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Guia de Boas Práticas Agrícolas para
a Redução das Emissões de Amoníaco
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 DPOTUJUVFNBJOEBVNEFTBҨPDIBWF
QBSBPGVUVSP&TUBTFNJTT´FTT¢PVNEPTNBJPSFTDPOUSJCVJEPSFTQBSBBBDJEJҨDB¦¢PFB
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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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I
Gestão do Azoto, conhecer
o ciclo completo do Azoto
A. Introdução
1.
O azoto (N), bem como outros nutrientes, é essencial para o crescimento das planR?QȩCȩQĳMȩLCACQQıPG?QȩOS?LRGB?BCQȩQSȏAGCLRCQȩBCȩDMPK?ȩ?ȩE?P?LRGPȩOSCȩ?QȩNJ?LR?Qȩ?RGLH?Kȩ
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 relativamente 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,
GKNMPR?LRCȩOSCȩQCȩAMLFCĶ?ȩMȩAGAJMȩAMKNJCRMȩBMȩ,ȩL?ȩAPG?ĶĳMȩBCȩCQRP?RĸEG?QȩCȏA?XCQȩN?P?
a)
b)
c)

Minimizar a poluição, quer da água quer a atmosférica;
Otimizar a utilização de N na produção vegetal;
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 chorumes encontra-se na forma amoniacal, e pode substituir diretamente os fertilizantes
minerais. As emissões de NH3 provenientes de fertilizantes orgânicos e inorgânicos representam uma perda de N valioso obrigando, assim, ao aumento da quantidade de fertilizantes comerciais que é necessário aplicar para melhorar as colheitas. Por esta razão, as
M@PGE?ĶŃCQȩ@?QCȩCȩMȩ?LCVMȩ'6ȩBMȩ.PMRMAMJMȩN?P?ȩ?ȩ0CBSĶĳMȩB?ȩAGBGȏA?ĶĳM ȩ#SRPMȏX?ĶĳMȩCȩ
Ozono Troposférico (Protocolo de Gotemburgo) para a Convenção sobre a Poluição Atmosférica 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 sistemas de agricultura mista. O Protocolo oferece, assim, orientações para que as Partes
AMLQGE?KȩGBCLRGȏA?Pȩ?QȩKCJFMPCQȩMNĶŃCQȩBGQNMLļTCGQȩN?P?ȩ?ȩPCBSĶĳMȩBCȩCKGQQŃCQȩBCȩ,&3,
em particular relativamente à agricultura, com um documento sobre a prevenção e a redução 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 produzidos 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 combiL?B?ȩCȩLĳMȩASKSJ?RGT? ȩ'QRMȩQGELGȏA?ȩR?K@ĸKȩOSC ȩİQȩKCBGB?QȩN?P?ȩ?ȩPCBSĶĳMȩB?QȩCKGQQŃCQȩ
de NH3 em fases iniciais (ex. durante o armazenamento) devem seguir-se outras em fases
K?GQȩ?T?LĶ?B?QȩCV ȩBSP?LRCȩ?ȩ?NJGA?ĶĳMȩBMQȩCQRPSKCQȩN?P?ȩOSCȩQCȩ@CLCȏAGCȩGLRCGP?KCLRCȩ
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 animal oferecem as melhores e mais vantajosas oportunidades para a redução das emissões.
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B. Elementos para uma boa gestão do azoto

I

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)
b)

c)

Bȩ

e)

Todas as fontes de azoto das explorações são geridas tendo em consideração
a “exploração como um todo” e considerando o “ciclo completo do azoto”;
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;
Como parte das boas práticas pecuárias para alcançar produções elevadas,
minimizam-se outras limitações existentes (tais como limitações de nutrientes, doenças e stress);
QȩDMLRCQȩBCȩ?XMRMȩQĳMȩ?PK?XCL?B?QȩCȏA?XKCLRC ȩSRGJGX?B?QȩCKȩGLRCPT?JMQȩBCȩ
tempo adequados, e aplicadas através de técnicas apropriadas, nas quantidades e locais corretos;
Todas as vias importantes de perda de azoto são contabilizadas de forma coerente, 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 cuidadosamente, 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)
ȩ
ȩ@M?ȩECQRĳMȩBCȩ,ȩL?QȩCVNJMP?ĶŃCQȩĸȩSK?ȩR?PCD?ȩBCQ?ȏ?LRCȩOSCȩCVGECȩAMLFCAGKCLto, 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
CȏAGĹLAG?ȩ BCȩ SRGJGX?ĶĳMȩ #3,ȩ QĳMȩ ?HSB?Qȩ T?JGMQ?Qȩ N?P?ȩ ?ȩ ECQRĳMȩ BMȩ ,ȩ L?Qȩ CVNJMP?ĶŃCQ ȩ
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 culturas 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 aplicação. 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 inexata 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 entradas de N com as saídas. O “balanço entrada/saída de N” é o total, ao nível da exploração,
BCȩRMB?Qȩ?QȩCLRP?B?QȩBCȩ,ȩDCPRGJGX?LRCQ ȩ?JGKCLR?ĶĳM ȩA?K?Q ȩ?LGK?GQ ȩ@CKȩAMKMȩ?ȩȏV?ĶĳMȩ
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de N pelas leguminosas e pela deposição atmosférica) menos todas as saídas de azoto pelos 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
CȩDCPRGJGX?LRCQȩGLAJSGLBMȩȏV?ĶŃCQ ȩBCNMQGĶĳMȩCȩGPPGE?ĶĳM ȩ@CKȩAMKMȩMQȩNPMBSRMQȩAMJFGBMQȩ
como cereais, forragem ou frutas. Em todas as contabilizações de azoto, a diferença entre
CLRP?B?QȩCȩQ?ļB?QȩNMBCȩQCPȩNMQGRGT?ȩCVACBCLRCȩMSȩLCE?RGT?ȩBCȏAGRıPGM ȩ1CȩDMPȩAMLR?@GJGX?do como excedente pode ser um indicador de pressão sobre o ambiente, enquanto que se
BCȏAGRıPGMȩNMBCȩGLBGA?Pȩ?ȩBCNJCĶĳMȩBCȩLSRPGCLRCQȩ?K@MQȩQĳMȩCVNPCQQMQȩCKȩOSGJMQȩIEȩBCȩ
azoto por hectare (ha) por ano.

I

9.
O total das saídas de azoto divididas pelo total das entradas é uma medida de EUN
OS?LRGB?BCȩBCȩ?XMRMȩCVNMPR?BMȩNMPȩCLRP?B?ȩBCȩ?XMRM ȩCVNPCQQ?ȩAMKMȩIEȩ,ȩNMPȩIEȩK?RĸPG?ȩ
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 perdas 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 determinado 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 ȩMLBCȩ?ȩCȏAıAG?ȩĸȩBCQAPGR?ȩNPGLAGN?JKCLRCȩAMKMȩSK?ȩPCBSĶĳMȩNCPACLRS?Jȩ
comparativamente a métodos de referência. No geral, enquanto o total das reduções representa 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
QGELGȏA?RGT?Q
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II
Estratégias de Alimentação Animal
A. Introdução
12.
Reduzir as emissões no que respeita à alimentação implica boas práticas pecuárias,
como:
a)
b)
c)
d)
e)

Dieta equilibrada, de acordo com as necessidades dos animais;
Boa saúde e bem-estar dos animais;
Boa gestão do ambiente em que os animais estão inseridos;
Boas capacidades de maneio;
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,
BCQLGRPGȏA?ĶĳM ȩȩCVAPCĶĳMȩBCȩ,ȩNCJMQȩBGDCPCLRCQȩRGNMQȩBCȩE?BMȩCQRıȩDMPRCKCLRCȩBCNCLBCLRCȩ
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 quantidade 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
AMLQCOSCLRCȩBGKGLSGĶĳMȩB?QȩCKGQQŃCQȩĸȩCȏA?XȩCKȩRMB?Qȩ?QȩD?QCQȩB?ȩECQRĳMȩBCȩCQRPSKCQȩ
(explorações, armazenamento, tratamento, aplicação).
15.
Mesmo quando em condições ideais, os animais excretam mais de metade da proteína 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)
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Redução dos excessos de proteína, assegurando que não excede as
recomendações atuais acerca da alimentação. A Tabela 1 contém valores indicativos para a quantidade de proteína bruta (PB) presente nas dietas das
diferentes espécies de gado e fases de produção;

b)

c)

d)

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;
Redução do conteúdo de PB na ração através da otimização do fornecimento 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;
Aumento da EUN através da melhoria do desempenho dos animais (produção
BCȩJCGRC ȩļLBGACȩBCȩAPCQAGKCLRM ȩCȏAıAG?ȩL?ȩAMLTCPQĳMȩBCȩ?JGKCLRM ȩCRA ȩN?P?ȩ
que seja necessária apenas uma parte da proteína na sua manutenção.
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Tabela 1
7BMPSFTJOEJDBUJWPTEFQSPUF¬OB  QBSBBMJNFOUPTFDPDPNDPOUF¹EPEFEFNBU¨SJB
TFDB .4 QBSBBOJNBJTFTUBCVMBEPTFNGVO¦¢PEBFTQ¨DJFFDBUFHPSJBEPBOJNBM

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

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

Suínos

Leitões

15-16
12

Porca

Gestação
Lactação

19-21
17-19
15-17
14-15
11-12
(com aminoácidos
CQNCAļȏAMQȩAMKMȩJGQGL?
e triptofano)
13-14
(sem aminoácidos
CQNCAļȏAMQ
13-15
15-17

Frangos

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

Porcos de Engorda

Aves

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

Galinhas Poedeiras
Perús

< 10 Kg
< 25 Kg
25-50 Kg
50-110 Kg
110-170 Kg
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C. Gado Suíno e Aves
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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)
b)
c)
d)

Garantir que a quantidade de proteína presente na alimentação ou ração não
ultrapassa os níveis recomendados;
Utilizar diferentes tipos de dieta para porcos, lactantes e gestantes;
Utilizar diferentes tipos de dieta para as etapas de desenvolvimento dos porcos de engorda (alimentação fracionada);
Tendo em consideração a variabilidade durante e entre as refeições da digestibilidade 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 praticamente as mesmas que para os suínos.

D. Ruminantes
20.
Para os ruminantes, as entradas de proteína e a excreção de N dependem fortemente da proporção de erva, silagem, feno, cereais e concentrados presentes na alimentação 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)
b)

Garantir que a quantidade de fertilizante N aplicada nos pastos não é excessiva;
Melhorar o equilíbrio energia/proteína:
i)

ii)

2
3
4
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Ao substituir parte da erva fresca por alimento com menor proporção
de proteína (milho ensilado, feno colhido em estado avançado de maturação, palha, etc);
Ao utilizar erva mais madura (com intervalos de corte mais alargados)
ou racionar as porções de erva e de concentrados energéticos e providenciar a quantidade apropriada de proteína não degradável no rúmen4.
Ainda assim, para sistemas de produção de gado baseados predomiL?LRCKCLRCȩCKȩN?QR?ECK ȩ?ȩȏ?@GJGB?BCȩBCQR?ȩCQRP?RĸEG?ȩĸȩKSGR?QȩTCXCQȩ
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.

Digestibilidade dos aminoácidos determinada por coleta fecal.
Digestibilidade dos aminoácidos determinada na porção terminal do íleo, cujo conteúdo ainda não sofreu interferência da
microbiota do intestino grosso.
Rumen bypass protein.

21.
Também se podem reduzir as emissões de NH3 pelos ruminantes, através do aumento da proporção de tempo que os animais estão a pastar. Isto porque a maioria da
SPGL?ȩQCȩGLȏJRP?ȩLMȩQMJMȩ?LRCQȩOSCȩQCȩAMKNJCRCȩMȩNPMACQQMȩBCȩBCEP?B?ĶĳMȩB?ȩSPCG?ȩCȩOSCȩ
CQR?ȩQCH?ȩNCPBGB?ȩAMKMȩ?KMLļ?AM ȩGLB?ȩ?QQGK ȩ?ȩCȏAıAG?ȩBMQȩQGQRCK?QȩBCȩN?QR?ECKȩRCLBCȩ
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.
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22.
Uma estratégia para a redução das excreções de N e das perdas por unidade de
NPMBSRMȩ ĸȩ NCJMȩ KCJFMP?KCLRMȩ B?ȩ CȏAGĹLAG?ȩ B?ȩ AMLTCPQĳMȩ BMQȩ ?JGKCLRMQȩ ?RP?TĸQȩ BMȩ ?Smento 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 melhorada através da manutenção da qualidade da PB na produção da ensilagem para a alimentação de inverno. Pode conseguir-se a minimização da degradação da proteína pura na
ensilagem de erva das seguintes maneiras:
a)
b)
c)

Proceder à ensilagem o mais depressa possível após o corte;
Retirar o oxigénio dos silos rapidamente após serem cheios;
Evitar danos pelo calor.
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III
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 agricultura. 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 encontro 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, garantir 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
T?PG?PȩCLRPCȩASQRMQȩCJCT?BMQȩCȩGLQGELGȏA?LRCQ ȩCȩR?K@ĸKȩL?ȩQS?ȩ?NJGA?@GJGB?BCȩ?MQȩBGDCPentes 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)
b)
c)
d)

e)
Dȩ

Manter todas as áreas interiores e exteriores (de atividade, descanso, exercício)
sempre limpas e secas;
Manter o estrume em superfícies o mais pequenas possível (por exemplo com
a utilização de chão parcialmente ripado ou, ou de fossas com declive);
Separar e remover rapidamente as fezes e a urina, o que pode ajudar à diminuição das emissões de amoníaco;
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;
Providenciar aos animais zonas funcionais de descanso, alimentação, defecação, exercício (aplicável apenas aos suínos);
,MȩA?QMȩBCȩCBGDļAGMQȩTCLRGJ?BMQȩ?PRGȏAG?JKCLRC ȩ?RP?TĸQȩB?ȩJGKNCX?ȩBMȩ?PȩCVNClido.

B. Sistemas de baixas emissões para alojamento de gado
27.
São considerados mais comuns e por isso usados como referência os compartimentos 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 tratadas 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.

III

29.
Em alojamentos com as tradicionais ripas, a otimização da climatização dos celeiros
com telhados com isolamento e/ou ventilação natural controlada automaticamente consegue alcançar-se uma redução moderada (cerca de 20% em comparação com os sistemas
convencionais), devido às temperaturas mais baixas (principalmente no Verão) e às reduzidas 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.
 ȩ ,ĳMȩCVGQRCKȩNPMT?QȩBCȩNCPB?QȩQGELGȏA?LRCKCLRCȩK?GQȩ?JR?QȩNPMTCLGCLRCQȩBCȩ?JMH?mentos com bons sistemas de gestão da palha em comparação com os sistemas de chorumes, 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)

b)

Aȩ

Boas práticas pecuárias, por exemplo, manter as passagens e os pátios usados pelo gado o mais limpos possível, podem contribuir para a diminuição das
emissões de NH3 na maioria das explorações;
O sistema de chão com sulcos no alojamento de gado leiteiro e para carne com
?ȩSRGJGX?ĶĳMȩBCȩP?QN?BMPCQȩBCLR?BMQȩAMLQRGRSCKȩSK?ȩDMPK?ȩCȏA?XȩBCȩPCBSXGPȩ
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
OSCȩ?ȩDPCOSĹLAG?ȩB?QȩP?QN?ECLQȩQCH?ȩQSȏAGCLRCKCLRCȩPCESJ?P
Mȩ?BGAGML?PȩıAGBMȩİQȩJ?T?ECLQȩNMBCȩPCBSXGP QCȩQGELGȏA?RGT?KCLRCȩ?QȩCKGQQŃCQȩ
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 parcialmente ripadas. A forma como estão desenhadas as ripas deve facilitar ao máximo 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 conseguir-se através da utilização de raspadores ou de um sistema de descarga
AMKȩıES? ȩCȐSCLRCȩLĳMȩRP?R?BMȩAMKȩKCLMQȩBCȩϤȩBCȩ+1ȩMSȩAFMPSKCȩQCNarado. 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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b)

c)

Bȩ

e)

f)
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ripas forem menos aderentes ao estrume do que o cimento (por exemplo, ripas
KCRıJGA?QȩMSȩNJ?QRGȏA?B?Q
Redução da superfície exposta aos estrumes por baixo das ripas, ou seja, construindo canais com paredes interiores sulcadas de forma a que os canais sejam 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 alojamentos de suínos em cerca de 40% a 65%, dependendo da categoria dos animais e
da presença de superfícies parcialmente ripadas. As calhas devem ser esvaziadas 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;
Temperatura mais baixa dos chorumes. Para as estruturas existentes, a temperatura dos chorumes nos canais pode ser reduzida através do bombeamento
de um líquido de refrigeração (como por exemplo águas subterrâneas) por uma
QĸPGCȩ BCȩ ?JCR?Qȩ ȐSRS?LRCQȩ AMJMA?B?Qȩ L?Qȩ AFMPSKCQȩ ?ȩ PCAGAJ?ECKȩ BCȩ ıES?Qȩ
subterrâneas pode não ser permitida em alguns países ou regiões). O arrefecimento 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.
!FMPSKCQȩ?AGBGȏA?B?Q ȩ.MBCȩ?RGLEGP QCȩ?ȩPCBSĶĳMȩB?QȩCKGQQŃCQȩBCȩ,&3 através
B?ȩ ?AGBGȏA?ĶĳMȩ B?Qȩ AFMPSKCQȩ N?P?ȩ OSCȩ ?Qȩ DMPK?Qȩ BCȩ ?XMRMȩ N?QQCKȩ BCȩ ,&3
para NH4+. Os estrumes (principalmente a fração líquida) são recolhidos num
R?LOSCȩAMKȩJļOSGBMȩ?AGBGȏA?BMȩECP?JKCLRCȩıAGBMȩQSJDņPGAM ȩK?QȩR?K@ĸKȩNMdem ser utilizados ácidos orgânicos) mantendo um pH inferior a 6. Nos alojamentos 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;
Melhorar o comportamento animal e o desenho das instalações. Pode melhorar-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 deitem 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;
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 disRĲLAG?ȩCLRPCȩ?QȩPGN?QȩCȩ?ȩN?PRCȩQSNCPGMPȩBMQȩCQRPSKCQȩBCTCȩQCPȩQSȏAGCLRCȩN?P?ȩ
minimizar a velocidade do ar;

g)

Filtrar o ar para remover o NH3 ȩAMKȩPCASPQMȩ?ȩNSPGȏA?BMPCQȩıAGBMQȩCȩ@GM ȏJRPMQ ȩNCQ?PȩBCȩK?GQȩBGQNCLBGMQ? ȩCQRCȩRGNMȩBCȩ?@MPB?ECKȩBCȩNSPGȏA?ĶĳMȩBMȩ?Pȩ
oferece um enorme potencial (redução de cerca de 70%-90%) de mitigação
LMQȩCBGDļAGMQȩTCLRGJ?BMQȩ?PRGȏAG?JKCLRCȩCȩNMBCKȩQCPȩAMLQGBCP?B?Qȩ?BCOS?B?Qȩ
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).

III

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
BCȩNSPGȏA?BMPCQȩN?P?ȩ?ȩJGKNCX?ȩBMȩ?PȩCVRP?ļBM ȩ?QȩCQRP?RĸEG?QȩBCȩPCBSĶĳMȩB?QȩQSNCPDļAGCQȩ
CVNMQR?Q ȩAFMPSKCQȩ?ȩRCKNCP?RSP?QȩK?GQȩ@?GV?Q ȩ?AGBGȏA?ĶĳMȩBCȩAFMPSKCQȩCȩ?ȩBGKGLSGĶĳMȩ
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, limpos, secos e higiénicos para forrar as áreas de descanso. Deve ser colocado em quantidade
QSȏAGCLRCȩBCȩDMPK?ȩ?ȩE?P?LRGPȩ?ȩAMKNJCR?ȩ?@QMPĶĳMȩB?ȩSPGL? ȩȩQS@QRGRSGĶĳMȩDPCOSCLRCȩBMQȩ
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.
"CTCKȩRCLR?PȩCTGR?P QCȩDSE?QȩLMȩQGQRCK?ȩBCȩ@C@CBMSPMȩBCȩDMPK?ȩ?ȩLĳMȩF?TCPȩFSKGBGȏA?ĶĳMȩ
excessiva dos materiais.
36.
Os sistemas à base de palha são melhores para o bem-estar animal do que os sisRCK?Qȩİȩ@?QCȩBCȩCȐSCLRCQ ȩ,ĳMȩCVGQRCKȩNPMT?QȩBCȩNCPB?QȩQGELGȏA?RGT?KCLRCȩK?GQȩCJCT?B?Qȩ
BCȩ?JMH?KCLRMQȩAMKȩQGQRCK?QȩBCȩN?JF?ȩBMȩOSCȩBCȩQGQRCK?Qȩİȩ@?QCȩBCȩCȐSCLRCQ ȩBCQBCȩOSCȩ
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 excreções. 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 funcionais. 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 estrumes ou dejetos das aves é de 60% ou maior. Sob estas condições, o humedecimento
GLQSȏAGCLRCȩĸȩSK?ȩDMPK?ȩBCȩBCEP?B?PȩMȩıAGBMȩņPGAMȩCȩJG@CPR?PȩMȩ?KMLļ?AM ȩ-ȩOSCȩQGELGȏA?ȩ
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 melhoradas): A recolha dos dejetos por cintas e a subsequente remoção dos mesmos 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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b)

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;
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 camas simples.

 ȩ -ȩ?PȩCVRP?ļBMȩBMQȩ?JMH?KCLRMQȩBCȩ?TCQȩNMBCȩQCPȩJGKNMȩAMKȩPCASPQMȩ?ȩNSPGȏA?BMPCQȩ
ıAGBMQȩCȩ@GMȩȏJRPMQȩAMKȩSK?ȩCȏAGĹLAG?ȩBCȩPCBSĶĳMȩBCȩACPA?ȩBCȩϤȩ?ȩϤ ȩ3K?ȩTCXȩOSCȩ
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 utilizados 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 ventilação 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 propensos a derramamentos.
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Sistemas de baixas emissões
para Armazenamento de Estrumes
A. Introdução
42.
As fontes mais importantes de perdas de NH3 são, geralmente, os edifícios de armazenamento e o espalhamento de estrumes de gado; ainda assim, as perdas provenientes
BCȩAFMPSKCQȩCȩCQRPSKCQȩQŁJGBMQȩ?PK?XCL?BMQȩNMBCKȩAMLRPG@SGPȩQGELGȏA?RGT?KCLRCȩN?P?ȩ
as emissões totais de amoníaco. O armazenamento permite que os estrumes sejam espaJF?BMQȩLMȩQMJMȩCKȩ?JRSP?QȩBMȩ?LMȩCKȩOSCȩCVGQRCKȩLCACQQGB?BCQȩLSRPGAGML?GQȩCQNCAļȏA?QȩCȩ
em que o risco de poluição da água é baixo.

ȧPK?XCL?KCLRMȧBCȧAFMPSKCQȧCȧMSRPMQȧCȐSCLRCQ
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 estrumes incluem:
a)

@ȩ

Desenho do armazém:
Gȩ 2?K?LFMȩMȩ?PK?XĸKȩBCTCȩRCPȩR?K?LFMȩQSȏAGCLRCȩN?P?ȩCTGR?Pȩ?NJGA?ĶĳMȩ
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 emissora) 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;
!M@CPRSP?Qȩ N?P?ȩ R?LOSCQȩ MSȩ QGJMQȩ BCȩ AFMPSKCQȩ Cȩ CȐSCLRCQȩ ȩ AMJMA?ĶĳMȩ BCȩ
AM@CPRSP?QȩLMQȩR?LOSCQȩCȩQGJMQȩBCȩ?PK?XCL?KCLRMȩQĳMȩSK?ȩDMPK?ȩCȏA?XȩBCȩ
redução das emissões de NH3. A Tabela 2 apresenta os vários tipos de cobertura disponíveis para tanques e silos. Estão incluídos:
Gȩ !M@CPRSP?Qȩ QŁJGB?Qȩ #QR?Qȩ QĳMȩ ?Qȩ K?GQȩ CȏA?XCQȩ OS?LRMȩ İȩ PCBSĶĳMȩ B?Qȩ
emissões de NH3, mas também as mais dispendiosas. É importante garantir que as coberturas são bem seladas para minimizar a passagem
do ar, mas é necessário que existam pequenos orifícios ou um dispositivo para fazer a ventilação, para que seja evitada a acumulação de gás
KCR?LMȩ GLȐ?KıTCJȩ !&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;
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GGȩ !M@CPRSP?Qȩ ȐSRS?LRCQȩ 1ĳMȩ ECP?JKCLRCȩ DCGR?Qȩ BCȩ K?LE?ȩ NJıQRGA?ȩ Cȩ
KCLMQȩCȏA?XCQȩBMȩOSCȩMQȩRCJF?BMQ ȩK?QȩQĳMȩR?K@ĸKȩECP?JKCLRCȩK?GQȩ
baratos. Muitas vezes utilizam-se plástico de folha dupla com esferoTGRCȩCK@?J?BMȩN?P?ȩCTGR?Pȩ@MJF?QȩBCȩEıQȩCȩOSCȩN?PRCȩB?QȩDMJF?QȩȏOSCȩ
QS@KCPQ? ȩȩAM@CPRSP?ȩȐSRS?LRCȩBCTCȩCQR?PȩQCESP?ȩTCPRGA?JKCLRCȩNMPȩ
cordas, presas às paredes. Isto evita que as coberturas se movam durante a mistura do estrume e que seja levantado pelo vento. Alguns
RGNMQȩBCȩAM@CPRSP?ȩȐSRS?LRCȩQĳMȩR?K@ĸKȩGKNCPKCıTCGQ ȩLĳMȩBCGV?LBMȩ
OSCȩ?ȩıES?ȩB?ȩAFST?ȩQCȩGLȏJRPC ȩ?SKCLR?LBMȩ?QQGKȩ?ȩA?N?AGB?BCȩBCȩ
armazenamento.
GGGȩ !MPNMQȩ NJıQRGAMQȩ ECMKĸRPGAMQȩ ȐSRS?LRCQȩ DMPK?Kȩ SK?ȩ A?N?ȩ ȐSRS?LRCȩ
fechada acima da superfície dos chorumes. As suas nervuras verticais
evitam que os corpos sejam empurrados para cima uns dos outros. PoBCKȩQCPȩSRGJGX?B?QȩLMQȩAFMPSKCQȩBCȩQSļLMQȩMSȩCKȩMSRPMQȩRGNMQȩBCȩCȐSCLRCQȩOSCȩLĳMȩDMPKCKȩAPMQR?ȩL?RSP?J ȩ,ĳMȩQCȩ?BCOS?Kȩ?ȩCȐSCLRCQȩPGAMQȩ
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 orgânicMQȩ ȐSRS?LRCQ ȩ ȩ APMQR?ȩ QŁȩ QCȩ DMPK?ȩ QCȩ FMSTCPȩ K?RĸPG?ȩ QCA?ȩ QSȏAGCLRC
(> 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
@?GVM ȩN?P?ȩCTGR?PȩOSCȩ?ȩAPMQR?ȩQCȩN?PR? ȩȩCȏAıAG?ȩB?QȩAPMQR?QȩBCNCLBCȩ
da sua espessura, uniformidade e duração. Note-se que é necessário
tempo para que a crosta se forme.
ȩ
Tȩ !PMQR?Qȩ ȐSRS?LRCQȩ ȩ GLRPMBSĶĳMȩ BCȩ N?JF? ȩ EP?LSJ?BMQȩ MSȩ MSRPMQȩ
K?RCPG?GQȩȐSRS?LRCQȩL?ȩQSNCPDļAGCȩB?QȩAFMPSKCQȩCKȩR?LOSCQȩMSȩJ?EM?Qȩ
NMBCȩPCBSXGPȩ?QȩCKGQQŃCQȩ?MȩAPG?PȩSK?ȩAPMQR?ȩ?PRGȏAG?J
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 imediatamente antes.
@ȩ.?JF?ȩȩDMPK?ȩK?GQȩCȏA?XȩN?QQ?ȩNCJ?ȩSRGJGX?ĶĳMȩBCȩSK?ȩE?B?LFCGP?ȩ
que simultaneamente corte a palha de forma a espalhá-la com cerca de
ȩAKȩBCȩAMKNPGKCLRM ȩ"CTCȩCQN?JF?P QCȩACPA?ȩBCȩȩIEȩBCȩN?JF?ȩAMPR?B?ȩ
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.
 ȩ ,ĳMȩQCȩPCAMKCLB?ȩMȩSQMȩBCȩŁJCMȩMSȩRSPD?ȩBCTGBMȩİQȩBGȏASJB?BCQȩNPıRGA?QȩB?ȩQS?ȩSRGlização 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
BCȩCKGQQŃCQ ȩ#VGQRCKȩRCALMJMEG?Q ȩGLAJSGLBMȩJ?LĶ?QȩȐSRS?LRCQ ȩOSCȩBGTGBCKȩ?ȩQSNCPDļAGCȩCȩ
OSCȩ NMBCKȩ D?AGJGR?Pȩ ?ȩ SRGJGX?ĶĳMȩ BCȩ AM@CPRSP?Qȩ ȐSRS?LRCQ ȩ AMKMȩ EP?LSJ?BMQȩ BCȩ ?PEGJ?ȩ Cȩ
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 sistemas podem ser implementados com custos consideravelmente mais baixos em comparação 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
&ҨD DJBFBQMJDBCJMJEBEFEFU¨DOJDBTEFSFEV¦¢PEFQFSEBTEFBNPO¬BDPOPBSNB[FOBNFOUP
EFDIPSVNFT
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
PCOSGQGRMQȩBCȩȏV?ĶĳM
da cobertura.

Cobertura Flexível
(ex. estrutura tipo
tenda)

Todas

80

Apenas para
tanques ou silos.

Limitada pelos
PCOSGQGRMQȩBCȩȏV?ĶĳM
da cobertura.

Cobertura
Flutuante

Todas

60

-

-

Corpos plásticos
geométricos
ȐSRS?LRCQ

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.

-

!PMQR?QȩPRGȏAG?GQ
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.

!PMQR?QȩPRGȏAG?GQ
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
LCQRCȩA?QMȩPCȐCARCȩSK?ȩ
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.

48.

IV

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
DMPK?ȩ?ȩE?P?LRGPȩSK?ȩSRGJGX?ĶĳMȩCȏA?XȩBMQȩAFMPSKCQ
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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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
JCT?Pȩ?ȩOSCȩF?H?ȩNCPB?QȩQGELGȏA?LRCQȩNCJ?QȩCKGQQŃCQȩBCȩ,&3 ȩBCQLGRPGȏA?ĶĳMȩCȩJGVGTG?ĶĳM ȩ-Qȩ
dejetos e estrume das aves, em particular os excrementos das galinhas poedeiras secos ao
?P ȩQĳMȩA?B?ȩTCXȩK?GQȩ?PK?XCL?BMQȩCKȩ@SLICPQ ȩ"CTCKȩQCESGP QCȩ?QȩQCESGLRCQȩMPGCLR?ĶŃCQȩ
para limitar as emissões de NH3:
a)

@ȩ

c)

d)

Cobrir os estrumes sólidos armazenados. Enquanto o uso de coberturas sólidas pode não ser muito prático, a utilização de lençóis de manga plástica
demonstrou uma redução substancial das emissões de NH3, sem aumentar
QGELGȏA?RGT?KCLRCȩ?QȩCKGQQŃCQȩBCȩ!&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 utilizando 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;
BGAGML?Pȩ OS?LRGB?BCQȩ QGELGȏA?RGT?Qȩ BCȩ N?JF?ȩ ?Mȩ CQRPSKC ȩ #QR?ȩ ?@MPB?ECKȩ
NMBCȩQCPȩAMLQGBCP?B?ȩKCLMQȩCȏA?XȩBMȩOSCȩ?ȩAM@CPRSP?ȩBMQȩCQRPSKCQȩQŁJGBMQ ȩ
com performances variáveis consoante o tipo de estrume, condições e possível
aumento das emissões de NH3 e CH4;
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
AMLQGBCP?B?ȩKCLMQȩCȏA?XȩBMȩOSCȩ?ȩAM@CPRSP?ȩBMQȩCQRPSKCQ
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
CVRCLQĳMȩBMQȩ@CLCDļAGMQȩBCQR?ȩ?@MPB?ECKȩCQRCH?ȩ?GLB?ȩNMSAMȩOS?LRGȏA?B?

50.
Os excrementos das galinhas poedeiras secos ao ar recolhidos por cintas que contenham entre 60% a 70% de MS5 têm emissões de amoníaco muito reduzidas. Estes estrumes devem ser mantidos secos e deve evitar-se o seu humedecimento. Por isso o armazenamento 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 prevenção da poluição da água que resulte da colocação de pilhas de estrume diretamente no
QMJM ȩB?BMQȩMQȩPGQAMQȩQGELGȏA?RGTMQȩBCȩJGVGTG?ĶĳMȩCȩBCȩCQAM?KCLRMȩ?QQMAG?BMQȩ?ȩCQR?ȩNPıRGA?
5
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MS - Matéria Seca.

V
Técnicas de baixas emissões
de espalhamento de estrume
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 minimizem 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
QGELGȏA?ȩOSCȩFıȩK?GQȩ?XMRMȩBGQNMLļTCJȩN?P?ȩQCPȩ?@QMPTGBMȩNCJ?QȩASJRSP?Q ȩ.?P?ȩOSCȩQCȩ?RGLH?ȩ
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 culturas, 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
B?ȩ CVNMQGĶĳMȩ ?RKMQDĸPGA?ȩ BMQȩ CQRPSKCQ ȩ 1CLBMȩ MQȩ KĸRMBMQȩ CȏA?XCQȩ CKȩ OS?JOSCPȩ RGNMȩ
de clima. Apesar de as emissões absolutas de NH3ȩQCH?KȩGLȐSCLAG?B?QȩNCJMȩAJGK? ȩAMKȩ
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.

ȧ2ĸALGA?QȧBCȧ ?GV?Qȧ#KGQQŃCQȧN?P?ȧAFMPSKCQȧCȧMSRPMQȧCȐSCLRCQ
 ȩ -QȩKĸRMBMQȩK?GQȩCȏA?XCQȩL?ȩPCBSĶĳMȩBCȩCKGQQŃCQȩBCȩ,&3 decorrentes da aplicação
de chorumes são a utilização de técnicas de aplicação apropriadas, como injetores ou espalhador 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).
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Técnicas de aplicação de chorumes: injetores e espalhadores em banda

V

*OKFUPSFT
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
GLȏJRP?ĶĳMȩLMȩQMJM ȩ1ĳMȩECP?JKCLRCȩK?GQȩCȏA?XCQȩL?ȩPCBSĶĳMȩB?QȩCKGQQŃCQȩBCȩ,&3 do que
o método de espalhamento em banda. Existem três tipos:
a) *OKFUPSFTQPVDPQSPGVOEPT PVSBOIVSB  estes fazem regos estreitos no solo
(tipicamente com cerca de 4-6 cm de profundidade e 25-30 cm de comprimento) 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) *OKFUPSFTQSPGVOEPT 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 normalmente apetrechadas com abas para facilitar a dispersão no solo, e conseguem taxas de aplicação elevadas. São os mais apropriados para utilização
CKȩRCPPCLMQȩ?EPļAMJ?QȩNMPȩA?SQ?ȩBMȩPGQAMȩBCȩB?LGȏA?Pȩ?QȩXML?QȩBCȩN?QRM
c)
Outros JOKFUPSFT Apenas para utilização em solo arável, baseiam-se em sistemas de cultivadores de molas ou de ponta rígida.
&TQBMIBEPSFTFN#BOEB
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
?PȩOSCȩNMPȩCJ?ȩN?QQ?K ȩȩCȏAıAG?ȩBCQR?QȩKıOSGL?QȩNMBCȩT?PG?PȩBCNCLBCLBMȩB?ȩ?JRSP?ȩB?Qȩ
culturas. Existem dois tipos de máquina:
a) 4JTUFNBEFNBOHVFJSBT os chorumes são descarregados ao nível do solo nu
MSȩ ASJRGT?BMȩ NMPȩ SK?ȩ QĸPGCȩ BCȩ K?LESCGP?Qȩ ȐCVļTCGQ ȩ ĝȩ NMQQļTCJȩ ?ȩ ?NJGA?ĶĳMȩ
CLRPCȩȏJ?QȩBCȩNJ?LR?ĶŃCQȩCKȩBCQCLTMJTGKCLRMȩȩ
b) Sistema de coluna (4BQBUPTEFSBTUPPVQ¨T  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
BCQCLF?BMQȩBCȩDMPK?ȩ?ȩ?@PGPȩNCOSCL?QȩP?LFSP?QȩLMȩQMJMȩN?P?ȩ?SVGJG?Pȩ?ȩGLȏJtração.

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 utiJGX?ĶĳMȩBCȩASJRGT?BMPCQȩBCȩ@GAMȩMSȩBCȩBGQAMȩNMBCȩQCPȩGES?JKCLRCȩCȏA?XȩNMPOSCȩMQȩAFMPSKCQȩ
permanecem expostas à superfície por pouco tempo antes de serem incorporadas no terreno 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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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
GLȏJRP?ĶĳMȩLMȩQMJMȩĸȩK?GQȩPıNGBM ȩ&ıȩBS?QȩMNĶŃCQȩBGQNMLļTCGQ
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 aspersores 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
CQRGK?B?ȩBCȩACPA?ȩBCȩϤȩ#!# # '0  ȩN?PıEP?DMȩȩCȩȏESP?ȩ
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 transporte 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).

V

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
BCȩAFMPSKCQ ȩ?NCQ?PȩBCȩNMBCPCKȩLĳMȩQCPȩRĳMȩCȏA?XCQȩMSȩȏıTCGQȩAMKMȩ?QȩPCDCPGB?Qȩ?LRCPGMPmente:
a) Espalhamento sob condições de temperaturas amenas, sem vento e com huKGB?BCȩ@CLCȏAG?Kȩ?ȩPCBSĶĳMȩB?QȩCKGQQŃCQȩBCȩ,&3;
@ȩ ȩ?NJGA?ĶĳMȩNMSAMȩRCKNMȩ?LRCQȩBCȩAFMTCPȩCȏA?Xȩ?NCL?QȩQCȩMAMPPCPȩAFST?ȩAMKȩ
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;
Aȩ NJGA?ĶĳMȩ ?Mȩ ȏKȩ BMȩ BG? ȩ OS?LBMȩ ?ȩ RCKNCP?RSP?ȩ Cȩ ?ȩ TCJMAGB?BCȩ BMȩ TCLRMȩ
começam a baixar;
Bȩ NJGA?ĶĳMȩCKȩQMJMQȩPCACLRCKCLRCȩASJRGT?BMQ ȩSK?ȩTCXȩOSCȩMȩNPMACQQMȩBCȩGLȏJtração dos estrume é mais rápido.
AGBGȏA?ĶĳMȧBMQȧAFMPSKCQ
 ȩ #QRPSKCȩAMKȩSKȩN&ȩK?GQȩ@?GVMȩQGELGȏA?ȩSK?ȩPCBSĶĳMȩL?QȩNCPB?QȩBCȩ,&3. A redução
BMȩN&ȩBMQȩAFMPSKCQȩN?P?ȩSKȩLļTCJȩCQRıTCJȩBCȩȩĸȩLMPK?JKCLRCȩQSȏAGCLRCȩN?P?ȩE?P?LRGPȩ?ȩ
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
LĳMȩQCȩNPMTMSȩCȏA?XȩL?ȩPCBSĶĳMȩB?QȩCKGQQŃCQȩBCȩ,&3 ou apresenta questões práticas que
a limitam.
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C. Técnicas de Baixas emissões para estrumes

V

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 estrume 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
MQȩ CQRPSKCQȩ QŁJGBMQȩ QĳMȩ GLAMPNMP?BMQȩ LMȩ QMJMȩ ?PıTCJ ȩ AMKȩ ?ȩ SRGJGX?ĶĳMȩ BCȩ @GAMȩ CQA?PGȏcador 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 estudos demonstram que a incorporação de estrumes sólidos através da utilização de arados
ĸȩQCKNPCȩK?GQȩCȏA?XȩBMȩOSCȩQCȩNMPȩBGQAMQȩMSȩNMLR?Q ȩ?NCQ?PȩBCȩBCKMP?PȩK?GQȩRCKNMȩB?BMȩ
o ritmo mais lento.

D. Considerações práticas
 ȩ ȩCȏAıAG?ȩL?ȩPCBSĶĳMȩB?QȩCKGQQŃCQ ȩ?ȩ?NJGA?@GJGB?BCȩCȩMQȩASQRMQȩBCTCKȩQCPȩRGBMQȩCKȩ
conta aquando da escolha das técnicas mais apropriadas para a redução das emissões de
NH3 ȩ"?ȩR?@CJ?ȩȩAMLQR?Kȩ?ȩCȏAıAG?ȩCȩ?ȩ?NJGA?@GJGB?BCȩBMQȩBGDCPCLRCQȩKĸRMBMQȩBGQNMLļTCGQ ȩ
A redução das emissões de NH3 é referida como percentagem dos métodos referidos. A
PCDCPĹLAG?ȩN?P?ȩSKȩKĸRMBMȩBCȩ?NJGA?ĶĳMȩBCȩCQRPSKCȩĸȩBCȏLGB?ȩAMKMȩ?ȩCKGQQĳMȩBCȩ,&3
proveniente de estrumes sólidos ou chorumes não tratados é espalhado por toda a superfície 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)

@ȩ

Aȩ

d)

e)

Dȩ
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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;
ȩCȏAıAG?ȩB?ȩGLAMPNMP?ĶĳMȩT?PG?ȩQCESLBMȩMȩRGNMȩBCȩCQRPSKCQȩCȩMȩRCKNMȩOSCȩ
decorre entre a aplicação e este processo; a incorporação imediata é sempre
K?GQȩCȏA?X
-Qȩ CQN?JF?BMPCQȩ CKȩ @?LB?ȩ K?LESCGP?Qȩ QĳM ȩ ECP?JKCLRC ȩ K?GQȩ CȏA?XCQȩ
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;
A utilização de espalhadores em banda e os injetores pouco profundos nem
sempre é a mais indicada para utilização em terrenos com declives acentuados, 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 funcionam muito bem em terrenos mais rochosos ou muito compactos;
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;
2CPPCLMQȩNCOSCLMQ ȩAMKȩDMPK?QȩGPPCESJ?PCQ ȩPCNPCQCLR?KȩBGȏASJB?BCQȩL?ȩSRGlização de máquinas maiores; deve ser escolhido o equipamento para redução
das emissões que melhor se adeque a cada tipo de terreno;

g)

h)

i)

j)

Iȩ

l)

m)

n)

Mȩ

A incorporação é mais adequada a solo cultivado; os métodos mais adequados para as pastagens são o espalhamento em banda e a utilização de injetores;
Os sistemas que melhorem a logística do espalhamento de estrumes podem
RCPȩGLȐSĹLAG?ȩL?ȩOS?LRGB?BCȩBCȩCKGQQŃCQ ȩSK?ȩTCXȩOSCȩNCPKGRCKȩ?NJGA?ĶŃCQȩ
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
ȐCVļTCJȩJGE?B?ȩ?ȩSKȩR?LOSCȩMSȩQGQRCK?ȩBCȩRS@?ECLQ ȩMDCPCACȩSK?ȩ?JRCPL?RGT?ȩİȩ
colocação do aplicador num tanque móvel ou trator cisterna. Têm a vantagem
BCȩNCPKGRGPCKȩKCJFMPȩPGRKMȩBCȩRP?@?JFMȩCȩBCȩBGKGLSļPCKȩMȩPGQAMȩBCȩB?LGȏA?Pȩ
o solo ao compactar os solos mais humedecidos. Ainda assim, perde-se muito
tempo na montagem e desmontagem deste tipo de mangueiras;
A diluição nos sistemas de irrigação está limitada a casos em que se pratique
GPPGE?ĶĳM ȩ QCLBMȩ LCQRCȩ A?QMȩ SK?ȩ KCBGB?ȩ @?QR?LRCȩ CȏA?Xȩ N?P?ȩ ?ȩ BGKGLSGĶĳMȩ
das emissões de NH3;
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;
-Qȩ ASQRMQȩ ȏL?LACGPMQȩ Cȩ MNCP?AGML?GQȩ BMQȩ QGQRCK?Qȩ BCȩ PCBSĶĳMȩ BCȩ CKGQQŃCQȩ
são provavelmente mais altos do que as técnicas de espalhamento a lanço,
mas a poupança de fertilizantes de azoto mineral é mais que compensatória
BCQRCQȩASQRMQȩOS?LBMȩQĳMȩ?NJGA?B?QȩMNĶŃCQȩK?GQȩCȏA?XCQ
A separação dos sólidos e dos líquidos pode ser útil na gestão dos nutrientes presentes no estrume. A aplicação de fração líquida por uma máquiL?ȩ CȏAGCLRCȩ BCȩ QCN?P?ĶĳMȩ NMBCȩ RP?BSXGP QCȩ LSK?ȩ PCBSĶĳMȩ QGELGȏA?RGT?ȩ B?Qȩ
emissões de NH3ȩBCȩACPA?ȩBCȩϤ Ϥ ȩBCTGBMȩİȩGLȏJRP?ĶĳMȩK?GQȩ?ACJCP?B?ȩ
associada ao reduzido de conteúdo de MS. Para alcançar todos os benefícios
desta abordagem, a fração líquida deve ser, na medida do possível, aplicada
QM@ȩAMLBGĶŃCQȩOSCȩD?TMPCĶ?Kȩ?ȩGLȏJRP?ĶĳMȩLMȩQMJMȩGQRMȩĸ ȩCKȩQGRS?ĶŃCQȩOSCȩ
o solo não esteja demasiado saturado ou compactado). Assim, as emissões
provenientes da fração sólida devem por isso reduzidas durante o armazenamento ou a aplicação (através da rápida incorporação no solo), ou então
deve ser direcionada para outros tipos de utilização (digestão anaeróbia, por
exemplo);
No geral existem poucas diferenças entre as emissões geradas pela aplicação
de estrumes em bruto e os digeridos após a digestão anaeróbia. Os digestores
RĹKȩSKȩAMLRCņBMȩBCȩ+1ȩPCBSXGBM ȩMȩOSCȩNCPKGRCȩOSCȩQCȩGLȏJRPCȩP?NGB?KCLRCȩ
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.
GLHCĶĳM ȩCQN?JF?KCLRMȩCKȩ@?LB?ȩMSȩ?AGBGȏA?ĶĳM
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;
1CȩMȩCQRPSKCȩDMPȩ?AGBGȏA?BM ȩMȩNPMACQQMȩN?QQ?ȩECP?JKCLRCȩNMPȩKGQRSP?PȩSKȩ
concentrado de ácido sulfúrico com os chorumes, antes ou durante a aplicação. 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
$POTJEFSB¦´FTQS UJDBTQBSBBTFMF¦¢PEFU¨DOJDBTEFSFEV¦¢PEBTFNJTT´FTEFBNPO¬BDP
OPFTQBMIBNFOUPEFFTUSVNFOPTPMP

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
CȐSCLRCQ

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
CȐSCLRCQ

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

30-60

Ver acima. Geralmente não
apropriado para culturas
arvenses mas adequado
para a fase de roseta das
NJ?LR?ĶŃCQȩCKȩȏJCGP?Q

Injetores
pouco profundos

Chorumes
e outros
CȐSCLRCQ

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
CȐSCLRCQ

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 perfurados 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.

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.
#ȏA?Xȩ?NCL?QȩQCȩ
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.
#ȏA?Xȩ?NCL?QȩQCȩ
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

V

Relativamente ao sistema de referência, ver parágrafo 64.
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VI
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.
 ȩ !MLBGĶŃCQȩD?TMPıTCGQȩİȩ?@QMPĶĳMȩCȏAGCLRCȩBCȩGŃCQȩBCȩ?KŁLGMȩLMȩQMJMȩ?AMLRCACKȩ?ȩ
quando o fertilizante é incorporado no solo; b) quando o solo tem uma boa capacidade de
?@QMPĶĳMȩAȩOS?LBMȩMȩQMJMȩCQRıȩQSȏAGCLRCKCLRCȩFņKGBMȩBȩOS?LBMȩMȩQMJMȩRCKȩSKȩN&ȩ@?GVMȩ
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 NH3ȩNMBCȩȏA?PȩPCRGBMȩL?Qȩ?PEGJ?QȩMSȩK?RĸPG?ȩMPEĲLGA?ȩNPCQCLRCQȩLMȩQMJM ȩMSȩDMPK?PȩAMKpostos mais estáveis. A aplicação de ureia precisa, por isso, de ser bem gerida de forma a
K?VGKGX?Pȩ?ȩQS?ȩCȏAıAG?ȩAMKMȩDCPRGJGX?LRCȩCȩ?ȩPCBSXGPȩ?ȩNPM@?@GJGB?BCȩBCȩCKGRGPȩ,&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 solos 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 cálcio, 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 aplicaB?ȩCKȩQMJSĶŃCQȩDCPRGJGX?LRCQȩĸȩKSGRMȩNCOSCL?ȩCȩECP?JKCLRCȩLĳMȩQSȏAGCLRCȩN?P?ȩJ?T?Pȩ?ȩSPCG?ȩ
do solo. Ainda assim, as perdas absolutas podem ser menores se as taxas de aplicação
DMPCKȩQGELGȏA?RGT?KCLRCȩKCLMPCQ
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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 elevadas de amoníaco.

C. Reduzir as emissões de amoníaco provenientes da ureia

VI

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

b)

c)

d)

f)

Incorporação da ureia no solo. Misturar rapidamente a ureia no solo, sempre 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
QCPȩSRGJGX?BMȩMLBCȩFMSTCPȩ?NJGA?ĶĳMȩBCȩSPCG?ȩCKȩQCKCLRCGP?QȩMSȩCLRPCȩȏJCGP?Qȩ
de sementes;
Injeção de ureia no solo. A injeção em sulco fechado da ureia sólida e líquida é
K?GQȩCȏA?XȩBMȩOSCȩ?ȩGLAMPNMP?ĶĳMȩNMSAMȩNPMDSLB? ȩAMKȩPCBSĶĳMȩBCȩCKGQQŃCQȩ
de cerca de 90%. Bandas de ureia mal fechadas ou incorporadas são propensas 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 sementeiras, 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 culturas é reduzido pela utilização de produtos com processos lentos de hidrólise
da ureia;
Os inibidores de urease podem ser utilizados para atrasar a degradação da
SPCG?ȩ?RĸȩOSCȩRCLF?ȩQGBMȩQSȏAGCLRCKCLRCȩ?@QMPTGB?ȩNCJMȩQMJM ȩCȩN?P?ȩNPCTCLGPȩ
subidas acentuadas do pH, especialmente nas bandas, criando reduções de
cerca de 40% para a ureia líquida e de 70% para a ureia sólida;
Granulado de ureia com revestimento de polímeros proporcionam uma libertação 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;
Substituir os fertilizantes de ureia por outros de NH4NO3ȩNMBCȩQCPȩQSȏAGCLRCȩ
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
QMJMȩBCȩRCVRSP?ȩȏL?ȩOSCȩBCTCȩQCPȩAMKNCLQ?BMȩNCJ?ȩPCBSĶĳMȩB?QȩCKGQQŃCQȩGLBGretas 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
QCSȩASQRMȩJļOSGBMȩNMBCȩQCPȩGLQGELGȏA?LRCȩNMPȩA?SQ?ȩB?QȩNCPB?QȩK?GQȩPCBSXGB?Qȩ
de N. Em alguns países o NH4NO3 pode não estar imediatamente disponível.
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D. Sulfato e Fosfato de amónio

VI

74.
As potenciais perdas decorrentes de sulfato e fosfato de amónio dependem grandemente 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 alternativas 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 incorporação, 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 haver 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.

28

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
CBGR?Pȩ?ȩTCPQĳMȩȏL?JȩL?QȩRPĹQȩJļLES?QȩMȏAG?GQȩB?ȩ!MKGQQĳM ȩ?EMP?ȩBGQNMLļTCJȩAMKMȩ
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
AMLFCAGKCLRMȩAGCLRļȏAMȩK?GQȩPCACLRC ȩCȩCVNCPGĹLAG?ȩ?BOSGPGB?ȩLMȩBMKļLGMȩB?ȩ
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
AMLQGBCP?B?QȩNCJMQȩN?ļQCQ ȩA?QMȩF?H?ȩCTGBĹLAG?QȩB?ȩQS?ȩCȏAıAG?
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
LCVMȩ'6ȩBMȩ.PMRMAMJMȩN?P?ȩ?ȩ0CBSĶĳMȩB?ȩAGBGȏA?ĶĳM ȩ#SRPMȏX?ĶĳMȩCȩ-XMLMȩ
Troposférico (Protocolo de Gotemburgo) para a Convenção sobre a Poluição
RKMQDĸPGA?ȩ2P?LQDPMLRCGPGĶ?ȩ?ȩ*MLE?ȩ"GQRĲLAG? ȩBCȩȩCȩ?ȩQS?ȩPCRGȏA?ĶĳMȩBCȩ
2012.
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