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Após o sucesso das políticas para a redução das emissões de dióxido de enxofre (SO2) e de 
óxidos de azoto (NOX), as emissões de amoníaco (NH3

-

.

-
-

-

 
Co-Coordenadores do Grupo de Trabalho para o Azoto Reativo da UNECE (TFRN)

Coordenadora do Grupo de Trabalho para o Azoto Reativo da UNECE (TFRN)

1 De acordo com Machado et al. 2010. Os nomes dos elementos químicos. Química 119; 43-48. O elemento Azoto também 
passa a poder designar-se por Nitrogénio. (…) propõe-se agora o nome de nitrogénio (…) (…) a IUPAC não impõe o nome (…). 
Usa-se nesta publicação a designação de azoto por ser a mais familiar para os agricultores que são o principal público-alvo 
da mesma.
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A. Introdução

1. O azoto (N), bem como outros nutrientes, é essencial para o crescimento das plan-

níveis de quantidade e qualidade elevados na colheita. O azoto é eliminado da agricultura 
de várias formas, seja por lixiviação ou escoamento de nitratos e de azoto orgânico para 
as águas, ou emissões de gases para o ar. Da perspetiva do papel da agricultura relati-
vamente à poluição do ar, o amoníaco (NH3) e o gás com efeito de estufa óxido nitroso 
(N2O) constituem a maior preocupação. Apesar deste Guia se basear maioritariamente 
nas emissões de NH3, existem interações entre esta e outras formas de azoto, perdas e 
absorção pelas culturas que devem ser levados em consideração em conjunto. É, por isso, 

 
a) Minimizar a poluição, quer da água quer a atmosférica;
b) Otimizar a utilização de N na produção vegetal;
c) Contabilizar os efeitos da redução do NH3, nas outras perdas de N.

2. A maioria do N absorvido pelas plantas, que está presente no estrume ou nos cho-
rumes encontra-se na forma amoniacal, e pode substituir diretamente os fertilizantes 
minerais. As emissões de NH3 provenientes de fertilizantes orgânicos e inorgânicos repre-
sentam uma perda de N valioso obrigando, assim, ao aumento da quantidade de fertili-
zantes comerciais que é necessário aplicar para melhorar as colheitas. Por esta razão, as 

Ozono Troposférico (Protocolo de Gotemburgo) para a Convenção sobre a Poluição Atmos-
férica Transfronteiriça a Longa Distância, pede a cada Parte que reconheça a necessidade 
de reduzir as perdas de NH3 durante todo o ciclo de N. No que respeita à agricultura, isto 
aplica-se especialmente à produção pecuária, às culturas arvenses e hortícolas e aos sis-
temas de agricultura mista. O Protocolo oferece, assim, orientações para que as Partes 

3, 
em particular relativamente à agricultura, com um documento sobre a prevenção e a re-
dução das emissões de amoníaco de origem agrícola (Documento de Orientação sobre o 
Amoníaco) (ECE/EB.AITR/120).

3. As emissões de NH3 têm como principal origem os estrumes e os chorumes pro-
duzidos nas explorações pecuárias, a aplicação de fertilizantes minerais azotados e, em 
menor proporção, a urina excretada pelos animais na pastagem e diretamente a partir das 
culturas. As emissões provenientes dos estrumes ocorrem sequencialmente, nos edifícios 
usados para estabulação dos animais, no armazenamento de estrume/chorume e na sua 
aplicação no solo. Uma vez que as perdas são sequenciais, a percentagem da redução de 
perdas de NH3 resultante das medidas implementadas a cada etapa da produção é combi-

de NH3 em fases iniciais (ex. durante o armazenamento) devem seguir-se outras em fases 

das reduções de perdas iniciais se as quantidades de NH3 não tiverem sido perdidas. Em 
muitos casos, a otimização da aplicação de chorumes e as estratégias de alimentação ani-
mal oferecem as melhores e mais vantajosas oportunidades para a redução das emissões.

Gestão do Azoto, conhecer 
o ciclo completo do Azoto
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B. Elementos para uma boa gestão do azoto

4. A gestão do azoto varia muito entre as regiões da Comissão Económica das Nações 
Unidas para a Europa (UNECE) e, consequentemente, variam também as emissões de NH3. 
Em termos gerais, as emissões de azoto tendem a diminuir quando:

a) Todas as fontes de azoto das explorações são geridas tendo em consideração 
a “exploração como um todo” e considerando o “ciclo completo do azoto”;

b) As quantidades de azoto utilizadas são as adequadas às necessidades e para 
o bom desenvolvimento das plantas e dos animais, tendo em consideração as 
raças/variedades locais, condições do solo, clima, etc;

c) Como parte das boas práticas pecuárias para alcançar produções elevadas, 
minimizam-se outras limitações existentes (tais como limitações de nutri-
entes, doenças e stress);

tempo adequados, e aplicadas através de técnicas apropriadas, nas quanti-
dades e locais corretos;

e) Todas as vias importantes de perda de azoto são contabilizadas de forma co-
erente, de forma a garantir que as medidas tomadas não dão origem a efeitos 
secundários inesperados.

5. Todas as fontes de N utilizadas na agricultura devem ser planeadas cuidadosa-
mente, e as quantidades aplicadas não devem exceder as reais necessidades das culturas 
ou do gado. Devem ser tidas em conta todas as vias de perda de N: por exemplo, a redução 
da emissão de NH3 de estrumes aplicados ao solo, pode fazer aumentar a lixiviação se 
as quantidades corretas de N para aquela cultura tiverem sido excedidas. Os níveis de 
aplicação e as perdas podem ser reduzidos se a excreção de N for reduzida através da 
melhor avaliação das proporções necessárias entre a quantidade de N relativamente às 
necessidades dos animais. A adoção de medidas de redução das emissões de NH3 após 
a aplicação de estrumes contribuirá também diretamente para uma melhor gestão ao 
conservar o N para absorção das culturas. Em países que limitam as aplicações anuais de 
N, a redução de NH3 tanto dos estrumes como dos fertilizantes irá também melhorar a 
qualidade das colheitas e a sua concentração de proteínas.

C. Recursos para otimizar a gestão de azoto (N)

-
to, tecnologia, experiência, planeamento e monitorização. As ferramentas para a previsão 
dos níveis ideais de utilização de fertilizantes e para calcular o equilíbrio do N e da sua 

Enquanto que as abordagens adotadas devem estar de acordo com as reais necessidades 
do negócio das explorações, há diferentes tipos de ações adequadas a todos os diferentes 
tipos de explorações.

7. As recomendações de fertilizantes com base em testes efetuados ao solo e às 
culturas fornecem valores indicativos relativamente às necessidades nutricionais das cul-
turas e pastagens evitando assim a utilização excessiva, que contribuiria para o aumento 
das emissões. Técnicas como a fertirrega (aplicação de fertilizante por meio de irrigação) 
podem também reduzir as emissões, ao reduzirem exponencialmente os níveis de apli-
cação. As recomendações de fertilizantes são calibradas para as condições de cada local e 
das suas questões económicas e são, por isso, estabelecidas a nível nacional ou regional, 
na maioria dos países. Isto ajuda os agricultores a aplicar as doses de estrumes, outros 
materiais orgânicos e fertilizantes naturais adequadas às suas culturas, otimizando assim 
as colheitas e evitando o excesso de nutrientes. Ainda assim, esta tecnologia é ainda in-
exata e constitui uma área ativa de investigação em muitos países. Os testes in loco nas 
explorações podem ser muito úteis.

8. As ferramentas de cálculo para uma utilização equilibrada de N comparam as en-
tradas de N com as saídas. O “balanço entrada/saída de N” é o total, ao nível da exploração, 
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de N pelas leguminosas e pela deposição atmosférica) menos todas as saídas de azoto pe-
los produtos (culturas, produtos de origem animal, estrumes) que saem das explorações. O 
“balanço de campo” contabiliza o total de entradas de azoto no campo incluindo estrumes 

como cereais, forragem ou frutas. Em todas as contabilizações de azoto, a diferença entre 
-

do como excedente pode ser um indicador de pressão sobre o ambiente, enquanto que se 

azoto por hectare (ha) por ano.

9. O total das saídas de azoto divididas pelo total das entradas é uma medida de EUN 

colhida). De notar que a rentabilidade das colheitas ou dos animais por entrada de azoto 
é também uma importante medida de EUN. Para além da utilização desta medida, as per-
das totais de N provenientes de sistemas agrícolas devem ser cuidadosamente tidas em 
consideração relativamente ao seu impacto no meio ambiente.

10. A diminuição dos excedentes de azoto e o aumento de EUN durante um deter-
minado período de tempo indicam uma melhoria na gestão do azoto. É recomendado, 
neste caso, que seja considerado um período de cinco anos para que a avaliação possa 
ser considerada representativa. A gestão do azoto pode ser melhorada até que se atinja 
um nível de “melhor prática de gestão”. Tanto os excedentes de azoto como as medidas 
de EUN devem ser utilizados para analisar as explorações relativamente umas às outras, 
ou em comparação com as explorações modelo. Apesar disso, os valores de EUN e dos 
excedentes de N variam consoante os diferentes tipos de exploração. As ferramentas para 
o cálculo do balanço de azoto e das EUN estão disponíveis em vários países.

11. Nas secções seguintes apresentamos uma série de opções para a redução das 
emissões de NH3

comparativamente a métodos de referência. No geral, enquanto o total das reduções rep-
resenta contribuições importantes, alcançar uma redução de 30% das emissões a partir de 
uma fonte pode ser considerado um objetivo adequado para a aplicação de boas práticas. 
Estão disponíveis vários métodos, que oferecem oportunidades de atingir reduções mais 
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Estratégias de Alimentação Animal

A. Introdução

12. Reduzir as emissões no que respeita à alimentação implica boas práticas pecuárias, 
como:

a) Dieta equilibrada, de acordo com as necessidades dos animais;
b) Boa saúde e bem-estar dos animais;
c) Boa gestão do ambiente em que os animais estão inseridos;
d) Boas capacidades de maneio;
e) Genética apropriada.

13.  Garantir que o gado não consome mais proteína do que a de que necessita para 
que atinja os objetivos desejados em termos de produção pode reduzir a excreção de N 
por cabeça de gado e por unidade de produção. Para isso deve-se maximizar na sua dieta 
a fração de proteína que seja efetivamente metabolizada e minimizar a fração que não o 
seja. A diminuição da quantidade de N nos estrumes não só reduzirá as emissões de NH3 em 
todas as fases dos estrumes como também em outras potenciais perdas de N (lixiviação, 

dos sistemas de produção. Consequentemente, os valores de excreção padrão devem ser 
calculados a nível nacional ou regional.

14. O excesso de proteína presente na alimentação do gado é excretado principalmente 
sob forma de ureia (ou de ácido úrico, no caso dos estrumes de aves). Estes compostos são 
rapidamente transformados em NH3 ou amonião, que têm um potencial de emissões muito 
elevado. Ao reduzir a quantidade de proteína na alimentação reduzir-se-á também a quan-
tidade de N excretada e a proporção de N inorgânico, afetando assim a quantidade total de 
N inorgânico excretado (ou seja, o total de azoto amoniacal presente nas excreções). Uma 
vez que a otimização da dieta altera a quantidade total das entradas de azoto, constitui 
uma opção promissora para a redução das emissões de amoníaco. Para além disso, a 

(explorações, armazenamento, tratamento, aplicação).

15. Mesmo quando em condições ideais, os animais excretam mais de metade da pro-
teína que ingerem, sob forma de diferentes compostos de N. Existem muitas vezes excessos 
nas quantidades de proteína que se dá aos animais, em quase todos os tipos de gado e 
sistemas de produção, podendo a sua redução contribuir para a diminuição das quantidades 
de N excretadas.

B. Métodos para a diminuição da excreção de azoto

16. Os métodos gerais seguintes podem ser utilizados para diminuir a quantidade de N 
excretado pelo gado:

a) Redução dos excessos de proteína, assegurando que não excede as 
recomendações atuais acerca da alimentação. A Tabela 1 contém valores in-
dicativos para a quantidade de proteína bruta (PB) presente nas dietas das 
diferentes espécies de gado e fases de produção;

6
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b) Melhor ajuste da composição dos alimentos, de acordo com as necessidades 
de cada animal, por exemplo, de acordo com fase de lactação, idade e peso dos 
animais, etc;

c) Redução do conteúdo de PB na ração através da otimização do fornecimen-
to de aminoácidos. Para os animais monogástricos, pode controlar-se a dose 
necessária de aminoácidos através da adição de aminoácidos puros à dieta, ou 
através da combinação de diferentes tipos de proteína;

d) Aumento da EUN através da melhoria do desempenho dos animais (produção 

que seja necessária apenas uma parte da proteína na sua manutenção.

Tabela 1

Espécies Categoria Fase de Produção Média de PB presente 
no alimento dos animais 

Gado 
Bovino

Vacas Leiteiras
Vacas Leiteiras
Reposição (novilhas)
Engorda

Lactação Inicial
Lactação tardia

Bezerros (produção de vitela)
Carne < 3 meses
Carne > 6 meses

15-16
12-14
12-13
17-19

15-16
12

Suínos Leitões 

Porcos de Engorda

Porca

< 10 Kg
< 25 Kg
25-50 Kg
50-110 Kg
110-170 Kg

Gestação
Lactação

19-21
17-19
15-17
14-15
11-12
(com aminoácidos 

 
e triptofano)
13-14
(sem aminoácidos 

13-15
15-17

Aves Frangos

Galinhas Poedeiras

Perús

Pintos
...
...
18-40 semanas
40+ semanas
< 4 semanas
5-8 semanas
9-12 semanas
13+ semanas
16+ semanas

20-22
19-21
18-20
15.5-16.5
14.5-15.5
24-27
22-24
19-21
16-19
14-17

II



C. Gado Suíno e Aves

17. No caso dos suínos, a excreção de N pode ser diminuída ao fazer corresponder 
mais corretamente a dieta às reais necessidades das diferentes fases de crescimento e 
produção. Pode alcançar-se através das seguintes estratégias:

a) Garantir que a quantidade de proteína presente na alimentação ou ração não 
ultrapassa os níveis recomendados;

b) Utilizar diferentes tipos de dieta para porcos, lactantes e gestantes;
c) Utilizar diferentes tipos de dieta para as etapas de desenvolvimento dos por-

cos de engorda (alimentação fracionada);
d) Tendo em consideração a variabilidade durante e entre as refeições da diges-

tibilidade fecal2 ou ileal3 de proteína bruta e de aminoácidos individuais.

18. Como complemento às opções acima mencionadas, o nível de proteína presente 
na dieta dos suínos pode ser reduzido sem causar impacto na produção, ao otimizar-se o 
conteúdo de aminoácidos essenciais em vez do conteúdo de PB. Isto pode alcançar-se ao 
adicionar aminoácidos puros à dieta, especialmente lisina, metionina e treonina. Embora 
estas estratégias resultem num aumento dos preços da alimentação, são das medidas 
menos dispendiosas para a redução das emissões de N.

19. No que respeita às aves, as estratégias para a redução da excreção de N são prati-
camente as mesmas que para os suínos.

D. Ruminantes

20. Para os ruminantes, as entradas de proteína e a excreção de N dependem forte-
mente da proporção de erva, silagem, feno, cereais e concentrados presentes na alimen-
tação e do conteúdo de proteína bruta destes alimentos. A entrada de PB e a consequente 
excreção de N e perda de NH3 serão maiores nas rações de verão apenas de pasto verde, 
com pasto novo intensamente fertilizado ou mistura de pastos com leguminosas. Nestes 
casos, quando a ração está de acordo com a energia necessária aos animais, irá sempre 
existir uma elevada entrada de proteína. As seguintes estratégias podem melhorar esta 
situação:

a) Garantir que a quantidade de fertilizante N aplicada nos pastos não é exces-
siva;

b) Melhorar o equilíbrio energia/proteína:

i) Ao substituir parte da erva fresca por alimento com menor proporção 
de proteína (milho ensilado, feno colhido em estado avançado de matu-
ração, palha, etc);

ii) Ao utilizar erva mais madura (com intervalos de corte mais alargados) 
ou racionar as porções de erva e de concentrados energéticos e provi-
denciar a quantidade apropriada de proteína não degradável no rúmen4. 
Ainda assim, para sistemas de produção de gado baseados predomi-

limitada porque a utilização da produção total de erva pode não estar 
garantida (sob condições de produção limitada, por exemplo, quotas de 
leite) e o equilíbrio nutricional das explorações não seria o correto.

8

2 Digestibilidade dos aminoácidos determinada por coleta fecal.
3 Digestibilidade dos aminoácidos determinada na porção terminal do íleo, cujo conteúdo ainda não sofreu interferência da 

microbiota do intestino grosso.
4 Rumen bypass protein.
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21. Também se podem reduzir as emissões de NH3 pelos ruminantes, através do au-
mento da proporção de tempo que os animais estão a pastar. Isto porque a maioria da 

a ser mais baixa do que os de erva cortada dada a distribuição irregular das excreções. 
A pastagem está tipicamente limitada pelas condições climáticas e do solo, bem como 
pela estrutura das explorações. Pode ser necessário um período mínimo de pastagem em 
alguns países, por razões do bem-estar dos animais.

22. Uma estratégia para a redução das excreções de N e das perdas por unidade de 
-

mento do rendimento. Ao aumentar o número de lactações por vaca consegue-se também 
diminuir as emissões de NH3 por unidade de produção de leite durante a vida do animal.

23. A conversão de N da erva e leguminosas em proteína ruminante pode ser melhora-
da através da manutenção da qualidade da PB na produção da ensilagem para a alimen-
tação de inverno. Pode conseguir-se a minimização da degradação da proteína pura na 
ensilagem de erva das seguintes maneiras:

a) Proceder à ensilagem o mais depressa possível após o corte;
b) Retirar o oxigénio dos silos rapidamente após serem cheios;
c) Evitar danos pelo calor.

9
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Sistemas de Estabulação 
de baixas emissões

A. Introdução

24. As instalações para alojamento animal, em conjunto com a aplicação de estrumes 
no solo, constituem uma das maiores fontes de emissões de NH3 decorrentes da agricultu-
ra. Para qualquer tipo de alojamento é necessário ter em conta os requisitos de bem-estar 
animal, por ex. relativamente à densidade de animais, etc. Adequar a dimensão da produção 
pecuária à exploração agrícola pode contribuir para a redução das emissões de NH3 e de 
outras formas de poluição. A reconstrução dos sistemas de alojamento para irem de en-
contro aos requisitos para o bem-estar podem dar origem à diminuição das emissões de 
NH3 (ligada ao aumento de área por animal). Dada a possibilidade de comparticipação nos 
custos, essas operações de reconstrução oferecem uma oportunidade chave para introduzir 
técnicas de baixa emissão de amoníaco, a custos mais reduzidos, do que se apenas fosse 
feito o reapetrechamento tecnológico das unidades. Esta abordagem pode, por si só, garan-
tir que as medidas de bem-estar animal não se traduzem no aumento das emissões de NH3.

25. Estão disponíveis uma série de métodos para a redução de emissões, que podem 
-

entes sistemas de alojamento.

26. Devem ser tidos em conta alguns princípios gerais que visam a redução de emissões 
de NH3 decorrentes do alojamento de gado:

a) Manter todas as áreas interiores e exteriores (de atividade, descanso, exercício) 
sempre limpas e secas;

b) Manter o estrume em superfícies o mais pequenas possível (por exemplo com 
a utilização de chão parcialmente ripado ou, ou de fossas com declive);

c) Separar e remover rapidamente as fezes e a urina, o que pode ajudar à di-
minuição das emissões de amoníaco;

d) Manter a velocidade e a temperatura do ar o mais baixas possível em locais 
onde haja excreções (sem redução da ventilação geral), com exceção para os 
locais de secagem de estrumes, seja pelo arrefecimento do ar à entrada ou, 
nos casos em que a ventilação seja natural, tendo em consideração a direção 
habitual do vento;

e) Providenciar aos animais zonas funcionais de descanso, alimentação, defe-
cação, exercício (aplicável apenas aos suínos);

-
lido.

B. Sistemas de baixas emissões para alojamento de gado

27. São considerados mais comuns e por isso usados como referência os compartimen-
tos cúbicos. Em alguns países ainda se mantém o gado leiteiro preso em gradeamentos. 
Ainda assim este método não se recomenda, de acordo com o bem-estar animal e a sua 
saúde, a menos que haja um período diário de exercício.
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28. É muito difícil reduzir as emissões de NH3 em edifícios que alojem gado e que sejam 
ventilados naturalmente. As alterações nas dietas, como referido na secção II, oferecem 
algumas soluções. É possível também, em alguns tipos de edifícios, a implementação de 
sistemas de limpeza frequente, por raspagem ou lavagem. A utilização da água para as 
lavagens também reduz as emissões, mas aumenta o volume de chorumes a ser trata-
das e armazenadas. Há alguns estudos em curso acerca da possibilidade de redução das 
emissões em edifícios com ventilação natural através da redução da velocidade do ar à 
passagem por superfícies emissoras (através de alterações nas aberturas, aplicação de 
redes que reduzam a quantidade do vento, etc) sem que isto afete a ventilação geral, mas 
estão no início e ainda não existem recomendações.

29. Em alojamentos com as tradicionais ripas, a otimização da climatização dos celeiros 
com telhados com isolamento e/ou ventilação natural controlada automaticamente conseg-
ue alcançar-se uma redução moderada (cerca de 20% em comparação com os sistemas 
convencionais), devido às temperaturas mais baixas (principalmente no Verão) e às reduzi-
das velocidades do ar.

30. Para o gado em estabulação livre com camas de palha, ao aumentar a quantidade 
de palha por animal podem reduzir-se as emissões de NH3 provenientes do alojamento e do 
armazenamento de estrumes. A quantidade correta de palha depende da raça, sistema de 
alimentação, sistema de alojamento e condições climatéricas.

-
mentos com bons sistemas de gestão da palha em comparação com os sistemas de cho-
rumes, desde que a área permitida por animal seja semelhante. É ainda necessária mais 
investigação no que respeita às emissões relativas a este tipo de sistemas. A gestão dos 
sistemas de palhas é mais dispendiosa do que a dos sistemas de chorumes.

32. As seguintes abordagens podem ser usadas na redução das emissões de NH3 
provenientes do alojamento de gado leiteiro e de carne, mas podem ser necessárias mais 
avaliações como as indicadas abaixo:

a) Boas práticas pecuárias, por exemplo, manter as passagens e os pátios usa-
dos pelo gado o mais limpos possível, podem contribuir para a diminuição das 
emissões de NH3 na maioria das explorações;

b) O sistema de chão com sulcos no alojamento de gado leiteiro e para carne com 

as emissões de NH3. Os sulcos devem ser perfurados para que permitam a 
drenagem da urina. Pode alcançar-se uma redução das emissões de NH3 em 
cerca de 25% a 40% em comparação com os sistemas convencionais, desde 

de NH3 provenientes doa alojamentos. São necessárias mais avaliações para 
esta técnica.

C. Alojamento de Suínos sem camas

33. No caso de sistemas de chão ripado, as seguintes técnicas podem contribuir para a 
diminuição das emissões:

a) Redução da área de chão ripado, por exemplo, ao utilizar superfícies parcial-
mente ripadas. A forma como estão desenhadas as ripas deve facilitar ao máx-
imo a transferência dos excrementos e da urina para os canais. As áreas de 
chão fechado devem ter também formas de drenar a urina para os canais 
(por exemplo, ligeiros sulcos). Os canais devem ser esvaziados frequentemente 
para locais apropriados de armazenamento fora do alojamento. Isto pode con-
seguir-se através da utilização de raspadores ou de um sistema de descarga 

-
arado. Os pavimentos parcialmente ripados a cerca de 50% emitem menos 
15% a 20% de NH3 que pavimentos totalmente ripados, principalmente se as 
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ripas forem menos aderentes ao estrume do que o cimento (por exemplo, ripas 

b) Redução da superfície exposta aos estrumes por baixo das ripas, ou seja, con-
struindo canais com paredes interiores sulcadas de forma a que os canais se-
jam mais estreitos na parte inferior do que na superior. As paredes devem ser 
feitas de um material que evite que os estrumes adiram às mesmas. Reduzir a 
superfície emissora recorrendo a calhas em forma de V (máximo 60 cm de raio, 
20 cm de profundidade) pode reduzir as emissões provenientes dos alojamen-
tos de suínos em cerca de 40% a 65%, dependendo da categoria dos animais e 
da presença de superfícies parcialmente ripadas. As calhas devem ser esvazia-
das duas vezes por dia através de descargas de chorume e não de água. Para 
as fêmeas lactantes, pode atingir-se uma redução de cerca de 65% através da 
redução das áreas emissoras ao construir-se um recipiente por baixo do chão 
ripado do recinto. O recipiente é um segundo chão inclinado e sulcado, debaixo 
do chão da instalação, (cerca de 3º) com escoamento de chorumes ao nível 
inferior;

c) Temperatura mais baixa dos chorumes. Para as estruturas existentes, a tem-
peratura dos chorumes nos canais pode ser reduzida através do bombeamento 
de um líquido de refrigeração (como por exemplo águas subterrâneas) por uma 

subterrâneas pode não ser permitida em alguns países ou regiões). O arre-
fecimento da superfície dos estrumes pela utilização de aletas num sistema 
fechado de permutador de calor pode reduzir as emissões em cerca de 45% a 
75%, dependendo da categoria animal. Esta técnica torna-se mais económica 
se o calor recolhido puder ser encaminhado para o aquecimento de outras 
instalações, como as que albergam os leitões.

3 através 

3 
para NH4

+. Os estrumes (principalmente a fração líquida) são recolhidos num 
-

dem ser utilizados ácidos orgânicos) mantendo um pH inferior a 6. Nos aloja-
mentos de leitões conseguiu registar-se uma redução de cerca de 60%. Ainda 
assim, a utilização de químicos em alojamentos só deve acontecer se isso 
estiver de acordo com os regulamentos de saúde e segurança;

e) Melhorar o comportamento animal e o desenho das instalações. Pode melho-
rar-se o comportamento animal dos suínos através da oferta de diferentes 
áreas funcionais para diferentes atividades. Por exemplo, as instalações com 
chão parcialmente ripado devem ser estruturadas de forma a que os porcos 
consigam distinguir as diferentes áreas funcionais de descanso, alimentação, 
excreção e exercício. O objetivo é manter as áreas sólidas do chão o mais 
livres de excrementos e urina possível, de forma a reduzir as emissões de NH3. 
Isto pode conseguir-se tendo em conta a natureza dos suínos, que evitam ter 
excrementos nas áreas de alimentação e de descanso, otimizando assim a 
disposição da área e o controlo do clima. Por exemplo, com compartimentos 
mais estreitos e compridos, com os comedouros na frente e os bebedouros na 
parte de trás em zona com chão ripado pode evitar que o estrume se deposite 
no chão sólido. As temperaturas muito elevadas levam a que os porcos se de-
item na zona com chão ripado (área de excreção) e não na zona de chão sólido. 
Isto pode dar origem a zonas de chão sólido muito sujas e ao aumento das 
emissões, tornando assim necessárias medidas adicionais para se alcançar a 
sua redução (ex. melhoria da ventilação, controlo da temperatura das áreas 
de chão sólido de forma a incentivar o descanso dos animais nesses locais ou 
ainda a instalação de aspersores para arrefecimento durante os períodos mais 
quentes de verão). Os tipos de design e de gestão variam de país para país e de 
região para região. Geralmente é mais difícil controlar o comportamento dos 
suínos em climas mais quentes;

f) Evitar a ventilação direta à superfície dos chorumes nos canais. As velocidades 
de ventilação mais elevadas vão aumentar as emissões de NH3 da superfície 
dos estrumes. Nos alojamentos para suínos em que isto é inevitável, a dis-

minimizar a velocidade do ar;
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g) Filtrar o ar para remover o NH3 -

oferece um enorme potencial (redução de cerca de 70%-90%) de mitigação 

em locais onde seja imperativo reduzir as emissões de NH3 a nível nacional, 
regional ou local (ex, na União Europeia, nas imediações de áreas Especiais de 
Conservação que se encontrem afetadas).

34. Por princípio, muitos dos métodos de redução das emissões de NH3 provenientes de 
alojamento de suínos podem ser utilizados também relativamente ao alojamento de gado 
em geral. Apesar de estes serem geralmente ventilados naturalmente, evitando a utilização 

da ventilação da superfície dos chorumes também se aplicam.

D. Alojamento de Suínos com camas

35. Nos sistemas para gado suíno à base de palha, deve usar-se materiais frescos, lim-
pos, secos e higiénicos para forrar as áreas de descanso. Deve ser colocado em quantidade 

materiais favorece a absorção de urina. Se a absorção completa da urina não for possível, a 
existência de sulcos ou calhas no chão permite uma drenagem rápida e a remoção da urina. 

excessiva dos materiais.

36. Os sistemas à base de palha são melhores para o bem-estar animal do que os sis-

a área por animal seja semelhante. Por razões ambientais e de bem-estar animal, devem 
ser utilizados sistemas onde os animais tenham áreas distintas para descanso e para ex-
creções. Está de acordo com a natureza dos suínos e, ao mesmo tempo, ajuda a reduzir as 
emissões. A gestão de sistemas de palha é mais exigente do que de sistemas de chorumes.

37. Os canais combinam sistemas de ventilação livre com a separação de áreas funcio-
nais. As emissões de NH3 podem ser assim reduzidas em cerca de 20%. É necessário mais 
espaço, em comparação com edifícios com ventilação forçada. Os custos de construção são 
equivalentes.

E. Sistemas de baixas emissões para alojamento de aves

38. As emissões de NH3 são mínimas quando a quantidade de matéria seca dos es-
trumes ou dejetos das aves é de 60% ou maior. Sob estas condições, o humedecimento 

que, ao deixar-se secar mais, não haverá aumento das emissões de NH3. Por oposição, a 
secagem de estrumes de aves que já tenham sido humedecidos e em que já tenha ocorrido 
a degradação do ácido úrico, levará ao aumento das emissões de NH3. Para os dejetos e 
estrumes de aves, as técnicas de diminuição aplicadas devem ter como objetivo o aumento 
do conteúdo da matéria seca, prevenindo os vazamentos de águas e, nos edifícios novos, 
utilizando mecanismos de secagem que mantenham o conteúdo de matéria seca acima dos 
60%.

39. Nos edifícios para galinhas poedeiras, as emissões de NH3 provenientes dos sistemas 
de canais ou de baterias com fossas fundas podem ser reduzidas através da diminuição do 
conteúdo húmido dos estrumes pela ventilação das fossas do estrume. Outras opções para 
a diminuição das emissões provenientes dos edifícios para galinhas poedeiras incluem:

a) Sistemas de cintas em sistemas de gaiolas (gaiolas em bateria, gaiolas me-
lhoradas): A recolha dos dejetos por cintas e a subsequente remoção dos mes-
mos para locais exteriores de armazenamento podem reduzir as emissões de 
NH3, principalmente se os estrumes tiverem passado por sistemas de secagem 
forçada enquanto nas cintas. O estrume recolhido por cintas e enviado através 
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de túneis de ventilação e secagem forçada, dentro ou fora do edifício, podem 
atingir um conteúdo de MS de cerca de 60% a 80% em menos de 48 horas. 
Espera-se que a secagem nas cintas previna substancialmente a hidrólise, mas 
o aquecimento de estrume que não seja removido frequentemente, e que corra 
o risco de se molhar, deve ser evitado. A mudança da frequência de recolha de 
uma para duas a três vezes por semana reduz as emissões de NH3;

b) Aviários com sistemas de cintas (sistema de alojamento sem gaiolas) para a 
recolha e remoção frequentes dos estrumes para armazenamentos fechados 
reduz as emissões em mais de 70% quando comparado com sistemas de ca-
mas simples.

o ar dos aviários contém partículas de pó de maiores dimensões, que podem entupir os 
extratores, recomenda-se a utilização de extratores sequenciais, que removem primeiro 
as partículas maiores. Estes extratores sequenciais oferecem mais benefícios na redução 
das emissões de NH3 e de outras matérias particuladas, que também contém quantidades 
substanciais de fósforo e outros elementos, permitindo que estes sejam reciclados e utiliza-
dos como nutrientes vegetais.

41. No alojamento de frangos e de perus, bem como de outros sistemas para aves, 
o principal fator que afeta as emissões de NH3 é a qualidade dos dejetos, uma vez que 
afetam a extensão da degradação do ácido úrico. Nos edifícios novos, os sistemas de ven-
tilação devem ser desenhados de forma a retirar a humidade em quaisquer que sejam as 
condições meteorológicas ou sazonais, e devem estar bem isolados. Para edifícios novos e 
já existentes, devem ser tomadas medidas para evitar a condensação (isolamento térmico) 
e devem ser colocados bebedouros gota-a-gota no caso dos frangos, que são menos pro-
pensos a derramamentos.

14
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A. Introdução

42. As fontes mais importantes de perdas de NH3 são, geralmente, os edifícios de arma-
zenamento e o espalhamento de estrumes de gado; ainda assim, as perdas provenientes 

as emissões totais de amoníaco. O armazenamento permite que os estrumes sejam espa-

em que o risco de poluição da água é baixo.

43. Após serem retirados dos alojamentos do gado, os chorumes são armazenados em 
tanques (silos) de betão, aço ou madeira, em lagoas ou sacos. As lagoas têm uma maior 
área por unidade de volume e portanto um potencial enorme para as emissões de NH3. Pode 
haver regulamentos nacionais ou regionais relativos ao desenho, construção e gestão do 
armazenamento de estrumes.

44. Técnicas para reduzir as emissões de NH3 provenientes do armazenamento de es-
trumes incluem:

a) Desenho do armazém:

de estrumes em alturas do ano em que exista maior risco de poluição da 
água (ex, através da lixiviação de nitratos), e que permita a aplicação na 
altura ideal dependendo das necessidades de azoto das culturas. 

(ii) Área de Superfície: reduzir a área de superfície (ou da superfície emis-
sora) do armazém. Por exemplo, um armazenamento de chorumes com 
uma área de superfície de 1000 metros cúbicos (m3) pode ser reduzida 
em mais de um terço se a altura dos lados aumentar 2 metros, de 3 para 
5 metros. Geralmente, por razões de redução e práticas (mistura, redução 
do volume de precipitação necessário), a altura do armazenamento deve 
ter no mínimo 3 metros, quando possível;

redução das emissões de NH3. A Tabela 2 apresenta os vários tipos de cober-
tura disponíveis para tanques e silos. Estão incluídos:

emissões de NH3, mas também as mais dispendiosas. É importante ga-
rantir que as coberturas são bem seladas para minimizar a passagem 
do ar, mas é necessário que existam pequenos orifícios ou um dispositi-
vo para fazer a ventilação, para que seja evitada a acumulação de gás 

4), especialmente em estruturas tipo tenda. Em 
locais de muita precipitação as coberturas sólidas têm a vantagem de 
não deixar que a água da chuva penetre na estrutura, evitando assim o 
aumento do volume de transporte;

Sistemas de baixas emissões 
para Armazenamento de Estrumes
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baratos. Muitas vezes utilizam-se plástico de folha dupla com esfero-

cordas, presas às paredes. Isto evita que as coberturas se movam du-
rante a mistura do estrume e que seja levantado pelo vento. Alguns 

armazenamento.

fechada acima da superfície dos chorumes. As suas nervuras verticais 
evitam que os corpos sejam empurrados para cima uns dos outros. Po-

-

em matéria orgânica, pois passariam a fazer parte da crosta, o que se 
tornaria complicado de desfazer;

(iv) Crostas naturais: os chorumes de bovinos e em alguns casos também 
os de suínos têm tendência a criar uma crosta de materiais orgânic-

 
(> 7%) podendo assim minimizar-se a mistura. A crosta deve cobrir toda 
a superfície da área. A colocação de novo estrume deve ser feita por 

da sua espessura, uniformidade e duração. Note-se que é necessário 
tempo para que a crosta se forme.

a) Granulados de argila: a introdução de granulados pode ser feita de 
forma muito fácil. É mais dispendiosa que a palha, mas custa apenas o 
equivalente a um terço do que uma estrutura tipo tenda. Perde-se por 
ano cerca de 10% do total do material, resultante do esvaziamento das 
estruturas. Agitar um dia antes da aplicação e ligeiramente imediata-
mente antes.

que simultaneamente corte a palha de forma a espalhá-la com cerca de 

por m2, nos tanques cheios ou vazios e a operação deve ser feita por 
um operador experiente. Coberturas com palha tendem a aumentar a 
emissão de CH4 e N2O, devido à adição de carbono. A matéria seca no 
chorume também aumenta e, consequentemente aumenta a emissão 
de NH3 após a aplicação do chorume ao solo.

-
lização e à falta de experiência em condições de cultivo, e também porque é muito provável 
que leve a um aumento considerado das emissões de CH4.

46. É mais difícil reduzir as emissões de NH3 provenientes de lagoas do que de tanques. 
A substituição das lagoas por tanques pode ser considerada uma técnica para diminuir 
as emissões. A construção de novas lagoas deve ser desencorajada em prol da utilização 
de tanques ou de outras soluções com emissões mais reduzidas (ver abaixo) a menos 
que possam ser introduzidos, implementados e validados métodos efetivos para a redução 

palha, bem como a formação de crostas em lagoas de tamanho considerável mesmo em 
condições de muito vento.

47. Os sacos de armazenamento são adequados para a redução das emissões 
provenientes dos chorumes. Cresce o interesse neste tipo de abordagem porque estes sis-
temas podem ser implementados com custos consideravelmente mais baixos em com-
paração com a construção de armazenamento elevado de chorumes com cobertura sólida. 
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Ainda assim corre-se o risco de poluir a água se não houver uma manutenção adequada, e 
esta técnica pode não ser indicada para grandes volumes ou para chorumes com elevada 
concentração de matéria seca.

Tabela 2

48. Outros aspetos a ter em conta:
a) Deve evitar-se a mistura e esvaziamentos frequentes sempre que possível, 

uma vez que estas operações aumentam as emissões de NH3. Ainda assim, é 
mais provável que a mistura e retirada de chorumes para espalhamento sejam 
mais frequentes para utilização em pastagens do que em culturas arvenses, de 

b) A redução da velocidade do ar à superfície dos chorumes pode alcançar-se com 
recurso a bordos mais altos e pela plantação de árvores de maneira a formar 
quebra-ventos naturais;
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Medida Espécie 

Animal
Redução das 
Emissões (%)

Aplicabilidade Notas

Cobertura rígida 
ou Telhado

Todas 80 Apenas para 
tanques ou silos.

Não é necessária 
capacidade adicional 
para a água da chuva;
Limitada pelos 

 
da cobertura.

Cobertura Flexível
(ex. estrutura tipo 
tenda)

Todas 80 Apenas para 
tanques ou silos.

Limitada pelos 
 

da cobertura.

Cobertura 
Flutuante

Todas 60 - -

Corpos plásticos 
geométricos 

Todas Cerca de 60 Não utilizar em 
estrumes de crosta.

São necessários mais 
dados acerca da redução 
de emissões necessária.

Crosta Natural Chorumes de 
bovinos e de 
suínos com 
mais de 7% 
de MS.

40 Não utilizar 
em explorações com 
aplicações frequentes.

-

Palha
Chorumes de 
bovinos e de 
suínos

40 Não aplicável a 
estrumes líquidos, ou 
em explorações com 
aplicações frequentes.

Pode dar origem ao 
aumento das emissões 
de N2O e de CH4.

Argila, 
Granulados, etc.

Chorumes 
de suínos, 
estrumes 
líquidos

60 Também em 
estrumes líquidos 
ralos; não utilizar em 
explorações com 
aplicações frequentes.

Perda de algum 
granulado de argila 
pelo sistema de 
bombeamento.

Substituição das 
lagoas por tanques 
abertos/cobertos

Todas 30-60 - A referência usada 

taxa de emissão mais 
elevada nas lagoas 
descobertas.

Saco de 
armazenamento

Todas 100 À medida que o nível 
de experiência 
aumenta, a sua 
aplicabilidade tem 
aumentado também.

Posto em prática 
maioritariamente em 
pequenas suiniculturas, 
mas já com alguma 
expressão em unidades 
leiteiras de maior 
dimensão.



c) Tanto a construção de tanques subterrâneos exteriores quer a criação de sombra 
nos locais de armazenamento reduzem a temperatura dos chorumes contidos 
nos tanques, o que resulta também na redução de emissões de NH3 (e de CH4)

Armazenamento de estrumes sólidos
49. São neste momento escassas as opções existentes para a redução das emissões de 
NH3 proveniente do armazenamento de estrumes sólidos. Ainda assim aplicam-se códigos 
claros de boas práticas. Após a remoção dos alojamentos, os estrumes sólidos podem ser 
empilhados em zonas de pavimento de betão, por vezes com paredes, normalmente com 
um sistema de escoamento e fosso para recolha de lixiviados. Em alguns países é permitido 
o empilhamento no campo – pelo menos durante um curto espaço de tempo. Mas isto pode 

3

dejetos e estrume das aves, em particular os excrementos das galinhas poedeiras secos ao 

para limitar as emissões de NH3:

a) Cobrir os estrumes sólidos armazenados. Enquanto o uso de coberturas só-
lidas pode não ser muito prático, a utilização de lençóis de manga plástica 
demonstrou uma redução substancial das emissões de NH3, sem aumentar 

4 ou de N2O. Tal como com a redução das 
emissões provenientes do armazenamento dos chorumes, é importante que o 
armazenamento de estrumes sólidos cobertos sejam depois aplicados utilizan-
do técnicas de baixa emissão (ex. incorporação imediata), ou corre-se o risco 
de que o azoto poupado até esta fase se perca nesta etapa mais avançada;

com performances variáveis consoante o tipo de estrume, condições e possível 
aumento das emissões de NH3 e CH4;

c) Tornar a área de superfície da pilha o mais pequena possível (ex. através da 
criação de paredes para aumentar a altura). Esta abordagem também pode ser 

d) Manter o estrume o mais seco possível. Este ponto é particularmente importante 
para os dejetos de aves (frangos e galinhas poedeiras) e para a sua secagem 
em cintas, onde a presença de humidade permite a degradação do ácido úrico 
e produza amoníaco. As medidas para manter o estrume de aves seco incluem:
(i) Cobrir com manta;
(ii) Armazenar por baixo de telha, preferencialmente em base de betão;
(iii) Se a cobertura do estrume não for possível, armazenar em pilhas estreitas 

em forma de “A” pode ajudar a escoar a água mais rapidamente, apesar da 

50. Os excrementos das galinhas poedeiras secos ao ar recolhidos por cintas que con-
tenham entre 60% a 70% de MS5 têm emissões de amoníaco muito reduzidas. Estes es-
trumes devem ser mantidos secos e deve evitar-se o seu humedecimento. Por isso o arma-
zenamento debaixo de telha é o mais indicado neste caso.

51. Os excrementos provenientes dos fossos fundos dos alojamentos em bateria das 
galinhas poedeiras, que são muitas vezes armazenados durante um ano, pouco abaixo da 
superfície das instalações, emitem taxas altíssimas de NH3 devido ao seu pobre conteúdo 
de MS (ou seja, tem conteúdo muito húmido). Para que as emissões de NH3 possam ser 
reduzidas, o conteúdo de MS deve ser aumentado através da passagem do ar extraído dos 
edifícios pelas pilhas de estrume.

52. Outras técnicas incluem a manutenção da temperatura das pilhas abaixo dos 50º ou 
aumentar o rácio de C:N para >25, aumentando por exemplo a quantidade de palha ou de 
outros materiais utilizados nas camas.

53. É essencial que se criem regulamentos regionais ou nacionais respeitantes à pre-
venção da poluição da água que resulte da colocação de pilhas de estrume diretamente no 
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A. Introdução

54. As emissões de NH3 decorrentes da aplicação de estrumes (chorumes ou estrumes 
sólidos, como estrume de gado ou dejetos de aves) são responsáveis por uma grande 
parte das emissões de NH3 decorrentes da agricultura. É muito importante que se mini-
mizem as perdas nesta fase do processo porque qualquer NH3 que se retenha no início, 
dos alojamentos de gado ou do armazenamento de estrumes, pode ser perdido se não for 
controlado por técnicas apropriadas de aplicação aos solos. A redução de perdas de NH3 

o máximo benefício agronómico dos estrumes, e para que se evite o aumento do risco de 
lixiviação dos nitratos, os métodos e timing das aplicações deve ser o adequado às cul-
turas, tendo em conta a quantidade de N retido ao usarem-se técnicas de baixas emissões.

55. As técnicas abaixo referidas reduzem as emissões de NH3 através da diminuição 

de clima. Apesar de as emissões absolutas de NH3

tendência a aumentar com as temperaturas mais elevadas, a proporção da redução das 
emissões de NH3 resultantes da aplicação de medidas de prevenção não está dependente 
das condições climatéricas. A Tabela 3 mostra a redução das emissões.

3 decorrentes da aplicação 
de chorumes são a utilização de técnicas de aplicação apropriadas, como injetores ou espa-
lhador em banda. Estas abordagens têm também como benefício agronómico uma melhor 
e mais consistente aplicação dos chorumes, com colocação mais precisa que pode reduzir 
o risco de escoamento de chorumes (ver caixa da pág. 20).

Técnicas de baixas emissões 
de espalhamento de estrume

V



Incorporação rápida
57. O objetivo deve ser incorporar os chorumes no solo o mais depressa possível após 
o espalhamento à superfície. A maior redução efetiva alcança-se através da incorporação 
imediata após o espalhamento (isto é, no espaço de alguns minutos), atingindo reduções 
de 70%-90%. A incorporação no espaço de cerca de 4 horas dá origem a uma redução na 
ordem dos 45%-65%, enquanto que em 24 horas estima-se que atinja apenas os 30%. 
Incorporar completamente os chorumes é uma operação lenta e, em muitos casos, a uti-

permanecem expostas à superfície por pouco tempo antes de serem incorporadas no terre-
no para cultivo. O recurso à mão-de-obra externa ou à partilha de equipamentos pode ser 
útil para atingir a rápida incorporação. A incorporação de estrumes sólidos é referida abaixo.
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V
Técnicas de aplicação de chorumes: injetores e espalhadores em banda

Reduzem as emissões de NH3 através da colocação dos estrumes abaixo da superfície do 
solo, diminuindo assim a área de superfície do estrume exposta ao ar e aumentando a sua 

3 do que 
o método de espalhamento em banda. Existem três tipos:

a)  estes fazem regos estreitos no solo 
(tipicamente com cerca de 4-6 cm de profundidade e 25-30 cm de compri-
mento) que são enchidos com chorumes ou estrumes. São muito utilizados 
em pastagens. Podem ser obtidos diferentes resultados dependendo se são 
usados injetores de corte aberto ou fechado. O volume das aplicações pode 
ser limitado pela capacidade dos cortes;

b)  estes aplicam os chorumes ou estrume no solo, em regos 
fechados, a uma profundidade de cerca de 10-30 cm através da utilização 
de pontas com cerca de 50 ou até 75 cm de distância. As pontas estão nor-
malmente apetrechadas com abas para facilitar a dispersão no solo, e con-
seguem taxas de aplicação elevadas. São os mais apropriados para utilização 

c) Outros  Apenas para utilização em solo arável, baseiam-se em siste-
mas de cultivadores de molas ou de ponta rígida.

Reduzem as emissões de NH3 provenientes de chorumes e de estrumes líquidos através da 
diminuição da área de superfície exposta ao ar e diminuindo a exposição às correntes de 

culturas. Existem dois tipos de máquina:
a)  os chorumes são descarregados ao nível do solo nu 

b) Sistema de coluna (  As descargas de chorumes são 
normalmente feitas através de tubagens rígidas que terminam em “sapatos” 
de metal, desenhados para acompanhar a superfície do solo, separando as 
culturas para que os chorumes sejam aplicados diretamente na superfície do 
solo e abaixo da copa das plantações. Alguns tipos de sapatos de rasto estão 

-
tração.



Diluição de Chorumes
58. As emissões de NH3 com origem em chorumes diluídos com baixo conteúdo de MS 
são geralmente mais elevadas do que dos chorumes não diluídos porque o processo de 

a) Podem adicionar-se chorumes à água de rega a ser aplicada às pastagens 
ou a culturas em solos aráveis. A melhor forma de o fazer é pela injeção de 
chorumes nos canais de irrigação e impulsionar suavemente através dos as-
persores ou dos sistemas de irrigação (não utilizar em pulverizadores de alta 
pressão, que aplicam a mistura no solo). O rácio de diluição deve ser de cerca 
de 50:1 de água:chorume, mas no mínimo de 1:1, resultando numa redução 

b) Pode adicionar-se água a chorumes viscosos antes da sua aplicação, quer no 
local de armazenamento quer nos carros cisterna. No caso de chorumes de 
gado viscosos, se o rácio de diluição for de até 0,5:1 já está a contribuir-se 
para a redução das perdas. Ainda assim, os custos adicionais com o trans-
porte de água são consideráveis, e é importante que a taxa de aplicação dos 
chorumes seja aumentada proporcionalmente à redução do conteúdo total de 
azoto amoniacal (TAN).

Sistemas de gestão de época de aplicação
59. As seguintes técnicas, que têm em consideração as condições externas ou as épocas 
de aplicação, podem também ajudar a reduzir as emissões de NH3 decorrente da aplicação 

-
mente:

a) Espalhamento sob condições de temperaturas amenas, sem vento e com hu-

3;

cerca de 10 milímetros imediatamente após o espalhamento). Esta medida 
apenas é aplicável em solo plano e afastado de cursos de água, ou haverá 
sempre o risco de escoamento;

começam a baixar;
-

tração dos estrume é mais rápido.

3. A redução 

redução das emissões de NH3 em 50% ou mais. Pode alcançar-se através da adição de 
ácido sulfúrico ao estrume. Está neste momento a ser comercializada com sucesso uma 
técnica que doseia automaticamente o ácido sulfúrico durante a aplicação dos chorumes. 
Ao adicionar-se ácido sulfúrico ao estrume, em qualquer que seja a etapa, é necessário 
fazê-lo em segurança para evitar qualquer risco para os funcionários, animais ou para o 
ambiente.

Outros aditivos
61. A utilização de outros aditivos juntamente com os chorumes, para além de ácidos, ou 

3 ou apresenta questões práticas que 
a limitam.
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C. Técnicas de Baixas emissões para estrumes

62. A incorporação rápida no solo é a única técnica prática para a redução das emissões 
de NH3 proveniente dos estrumes sólidos, apesar de nos Estados Unidos da América haver 
neste momento algum sucesso com os injetores pouco profundos para a aplicação de es-
trume de aves. A maioria do NH3 é libertado pelo estrume sólido algumas horas após a sua 
aplicação. Recomenda-se, por isso, que a incorporação deve acontecer pouco tempo depois 
do espalhamento. O estrume deve ser totalmente misturado com o solo ou enterrado para 
que resulte na diminuição máxima, o que por vezes se torna mais difícil de alcançar com 
alguns tipos de estrumes sólidos (p. ex. os que contêm grandes quantidades de palha) do 
que os chorumes.

63. Podem atingir-se reduções das emissões de NH3 na ordem dos 60%-90% quando 
-

cador ou pequena aiveca, no período de 4 horas após a sua aplicação. Em comparação, 
no caso da incorporação ser feita no período de 24 horas, estima-se que a edução das 
emissões não ultrapasse os 30%. Ao contrário do que acontece com os chorumes, os estu-
dos demonstram que a incorporação de estrumes sólidos através da utilização de arados 

o ritmo mais lento.

D. Considerações práticas

conta aquando da escolha das técnicas mais apropriadas para a redução das emissões de 
NH3

A redução das emissões de NH3 é referida como percentagem dos métodos referidos. A 

3 
proveniente de estrumes sólidos ou chorumes não tratados é espalhado por toda a superfí-
cie do solo. No caso dos chorumes, seria feito com recurso a cisternas apetrechadas com 
pulverizadores e chapas de espalhamento. Para estrumes sólidos, o método consistiria em 
deixar o estrume na superfície do solo durante uma semana ou mais.

65. As seguintes considerações são importantes no esforço para a redução das emissões 
de NH3 provenientes da aplicação de estrumes:

a) A quantidade das diminuições alcançadas pela utilização de espalhadores em 
banda e injetores será variável consoante o conteúdo de MS dos chorumes, 
as propriedades do solo, a qualidade do trabalho e as características das 
culturas;

decorre entre a aplicação e este processo; a incorporação imediata é sempre 

em solo arável do que em pastagens, e quando são utilizados chorumes 
provenientes de suínos, do que com os chorumes mais viscosos provenientes 
do gado bovino;      

d) A utilização de espalhadores em banda e os injetores pouco profundos nem 
sempre é a mais indicada para utilização em terrenos com declives acen-
tuados, uma vez que são mais propícios a derramamentos e escoamentos. A 
aplicação de chorumes neste tipo de terrenos deve ser evitada, de forma a 
minimizar o risco de escoamento. As técnicas de injeção profunda não fun-
cionam muito bem em terrenos mais rochosos ou muito compactos;

e) A utilização de injetores pouco profundos em sulcos abertos pode aplicar-se 
a muitos mais tipos de solo quando em comparação com os injectores em 
sulcos fechados;

-
lização de máquinas maiores; deve ser escolhido o equipamento para redução 
das emissões que melhor se adeque a cada tipo de terreno;
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g) A incorporação é mais adequada a solo cultivado; os métodos mais adequa-
dos para as pastagens são o espalhamento em banda e a utilização de in-
jetores;

h) Os sistemas que melhorem a logística do espalhamento de estrumes podem 

mais adequadas e atempadas. O caso dos sistemas em que o aplicador está 
colocado diretamente no trator e é alimentado por uma manteiga extensa e 

colocação do aplicador num tanque móvel ou trator cisterna. Têm a vantagem 

o solo ao compactar os solos mais humedecidos. Ainda assim, perde-se muito 
tempo na montagem e desmontagem deste tipo de mangueiras;

i) A diluição nos sistemas de irrigação está limitada a casos em que se pratique 

das emissões de NH3;
j) A diluição de chorumes em sistemas móveis só é prática em explorações de 

tamanho reduzido, uma vez que a água que se adiciona à aspersão reduz o 
potencial do espalhamento e aumenta os custos do mesmo;

são provavelmente mais altos do que as técnicas de espalhamento a lanço, 
mas a poupança de fertilizantes de azoto mineral é mais que compensatória 

l) A separação dos sólidos e dos líquidos pode ser útil na gestão dos nutri-
entes presentes no estrume. A aplicação de fração líquida por uma máqui-

emissões de NH3

associada ao reduzido de conteúdo de MS. Para alcançar todos os benefícios 
desta abordagem, a fração líquida deve ser, na medida do possível, aplicada 

o solo não esteja demasiado saturado ou compactado). Assim, as emissões 
provenientes da fração sólida devem por isso reduzidas durante o arma-
zenamento ou a aplicação (através da rápida incorporação no solo), ou então 
deve ser direcionada para outros tipos de utilização (digestão anaeróbia, por 
exemplo);

m) No geral existem poucas diferenças entre as emissões geradas pela aplicação 
de estrumes em bruto e os digeridos após a digestão anaeróbia. Os digestores 

após a aplicação em solos bem drenados, e têm também um ph elevado, o 
que faz deles responsáveis por emissões de NH3 muito elevadas. Tal como 
com o estrume bruto, devem ser utilizadas técnicas de baixas emissões (p. ex. 

n) Os injetores têm uma amplitude de aplicação reduzida, enquanto os métodos 
de espalhamento em banda garantem uma amplitude muito maior. Dada a 
capacidade mais limitada, deve ter-se em conta um aumento da quantidade 
de danos decorrentes da utilização de sistemas de injeção de estrumes;

concentrado de ácido sulfúrico com os chorumes, antes ou durante a apli-
cação. Apesar disso, como o ácido sulfúrico é um químico perigoso, é sempre 
necessário que o seu manuseio seja feito em segurança de forma a evitar 
riscos para os trabalhadores, os animais e o ambiente.
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Tabela 3

Técnica de 
Diminuição

Tipo de 
Estrume

Tipo de 
Terreno

Redução das 
emissões de 
amoníaco (%)a

Restrições na 
Aplicabilidade

Sistema de injeção 
em linhas com 
pequena aiveca

Chorumes 
e outros 

Pastagem 
ou culturas 
arvenses

30-35 Sulcos, tamanho e forma 
do solo. Não utilizar com 
chorumes muito viscosos. 
Largura dos trilhos para 
culturas de cereais em 
crescimento. 
Em culturas arvenses, 
a redução das emissões 
aumenta com a altura 
das culturas.

Sistema de injeção 
em linhas com 
coluna

Chorumes 
e outros 

Pastagem 
ou culturas 
arvenses 
(pré-sementeira) 
e plantação em 

30-60 Ver acima. Geralmente não 
apropriado para culturas 
arvenses mas adequado 
para a fase de roseta das 

Injetores 
pouco profundos

Chorumes 
e outros 

Pastagem 
ou culturas 
arvenses. 
Também para 
searas em 
crescimento.

Corte aberto, 70; 
corte fechado, 
80 a 10cm de 
profundidade.

Ver acima. Não adequado 
para solos muito secos, 
rochosos ou compactos.

Injetores 
profundos

Chorumes 
e outros 

Culturas 
arvenses

90 Ver acima. É necessário 
trator de alta potência. Não 
adequado para solos pouco 
fundos, muito argilosos 
(>35%) em condições muito 
secas, em solos de turfa 
(>25% de matéria orgânica) 
e em solos secos perfura-
dos suscetíveis a lixiviação.

Diluição ativa 
de chorumes 
para utilização 
em sistemas 
de irrigação 

Chorumes Pastagem 
ou culturas 
arvenses

50% de diluição 
(ou seja, 1 
chorume para 
1 de água) = a 
redução de 30%

Apenas onde se pratique 
a irrigação. Apenas para 
sistemas de irrigação de 
baixa pressão.

Diluição antes 
da aplicação 
por sistemas 
operacionais 
móveis

Chorumes 
muito viscosos

Pastagem 
ou culturas 
arvenses

Até 50 para 
chorume viscoso 
(50% de diluição 
= 30% de 
redução)

É necessário volume 
extra para o 
espalhamento. Apenas 
em pequenas explorações 
e para sistemas de 
irrigação. As quantidades 
devem ser aumentadas 
proporcionalmente 
à redução do conteúdo 
de azoto amoniacal.

Sistemas de Gestão 
de Aplicação 

Todos os tipos 
de estrumes

Pastagem 
ou culturas 
arvenses

Variável Esta técnica obriga 
a autorização local.
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Técnica de 
Diminuição

Tipo de 
Estrume

Tipo de 
Terreno

Redução das 
emissões de 
amoníaco (%)a

Restrições na 
Aplicabilidade

Incorporação 
no Solo

Chorumes Pastagem 
ou culturas 
arvenses, 
incluindo 
pastagens 
recentes, 
sementeiras. 

a incorporação 
ocorrer logo 
após a aplicação.

Lavoura 
imediata = 90;
Cultivo imediato 
não invertido 
= 70;
Incorporação em 
4 horas = 45-65;
Incorporação em 
24 horas = 30

Solo que esteja cultivado.

Incorporação 
no solo

Estrumes 
sólidos

Solo arável, 
incluindo pastos.

a incorporação 
ocorrer 
imediatamente 
após a aplicação.

Lavoura 
imediata = 90;
Cultivo imediato 
não invertido 
= 60;
Incorporação em 
4 horas = 45-65;
Incorporação em 
12 horas = 50;
Incorporação em 
24 horas = 30

Solo que esteja cultivado

a Relativamente ao sistema de referência, ver parágrafo 64.



Limitar a emissão de amoníaco 
da utilização de fertilizantes minerais

A. Introdução

66. A maioria de NH3 provém de estrumes e chorumes, mas em muitos países de clima 
temperado, cerca de 10% ou mais decorrem após a aplicação de fertilizantes azotados, 
quando as áreas de cultivo são muito extensas. As perdas de nitrato de amónio (NH4NO3) 
são, regra geral, pequenas, normalmente entre os 0,5%-5% do total de azoto aplicado. As 
perdas de outros fertilizantes N, por exemplo fosfato de amónio, sulfato de amónio e ureia 
podem ser muito maiores, (entre os 5%-40%) dependendo das condições.

quando o fertilizante é incorporado no solo; b) quando o solo tem uma boa capacidade de 

e v) quando as temperaturas são baixas.

B. Ureia

68. Para que seja um fertilizante útil, a ureia tem de se degradar pela natural ação 
da enzima da urease. Durante este processo são libertados NH3 e dióxido de carbono. Se 
acontecer à superfície do solo, então o NH3 (e o dióxido de carbono) serão perdidos para a 
atmosfera. Se a degradação não ocorrer antes de a ureia ser misturada com o solo, então 
o NH3 -
postos mais estáveis. A aplicação de ureia precisa, por isso, de ser bem gerida de forma a 

3. É, por 
isso, importante que a ureia seja misturada ou incorporada pelo solo antes que se inicie o 
processo de degradação.

69. As perdas de NH3 decorrentes da aplicação de ureia são geralmente maiores em so-
los muito leves, arenosos, devido ao seu baixo teor de argila e à sua limitada capacidade de 
absorção de azoto amoniacal. Apesar do seu pH alto, as perdas em terrenos calcários pode 
ser menores do que noutros tipos de solo, devido ao seu elevado conteúdo de argila e cál-
cio, e à sua capacidade de reter azoto amoniacal. A hidrólise de ureia colocada em bandas 
tende a causar um aumento do pH e pode levar a emissões mais elevadas, a menos que as 
bandas de ureia sejam injetadas ou bem incorporadas no solo, o que vai reter o amoníaco 
volatilizado.

70. Nos períodos secos, as perdas de NH3 decorrentes da aplicação de ureia podem ser 
maiores nas pastagens do que nas culturas arvenses.

71. As emissões de NH3 decorrentes da aplicação de soluções aquosas que contenham 
ureia são semelhantes às decorrentes de formulações sólidas. A quantidade de água aplica-

do solo. Ainda assim, as perdas absolutas podem ser menores se as taxas de aplicação 
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72. A pulverização foliar de ureia pode aumentar a concentração de proteína de grãos 
de trigo e outros cereais para moagem, mas também pode resultar em emissões mais ele-
vadas de amoníaco.

C. Reduzir as emissões de amoníaco provenientes da ureia

73. Para minimizar as emissões de NH3 decorrentes da aplicação de fertilizantes de 
ureia, devem seguir-se estas orientações:

a) Incorporação da ureia no solo. Misturar rapidamente a ureia no solo, sem-
pre que possível. Esta opção reduz as emissões em cerca de 50%-80%. Esta 
opção não está disponível em casos em que a ureia é adicionada às culturas de 
cereais ou pastagem através do método de adubação de cobertura, mas pode 

de sementes;
b) Injeção de ureia no solo. A injeção em sulco fechado da ureia sólida e líquida é 

de cerca de 90%. Bandas de ureia mal fechadas ou incorporadas são propen-
sas a emissões muito elevadas devido a um aumento do pH dentro da banda 
quando a ureia entra no processo de hidrólise. O aumento do pH é mitigado 
pela libertação lenta de produtos de ureia e de inibidores de urease. Tal como 
para os outros fertilizantes azotados, se forem feitas aplicações nas sementei-
ras, deve ter-se o cuidado de não colocar grandes quantidades de ureia perto 
das sementes porque isto pode inibir a germinação. O risco de danos das cul-
turas é reduzido pela utilização de produtos com processos lentos de hidrólise 
da ureia;

c) Os inibidores de urease podem ser utilizados para atrasar a degradação da 

subidas acentuadas do pH, especialmente nas bandas, criando reduções de 
cerca de 40% para a ureia líquida e de 70% para a ureia sólida;

d) Granulado de ureia com revestimento de polímeros proporcionam uma liber-
tação lenta de fertilizante que pode reduzir as emissões em cerca de 30% ao 
atrasar o processo de hidrólise. Apesar disso, não existem ainda muitos casos 
práticos;

f) Substituir os fertilizantes de ureia por outros de NH4NO3

para diminuir substancialmente as emissões de NH3 (até cerca de 90%). Pode 
haver um possível efeito secundário, que é o aumento das emissões de N2O, 
mas que ocorre principalmente sob condições muito húmidas e em tipos de 

-
retas de N2O resultantes das emissões de NH3). Os fertilizantes NH4NO3 podem 
ser dispendiosos (em cerca de 10%-30% mais elevados) do que a ureia, mas o 

de N. Em alguns países o NH4NO3 pode não estar imediatamente disponível.
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D. Sulfato e Fosfato de amónio

74. As potenciais perdas decorrentes de sulfato e fosfato de amónio dependem gran-
demente do ph do solo. As perdas serão menores em solos com pH < 7,0.

75. Em solos calcários (pH > 7,5) não se devem utilizar fertilizantes com fosfato ou 
sulfato de amónio se não for possível a rápida incorporação, injeção no solo, rega imediata 
ou a aplicação de fertilizantes com revestimento de polímero, mas existem outras alterna-
tivas viáveis, como o fósforo e o enxofre.

E. Redução da emissão de amoníaco pelos fertilizantes minerais 
 com azoto amoniacal

76. Muitas das técnicas descritas acima que dizem respeito à ureia, incluindo a incorpo-
ração, a injeção, a rega imediata e a utilização de fertilizantes de libertação lenta, podem 
ser também usados na redução das emissões de NH3 do sulfato de amónio, fosfato de 
amónio e de fertilizantes à base de NH4NO3.

F. Bicarbonato de amónio

77. O bicarbonato de amónio pode estar disponível em algumas áreas da região da 
UNECE. Mediram-se emissões de N na ordem dos 50% após a sua aplicação. Apesar de ha-
ver redução das emissões durante a aplicação apropriada de bicarbonato de amónio no solo 
(ver parágrafo 76), também ocorrem perdas substanciais durante o armazenamento deste 
produto. Dadas as altas taxas de emissão de NH3, o bicarbonato de amónio não deve ser 
utilizado como fertilizante azotado. De acordo com o anexo IX ao Protocolo de Gotemburgo, 
as Partes estão proibidas de utilizar este fertilizante. 
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Guia de Boas Práticas Agrícolas para a Redução
das Emissões de Amoníaco da Comissão Económica
das Nações Unidas para a Europa – UNECE

Na sua trigésima terceira sessão (Geneva, 8–11 Dezembro 2014), a Comissão 
executiva da Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa 
Distância – LRTAP, adotou o Guia de Boas Práticas Agrícolas para a Redução das 
Emissões de Amoníaco (Ammonia Framework Code) e instruiu o secretariado para 

documento ECE/EB.AIR/129.

O Guia para redução das emissões de amoníaco aqui publicado, substitui a 
publicação anterior do Guia (EB.AIR/WG.5/2001/7) e tem em consideração o 

redução das emissões de amoníaco, tal como descrito na recente atualização do 
documento Guia para a redução e abate das emissões de amoníaco de origem 
agrícola (ECE/EB.AIR/120). O objetivo deste documento é o de fornecer às Partes 
da Convenção, a informação de forma simples e entendível, das boas práticas 
necessárias para reduzir as emissões de amoníaco de origem agrícola.

Este documento serve apenas de guia, e não constitui um conjunto de medidas 
obrigatórias para adoção integral. Medidas inovadoras e alternativas, podem ser 

O Guia para redução das emissões de amoníaco foi preparado para apoiar as 
Partes no estabelecimento e atualização dos seus códigos nacionais de boas 
práticas agrícolas para controlar as perdas de amoníaco, tal como requerido no 

Troposférico (Protocolo de Gotemburgo) para a Convenção sobre a Poluição 

2012.

Este documento foi preparado pelo Grupo de Trabalho para o Azoto Reativo (Task 
Force on Reactive Nitrogen – TFRN) da Convenção sobre a Poluição Atmosférica 
Transfronteiriça a Longa Distância da UNECE.


