.9x10-06 1.9x10-07 7.8x10-07

6.8 LIMITAÇÃO DO MÉTODO

Aqui discutiremos a avaliação da precisão da medida da taxa de desnitrificação pelo balanço
de Gases.
Na  seção  sobre  equipamentos,  foi  dada  uma  avaliação  de  como  a  imprecisão,  os  erros
aleatórios nas medidas feitas pelos sensores de pressão (P),  pressões parciais  de oxigênio
(pO2)  e  dióxido  de  carbono  (pCO2)  resultaria  em imprecisão  no  valor  da  desnitrificação
calculada por balanço das quantidades dos gases. A desnitrificação é dada basicamente pela
quantia ΔP – Δ(pO2 + pCO2)  e um valor negativo desta variável indicaria a diminuição na
quantidade de outro gás a não ser O2 ou CO2, durante a incubação, acontecimento difícil de
explicar.   Na  Figura  30  são  apresentados  valores  de  ΔP –  Δ(pO2 +  pCO2)  obtidos  em
incubações, inclusive alguns em que a grande diminuição da pressão total ΔP, indicou que o
vazamento de gás invalidou os resultados.
É possível que valores muito negativos de ΔP – Δ(pO2 + pCO2) ocorram associados com perda
de gás por vazamentos.



103

Para as incubações onde não teve suspeita de vazamento, ocorreram valores negativos de ΔP –
Δ(pO2 + pCO2) mas a maioria destes foram menos negativos que o erro padrão da estimativa
de ΔP – Δ(pO2 + pCO2).
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Figura 30 - Avaliação de vazamentos e precisão de medidas.
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A figura 31 mostra a relação das incubações válidas com os desvios padrões calculados.
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Figura 31 - Incubações válidas com desvios padrões.

Pode-se concluir que o método de balanço de gases com o equipamento e procedimentos
usados neste estudo, é capaz de medir a média da taxa de desnitrificação resultante de várias
incubações,  mas que o resultado  de uma incubação individual  pode não  ter  interpretação
definida.  

6.9 EXPERIMENTOS REALIZADOS COM AMOSTRAS DE SOLO COLETADAS
A 10-20 CM DE PROFUNDIDADE

Para  realização  dos  experimentos  identificados  como  INC181115A14,  INC 161115A78  e
INC031115A29  as  amostras  foram  obtidas  nas  profundidades  de  10-20  cm  e  20-30
respectivamente.  Amostras  de  tal  profundidade  emitiram  pouco  ou  nenhum  N2O.  Após
realizarmos experimentos com amostras de 10-20 cm concluímos que a emissão de N2O foi
insignificante.
A produção  de  N2O  durante  o  experimento  INC  181115A14  foi  muito  pequena  (0.006
nmol/gsolo/hora) comparada a outros experimentos (como no experimento INC031216A58 o
qual a taxa de emissão de N2O foi de 105.7 nmol.gsolo-1.hora-1) onde a taxa de variação bruta
da pressão foi positiva.
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Figura 32 - Experimento INC181115A14.

Tabela 35 - Experimento INC181115A14
ΔP Δp(CO2+O2) ΔP-Δp(CO2+O2) Tempo

(t)
ΔP/ Δt Δp(CO2+O2)/ Δt ΔP- Δp(CO2+O2)/ Δt

(mbar) (mbar) (mbar) (min) (mbar/min) (mbar/min) (mbar/min)

0.16 -0.28 0.44 339 0.00047 -0.00083 0.00130
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Tabela 36 - Experimento INC181115A14
Respiração

ΔO2

ΔCO2 Taxa resp. Exc.O2
consumido

N2O
emitid
o

Taxa emiss.
N2O

ΔP˃Δp(CO2+O2)
e
- ΔO2˃Δ CO2

ΔP˃Δp
(CO2+O2)
e
Δ CO2˃ΔO2(mbar) (mbar

)
(mbar/min

)
(mbar) nmol Nmol/gsolo/hora Indica  Nit.  e

Desnit.
Indica  Desnit.
dominante

2.00 1.68 0.00590 0.32 0.0037 6.34E-06 NDN

Tabela 37 - Experimento INC181115A14
Taxa Desnit.mmol 
NO3/gsolo/min
(2xNxOy)
mmolNO3/gsolo/min

Taxa Nit.mmol
NO3/gsolo/min)

Taxa Res.
(carbono)

N2O Produzido Por oxid. NH4 N2O produzido por 
oxid.NH4

Taxa nit mmol NO2/sol/min Taxa Resp C
Mmol/gsolo/min

4.4x10-05 3.7x10-07 5.4x10-07

A tabela 38 mostra que as taxas de geração de N2O e geralmente, as taxas de metabolismo
como respiração, nitrificação e desnitrificação, foram muito menores em amostras de solo
inferiores a 10 cm e na faixa de 20 a 30 cm de profundidade as amostras geralmente se
encontravam saturadas ou perto de estrem saturadas com água.
Podemos observar que na maioria dos experimentos a taxa de desnitrificação foi maior que a
taxa  de  nitrificação.  Em alguns  experimentos,  a  desnitrificação  não  ocorreu,  no  entanto
houve geração de N2O. Nestes casos, podemos atribuir a falta da detecção (ou ocorrência) da
desnitrificação  à  imprecisão  das  medidas  de  P  e/ou  pO2,  ou  o  N2O   gerado  deverá  ser
atribuído a nitrificação.
Em algumas incubações, o cálculo da taxa de respiração, ou seja, metabolismo de matéria
carbonácea apresentou valores  muito próximos a zero  e em alguns casos  negativos.  Isto
somente pode ser atribuído a erro experimental.
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Estes valores geralmente ocorreram em casos com altas taxas de nitrificação, o que reforça a
hipótese de erro experimental, pois a taxa de respiração foi calculada pela diferença entre o
consumo de oxigênio e o oxigênio requerido para nitrificação. 
Houve uma correlação negativa não significante entre a taxa de nitrificação (R2 = 0,11), a taxa
de desnitrificação (R2 = 0,24), e a taxa de respiração.
A taxa de desnitrificação correlacionou-se fortemente com a taxa de nitrificação (figura 33)
(R2 = 0,67), sugerindo que a nitrificação foi à fonte de nitrato para desnitrificação e, portanto
passo limitante na  taxa  de desnitrificação e  a  produção  de N2O. As  taxas  de  nitrificação
geralmente  foram  menores  que  as  de  desnitrificação,  sugerindo  processo  de  estado  não
estacionário (temporalmente variável).
A grande maioria das taxas de geração de N2O nas amostras de 0 a 10 cm de profundidade
foram altas, correspondendo a um fluxo médio de emissão (sem contribuição das camadas
inferiores) de 18 ngN2O-N.cm-2.h-1, mas a taxa de geração de N2O na incubação INC0102 foi
duas ordens de magnitude maior que as outras e a geração de N2O não se correlacionou com
as taxas de desnitrificação e nitrificação . Esta taxa alta não correspondeu a valor excepcional
de  nenhum  outro  parâmetro  medido  (EPSA,  taxa  de  respiração,  nitrificação  ou
desnitrificação).  Isto aponta que a alta geração de N2O foi  transicional,  de ocorrência em
condições que ocorreriam durante período reduzido de tempo, ou que ocorrem espacialmente
localizadas. As medidas do EPSA e as taxas dos processos foram necessariamente para as
amostras de 100cm3 de solo e não poderiam detectar variações localizadas. Por exemplo, um
EPSA de 60% poderia ser resultante de uma amostra com parte saturada e outra não.
Não houve correlação significativa entre geração de N2O e taxa de respiração (R2 = 0,28), este
valor de R2 pode ser devido à imprecisão na estimativa das taxas de respiração.
As maiores taxas de geração de N2O ocorreram nas amostras de solo que apresentaram o
maior grau de saturação com água, EPSA ~94% (figura 34). O experimento INC0102 e INC
1005 foram exceções, o primeiro gerou o maior fluxo do gás 1.8x10-07 mmol.gsoloseco-1.min-1

e apresentou o EPSA ~78% enquanto o segundo apresentou uma taxa de emissão 8.5x10-09

mmol.gsoloseco-1.min-1  com um de apenas EPSA ~49%.
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Figura 33 - Taxas de Nitrificação e Desnitrificação.

A figura  34  apresenta  a  geração  de  N2O  durante  as  incubações  e  umidade  do  solo  de
profundidade 0-10 cm não incluindo experimento INC0102.
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Figura 34 - Geração de N2O e Umidade do Solo.
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Tabela 38 - Resumo dos experimentos das incubações
Experimento Profundidad

e
(cm)

EPSA
(%)

ΔP-
р(CO2+O2)/ΔT

(mbar.min-1)
Taxa de

Respiração
(Carbono)

mmol.gsolo-
1min-1

Taxa de
geração
de N2O(mmol.g

solo seco-
1.min1)

Taxa de
Desnitrificação

(mmolNO3.g solo 
seco-1. min-1)

Taxa de
Nitrificação

(mmolNO3.g 
solo seco-1 
min-1)

Taxa
emissão N2O 

(ngN2O-
N.cm-2.h-1)

INC0805 0-10 61 0.0075 1.6x10-06 2.6x10-09 1.9x10-04 1.9x10-06 20
INC2202 0-10 69 0.0004 -5.8x10-07 1.3x10-10 8.8x10-05 8.5x10-07 1.0
INC1702 0-10 74 0.0024 2.0x10-06 2.7x10-09 4.8X10-05 2.2X10-07 23
INC0312 0-10 95 0.0045 5.7x10-07 4x10-09 9.0X10-05 5.4X10-07 42
INC20111 0-10 64 0.0087 1.0x10-06 8.3x10-11 1.0X10-04 1.6X10-06 8
INC20112 0-10 64 0.0048 9.4x10-07 7x10-10 1.9X10-04 8.6X10-07 0.9
INC 1811 10-20 60 0.0013 5.4x10-07 1x10-10 4.4X10-05 3.7X10-07 -
INC1611 10-20 77 0.0060 -1.1x10-06 1.5x10-10 1.2X10-04 9.8X10-07 1.4
INC1311 0-10 92 0.0070 -2.3x10-07 2.6x10-09 1.3X10-04 1.1X10-06 27
INC031 0-10 88 0.0203 -3.5x10-06 1.7x10-11 7.2X10-07 2.8X10-06 -
INC2411 0-10 80 -0.0010 1.6x10-06 1.8x10-10 - 1.0X10-07 2
INC0712 0-10 94 0.0350 -6.4x10-06 4.6x10-09 6.8X10-04 5.7X10-06 42
INC1005 0-10 49 -0.0042 3.3x10-04 8.5x10-09 - 1.7X10-07 67
INC2201 0-10 94 0.0100 -9.5x10-07 7.6x10-10 2.6X10-04 2.1X10-06 8
INC1505 0-10 61 0.0030 4.5x10-06 2.1x10-09 5.6X10-05 5.6X10-07 16
INC0905 0-10 94 0.0026 3.2x10-06 9.3x10-09 5.6X10-05 4.9X10-07 98
INC0203 0-10 61 0.0046 1.7x10-06 7.8x10-10 4.8X10-05 7.7X10-07 18
INC24022 0-10 87 0.0291 -3.8x10-06 1.9x10-09 5.6X10-04 6.4X10-06 15
INC2402 0-10 87 -0.0017 1.3x10-06 1.9x10-09 1.6X10-04 1.2X10-06 15
INC0102 0-10 78 0.0148 -6.6x10-07 1.8x10-7 3.0X10-04 2.6X10-06 153
INC2501 0-10 94 0.0005 5.8x10-06 8x10-10 1.1X10-05 2.5X10-06 8
INC0912 0-10 94 0.0023 2.3x10-06 5.6x10-09 4.4X10-05 1.5X10-07 59
INC0812 0-10 94 0.0067 -1.3x10-07 3.5x10-09 1.3X10-04 1.1X10-06 37
INC2311 0-10 73 0.0007 8.5x10-07 1x10-10 1.5X10-05 6.0X10-08 1.1
INC1411 0-10 69 0.0013 3.7x10-06 4.3x10-10 2.6X10-05 -1.9X10-08 4
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6.10 RESULTADOS 15N

A maioria  das  incubações de amostras inoculadas com  15N produziu muito  pouco N2O e,
portanto, contribui pouco com informações sobre o caminho de origem do gás, nitrificação ou
desnitrificação.  
 Entretanto, das cinco incubações com solo inoculado com 15NO3-, o N2O produzido em uma
incubação  foi  muito  enriquecido  em  15N14NO e  em  15N15N O.   A mesma incubação  não
produziu N2 enriquecido em 15N14N ou 15N15N.

Das quatro incubações com solo inoculado com  15NH4+,  dois produziram mais N2O que a
média. O N2O produzido em três incubações foi muito enriquecido em 15N14NO e em uma
destas houve algum enriquecimento (fator de 3x ar do laboratório) em 15N15N O. O N2 no final
da mesma (única) incubação foi levemente enriquecido em 15N14N, mas não em 15N15N.

Das três incubações com solo inoculado com  15NH4+ e  14NO2-, experimento com intuito de
pesquisar a possibilidade de estar acontecendo processo de oxidação anaeróbico de amônia
(ANAMOX),  todas  produziram quantidades  de  N2O acima  da  média,  uma  produziu  N2O
enriquecido em 15N14NO e a mesma resultou em N2 enriquecido em 15N14N, mas não 15N15N.

Estes resultados indicam que o N2O estaria sendo produzido como sub-produto de nitrificação
ou  que  o  15NH4+ adicionado  ao  solo  fica  mais  disponível  para  oxidação  e  subsequente
desnitrificação  de  que  o  15NO3- adicionado  da  mesma  maneira  fica  disponível  para
desnitrificação.
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7 CONCLUSÃO

Nossos resultados mostraram que o solo do ambiente estudado emite fluxos de N2O acima da
média de solos. 
Em relação à aplicabilidade do método de medidas barométricas podemos concluir que em
situações onde  é de se esperar altas taxas de desnitrificação e/ou nitrificação, a precisão de
medidas de pressão (P total) e de pressão parcial de oxigênio parecem limitar a utilidade do
método de medidas barométricas em medir taxas brutas destes processos e assim atribuir essas
medidas a geração de N2O. 
Através das medidas barométricas concluímos que em nossos experimentos os maiores fluxos
de  N2O  gerados  estão  associados  a  processos  de  desnitrificação,  desde  que  as  taxas  de
desnitrificação foram muito  maiores  que  as  taxas  de  nitrificação.  No entanto,  em alguns
experimentos houve geração de N2O e não houve desnitrificação. Neste caso supõe-se que a
geração do óxido nitroso seja subproduto de nitrificação. 
Os experimentos realizados com a inoculação de amostras de solo com 15NO3- não produziu
quantidade significante de  45N2O ou 46N2O. Portanto, pode concluir que a produção do N2O
neste solo é associada com nitrificação ou que a introdução do 15NO3- não atingiu micro sítios
onde ocorresse desnitrificação.
Os resultados das incubações através do método barométrico, junto com experimentos com
15N, indicam que neste solo, o processo de nitrificação seria limitante na taxa de produção de
N2O, seja  pela  produção  direta  de  N2O ou mais  provavelmente,  pela  desnitrificação,  que
requer substrato de nitrato.
O  processo  sequencial  de  nitrificação  e  desnitrificação  explicaria  também  a  enorme
variabilidade temporal da produção de N2O no solo.  
O presente estudo destaca também a necessidade em se trabalhar exaustivamente em métodos
para  determinação  da  taxa  bruta  de  nitrificação  e  desnitrificação  e  solos  levando  em
consideração  seus  perfis.  Além  da  necessidade  de  realizações  de  pesquisas  futuras  para
adaptações metodológicas a fim de tornar o método mais sensível e preciso.



112

8 REFERÊNCIAS 

ANDERSON, I. C.; LEVINE, J. S. Relative rates of nitric oxide and nitrous oxide production
by nitrifiers, denitrifiers, and nitrate respirers. Appl. Environ. Microbiol., v. 51, p. 938-945,
1986.

ALVES, B. J.; SMITH, K. A.; FLORES, R. A.; CARDOSO, A. S.; OLIVEIRA, W. R. D.;
JANTALIA, C. P.; URQUIAGA, S.; BODDEY, R. M. Selection of the most suitable sampling
time for static chambers for the estimation of daily mean N2O flux from soil. Soil Biology &
Biochemistry, v. 46, p. 129-135, 2011.

BAIRD, Colin. Environmental chemistry. 2nd ed. [S.l.]: Editora Bookman, 2002. 621 p.

BILDR.BLOG. Placa Arduino. Disponível em: <http://www.bildr.org/>. Acesso em: 28 Jul.
2016.   

BLACKMER, A. M.; BREMNER, J. M.; SCHMIDT, E. L. Production of nitrous oxide by
ammonia-oxidizing chemoautotrophic microorganisms in soil. Appl. Environ. Microbiol., v.
40, p. 1060–1066, 1980.

BRADY, N. C.  Natureza e propriedades dos solos. 7. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
1989. 898 p.

BRAKER,  G.;  CONRAD,  R.  Diversity,  structure,  and  size  of  N2O-producing  microbial
communities in soils—what matters for their functioning?  Adv. Appl. Microbiol., v. 75, p.
33–70, 2011. doi:10.1016/B978-0-12-387046-9.00002-5.

BREMNER, J. M. Sources of nitrous oxide in soils. Nutr. Cycl. Agroecosyst., v. 49, p. 7–16,
1997.



113

BREMNER, J. M.; BLACKMER, A. M. Mechanisms of nitrous oxide production in soils. In:
TRUDINGER, P. A. et al. (Eds.).  Biochemistry of  Ancient and Modern Environments.
Canberra, Australia: Australian Academy of Science, 1980. p. 279–291.
BREMNER, J. M.; BLACKMER, A. M. Terrestrial nitrification as a source of atmospheric
nitrous oxide. In: DELWICHE, C. C. (Ed.). Denitrification, Nitrification, and Atmospheric
Nitrous Oxide. New York, USA: John Wiley & Sons, Inc., 1981. p. 151–170.

BRITO, Leila Cavalcante de. Mineralização do nitrogênio, nitrificação e produção de N2O
na  floresta  tropical  de  Tinguá-RJ. Niterói,  2004.  98  f.  Dissertação  (Mestrado  em
Geociências  -  Geoquímica  Ambiental)  –  Instituto  de  Química,  Universidade  Federal
Fluminense, Niterói, 2004.

CAI, Z.; XING, G.; YAN, X.; XU, H.; TSURUTA, H.; YAGI, K.; MINAMI, K. Methane and
nitrous oxide emissions from rice paddy fields as affected by nitrogen fertilizers and water
management. Plant and Soil, v. 196, p. 7-14, 1997.

CARDOSO, E. J. B. N.; TSAI, S. M.; NEVES, M. C. P. Microbiologia do solo. Campinas:
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1992. 360 p.

CERRI, C. C.; CERRI, C. E. P. Agricultura e Aquecimento Global.  Boletim da Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo, v. 32, n. 1, p. 40-44, 2007.

CHENG,  W.;  TSURUTA,  H.;  CHEN, G.;  YAGI,  K.  N2O and  NO production  in  various
Chinese agricultural soils by nitrification. Soil Biol. & Biochem., v. 36, p. 953-963, 2004.

CARBON DIOXIDE INFORMATION ANALYSIS CENTER – CDIAC. Recent Greenhouse
Gas Concentrations.  August  2015.  Disponível  em:  <http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg>.
Acesso em: 05 Ago.2015.

COLE, J. A. Physiology, biochemistry and genetics of nitrate dissimulation to ammonium. In:
REUSBECH, N. P.; SORENSEN, J. (Eds). Denitrification in soil and sediments. New York:
Plenum Press, 1990. p. 213–228



114

COUTINHO, R. P.; URQUIAGA, S.; BODDEY, R. M.; ALVES, B. J. R.; TORRES, A. Q. A.;
JANTALIA, C. P.  Estoque de carbono e nitrogênio e emissão de N2O em diferentes usos do
solo na Mata Atlântica. Pesqui. Agropecu. Bras., v. 45, p. 195–203, 2010.
DAVIDSON, E. A.; SWANK, W. T.; PERRY, T. 0. Distinguishing between nitrification and
denitrification as sources of gaseous nitrogen production in soil. Appl. Environ. Microbiol.,
v. 52, p. 1280-1286, 1986.

EMBRAPA. Manual de métodos de análise do solo. Rio de Janeiro: EMBRAPA, 1979. 247
p.

FELIZARDO,  A.  Rocha;  MARTINEZ,  Mauro  A.;  MATOS,  Antônio  T.;  CANTARUTTI,
Reinaldo B.; SILVA, Joseane O. da. Modelo numérico do transporte de nitrogênio no solo.
Parte I: Desenvolvimento e teste do modelo.  Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e
Ambiental, v. 12, n. 1, p. 47–53, 2008.   

FIRESTONE, M. Biological denitrification. In: STEVENSON, F. J. et al. (Eds.). Nitrogen in
Agricultural Soils. Madison, WI: Soil Science Society of America, 1982. p. 289–326.

FIRESTONE, M. K.; DAVIDSON, E. A. N2O production and consumption in soil. In: MO,
Andreae;  SCHIMEL,  D.  S.  (Eds.).  Exchange  of  Trace  Gases  between  Terrestrial
Ecosystems and the Atmosphere. New York: John Wiley and Sons, 1989. p. 7-21.

FOCHT, D. D.; VERSTRAETE, W. Biochemical ecology of nitrification and denitrification.
In:  ALEXANDER, M. (Ed.).  Advances in Microbial  Ecology.  New York: Plenum Press,
1977. v. 1, p. 135-214.

GALLOWAY, J. N.; RAGHURAM, N.; ABROL, Y. P. A perspective on reactive nitrogen in a
global, Asian and Indian context. Current Science, v. 49, p. 1375-1381, 2008.

GIACOMINI,  S.  J.;  JANTÁLIA, C.  P.;  AITA, C.;  URQUIAGA, S.  A.;  ALVES,  B.  J.  R.
Emissão de óxido nitroso com a aplicação de dejetos líquidos de suínos em solo sob plantio
direto. Pesq. Agropec. Bras., v. 1, p. 1653-1661, 2006.



115

GOREAU, T.  J.;  KAPLAN, W. A.;  WOFSY,  S.  C.;  MCELROY, M.  B.;  VALOIS,  F.  W.;
WATSON,  S.  W.  Production  of  NO2-  and  N2O  by  nitrifying  bacteria  at  reduced
concentrations of oxygen. Appl. Environ.Microbiol., v. 40, p. 528–532, 1980.

GROFFMAN, P. M. Nitrification and denitrification in soil: a comparison of enzyme assay,
incubation and enumeration methods. Plant and Soil, v. 97, p. 445-450, 1987.

GROFFMAN,  P.  M.;  ALTABET,  M.  A.;  BOHLKE,  J.  K.  et  al.  Methods  for  measuring
denitrification: diverse approaches to a difficult problem. Ecological Applications, v. 16, p.
2091-2122, 2006.

HAYNES, R. J. Nitrification. In: HAYNES, R. J. (Ed.). Mineral Nitrogen in the Plant-Soil
System. Manchester, UK: John Wiley & Sons, 1986. p. 127-165.

HOWARD-WILLIAMS, C.; DOWNES, M. T. Nitrogen cycling in wetlands. In: BURT, T. P.;
HEATHERWAITE,  A.  L.;  TRUDGILL,  S.  T.  (Eds.).  Nitrate: Process,  Patterns  and
Management. New York: John Wiley & Sons, 1994. p. 141-167.

HOU, A. X.; CHEN, G. X.; WANG, Z. P.; VAN CLEEMPUT, O.; PATRICK JUNIOR, W. H.
Methane and nitrous oxide emissions from a rice field in relation to soil redox and microbial
processes. Soil Sci. Soc. Am. J., v. 64, p. 2180-2186, 2000.

INGWERSEN, Joachim et  al.  Barometric  process separation: new method for quantifying
nitrification,  denitrification,  and  nitrous  oxide  sources  in  soils.  Soil  Science  Society  of
America Journal, v. 63, n. 1, p. 117-128, 1999.
 
INGWERSEN, Joachim et al. Shortcomings in the commercialized barometric process
separation measuring system. Soil Science Society of America Journal, v. 72, n. 1, p. 135-
142, 2008.

JANSSEN, B. H.  Nitrogen mineralization in relation to C:N ratio and decomposability of
organic materials. Plant and Soil, v. 181, p. 39-45, 1996.



116

INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC. Climate Change
2007:  Synthesis  Report.  Geneva,  Switzerland,  2008.  104  p.  The  text  is  based  on  the
Contribution  of  Working  Groups  I,  II  and  III  to  the  Fourth  Assessment  Report  of  the
Intergovernmental Panel on Climate Change.
INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC. Climate Change
2014:  Synthesis  Report.  Geneva,  Switzerland,  2014.  151  p.  The  text  is  based  on  the
Contribution  of  Working  Groups  I,  II  and  III  to  the  Fifth  Assessment  Report  of  the
Intergovernmental Panel on Climate Change. 

KHALIL,  K.;  MARYA,  B.;  RENAULT,  P.  Nitrous  oxide  production  by nitrification  and
denitrification  in  soil  aggregates  as  affected  by  O2  concentration.  Soil  Biology  &
Biochemistry, v. 36, p. 687–699, 2004.

LEES, H.; SIMPSON, J. R. The biochemistry of nitrifying organisms. Biochem. J., v. 65, p.
297-305, 1957.

LÓPEZ, A.; JESUS, H. S. de; ROCHA, M. de M.; FRIES, M.; URQUIAGA, S.; ALVES, B.
J. R. Diagnóstico do potencial de nitrificação e desnitrificação em solo sob pastagens de
Bracharia sp. e solo sob plantio direto e convencional. Seropédica: Embrapa Agrobiologia,
nov. 1998. 24 p. (Embrapa-CNPAB. Documentos, 78).

MADDOCK, J. E. L.; SANTOS, M. P. B. Mensuraments of small fluxes of greenhouse gases
to Mata Atlântica, Rio de Janeiro, Brazil.  J. Geophys. Res., v. 106, D19, p. 23055- 23060,
1997.

MARTIKAINEN, P. J.; DE BOER, W. Nitrous oxide production and  nitrification in acidic
soil from a Dutch coniferous forest. Soil Biol. Biochem., v. 25, p. 343–347, 1993.

METCALFE, Eddy. Tratamiento y depuracíon de las aguas residuals. [S.l.]: Editorial labor
s.a., 1981. 837 p. 



117

MINAMI,  K.;  FUKUSHI,  S.  Effects  of  phosphate  and  calcium carbonate  application  on
emission of N2O from soils under aerobic conditions. Plant Nutr., Tokyo, v. 29, p. 517–524,
1983.

MONK, C. D.;  DAY JUNIOR, F. P. Vegetation analysis,  primary production and selected
nutrient budgets for a southern Appalachian oak forest: a synthesis of IBP studies at Coweeta.
Forest Ecology and Management, v. 10, p. 87-113, 1985.

MOSIER,  A.  R.;  MOHANTY,  S.  K.;  BHADRACHALAM,  A.;  CHAKRAVORTI,  S.  P.
Evolution of dintrogen and nitrous oxide from soil to the atmosphere through rice plants. Biol.
Fertil. Soils, v. 9, p. 81-87, 1990. 

MÜLLER,  Christoph  et  al.  Soil  respiratory  quotient  determined  via  barometric  process
separation combined with nitrogen-15 labeling. Soil Science Society of America journal, v.
68, n. 5, p. 1610-1615, 2004.

NATIONAL  OCEANIC  &  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  –  NOAA.  Trends  in
Atmospheric  Methane. Colorado:  Ed  Dlugokencky,  2016.  Disponível  em:
<www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends_ch4/>. Acesso em: 05 out. 2016.

QUALLS,  R.  G.;  HAINES,  B.  L.  Geochemistry  of  dissolved  organic  nutrients  in  water
percolating through a forest ecosystem. Soil Science Society of America Journal, v. 55, p.
1112-1123, 1991.

REDDY, K. R.; D’ANGELO, E. M. Soil processes regulating water quality in wetlands. In:
MITSCH, W. J. (Eds.). Global Wetlands: Old World and New. Amsterdam: Elsevier, 1994.

REDDY, K. R.; WHITE, J. R.; DEBUSK, W. F. Carbon and nitrogen dynamics in wetland
soils. In:  HANSEN,  S.;  SHAFFER,  M.  J.;  MA,  Liwang  (Eds.).  Modeling  carbon  and
nitrogen dynamics for soil management. [S.l.]: CRC Press, 2001. p. 27-53.

REN, Y.; WANG, J.; XU, L.; LIU, C.; ZONG, R.; YU, J.; LIANG, S. Direct emissions of
N2O,CO2,and CH4 from A/A/O bioreactor systems: impact of influent C/N ratio.  Environ.
Sci. Pollut. Res., v. 22, n. 11, p. 8163-8173, 2015.



118

RITCHER, J.  The soil as a reactor: Modeling processes in the soil. Cremligen, Germany:
Catena Verlag, 1987.

ROBERTSON, G.  P.;  TIEDJE,  J.  M.  Nitrous oxide  sources in  aerobic soils:  nitrification,
denitrification, and other biological  processes. Soil Biol. Biochem,.v.  19, p. 187–193, 1987.

ROCHA,  F.  A.  et  al.  Modelo  numérico  do  transporte  de  nitrogênio  no  solo.  Parte  I:
Desenvolvimento  e  teste  do  modelo.  Revista  Brasileira  de  Engenharia  Agrícola  e
Ambiental, v. 12, n. 1, p. 47–53, 2008.   

ROWELL, D. L. Soil Science. USA: Prentice Hall, 1994. 350 p.

SANTOS, H. G. dos; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C. dos; OLIVEIRA, V. A. de;
LUMBRERAS, J. F.; COELHO, M. R.; ALMEIDA, J. A. de; CUNHA, T. J. F.; OLIVEIRA,
J. B. de. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília: Embrapa, 2013. 353 p.

SANTOS, Everaldo dos. Carbono, nitrogênio e relação c/n em gleissolo e cambissolo sob
diferentes  tipologias  vegetais  na  área  de  ocorrência  da  floresta  ombrófila  densa,
antonina  –  PR.  Curitiba,  2007.  104  f.  Dissertação  (Mestrado  em  Ciência  do  Solo)  –
Departamento de Solos  e  Engenharia  Agrícola,  Universidade Federal  do Paraná,  Curitiba,
2007.

SAHRAWAT, K.  L.; KEENEY, D. R. Nitrous oxide emission from soils. Adv. Soil Sci., v. 4,
p. 103–148, 1986.

SCHMIDT, E. L. Nitrifying microorganisms and their methodology. In: SCHLESSINGER, D.
(Ed.).  Microbiology–1978. Washington, DC: American Society for Microbiology, 1978. p.
282-291.

SCHMIDT,  E.  L.  Nitrification  in  soil.  In:  STEVENSON, F.  J.  et  al.  (Eds.).  Nitrogen in
Agricultural Soils. Madison, WI: Soil Science Society of America, 1982. p. 253-288.



119

SCHEIFFER, F.; SCHALCHTSCHABEL, P. Lehrbuch der Bodenkunde. 12th ed. Stuttgart,
Germany: Ferdinand Enke Verlag, 1989.

SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA. Glossary of Soil Science Terms. Madison, WI,
1987. 44 p
SILVA, A. P. Avaliação por barometria dos processos responsáveis pela emissão do gás do
efeito estufa por um solo sujeito a alagamento em Manguariba – RJ. Niterói, 2011. 89 f.
Dissertação  (Mestrado  em Geociências  –  Geoquímica  Ambiental)  -  Instituto  de  Química,
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011.

SYAKILA, A.; KROEZE, C. The global nitrogen budget revisited.  Greenhouse Gas Meas.
Manage., v. 1, p. 17–26, 2011. doi:10.3763/ghgmm.2010.0007.

STOUTHAMER, A.  H.;  VAN’T RIET,  J.  A.;  OLTMANN, L.  F.  Respiration of  nitrate  as
acceptor.  In:  KNOWLES,  C.  J.  (Ed.).  Diversity  in  bacterial  respiratory  systems. Boca
Raton: CRC Press, 1980. v. 2, p. 19-48.

STUMM, W.; MORGAN, J. J.  Aquatic Chemistry.  New York: John Wiley & Sons, 1981.
780 p.

STUART,  C.  F.;  MATSON,  Pamela  A;  VITOUSK,  Peter  M.  Principles  of  terrestrial
ecosystem ecology. 2. ed. New York: Springer-Verlag, 2011.

TORTOSO,  A.  C.;  HUTCHINSON,  G.  L.  Contributions  of  autotrophic  and  heterotrophic
nitrifiers to soil NO and N2O emissions. Applied and Environmental Microbiology, v. 56, p.
1799–1805, 1990.

US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - US EPA. Methane and Nitrous Oxide
Emissions from Natural Sources. Washington, DC, 2010.

US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – US EPA. Greenhouse Gas Inventory
Report:  1990-2014. Washington,  DC,  2016.  Disponível  em:
<https://www.epa.gov/ghgemissions/inventory-us-greenhouse-gas-emissions-and-sinks-1990-
2014>. Acesso em: 10 Jun. 2016.



120

YAN, X.; LI, Liu J. Characteristics of greenhouse gas emission in three full scale wastewater
treatment process. J. Environ. Sci., v. 26, n. 2, p. 256-263, 2014.

YAMULKI, S.; HARRISON, R. M.; GOULDING, K. W. T.; WEBSTER, C. P. N2O, NO and
NO2 fluxes  from a grassland:  effect  of  soil  pH. Soil  Biol.  Biochem., v.  29, p.  1199–1208,
1997.



121

9 ANEXO 

9.1 CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE OXIGÊNIO

O sensor Apogee é protegido por um invólucro de alumínio, vedada contra água ou ar, com
bocal rosqueado que permite conexão e câmbio com o ambiente de medida de oxigênio. Para
fins de calibração, introduziu-se ar e separadamente, Nitrogênio (N2) livre de oxigênio, no
bocal do sensor, usando um dispositivo consistindo de tubos concêntricos de acrílico (Fig.
35). 
Através de uma mangueira apropriada, passamos um pequeno fluxo de ar capturado de fora
do laboratório (presumidamente 20,97% O2), e passou por tubo flexível, incluindo serpentina
imersa em banho a 25C, antes de entrar no dispositivo de calibração. Este foi mantido imerso
no banho com a saída do ar a profundidade medida. A pressão atmosférica foi medida e esta,
junto com a profundidade da saída do ar, e estimativa do diâmetro das bolhas do ar saindo, foi
usada para estimar a pressão parcial de O2 no sensor. (A sobre pressão em uma bolha em
função da tensão superficial de água, é inversamente proporcional ao diâmetro).

Figura 35 - Aparato para calibração O2.
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9.1.1 Dados de calibração

A tabela 39 apresenta os dados da calibração. 

Tabela 39 - Anexo - Dados Calibração
Pressão atmosférica 1008,5 mbar
Saída do ar imersa a profundidade 20mm Sobre pressão estática = 1,96 mbar
Diâmetro bolhas na saída 4mm
Tensão superficial da Água,  = 72 mN.m-1
Excesso de pressão dinâmica (nas bolhas) 4/d = 72 N.m-2 = 0,72 mbar
Pressão total no sensor durante 
calibração

1008,5 + 1,96 + 0,72 = 1011,2 mbar

Pressão parcial de O2 no sensor durante 
calibração

0,2097x1011,2 = 212,04 mbar.

Sinal do Sensor durante calibração com 
ar

795 mV

Sinal do sensor durante passagem do N2 
(sem O2)

53 mV

Calibração pO2 = 212,04 x (leitura(mV) – 53)/(795 – 
53) mbar

9.2 CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO

A  calibração  foi  realizada  assim  como  a  calibração  do  sensor  de  oxigênio,  através  da
construção de dispositivos para assegurar uma pressão parcial controlada de CO2 na entrada
do sensor. Entretanto, o procedimento um pouco diferente devido a não estanqueidade do
sensor  de  CO2,  ou  seja,  o  fato  de não poder  ser  imerso em água.  Para  resolução  desta
questão, uma mini câmara de proteção (figura 36) foi construída e o sensor acoplado a esta
câmara se manteve protegido durante a calibração. Sendo digital,  o sinal  produzido pelo
sensor  podia  ser  ajustado  para  ter  valor  aproximadamente  igual  numericamente,  à
pCO2.Assim sendo, o sensor foi introduzido em mini câmara abastecida com gás padrão de
calibração com concentração conhecida de CO2.  Foi necessário ajustar um meio-termo no
volume desta câmara.  Por  um lado,  o volume de gás de calibração que fosse necessário
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passar  pela  câmara  para  deslocar  todo  o  ar  presente  anteriormente  e  assegurar  que  a
composição do gás na câmara se igualasse à do gás de calibração.
 Por outro lado, a saída do gás da câmara tinha que ser pequena para impedir a entrada do
ar e a sobre pressão devido à resistência a passagem do gás por este buraco de saída poderia
ser considerável e não foi mensurável. Um procedimento foi adotado no qual o sinal a dois
ou três minutos após o desligamento da passagem do gás de calibração, foi tido com o sinal
correspondente à pCO2 calculado da composição do gás e a pressão atmosférica. Após este
intervalo, o sinal começou a diminuir, devido à infiltração do ar e perda do gás da câmara,
por difusão.

Figura 36 - Mini Câmara de calibração para sensor CO2.

9.2.1 Dados de Calibração

Tabela 40 - Anexo - Calibração CO2

Pressão atmosférica 1006,3 mbar
Gás padrão 905,8 ppm CO2 em Nitrogênio
Sinal do sensor 4 minutos após desligamento do 

escoamento do gás 
Média de 20 leituras 917
Sinal do sensor em N2 7
Calibração: pCO2 = [(sinal – 7) / (917-7)] x 905,8 x 

1006,3 x 10-6 mbar
9.3 OCORRÊNCIA DE METANOGÊNESE 
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No caso de haver metanogênese, isto poderia ser incluído para modificar a BaPS, usando
medidas do CH4 gerado e equação estequiométrica:

2 CH2O   CH4 + CO2     [19]

e consequentemente: [4]  (∆CO2
∆ t )R+Me

=− (∆O2
∆ t )R+(∆CH 4

∆ t )
[4Me]

e :  (∆CO2
∆ t )Me

=(∆CH 4
∆t ) onde  (∆CO2

∆ t )Me
   é  o  CO2 gerado  por

metanogênese.

e Equação [8a] 

 ∆CO2
∆ t = V SC

RT ∆ t [ pCO 2 (t )− pCO 2(0)]=(∆CO2
∆t )Den+(∆CO2

∆ t )R− (∆CO2
∆ t )aq+(∆CO2

∆ t )Me

ou       ∆CO2
∆ t = V SC

RT ∆ t [ pCO 2 (t )− pCO 2(0)]=(∆CO2
∆t )Den+(∆CO2

∆ t )R− (∆CO2
∆ t )aq+(∆CH 4

∆ t )
[8aMe]

e a Equação [9]  ∆n
∆ t =

∆ pV SC
RT ∆t

¿(∆N xO y
∆ t )Den+(∆O2

∆t )R+(∆O2
∆ t )Nit+(∆CO2

∆ t )R+(∆CO2
∆ t )Den− (∆CO2

∆t )aq+2(∆CH 4
∆t )  

[9Me]

[10] 
∆n
∆ t =

∆ pV SC
RT ∆ t =(∆ N xO y

∆t )Den+(∆O2
∆ t )Nit+(∆CO2

∆ t )Den− (∆CO2
∆ t )aq+2(∆CH 4

∆ t )[10Me]
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[8aMe]  (∆CO2
∆ t )Den=∆CO2

∆ t − (∆CO2
∆ t )R+(∆CO2

∆ t )aq− (∆CH 4
∆ t )❑

∆n
∆ t =(∆ N xO y

∆ t )Den+(∆O2
∆ t )Nit+∆CO2

∆t − (∆CO2
∆ t )R+(∆CO2

∆ t )aq− (∆CH 4
∆ t )− (∆CO2

∆ t )aq
∴ ∆n
∆ t =( ∆N xO y

∆ t )Den+(∆O2
∆ t )Nit+∆CO2

∆ t − (∆CO2
∆ t )R− (∆CH 4

∆ t )
[11Me]

Resolvendo a Eq. [11Me] para a taxa de produção de N gasoso produzido por desnitrificação
(∆NxOy/ ∆ t ¿ Den, substituindo (∆O2/∆t)Nit  da Eq. [7] e considerando a relação dada em Eq.
[4], produz-se a Eq. [12]:

(∆ N xO y
∆t )Den=∆n

∆ t −
∆CO2
∆ t +(∆CO2

∆ t )R− (∆O2
∆ t )Nit+(∆CH 4

∆ t )
(∆ N xO y

∆ t )Den=∆n
∆ t −

∆CO2
∆ t +(∆CO2

∆ t )R+(∆O2
∆ t )R− ∆O2

∆ t +(∆CH 4
∆ t )

(∆ N xO y
∆ t )Den=∆n

∆ t −
∆CO2
∆ t − ∆O2

∆ t +(∆CH 4
∆ t )

[12Me]

Isto poderia explicar valores negativos de (ΔNxOy)Den  ,calculados pela equação [12] (sem o
termo (ΔCH4/Δt) , ocorrência que foi explicada por Ingwersen et al., somente por erros nas
medidas, na ausência de levar em conta a metanogênese.

9.4 CÁLCULO DE NITRIFICAÇÃO E DESNITRIFICAÇÃO

No caso de haver metanogênese, isto poderia ser incluído para modificar a BaPS, usando
medidas do CH4 gerado e equação estequiométrica:
2CH2O       CH4 + CO2 [19]
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e consequentemente: [4]       (∆CO2
∆ t )R+Me

=− (∆O 2
∆ t )R+(∆CH 4

∆ t ) [4Me]

e: (∆CO2
∆ t )Me

=(∆CH 4
∆ t )  onde (∆CO2

∆ t )Me
é o CO2 gerado por metanogênese.

E  Equação  [8a]

(∆CO2
∆ t )= V Sc

RT ∆ t [ pCO2 ( t )− pCO2 (0 ) ]=(∆CO2
∆ t )Den+(∆CO 2

∆ t )R− (∆CO2
∆ t )aq+(∆CO 2

∆t )Me

Ou
∆CO2
∆ t = Vsc

RT ∆ t [ pCO 2 ( t )− pCO 2(0)]=(∆CO 2
∆ t )Den+(∆CO2

∆ t )R− (∆CO2
∆ t )aq+(∆CH 4

∆t )8aMe

E a equação [9]       ∆n
∆ t = ∆Vsc

RT ∆ t

= (∆NxOy∆ t )Den+(∆O2
∆ t )R+(∆O2

∆ t )Nit+(∆CO 2
∆ t )R+(∆CO 2

∆ t )Den− (∆CO2
∆t )aq+2(∆CH 4

∆ t )
[9Me]

[10]      ∆n
∆ t =

∆ pV Sc
RT ∆ t =(∆ NxOy

∆ t )Den+(∆O2
∆ t )Nit+(∆CO2

∆ t )Den− (∆CO2
∆ t )aq+2(CH 4

∆ t )
[10Me]

[8Me]       (∆CO2
∆ t )Den=∆CO2

∆ t − (∆CO2
∆ t )R+(∆CO2

∆ t )aq− (∆CH 4
∆t )    

∆n
∆ t =(∆ NxOy

∆ t )Den+(∆O2
∆t )Nit+∆CO2

∆t − (∆CO2
∆ t )R+(∆CO2

∆t )aq− (∆CH 4
∆ t )− (∆CO2

∆ t )aq
Donde: (∆n∆ t )=(∆NxOy∆ t )Den+(∆O2

∆ t )Nit+∆CO2
∆ t − (∆CO2

∆ t )R− (∆CH 4
∆ t ) [11Me]

Resolvendo a Eq. [11Me] para a taxa de produção de N gasoso produzido por desnitrificação (

(∆ NxOy /∆ t )Den ,  substituindo ( (∆O2
∆ t )Nit da Eq. [7] e considerando a relação dada em

Eq.[4], produz-se a Eq.[12]:
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(∆NxOy∆ t )Den=∆n
∆ t −

∆CO2
∆ t +(∆CO2

∆ t )R− (∆O2
∆ t )Nit+(∆CH 4

∆ t )
(∆NxOy∆ t )Den=∆n

∆ t −
∆CO2
∆ t +(∆CO2

∆ t )R+(∆O2
∆ t )R− ∆O2

∆ t +(∆CH 4
∆ t )

(∆NxOy∆ t )Den=∆n
∆ t −

∆CO2
∆ t − ∆O 2

∆ t +(∆CH 4
∆t )  

(12Me)
Isto poderia explicar valores negativos de  (∆ NxOy )Den , calculados pela Eq. (12) (sem o

termo (∆CH 4
∆ t ),  ocorrência que foi explicada por Ingwersen et al., somente por erros nas

medidas, na ausência de levar em  conta a metanogênese.

9.5 CÁLCULO DE NITRIFICAÇÃO E DESNITRIFICAÇÃO

No caso de haver metanogênese, isto poderia ser incluído para modificar a BaPS, usando
medidas do CH4 gerado e equação estequiométrica:
2 CH2O       CH4 + CO2 [19]

e consequentemente: [4]       (∆CO2
∆ t )R+Me

=− (∆O 2
∆ t )R+(∆CH 4

∆ t ) [4Me]

e: (∆CO2
∆ t )Me

=(∆CH 4
∆ t )  onde (∆CO2

∆ t )Me
é o CO2 gerado por metanogênese.

E  Equação  [8a]

(∆CO2
∆ t )= V Sc

RT ∆ t [ pCO2 ( t )− pCO2 (0 ) ]=(∆CO2
∆ t )Den+(∆CO 2

∆ t )R− (∆CO2
∆ t )aq+(∆CO 2

∆t )Me

Ou
∆CO2
∆ t = Vsc

RT ∆ t [ pCO 2 ( t )− pCO 2(0)]=(∆CO 2
∆ t )Den+(∆CO2

∆ t )R− (∆CO2
∆ t )aq+(∆CH 4

∆t )8aMe


