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RESUMO 

 

O meloeiro é uma hortaliça de grande importância para o Nordeste brasileiro: a região maior 

produtora nacional. Entretanto, para a obtenção de alta produtividade é necessário utilizar 

insumos que podem ser prejudiciais ao meio ambiente; dentre estes, os fertilizantes 

nitrogenados. Esses fertilizantes liberam óxido nitroso, um dos gases de efeito estufa 

responsável pelo aquecimento global. Dada a importância das mudanças climáticas, este 

trabalho propõe avaliar a emissão de óxido nitroso em cultivo de meloeiro amarelo ‘Goldex’ 

adubado com fertilizante nitrogenado, aos 5 e 15 dias após o transplantio. O experimento foi 

instalado em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco repetições. Os quatro 

tratamentos foram assim definidos: 0 (controle), 1,0; 1,5 e 2 vezes a quantidade de nitrogênio 

recomendada para cada estádio dessa cultura, acima referido. As variáveis analisadas foram 

área foliar, número de folhas, massa seca da parte aérea, massa seca dos frutos, massa seca da 

parte radicular, fluxo de óxido nitroso, nitrogênio total do solo, das plantas e N (NH4+ e NO3-) do 

solo. As variáveis relativas ao desenvolvimento vegetal e ao nitrogênio da planta e do solo 

foram submetidas à análise de regressão e análises descritivas foram utilizadas (média ± erro 

padrão) para verificar o comportamento do fluxo de óxido nitroso. Os tratamentos afetaram 

significativamente a área foliar, número de folhas, massa seca da parte aérea, massa seca da 

parte radicular, nitrogênio da parte aérea e parte radicular das plantas e do solo. Para estas 

variáveis o modelo de regressão quadrático foi o que melhor se ajustou para explicar a 

variação das mesmas a partir da ausência e presença de adubação nitrogenada. O fluxo de 

óxido nitroso teve comportamento temporal irregular durante a fase de plântulas e crescente 

durante a fase de floração. A aplicação de nitrogênio, em dosagens superiores à recomendada, 

não aumentou a produção do meloeiro. Da mesma forma, o cálculo do fator de emissão 

mostrou que a emissão do óxido nitroso (N2O), nos diferentes tratamentos, não atingiu valores 

prejudiciais ao ambiente. 

 

Palavras-chave: fator de emissão, efeito estufa, nitrogênio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The melon is a vegetable of great importance for the Brazilian Northeast: the region largest 

national producer. However, to obtain high productivity requires the use of inputs that can be 

harmful to the environment; of these, nitrogen fertilizers. These fertilizers release nitrous 

oxide, a greenhouse gas responsible for global warming. Given the importance of climate 

change, this paper proposes to assess the emission of nitrous in oxide yellow melon 'Goldex' 

cultivation fertilized with nitrogen fertilizer, at 5 and 15 days after transplanting. The 

experiment was conducted in a completely randomized design (CRD) with five replications. 

The four treatments were defined as follows: 0 (control), 1.0; 1.5 to 2 times the amount of 

nitrogen is recommended for each stage of this culture mentioned above. The variables 

analyzed were leaf area, leaf number, shoot dry weight, dry weight of the fruit, dry mass of 

roots, nitrous oxide flow, total soil nitrogen, plants and N (NH4
+

 and NO3
-
) soil. The variables 

related to plant development were subjected to regression analysis and descriptive analyzes 

were used (mean ± standard error) for checking the nitrous oxide flow behavior. The 

treatments significantly affected leaf area, leaf number, dry weight of shoots, dry mass of 

roots, nitrogen from the shoot, nitrogen from the root of the plants and soil nitrogen. For these 

variables the quadratic regression model was the best fit to explain the variation of the same 

from the absence and presence of nitrogen fertilization. Nitrous oxide flow had irregular 

temporal behavior during the phase of seedlings and growing during the flowering phase. The 

balance of applied N revealed that only a small portion of the nutrient was recovered. The 

application of nitrogen in higher than recommended dosages, did not increase the production 

of melon. Similarly, the calculation of the emission factor showed that the emissions of 

nitrous oxide (N2O) in the treatments did not reach values harmful to the environment. 

 

Keywords: emission factor, greenhouse, nitrogen. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é destaque no cenário mundial de produção e exportação de melão em 

que o Nordeste brasileiro é o maior produtor nacional, sendo que o Rio Grande do Norte foi 

detentor de 45% da produção em 2013 seguido por Ceará e Bahia.  Segundo o Relatório de 

Comércio Exterior (Secex), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, em 2013 as exportações deste fruto totalizaram 191,4 mil toneladas e foi obtido um 

faturamento de US$ 147,5 milhões (SANTOS et al., 2013). 

Para a contínua obtenção de alta produtividade, os centros produtores necessitam 

fazer uso de tecnologia na produção, utilizando variedades mais produtivas e fertilizantes 

químicos mais solúveis.  

De janeiro a setembro de 2014 foram consumidos quase 24 milhões de toneladas 

de fertilizantes minerais no Brasil. Este valor representa um aumento de 7,3% do consumo em 

relação à 2013 (ANDA, 2014). Devido à grande exigência em nitrogênio pelas culturas e a 

deficiência desse nutriente pelos solos agrícolas brasileiros, os fertilizantes nitrogenados estão 

entre os mais utilizados no país. As fontes de nitrogênio mais utilizadas são a ureia e o sulfato 

de amônio (COSTA, 2011). 

Apesar do grande benefício desses fertilizantes para o meloeiro existe o 

inconveniente de que o N quando transferido de um ecossistema para outro pode tornar-se um 

poluente. Este processo se dá pela liberação de óxido nitroso (N2O) como um subproduto dos 

processos de nitrificação e desnitrificação através da atividade microbiana do solo 

(FIGUEIREDO, 2012).  

Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007), a principal 

fonte de aumento da concentração de N2O se deve a agricultura. O N2O tem um potencial de 

aquecimento global 310 vezes maior do que o dióxido de carbono (CO2), assim), mesmo que 

emitido em pequenas quantidades ele é potencialmente perigoso, favorecendo o efeito estufa e 

a destruição da camada de ozônio.  

Para a realização de inventários das emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

existe uma metodologia recomendada pelo IPCC (2006), essa varia de acordo com a natureza 

da atividade (agricultura, indústria, energia e resíduos) e do gás (CO2, N2O e CH4). Para o 

cálculo de GEE em áreas de cultivo são utilizados métodos que mesclam dados relativos aos 

insumos aplicados, características ambientais e fatores de emissão para cada gás em estudo. 

Informações ambientais para classes globais de bioma, clima, solo e fatores de 

emissão gerais para grupos de culturas cultivadas no mundo inteiro são fornecidas pelo IPCC 



13 
 

(2006). Além deste, existe o inventário brasileiro (BRASIL, 2010) com informações 

ambientais mais particularizadas para biomas e solos brasileiros. Estudos relativos ao cálculo 

das emissões de GEE trazem um certo nível de incerteza devido aos fatores de emissão, pois 

os que se encontram disponíveis pelo IPCC (2006) e governo brasileiro (BRASIL, 2010) 

levam em conta grandes biomas, tornando imprescindível a realização de pesquisas para 

fornecer fatores de emissão característicos de culturas específicas e microrregiões (SANTOS, 

et al. 2013). 

Dada a importância das mudanças climáticas, este trabalho propõe avaliar a 

emissão de óxido nitroso em cultivo de meloeiro amarelo ‘Goldex’ adubado com fertilizante 

nitrogenado, aos 5 e 15 dias após o transplantio. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A importância do nitrogênio para o melão 

 

Os melões amarelos são os mais produzidos no Nordeste do Brasil, estes tem 

origem espanhola, são inodoros, tem fruto globular alongado, casca amarelo-canário,  polpa 

espessa de cor creme esbranquiçada, possuem boa durabilidade pós colheita, são resistentes 

ao manuseio e ao transporte para longas distâncias (CRISÓSTOMO et al., 2002; 

FILGUEIRA, 2008). 

A obtenção da máxima produtividade do melão exige que algumas condições de 

cultivo sejam empregadas, dentre elas o fornecimento adequado de nutrientes. A nutrição 

mineral é importante na produção de assimilados e distribuição destes no interior da planta. 

Os assimilados estes exercem funções no metabolismo, contribuem no crescimento e 

produção da planta. O nitrogênio tem sido considerado o segundo macronutriente a 

proporcionar maiores respostas em produtividade pelas plantas sendo superado apenas pelo 

fósforo (CRISÓSTOMO et al., 2002). 

Sobrinho et al. (2008) menciona que o aproveitamento de N no cultivo a que se 

destina é em torno de 40 a 60%. E que em relação ao cultivo de melão o mesmo tem 

influência na porcentagem de suco, teor de açúcares, acidez total e espessura da casca. 

Segundo Crisótomo et al. (2002) este nutriente também age sobre o número de frutos e peso 

dos mesmos. 

A deficiência de N em meloeiro é caracterizada por folhas descoloridas, frutos 

pequenos, baixo teor de sólidos solúveis e maturação retardada (SOBRINHO et al., 2008). E o 

excesso é notório em plantas com folhagem verde escuro, ramos suculentos e plantas menos 

resistentes às pragas e doenças (CRISÓSTOMO et al., 2002). 

 

2.2 Aspectos fisiológicos das plantas em relação ao nitrogênio 

 

O nitrogênio é considerado um elemento essencial para as plantas visto que sua 

ausência impossibilita que o ciclo de vida das mesmas seja completado. Ele exerce diversos e 

importantes papéis bioquímicos nas plantas tais como constituintes de aminoácidos, amidas, 

proteínas, ácidos nucléicos, nucleotídeos, coenzimas, hexoaminas, etc. (TAIZ; ZEIGUER, 

2013). 
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O suprimento deste elemento se dá basicamente pelas raízes das plantas através de 

absorção por fluxo de massa. Para suprir adequadamente as necessidades da planta com 

relação a este nutriente é necessário que a planta gere através da transpiração um déficit 

hídrico interno que possibilitará a absorção de água do solo e levará os nutrientes dissolvidos 

nela. Este mecanismo possibilita com que as formas de nitrogênio disponíveis para a planta e 

presentes na solução do solo se movimentem juntamente com o fluxo de água em direção às 

raízes (ERNANI, 2003). 

As plantas são capazes de absorver o N quando este se encontra na forma de 

amônio (NH4
+) ou nitrato (NO3

-). O N na forma amoniacal é incorporado às proteínas sem 

nenhum gasto energético, entretanto, a forma nítrica necessita ser reduzida para ser 

incorporada ao metabolismo vegetal e isto gera um gasto energético de duas moléculas de 

NADH para cada molécula de NO3
-. Logo plantas debilitadas, com pouca reserva, tem 

problemas em assimilar o N absorvido. A redução da forma nítrica é intermediada por uma 

enzima conhecida como redutase do nitrato e é muito exigente em molibdênio. Plantas 

deficientes em molibdênio podem apresentar sintomas de deficiência de N mesmo que este se 

apresente em boa quantidade no solo (ERNANI, 2003). 

O N é o nutriente exigido em maiores quantidades pelas plantas e como 

consequência da sua deficiência ocorre uma rápida inibição do crescimento vegetal. A 

continuidade da deficiência acarreta clorose das folhas mais velhas próximas a base da planta. 

E em caso de deficiência severa ocorre o amarelecimento total das folhas e em seguida as 

mesmas caem da planta. Devido à grande mobilidade do N as folhas mais novas podem, a 

princípio, não apresentarem sintomas de deficiência do nutriente. 

Assim como a falta, o excesso de N pode acarretar danos às plantas, este pode ser 

notado pela queima das folhas de plantas novas, suscetibilidade da planta a algumas doenças 

fúngicas e bacterianas, crescimento vegetativo exagerado, tecidos mais frágeis e sujeitos a 

danos mecânicos, dificuldade de absorção de outros nutrientes e prolongamento do ciclo 

cultural (FILGUEIRA, 2008). 

 

2.3 O Efeito estufa e as mudanças climáticas 

 

O aquecimento da atmosfera e da superfície terrestre é decorrente da entrada de 

energia solar de comprimento de onda muito curto na atmosfera. Uma parte desta energia é 

absorvida ao atingir a superfície terrestre e o restante é refletido  por corpos refletores 

retornando para a atmosfera com um comprimento de onda maior (radiação infravermelha) 
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que interage parcialmente, através de absorção, com os gases de efeito estufa presentes na 

atmosfera e consequentemente ocorre aumento da temperatura do ar . Este fenômeno natural é 

conhecido como efeito estufa e é imprescindível para a existência e manutenção da vida na 

Terra (CERRI; CERRI, 2007). 

Em meados do século XVIII por circunstância da Revolução Industrial ocorreu a 

intensificação de atividades antrópicas, como a queima de combustível fóssil e biomassa, que 

promoveram aumento considerável da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera 

(MACHADO, 2005). E com o passar do tempo este fato tem tomado proporções cada vez 

mais preocupantes, visto que mudanças climáticas indesejadas em função do aumento 

excessivo da temperatura do ar podem gerar grandes transtornos, tais como distribuição 

irregular das chuvas, aumento ou diminuição nas temperaturas da atmosfera, elevação do 

nível do mar, entre outras (CERRI; CERRI, 2007). 

Os sistemas agrícolas atuais tem participação relevante para o aquecimento global, 

principalmente em relação ao manejo do solo, o que tem sido motivo para constantes 

avaliações pela comunidade científica. Com o agravamento da situação a busca por práticas 

que amenizem o aquecimento global tem sido procuradas. As principais são a redução da 

queima de combustíveis fósseis, diminuição dos desmatamentos e queimadas e manejo 

adequado do solo. Logo, para a obtenção de uma produção agrícola sustentável a adoção de 

sistemas de manejo adequados são essenciais (CARVALHO et al., 2008).  

 

2.4 Óxido Nitroso 

 

Na natureza existem muitos compostos contendo nitrogênio isso é explicado pela 

sua grande capacidade de fazer ligações químicas e por sua abundância na atmosfera terrestre 

(cerca de 78% da sua composição). O óxido nitroso por ser um componente minoritário é 

considerado um gás traço. Entretanto, é um gás de efeito estufa e é a principal fonte de 

nitrogênio reativo na estratosfera com um dos maiores potenciais de aquecimento global 

ultrapassando os do dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4). Sua longa permanência na 

atmosfera é situada entre 130-150 anos (MARTINS et al., 2003). 

O aumento da sua concentração na atmosfera é preocupante visto que no período 

pré-industrial sua concentração era em torno de 270 ppb e sofreu um aumento para 319 ppb. 

A elevação deste gás é contínua e quase linear com um acréscimo de 0,26% ao ano 

(SNYDER, 2008; IPCC, 2007). 
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No Brasil apenas três regiões contribuem com cerca de 70% das emissões de N2O 

sendo elas Centro-Oeste, Sudeste e Sul (EMBRAPA, 2006). As atividades agrícolas são as 

principais responsáveis pelas emissões de N2O com destaque para o uso de fertilizantes 

nitrogenados, mineralização da matéria orgânica adicionada, adição de dejetos animais nos 

solos, lixiviação de solos e queima de resíduos agrícolas (LIMA, 2002). 

O óxido nitroso se difunde na estratosfera e logo em seguida sofre fotólise pela 

ação dos raios ultravioletas sendo decomposto em N2 e O2. E em menor escala ocorrem 

reações entre o N2O e o oxigênio atômico (O) produzindo NO que reage com O3 (ozônio) 

formando NO2
-
 e O2. Em seguida o NO2

-
 recém formado reage com o O e forma NO e O2. 

Desta forma o óxido nitroso além de contribuir para o aquecimento global promove a 

destruição da camada de ozônio devido a essas repetidas reações (MARTINS, et al. 2003; 

CARDOSO, et al. 2001). 

 

2.5 Principais processos de produção de N2O em solos agrícolas 

 

A emissão de óxido nitroso para a atmosfera ocorre predominantemente pelo solo 

e água. Sendo que os solos tropicais, possivelmente, são as fontes naturais mais importantes 

de N2O. Em relação a atividade antrópica o uso de fertilizantes nitrogenados, a matéria 

orgânica e a adição ou deposição de dejetos animais nos solos configuram como as principais 

formas de contribuição para a emissão deste gás (LIMA, 2002; MARTINS et al., 2003).  

A produção de N2O do solo é advinda dos processos microbiológicos de 

nitrificação e desnitrificação que podem ou não ocorrer simultaneamente (MARTINS et al., 

2003). O processo de nitrificação acontece em condições aeróbias e ocorre em duas etapas, a 

primeira é caracterizada pela oxidação do amônio (NH4
+) a nitrito (NO2

-) por bactérias 

quimiautotróficas nitrificadoras do gênero Nitrosomonas (1). E durante a segunda etapa 

ocorre a conversão de nitrito (NO2
-) a nitrato (NO3

-) por bactérias do gênero Nitrobacter (2). 

Sendo que a produção de N2O através da nitrificação ocorre devido à redução de compostos 

intermediários entre o NH4
+ e o NO2

- como a hidroxilamina (NH2OH) e o próprio NO2
- 

(PAUL & CLARK, 1996). 

 
(1) 

(2) 
 

2 NH4
+ + 3O2 → 2 NO2

- + 4 H+ + 2 H2O 

2 NO2
- + O2 → 2 NO3

-  
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A outra forma de produção de N2O pelo solo se dá pelo processo de 

desnitrificação. Esse é realizado por bactérias anaeróbias ou anaeróbias facultativas que 

utilizam o NO3
- em substituição ao O2 como receptor de elétrons durante a respiração 

(Marenco; Lopes, 2009). A desnitrificação ocorre pela redução de NO3
- a formas gasosas de 

nitrogênio tais como NO, N2O e N2 (3) (MARTINS et al., 2003). 

 
(3) 

 
A atividade dos microrganismos do solo é afetada pelas condições em que os 

mesmos se encontram e pelo manejo agrícola adotado, pois estes influenciam as condições 

físicas (difusão de O2, temperatura do solo, conteúdo de água), químicas (concentração de 

nitrato e amônio) e biológicas do solo (atividade microbiana) (COSTA, et al. 2008). Sendo 

que alta umidade, temperatura maior que 25° C e pH do solo próximo ao neutro propiciam a 

produção de N2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO3
- → NO2

-  → NO → N2O → N2 
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3 METODOLOGIA 

 

O experimento foi realizado de outubro a novembro de 2014 e teve duração de 39 

dias após o transplantio. Este foi executado em casa de vegetação na Embrapa Agroindústria 

Tropical, situada em Fortaleza – CE. As coordenadas geográficas do local são 03° 45’ 00” de 

latitude sul e 35° 33’ 00” de longitude oeste Grm e altitude de 19,53 m acima do nível do mar 

(FILHO, et al. 2006). Fortaleza apresenta tipo climático Aw’ segundo a classificação de 

Köppen, o que a caracteriza como uma região de clima tropical chuvoso. 

Na condução do experimento foram utilizadas mudas de meloeiro do híbrido 

Goldex, pertencente ao grupo Valenciano (melão amarelo), e o cultivo foi realizado em vasos 

de cinco litros preenchidos com solo de textura franco arenosa advindo da estação 

experimental da Embrapa Agroindústria Tropical situada em Paraipaba – CE. As 

características químicas e físicas do mesmo encontram-se na tabela 1. 

 
Tabela 1. Análise de solo anterior a instalação do experimento, Fortaleza – CE, 2014. 

Complexo Sortivo 

pH em 
água 

Ca Mg Na K H+Al Al  C N MO P 

(cmolc kg-1)  (g kg-1) 

5,1 0,50 0,40 0,13 0,14 1,32 0,25  1,74 0,16 3,00 0,003 

Composição granulométrica (g kg-1) 

Areia grossa Areia fina Silte Argila Argila Natural 

637 252 5 106 28 

 

 Em cada vaso foi cultivada uma planta. A irrigação foi realizada diariamente de 

forma manual durante a execução do experimento. A adubação, com exceção da fonte de 

nitrogênio, foi realizada seguindo o sugerido por Bezerra (2011) para o meloeiro (tabela 2) 

com base na CE do solo, esta foi aplicada diariamente, com exceção dos finais de semana, 

através de solução nutritiva acrescida ao solo no momento em que foi procedida a irrigação. 
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Tabela 2. Quantidade de fertilizante aplicado por vaso em diferentes fases fenológicas da 
planta, Fortaleza – CE, 2014. 

  Fertilizante mL . vaso-1 . dia-1  
 Macronutrientes    Micronutrientes  

Fases 
fenológicas 
da planta M

A
P 

pu
ri

fi
ca

do
 

M
gS

O
4 

K
C

l  

Z
nS

O
4 

C
uS

O
4 

M
nS

O
4 

H
3B

O
3 

N
a 2

M
oO

4 

F
eS

O
4 

E
D

T
A

-
N

a 2
 

N
aO

H
 

Plântulas 1,98 1,98 1,98  0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Floração 3,00 3,00 3,00  0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com cinco repetições. Os 

quatro tratamentos foram assim definidos: 0 (controle), 1,0; 1,5 e 2 vezes a quantidade de 

nitrogênio recomendada por Crisóstomo et al. (2002) (tabela 3). A aplicação da ureia foi 

realizada em sulco próximo a planta e foi parcelada em duas vezes, sendo uma aplicada na 

ocasião do trasnplantio das mudas para os vasos (fase de plântulas) e a outra na floração. 

Após as adubações nitrogenadas foram realizadas irrigações. 

 
Tabela 3. Quantidade de fertilizante nitrogenado aplicado por vaso em diferentes períodos, 
Fortaleza, CE, 2014. 

Tratamentos (ureia g . vaso-1) Fases fenológicas da planta Total 
 Plântulas Floração  
Controle 0,00 0,00 0,00 
Trat 1 (1,0 x N) 1,78  3,55  5,33 
Trat 2 (1,5 x N) 2,68  5,33  8,01 
Trat 3 (2,0 x N) 3,55  7,10  10,65 
 

Para a quantificação da emissão de óxido nitroso foram utilizadas câmaras 

estáticas fechadas, uma em cada vaso. Estas foram confeccionadas em cloreto de polivinila 

(PVC) com 0,15 m de diâmetro e 0,20 m de altura, inseridas no solo até 0,05 m de 

profundidade cinco dias antes da primeira coleta e mantidas no local durante todo o período 

de coleta de gases, diminuindo assim efeitos de perturbação da estrutura do solo e nas raízes 

do meloeiro.  

Em ocasião do recolhimento de amostras de gases, a tampa de cada câmara, 

constituída por um cilindro de PVC contendo dois septos de borracha e um suspiro para 

manter o equilíbrio da pressão foi acoplada à sua extremidade superior.  

Para o monitoramento da temperatura no interior das câmaras durante as 

amostragens foi inserido um termômetro digital em um dos septos. Através do outro septo as 

amostras de gás foram retiradas com auxílio de seringas de polipropileno de 20 mL e em 
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seguida estas foram injetadas em frascos de 22 mL que previamente foram submetidos a 

realização de vácuo.  

As coletas de gás duraram cinco dias a partir da aplicação de ureia (nitrogênio) no 

solo e foram realizadas sempre no intervalo de 7:00 às 10:00 h para amenizar o efeito de altas 

temperaturas sobre a emissão de gases. Para cada câmara, foram coletadas amostras em 

duplicata nos instantes zero e quarenta e cinco minutos, perfazendo quatro amostras por 

câmara. 

A análise das amostras de gás foram realizadas no Laboratório de Pós Colheita da 

Embrapa Agroindústria Tropical (Fortaleza – CE). Para a determinação da concentração de 

N2O, foi utilizado cromatógrafo gasoso da marca Bruker (450 GC), equipado com detector 

por ionização de chama (FID) a 200° C, com coluna empacotada Porapak – Q a 50° C, gás de 

arraste hélio a um fluxo de 50 mL.min-1 e injeção de volume de amostra de 1 mL a 120° C. 

Um gás padrão de N2O na concentração de 1090 ppbv de N2O em N2 foi injetado e a partir do 

qual, por regra de três, os teores de  N2O nas amostras foram calculados. 

Os fluxos de N2O (FN2O) foram calculados pela equação (4) descrita por Barton 

et al., (2008). 

 

(4) 

 

FN2O: é o fluxo de N2O (µg N-N2O m-2.h-1); 

δC/δt: é a mudança de concentração de N2O na câmara no intervalo de incubação;  

V: é o volume da câmara ; 

A: é a área de solo coberta pela câmara;  

M: é o peso molecular de N2O; 

Vm: é o volume molar nas Condições Normais de Temperatura e Pressão, corrigido para a 

temperatura e pressão no interior da câmara no momento de amostragem.  

 

Para a determinação do fator de emissão do N2O proveniente do fertilizante 

sintético foi utilizado o sistema proposto por Madari et al. (2007), de acordo com a equação 

(5):  

 

(5) 

 

FE: é o fator de emissão do N2O (%);  

FN2O = δC/δt . (V/A) . M/Vm, µg N-N2O m-2.h-1      

FE % = (NE / NA)*100 
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NE: é a quantidade de N-N2O emitida total (µg N2O/m-2); 

NA: é a quantidade de N aplicada via fertilização com uréia (µg N/m-2).  

 

As análises relacionadas ao desenvolvimento vegetal dos meloeiros foram 

realizadas aos 39 dias após o transplantio (DAT) quando as plantas encontravam-se no início 

da frutificação. Neste momento também foram coletadas amostras de solo para posteriores 

análises de N total e N (NH4+; NO3-) presentes no solo.  Para as análises relativas ao 

desenvolvimento vegetal as plantas foram removidas dos vasos e foram separadas em parte 

aérea (caule e folhas), frutos e parte radicular. Logo após isto as avaliações foram procedidas 

no Laboratório de Pós Colheita da Embrapa Agroindústria Tropical (Fortaleza – CE). A 

variável número de folhas foi determinada através de contagem. A avaliação da área foliar foi 

efetuada através do equipamento LI 3100C Area Meter. Para a determinação da massa seca da 

parte aérea, frutos e parte radicular foi realizada a secagem de cada fração da planta em estufa 

com circulação forçada de ar a uma temperatura de 60°C por 72 horas e em seguida este foi 

pesado em balança digital.  

Análises químicas foram realizadas no laboratório de Solos e Água, da 

Universidade Federal do Ceará (Fortaleza – CE), para a determinação do nitrogênio presente 

no material vegetal e solo aos 39 DAT. Para a determinação do N total foi utilizado o método 

de Kjeldahl através de digestão sulfúrica. O mesmo procedimento foi seguido para as análises 

de N total na planta. Também foram realizadas análises de N  para quantificar NH4
+ e NO3

-  do 

solo, para tal foram realizadas extrações com solução de KCl. Para as análises de N foram utilizadas 5 

amostras de cada tipo de material por tratamento, totalizando em 20 amostras. 

Os dados obtidos para as variáveis área foliar, número de folhas, massa seca da 

parte aérea, dos frutos e da raiz, nitrogênio total do solo, da parte aérea, dos frutos e da raiz e 

NH4
+ e NO3

- do solo, foram submetidas a análise de regressão e a escolha dos modelos que 

melhor se ajustaram teve como base a significância dos coeficientes de regressão. Análises 

descritivas (média ± erro padrão) foram utilizadas para demonstrar o fluxo diário de óxido 

nitroso. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na tabela 4 encontra-se o resumo da análise de variância para o efeito de ausência 

e crescentes doses de nitrogênio na forma de ureia sobre a área foliar, número de folhas, 

massa seca da parte aérea, massa seca dos frutos, massa seca das raízes. 

Na espécie em estudo foi averiguado que, crescentes doses de ureia afetaram 

significativamente (p < 0,05) a área foliar, o número de folhas, a massa seca da parte aérea e a 

massa seca das raízes. Apenas a massa seca dos frutos não foi afetada significativamente 

pelos tratamentos em estudo. Provavelmente, isto ocorreu devido aos frutos ainda estarem em 

desenvolvimento inicial e por não ter sido realizada a terceira parcela da adubação, que tem o 

intuito de auxiliar as necessidades fisiológicas das plantas com relação a fase fenológica de 

frutificação. 

 

Tabela 4. Resumo da análise de variância das variáveis massa seca da parte aérea (MSA), 
massa seca dos frutos (MSF), massa seca da parte radicular, número de folhas (NFO), área 
foliar total (AFT), considerando diferentes dosagens de nitrogênio, Fortaleza – CE, 2014. 

FV GL QM 

  AFT 
(cm²) 

NFO MSA 
(g . pl-1) 

MSR 
(g . pl-1) 

MSF 
(g . pl-1) 

Tratamentos (T) 3 1440219,235* 482,933* 104,311* 0,445* 8,028 ns 
Resíduo 16 53263,687 64,025 5,124 0,092 11,352 

CV (%)  17,35 20,62 19,35 23,27 93,22 
ns não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 

 

A análise de ausência e presença de adubação nitrogenada sobre os rendimentos 

da área foliar, número de folhas, massa seca da parte aérea e massa seca da parte radicular 

foram realizados através de regressão polinomial e para todas as variáveis verificou-se que o 

modelo de regressão quadrático foi o que melhor se ajustou para explicar a variação das 

mesmas durante o desenvolvimento de meloeiro em casa de vegetação (gráfico 1). 

Os valores de área foliar total foram crescentes quando o controle foi comparado 

aos tratamentos com adubação nitrogenada. Sendo que os tratamentos com diferentes 

dosagens de ureia apresentaram uma tendência linear entre os mesmos. A máxima produção 

de área foliar, 1671,87 cm2, foi estimada com a dose de 8,23 g . vaso-1 de ureia (gráfico 1a).  

Filho et al. (2014) trabalharam com melão cantaloupe no município de Pentecoste 

– CE e diferentes parcelamentos para uma quantidade de 90 kg ha-1 de N utilizando ureia. Aos 

66 dias após a emergência, verificaram que o parcelamento da quantidade total de fertilizante 
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resultou em menores concentrações de fornecimento do nutriente por fase fenológica das 

plantas e assim como no presente trabalho foi obtido maior área foliar, indicando melhor 

desenvolvimento da parte aérea devido ao melhor aproveitamento do nutriente pela planta e a 

menor perda do mesmo por lixiviação.  

Gratieri (2012) ao trabalhar com meloeiro pele de sapo cultivado em fibra de coco 

e fertirrigado com crescentes doses de nitrogênio (8 a 20 mmol L-1) em Minas Gerais, 

encontrou valores de área foliar maiores ao utilizar a maior concentração do nutriente. O autor 

obteve um incremento da área foliar de 32,4% em relação ao tratamento com ausência de 

ureia. 

Os resultados obtidos no presente estudo pode ter ocorrido devido, 

principalmente, a dois fatores: capacidade de absorção de nutrientes pela planta e 

permanência do nutriente no solo. 

Primeiro, para que ocorra a absorção de N pela planta este deve estar na forma de 

NH4
+ e NO3

-. Como a fonte do N aplicado foi a ureia (CO (NH2) 2), para que o mesmo seja 

absorvido é necessário que o adubo seja transformada pelos microrganismos do solo. Por 

tratar-se de solo franco arenoso, geralmente, com baixo nível de microrganismos, essa 

transformação pode ter sido deficitária. 

Segundo, além da pouca transformação, o N na forma de nitrato (NO3
-) não é 

adsorvido pela matriz do solo, resta apenas a forma adsorvida de NH4
+. Assim, a permanência 

do N no solo é limitada. Sendo necessária seu parcelamento, como foi verificado pelos 

autores acima.  

Diante do exposto, verifica-se que o nitrogênio é um elemento essencial para o 

crescimento da área foliar do meloeiro e deve ser utilizada na dosagem recomendada (120 kg . 

ha-1), pois, como pode-se observar neste trabalho, dosagens acima do que é recomendado não 

afetaram a área foliar do meloeiro cultivado em solo arenoso. Entretanto, conforme observado 

por Gratieri (2012) esta condição pode ser diferente de acordo com as condições 

experimentais. 

Quanto a variável número de folhas do meloeiro, verifica-se que a mesma foi 

influenciada significativamente pelas doses de nitrogênio quando estas foram comparadas ao 

controle, porém, entre si não foi observado um aumento crescente. O ponto de máxima 

produção desta variável se dá com a dosagem de 8,16 g . vaso-1 de ureia com um número de 

45 folhas . planta-1 (gráfico 1b).  

Fernandes et al. (2010) avaliaram, aos 62 dias após o transplantio, o crescimento 

de meloeiros pertencentes ao grupo cantaloupensis cultivados em vasos preenchidos com solo 
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argiloso em Pombal – PB e diferentes concentrações de nitrogênio (5,5 a 8,5 g de N . planta-1) 

na forma de nitrato de cálcio e verificaram que a concentração que proporcionou o maior 

número de folhas para o meloeiro foi a intermediária, 6,90 g de N . pl-1. 

Gratieri (2012) encontrou resultados diferentes aos 40 dias após o transplantio, em 

que o maior número de folhas encontrado foi observado no tratamento com a maior 

concentração de nitrogênio, 20 mmol L-1. 

Já a massa seca da parte aérea aumentou consideravelmente do tratamento 

controle para os tratamentos com diferentes concentrações de N. No entanto, entre os 

tratamentos com N não ocorreu um comportamento crescente. Para esta variável a máxima 

produção, 14,62 g . planta-1, pode ser alcançada com a dose de 8,33 g de ureia (gráfico 1c). 

Temóteo et al. (2010) ao trabalharem com dosagens crescentes de nitrogênio no 

cultivo de melão pele de sapo, em condições de campo em Mossoró – RN, verificaram que 

não ocorreu aumento da fitomassa seca total ao aplicar dosagens maiores do que a menor 

concentração aplicada (90 kg . ha-1). 

Em contrapartida Silva (2012) observou aumento da matéria seca da parte aérea 

do melão tipo cantaloupe, cultivado em vaso e em casa de vegetação em Rondonópolis – MT, 

em consequência de doses crescentes de nitrogênio que variaram de 0 a 160 mg . dm-3. 

No presente estudo a falta de nitrogênio no tratamento controle proporcionou 

menor acúmulo de fitomassa seca da parte aérea, isto ocorreu em razão da provável baixa 

atividade fotossintética, visto que o nitrogênio é constituinte da molécula de clorofila que é 

um pigmento fotossintético, isto pode ter ocasionado uma baixa produção de fotoassimilados 

que prejudicou o desenvolvimento da parte aérea destas plantas. 

O peso da massa seca da parte radicular apresentou aumento crescente de acordo 

com o acréscimo de N. A dosagem de 12,52 g . planta-1 de ureia proporcionou a máxima 

produção desta variável, 1,55 g . planta-1 (gráfico 1d). 

Esse incremento da massa seca radicular em relação as dosagens de adubação 

nitrogenada foi, provavelmente, consequência da relação direta com o aumento da matéria 

seca da parte aérea, visto que o maior desenvolvimento da parte aérea, tanto em número de 

folhas quanto em área foliar propiciou incremento na produção de fotoassimilados. Estes por 

sua vez foram deslocados, em parte, para o sistema radicular proporcionando um melhor 

desenvolvimento deste que por sua vez proporcionou maior absorção de água e nutrientes 

para a parte aérea. 
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Gráfico 1. Área foliar (a), número de folhas (b), peso da massa seca da parte aérea (c) e peso 
da massa seca da parte radicular (d) de melão (Cucumis melo) em relação a crescentes doses 
de ureia, Fortaleza – CE, 2014. 

 

 

 

 

 

 

Ocorreu aumento do fluxo médio de N2O quando o tratamento controle foi 

comparado aos tratamentos com nitrogênio. Entretanto, o aumento do fluxo médio de N2O 

entre os tratamentos com N foram baixos (gráfico 2). 

Na fase de plântulas, em que o solo encontrava-se totalmente seco e carente em 

nitrogênio, o fluxo de N2O apresentou uma variação temporal irregular (gráfico 2a). Ao 

propiciar condições adequadas aos microrganismos do solo, por ocasião da primeira adubação 

e adição de água ao solo via irrigação, estes aumentaram excessivamente as suas atividades e 

o pico de emissão de N2O ocorreu no segundo dia após a adubação. Posteriormente foi 

a)  b)  

c)  d)  
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atingido um equilíbrio do fluxo de N2O. Assim como, ocorreu com a cultura do feijão em área 

de cerrado e ao receber fertilização nitrogenada em cobertura após a semeadura (COSTA, 

2011). Isto ocorreu em consequência do conteúdo de N mineral ser um possível indicador dos 

processos de nitrificação e desnitrificação (LUDWING et al., 2001). 

Foi observado uma variação temporal crescente do fluxo de N2O para os 

tratamentos que receberam nitrogênio durante a floração do melão (gráfico 2b). Os maiores 

fluxos de N2O, em detrimento a fase de plântulas, deve-se à maior dosagem de N aplicada e 

também pode ser atribuída a menores perdas do nutriente por lixiviação visto que neste 

estádio o sistema radicular da planta já encontrava-se desenvolvido. 

A temperatura também pode ter influenciado o maior fluxo de N2O, visto que Liu 

et al. (2010) observaram aumento da produção de N2O à medida que a temperatura 

aumentava. Eles  observaram o pico máximo de emissão na faixa de temperatura entre 17°C e 

30°C. Neste estudo a temperatura próxima ao solo teve uma média de 33°C durante o período 

de coleta dos gases. O efeito desta acrescida ao suprimento de N mineral influenciaram o 

aumento gradativo do fluxo de N2O com relação a crescentes doses de nitrogênio. Pois, o 

aumento da temperatura promove aumento da atividade enzimática e consequentemente 

liberação de N2O pelos processos microbiológicos de nitrificação e desnitrificação. 

(LUDWING et al., 2001) 

 
Gráfico 2. Variações temporais do fluxo de óxido nitroso em cultivo de melão (Cucumis 

melo) em relação a crescentes doses de ureia durante as fases de (a) plântulas e (b) floração, 
Fortaleza – CE, 2014. 
 

 

 

a)  b)  
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O fator de emissão de N2O não pode ultrapassar o valor de 1% (IPCC, 2007). 

Assim, o cultivo do melão nas condições edafoclimáticas do presente estudo estão dentro do 

permitido. Pois, o maior fator de emissão (0,51%) foi verificado no tratamento com a menor 

quantidade de ureia (tabela 6). Isto ocorreu, provavelmente, devido a baixa população dos 

microrganismos do solo sobre a forma do N aplicado, o que ocasionou reduzida produção de 

N2O. 

 
Tabela 5. Emissões totais e fatores de emissão para o N2O durante o cultivo de melão 
(Cucumis melo) em relação a crescentes doses de uréia, Fortaleza – CE, 2014. 

Tratamentos Emissão total 
(µg N - N2O. m-2) 

Nitrogênio aplicado 
(µg N.m-2) 

Fator de emissão 
(%) 

Sem uréia 1760 - - 

1,0 x Uréia 18545 3000000 0,51 

1,5 x Uréia 18665 4500000 0,34 

2,0 x Uréia 19987 6000000 0,28 

 

Na tabela 5 encontra-se o resumo da análise de variância para o efeito de ausência 

e de crescentes doses de nitrogênio na forma de ureia sobre o nitrogênio total do solo e da parte 

aérea, frutos e raízes de meloeiro e NH4
+ e NO3

- do solo. 

Foi observado que crescentes doses de ureia proporcionaram efeitos significativos 

(p < 0,05) para o N da parte aérea,  N da parte radicular e N total do solo. 

 

Tabela 6. Resumo da análise de variância das variáveis nitrogênio da parte aérea da planta (N 
- PA), nitrogênio do fruto (NF), nitrogênio da parte radicular (NPR), nitrogênio total do solo 
(N - total) e teor de amônio e nitrato do solo (NH4

+ e NO3
-), Fortaleza – CE, 2014. 

FV GL QM 

  N - PA 
(g . planta-1) 

N - F  
(g . planta-1) 

N - PR 
(g . planta-1) 

N - total  
(g . vaso-1) 

NH4
+; NO3

- 
(g . vaso-1) 

 

Tratamentos (T) 3 0,089443* 0,007681 ns 0,000622* 0,186158* 0,001835 ns 
Resíduo 16 0,006950 0,008521 0,000114 0,015366 0,000710 

CV (%)  29,38 101,18 33,92 22,00 29,53 
ns não significativo; * significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 
 

A análise de ausência e presença de adubação nitrogenada sobre os teores de 

nitrogênio na parte aérea, radicular e no solo foram realizados através de regressão polinomial 
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e para todas as variáveis verificou-se que o modelo de regressão quadrático foi o que melhor 

se ajustou para explicar a variação das mesmas aos 34 DAT (gráfico 3). 

A ureia tem como vantagens o elevado teor de N (45%), alta solubilidade, sendo 

prontamente disponível para as plantas, entretanto, é mais susceptível às perdas de N por 

imobilização, volatilização e lixiviação (OKUMURA e MARIANO, 2012).  

Com respeito a parte aérea e o sistema radicular, as doses de ureia tiveram 

influencia sobre N vegetal, isto, porque o nitrogênio é o elemento formador da estrutura da 

planta, sendo constituinte da estrutura de aminoácidos, proteínas, vitaminas, clorofila, 

enzimas e coenzimas. Também é ativador enzimático, atua nos processos de absorção iônica, 

fotossíntese, respiração, sínteses, crescimento vegetativo e herança (EMBRAPA, 2010).  

Assim, este nutriente pode ser encontrado em maior concentração nestas duas 

partes da planta. Portanto, em solos franco arenosos, a aplicação de doses crescentes de ureia, 

geralmente, vai refletir em maiores concentração de N na parte aérea e no sistema radicular 

das plantas. 

   
Gráfico 3. Nitrogênio da parte aérea da planta (a), nitrogênio da parte radicular (b) e 
nitrogênio total do solo (c) em relação a crescentes doses de ureia, Fortaleza – CE, 2014. 
 

 
 

 

 

 

 

a)  b)  

c)  
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Quanto ao N total do solo, este somente foi significativo quando comparado 

aplicação e não aplicação de ureia, pois doses crescentes não influenciaram no N total do solo. 

Isto pode estar relacionado ao tipo de solo utilizado no cultivo. Solos franco arenosos são 

deficitários na adsorção de N, isto porque a fração mineral é composta principalmente de areia, 

apresenta pouca matéria orgânica e a parte hídrica é constantemente renovada (poucos vasos 

capilares).  

A imobilização, provavelmente, teve baixa ocorrência, visto que a partir da análise 

de solo a quantidade de C presente no mesmo era baixa e não houve adição de matéria 

orgânica, necessária para propiciar uma alta relação C:N (20:1 a 25:1) e causar imobilização do 

N por microrganismos do solo (OKUMURA e MARIANO, 2012; SOUZA e MELO, 2000). 

Quanto a volatilização de amônia também acredita-se que houve baixa ocorrência 

da mesma, visto que após a aplicação da ureia foi realizado umedecimento do solo, 

procedimento que favorece o transporte de NH4
+ e OH- para o interior do solo para que 

posteriormente esse seja transformado em NO2
- e em seguida NO3-. E também para que ocorra 

a adsorção de OH- pelo solo durante a hidrólise da ureia interrompendo a formação e liberação 

de NH3. Este processo é mais efetivo em solos com pH baixo como era o caso do solo utilizado 

no presente estudo. 

Já no que concerne a lixiviação esta é dependente do tipo de solo sendo os argilosos 

e solos com matéria orgânica menos susceptíveis a este tipo de perda. Esta condição era oposta 

a encontrada neste estudo o que pode ter favorecido este processo. Logo, as características 

físicas do solo utilizado (88,9% areia grossa e areia fina; 0,05% silte; 13,4% argila) afetaram a 

atividade microbiana do solo, referente aos processos de nitrificação e desnitrificação, visto que 

ocorreu pouca retenção de N no solo e, por consequência, baixa emissão de N2O. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A aplicação de dosagens de nitrogênio maiores que a recomendada não 

influenciaram em emissões de óxido nitroso prejudiciais ao ambiente. 
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