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Introdução 
Portugal comprometeu-se internacionalmente com o objetivo de reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa (GEE), 
estabelecendo estratégias para atingirem a neutralidade carbónica em 2050. A agricultura foi responsável por 10% das emissões de GEE no 
país, em 2015. A fermentação entérica, os solos agrícolas e a gestão de chorumes constituem as 3 principais fontes de emissões. Na produção 
animal, as emissões de amoníaco (NH3) e GEE, como o metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e óxido nitroso (N2O), ocorrem desde a 
produção do alimento até à aplicação do chorume ao solo. O aumento acelerado da produção animal face ao crescimento populacional 
levou à produção de quantidades cada vez maiores de chorume, como tal, o seu armazenamento e manuseamento constituem sérios 
problemas ambientais. Com o objetivo de avaliar as emissões gasosas durante o armazenamento de efluentes resultantes da produção de 
vacas leiteiras e frangos de engorda utilizando diferentes tratamentos para a mitigação ambiental e valorização agronómica dos mesmos, 
foram realizados 2 estudos.  

#Ilustração 3 _ Impacto das 
categorias nos 3 cenários de chorume 
tratado em comparação ao cenário 
sem tratamento.  

# Estudo 1 
Na fração líquida (LF) resultante da separação mecânica de 
chorume de vacas leiteiras foram aplicados sete tratamentos e 
um Controlo, em quadruplicado, e armazenados a 20ºC, durante 
90 dias (Tabela 1). Para avaliar as emissões de GEE e NH3, as 
amostragens foram realizadas em diferentes intervalos de tempo 
e analisadas por cromatografia gasosa e espectrofotometria de 
fluxo segmentado automatizado, respetivamente.  

# Estudo 2 
Camas resultantes de 2 ciclos de frangos de engorda em que 
foram aplicados 7 tratamentos e um Controlo (Tabela 2), foram 
distribuídos por compostores termicamente isolados e com 
arejamento forçado. Durante a compostagem, monitorizou-se a 
temperatura, humidade e emissões de NH3 e GEE.  
A análise das emissões gasosas foi realizada como descrita no 
Estudo 1 e em ambos os estudos os dados foram analisados 
estatisticamente para as taxas de fluxo e emissões acumuladas, 
usando o Software STATISTIX 10. 

#Ilustração 4 _ Emissões acumuladas de CO2 (A), N2O (B), CH4 (C) e 
NH3 (D), durante o processo de compostagem.   

Principais resultados e conclusões: 

Os aditivos aplicados não revelaram efeitos negativos sobre a 
decomposição da matéria orgânica. 
O tratamento mais eficiente na mitigação das emissões de CO2, 
NH3 e N2O foi Clinoptilolite aplicada à cama (Ilustração 4).  

Tabela 2. Descrição dos tratamentos aplicados no estudo 2.  

Tratamentos Aplicação 

DeOd - De-Odorase® Dieta 

CliAli - Clinoptilolite Alimentação  Dieta 

CliCama - Clinoptilolite Cama  Cama 

SulAl - Sulfato de alumínio  Cama 

SulMg - Sulfato de magnésio  Cama 

ClAl - Cloreto de alumínio + Carbonato de 

cálcio  
Cama 

OS - Óleo de soja  Cama 

Controlo (sem aplicação de aditivos) -  

N2O NH3 

CH4 CO2 

A B 

C D 

A acidificação bovino foi o tratamento mais eficiente para a 
redução das emissões de NH3, CH4 e N2O durante o período de 
armazenamento de chorume bovino (Ilustração 2). 
A categoria GWP demonstrou o grande impacto ambiental do 
armazenamento. E a acidificação foi o cenário que revelou menor 
impacto ambiental relativamente aos restantes tratamentos 
(Ilustração 3) . 

Para avaliar o impacto ambiental de 3 cenários de mitigação 
comparativamente às práticas comuns de gestão do chorume de 
vacas leiteiras (Controlo), recorreu-se à análise do ciclo de vida 
(ACV). Foram selecionadas 3 categorias de impacte ambiental, 
potencial de acidificação (AP), eutrofização (EP) e de aquecimento 
global (GWP), de acordo com a metodologia CML 2001 e a norma 
ISO 14040/44, utilizando o Software GaBi.  

#Ilustração 2 _ Percentagem de redução de 
emissões (valores negativos) dos 
tratamentos em comparação ao controlo. 

Compostores 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos aplicados à fração líquida no estudo 1.  

Tratamentos 

LFA - LF com Ácido sulfúrico 

LFBi -  LF com Biochar 

LFBm - LF com Microrganismos benéficos 

LFABi - LF com Ácido sulfúrico e Biochar 

LFABm - LF com Ácido sulfúrico e Microrganismos benéficos 

LFBiBm - LF com Biochar e Microrganismos benéficos 

LFABiBm - LF com Ácido sulfúrico, Biochar e Microrganismos benéficos 

LF - Controlo (não tratado) 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXnuafzZHhAhW9D2MBHes4DnEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fnac.pt/Vaca-Figuras-e-Estatuetas-Animais/a697435&psig=AOvVaw3EjdeFmwJms5WErdQTfIDX&ust=1553201547045233
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6mu7GzZHhAhVi1uAKHSCvCV0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.interaves.pt/home/index?lang=en&psig=AOvVaw2psWTkccnDV5CAK2EOgTu2&ust=1553201713213557

