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RESUMO 
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, que visam o combate às alterações 
climáticas. A agricultura foi responsável por 10% das emissões de GEE no país, 
em 2015. Para estes resultados, 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 o processamento 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. 

No estudo #1, na fração líquida resultante da separação mecânica de chorume de 
vacas leiteiras foram aplicados sete tratamentos, em quadruplicado. Estes foram 
obtidos por adição individual ou combinação entre os seguintes produtos: biochar 
(4,5%), ácido sulfúrico (para pH = 5,5) e microrganismos benéficos (Bm, Bio 
Buster®), num 1L de efluente em frascos Kilner, além de um Controlo e 
armazenados a 20ºC, durante 90 dias. 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. Neste estudo, foi ainda avaliado o impacto ambiental das 
medidas de mitigação comparativamente às práticas comuns de manuseamento 
do chorume de vacas leiteiras, através da análise do ciclo de vida (ACV) para três 
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categorias de impacte ambiental - potencial de acidificação (AP), potencial de 
eutrofização (EP) e potencial de aquecimento global (GWP), de acordo com a 
metodologia CML 2001 e a norma ISO 14040/44, utilizando o Software GaBi. As 
comparações foram baseadas em uma unidade funcional de 1 tonelada de 
chorume. 

No estudo #2, as camas resultantes de 2 ciclos de frangos de engorda em que 
foram aplicados: 2 tratamentos nos alimentos dos animais (Clinoptilolite e De-
Odorase), 5 nas camas (Clinoptilolite, Sulfato de Alumínio, Sulfato de Magnésio, 
Cloreto de Alumínio com Carbonato de Cálcio e Óleo de soja) e um Controlo, 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. 

Os resultados obtidos do armazenamento do chorume de vacas leiteiras 
demonstraram que nos tratamentos com adição de ácido sulfúrico verificou-se 
uma redução das emissões de CH4, N2O, CO2 e NH3 de até 98%, 9%, 35% e 54%, 
respetivamente, em comparação ao Controlo. Os resultados foram significativos 
(P<0,05) para os tratamentos, data de amostragem e a interação entre ambos. 
Assim, a acidificação de chorume bovino foi o tratamento mais eficiente para a 
redução das emissões de NH3, CH4 e N2O durante o período de armazenamento. 
Da análise ambiental realizada verificou-se que os cenários tratados tiveram um 
maior impacto em todas as categorias em comparação com o cenário de 
referência em que o chorume não foi tratado. Um grande impacto de 
armazenamento foi observado na categoria GWP. No entanto, a acidificação sem 
adição de biochar foi o tratamento que demostrou menor impacto ambiental 
relativamente aos restantes tratamentos nas três categorias analisadas. Portanto, 
a ACV é uma importante ferramenta de decisão para identificar as consequências 
ambientais em torno do processamento e armazenamento de chorumes animais. 

Durante a compostagem, verificou-se um aumento da temperatura até atingir 60% 
de teor de humidade. As maiores emissões gasosas observadas corresponderam 
a CO2, mostrando uma relação direta com a temperatura, uma vez que esta 
resulta da atividade microbiana de decomposição de matéria orgânica. Contudo, 
todos os tratamentos apresentaram valores de emissões acumuladas de CO2 
superiores ao Controlo. As emissões de NH3 ocorreram principalmente nos 
primeiros dias, com emissões acumuladas inferiores ao Controlo na maioria dos 
tratamentos, nomeadamente Clinoptilolite aplicada à cama (P<0,05). As emissões 
de N2O e CH4 apresentaram valores residuais. Assim, os aditivos não revelaram 
efeitos negativos sobre a decomposição da matéria orgânica durante a 
compostagem. O tratamento mais eficiente na mitigação das emissões de CO2, 
NH3 e N2O foi Clinoptilolite aplicada à cama. A utilização destes aditivos nas 
camas/dieta de aves deverá visar sempre a sua saúde e bem-estar na obtenção 
de um produto final estável e rico em compostos húmicos com redução do 
impacto ambiental. 
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Com estes estudos permitiu-se enaltecer a importância da investigação em 
encontrar alternativas com aplicação prática na minimização dos efeitos 
ambientais resultantes das emissões gasosas observada na gestão de efluentes 
de origem animal. 
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