
Valorização agronómica de chorumes de suinicultura 
digeridos e co-digeridos 

Susana Isabel de Oliveira Pires 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia do Ambiente - Especialização em Tecnologias 
Ambientais 

Orientadora: Prof. Doutora Cláudia Marques dos Santos Cordovil 

Júri 
Presidente: Doutora Amarilis Paula Alberti de Varennes e Mendonça, 

Professora Catedrática do Instituto Superior de Agronomia da Universidade 

Técnica de Lisboa 

Doutora Claúdia Saramago de Carvalho Marques dos Santos Cordovil, 

Professora Auxiliar do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica 

de Lisboa 

Doutor Henrique Manuel Filipe Ribeiro, Professor Auxiliar do Instituto Superior 

de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa 

Mestre Luís Jorge Martinez Ferreira, na qualidade de especialista 

Lisboa, 2009



ii 

Agradecimentos 

À minha melhor amiga, a minha mãe, pela amizade e sabedoria dos seus conselhos 

que me fizeram entender que a guerra só está ganha quando todas as batalhas foram 

travadas e que não faz mal perder algumas pelo caminho. 

Ao meu herói, o meu pai, pela força e coragem dada para terminar um curso, que por 

vezes parecia interminável.  

Ao meu ídolo, o meu irmão, pela ajuda e carinho e pelas infinitas horas que lhe roubei 

para conseguir terminar um curso superior em deterimento do seu merecido descanso 

e diversão. 

Ao meu amor, Ricardo, pela amizade e compreensão que sempre demonstrou ter para 

comigo e que sempre me congratulou gentilmente com momentos de paz quando 

deles precisei. Pelos momentos que deveriam ser só nossos e que eu roubei ao 

esconder na mala um ou outro livro de uma qualquer disciplina que ainda faltava 

estudar. 

Aos cinco fantásticos, Ana Lúcia, Patricia, Renata, Rute e Tiago, pela amizade, pelos 

momentos de alegria, pelas desilusões compartilhadas, pelas conversas banais de 

todos os dias, por tudo o que vivemos juntos ao longo destes anos de partilha de um 

curso que sei que nos levará a todos a um sítio muito especial e belo. Porque foi para 

isso que tantas noites ficaram por dormir. Porque foi por isso que tantas horas foram 

passadas a estudar e não a fazer outras coisas que tanto gostamos. Porque é isso 

que todos merecemos. 

À minha orientadora, Claúdia Cordovil, pela amizade, paciência e sabedoria que 

sempre a caracterizaram ao longo deste trabalho. Pelas horas que lhe ocupei com as 

minhas dúvidas e receios e pelas inúmeras vezes que leu este manuscrito. 

Ao ISA, por todos os meios que me disponibilizou ao longo de todo o meu percurso 

académico, pela excelência dos professores de que dispôs para me ensinarem e 

orientarem ao longo deste curso e pelos incansavéis funcionários do laboratório 10 

que com os seus ensinamentos e conselhos me ajudaram a terminar a parte prática 

deste trabalho. Agradeço ainda ao José Felício pela ajuda na manutenção dos ensaios 

biológicos. Não terminarei os meus agradecimentos sem felicitar o Dr. Luis Martínez 

cuja ajuda foi preciosa para a obtenção dos materiais orgânicos usados neste trabalho 

e para a elaboração de um capítulo desta dissertação. 

A todos vós, o meu mais sincero OBRIGADO! 



iii 

Financiamento 

Os ensaios efectuados para a realização desta Dissertação de Tese de Mestrado 

foram parcialmente suportados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, pelo 

projecto Codigandes – AGRO medida 8 – Acção 8.1. e pelo projecto 4211 do Science 

and Technology Center in Ukraine (STCU) 

Artigos publicados 

Os resultados obtidos nos ensaios efectuados para elaboração desta Dissertação de 

Tese de Mestrado, e nesta apresentados, foram parcialmente publicados de acordo 

com as seguintes referências bibliográficas: 

Pires S.O., Kiladze K, Cordovil C.M.d.S. 2008. Effects of the use of novel organic-

mineral fertilizers on maize crop. In: Potential for simple technology solutions in organic 

manure management. 13th Ramiran International Conference. Bulgaria. p. 267-269. 

Pires S.O., Cordovil C.M.d.S., Ferreira L. 2008. Use of digested and co-digested pig 

slurry on maize crop grown in a sandy loam soil. In: Potential for simple technology 

solutions in organic manure management. 13th Ramiran International Conference. 

Bulgaria. p. 270-272. 

Pires S.O., Cordovil C.M.d.S., Ferreira L., Teixeira T. 2008. Residual effect of digested 

and co-digested pig slurry in maize N nutrition. 6th International Orbit Conference. In 

press. 



iv 

Resumo 

Com o objectivo de estudar a valorização agronómica de chorumes de suínos frescos, 

digeridos e co-digeridos realizaram-se dois ensaios biológicos com a cultura do milho. 

As experiências foram conduzidas em vasos Kick-Brauchmann nos quais se procedeu 

à mistura de um Arenossolo Câmbico com os diferentes tipos de chorumes referidos e 

também com um fertilizante minero-orgânico sintetizado através da aplicação da 

tecnologia Pulse a misturas de resíduos, entre os quais chorume de suínos. As 

quantidades de resíduos aplicadas foram calculadas com base no seu teor de azoto e 

as correspondentes para veicular 0, 75, 100 e 125 Kg N/ha. As combinações que se 

revelaram mais eficientes na optimização da produção de biomassa e exportação de 

azoto para a cultura foram as modalidades em que se utilizaram chorumes de 

suinicultura. Também foram estas modalidades as que originaram menor lixiviação de 

azoto. Os chorumes suinícolas digeridos deram origem a uma maior lixiviação de 

fósforo e os fertilizantes “pulse” foram a modalidade em que se verificou uma maior 

incorporação de azoto nos solos.  

Palavras-chave: adubos minero-orgânicos, arenossolo câmbico, chorumes de suínos, 

digestão anaeróbia, ensaios biológicos, milho. 
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Abstract 

DIGESTED AND CO-DIGESTED PIG SLURRY AGRONOMICAL 

VALORIZATION 

With the objective of evaluating the effect of the application of fresh, digested and co-

digested pig slurry, two biological experiments with maize were carried out in Kick-

Brauchmann pots, using a Cambic Arenosol. An organic–mineral fertilizer obtained by 

the application of Pulse technology, and partially sintethised with pig slurry, amongst 

other residues, was also tested. All the materials were used separately, to supply the 

following amounts of N to the crop: 0, 75, 100 and 125 kg N/ha. Plant growth, nitrogen 

uptake and nitrogen content of soil after the experiments were evaluated. Nitrate and 

phospsorus leaching losses from the pots as well as organic matter fractionation were 

determined at the end of both experiments. Pig slurries in general, were the treatments 

that allowed higher productions, higher N uptake and lower N losses. Digested slurry 

was responsible for the greater P losses by leaching. Treatments where pulse 

fertilizers were applied led to the higher accumulation of N in the soil. 

Keywords: anaerobic digestion, biological tests, cambic arenosol, maize, mineral and 

organic fertilizers, pig slurry.



vi 

Summary 

The incorporation of animal wastes to agricultural land, especially waste from livestock 

production, has been a common practice that began centuries before the discovery of 

mineral fertilizers (Cordovil, 2003). The continuous use of these organic residues to the 

soil can affect soil fertility by enhancing the organic matter content of the soil, and 

supply nutrients for plant nutrition. Thus, residues application has a direct and an 

indirect effect on plant productivity. These effects are the enrichment of soil nutrients in 

a short term, and the enhancement of soil organic matter in a longer term.  

Considering pig slurries, the amounts of nutrients that can be used in plant nutrition can 

be significant, since pigs are monogastric animals and therefore a high percentage of 

some nutrients can pass through the digestion process directly into the faeces. 

However, the organic matter content of these materials is low, due to climatic 

conditions and hygiene standards in Mediterranean regions like Portugal. The facilities 

are washed daily with large quantities of water, which results in extremely diluted 

slurries, which often exceed 90% water content. However, regardless of the benefits 

suggested for the incorporation of these materials to the soil, there are limitations due 

to the presence of mineral and organic pollutants that severely restrict its use in 

untreated forms. While slurry treatment reduces organic load of the materials, the risk 

of mineral contamination persists after treatment, namely nitrate leaching and 

phosphorus accumulation on the short term. Nitrate and phosphorus pollution are a risk 

for both soil and surface and groundwater contamination that can result in public health 

problems. 

Moreover, the production of large quantities of these residues, due to the intensification 

of pig production, requires proper solutions that allow the use of pig slurry with minimal 

environmental damage and throughout the year. Pig slurries have been recently used 

to produce alternative sources of energy, like biogas, through anaerobic digestion 

process. Due to the fact that the slurries produced are very dilute, a co-digestion of 

slurry with other residues is an alternative for the optimization of recycling through the 

combination of substrates. The use of waste from fruit processing is a possibility to 

complement pig slurry in a co-digestion process, by balancing its low dry matter 

content. 

Besides the energetic value of the slurry, great amounts of treated slurry accumulate in 

the farms could be applied to agricultural soils, with careful monitorization, in order to 

avoid, or at least to minimize negative effects from its application.  

The purpose of this study was to identify the benefits and drawbacks of digested and 

co-digested pig slurry application, in the nutrition of maize plants, in the amount of 
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nitrogen and phosphorus accumulated and leached from soil during the experiments, 

and in the evolution of different types of organic matter in soil. 

The overall result that could be observed was that, under the conditions of the pot 

experiments performed, the use of fresh and treated pig slurries was positive not only 

by increasing the production but also in nitrogen conservation in soil and in reducing its 

leaching losses. It was also confirmed a phosphorus accumulation in soil which was 

reflected by an increased leaching of this element on the second year. In what 

concerns the fractionation of organic matter in the soil after the two experiments, it was 

assumed that the period of time between the beginning and end of the applications of 

organic materials was too short and did not show significant changes in organic matter 

pools present in the soil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde há muito tempo que o Homem procede à incorporação de resíduos animais, 

nomeadamente de dejectos da produção pecuária, nos solos agrícolas. Esta prática 

começou a ser utilizada séculos antes da comercialização dos fertilizantes minerais 

(Cordovil, 2003). A continuidade da sua utilização até aos dias de hoje deve-se em 

muitos casos a um conhecimento empírico, tendo em conta que se observam 

melhorias na fertilidade dos solos e consequentemente na produtividade vegetal. 

Estas melhorias devem-se ao enriquecimento dos solos em nutrientes, a curto prazo, e 

ao enriquecimento do solo em matéria orgânica a longo prazo. 

No caso dos chorumes de suínos, as quantidades de nutrientes passíveis de serem 

utilizadas na nutrição das plantas são bastante apreciáveis já que, sendo os suínos 

animais monogástricos, uma elevada percentagem de alguns nutrientes passa pelo 

seu tracto intestinal. No entanto, o teor em matéria orgânica nestes materiais é 

reduzido. De facto, devido às condições climáticas e normas de higiene existentes em 

Portugal, as pocilgas são frequentemente lavadas com grandes quantidades de água, 

o que resulta na obtenção de chorumes com um grau de diluição extremamente 

elevado, que ultrapassa frequentemente os 90%. 

Para além dos benefícios apontados para a incorporação destes materiais aos solos, 

existem limitações devidas à presença de poluentes minerais e orgânicos que limitam 

fortemente a sua utilização em fresco. No entanto, a produção de grandes quantidades 

destes efluentes, devido à intensificação da produção suinícola, requer soluções que 

permitam a utilização destes chorumes durante todo o ano. Ora, a aplicação destes 

materiais aos solos é susceptível de originar problemas ambientais, nomeadamente de 

lixiviação de nitratos e consequentemente a contaminação das águas subterrâneas, 

podendo resultar em problemas de saúde pública. Para evitar, ou pelo menos 

minimizar estes efeitos negativos da aplicação de chorumes suínicolas aos solos, a 

época de aplicação e o tratamento dos chorumes devem ser cuidadosamente 

escolhidos e monitorizados. Porém, as elevadas quantidades de efluentes a 

armazenar e tratar dificultam o processo. Assim, e tendo em conta as regras 

estabelecidas pela União Europeia no tocante à aplicação de resíduos orgânicos aos 

solos agrícolas e também à utilização de alguns tipos destes resíduos como energias 

alternativas, tem-se vindo a proceder ao estudo da optimização dos parâmetros que 

condicionam a digestão anaeróbia de chorumes suínicolas. A digestão anaeróbia 

destes materiais permite a produção de biogás. Mais ainda, os efluentes digeridos 

resultantes deste processo têm ainda características que permitem a sua aplicação a 
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solos agrícolas podendo contribuir não só para a nutrição das planta, como também 

numa perspectiva de melhoria da fertilidade dos solos. Além da digestão anaeróbia de 

chorumes de suinicultura em regime de monosubstrato, tem vindo a ser aprofundado o 

estudo da co-digestão destes produtos em simultâneo com outros produtos no intuito 

de se optimizar o processo de produção de energia por optimização da combinação de 

substratos. Os chorumes suinícolas apresentam-se como matriz desta mistura já que 

exercem nesta um efeito tampão, permitem manter a alcalinidade da solução e contêm 

ainda o teor de nutrientes necessário à manutenção deste processo anaeróbio. A 

utilização de resíduos do processamento de frutas são uma possibilidade para 

complementar a acção dos chorumes suinícolas, já que permitem equilibrar o seu 

baixo teor de matéria seca.  

O objectivo deste trabalho foi a identificação dos benefícios e desvantagens da 

aplicação de chorumes de suínos digeridos e co-digeridos, na nutrição de plantas de 

milho, na quantidade de azoto e de fósforo lixiviados, e na evolução de diferentes tipos 

de matéria orgânica no solo após a aplicação, por forma a promover a sua utilização 

de forma equilibrada minimizando as desvantagens ambientais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Situação actual da problemática dos resíduos da suinicultura 
intensiva 

Os sistemas tradicionais de produção de suínos na Europa e mais especificamente em 

Portugal, foram os sistemas de eleição até meados do século XX, baseando-se na 

exploração dos recursos naturais existentes em cada região. As consequências do pós 

2ª Grande Guerra (choque industrial, explosão demográfica, êxodo rural, 

desenvolvimento urbano e fome) deram origem a um grande aumento da necessidade 

em alimentos e portanto ao início de uma suinicultura intensiva, a partir da segunda 

metade do século XX. Uma melhor qualidade das carnes, as maiores quantidades de 

carnes, e menores custos de produção, têm vindo a ditar uma intensificação das 

explorações suinícolas com uma consequente redução do espaço disponível por 

animal, a adopção de diferentes tipos de instalações, novos métodos de alimentação e 

até mesmo grandes avanços na genética animal (MADRP, 2006).  

A produção intensiva de suínos foi, assim, a melhor forma encontrada pelos 

produtores para aumentar a eficiência na produção de carne de porco (Deng, L. et al., 

2007), tendo em conta que a procura de uma melhoria na saúde pelos consumidores 

se aproxima de uma procura pelas carnes brancas em detrimento das carnes 

vermelhas, e portanto, uma maior procura da carne de porco (MADRP, 2006). Por 

outro lado, verificou-se um acréscimo de 0,28% na população residente em Portugal 

no final do ano de 2006, relativamente ao mesmo período de 2005, e estimada num 

total de 10 599 095 indivíduos. Este facto representa por si só a necessidade de um 

potencial aumento de qualquer produto alimentício. Relativamente à produção de 

carne de suíno houve um aumento de 3,6%, relativamente a 2005, assegurado por 

uma produção de 365 869 toneladas. Este aumento deveu-se, em grande medida, à 

crise desencadeada no sector avícola devido à expansão do vírus da gripe das aves 

no último trimestre de 2005, e principalmente porque a carne de porco é 

tradicionalmente o substituto directo da carne de aves (INE, 2006). A carne de suíno é 

de facto a carne preferencial no mundo apresentando um consumo per capita de 15,9 

kg/pessoa, com tendência para aumentar até valores que podem atingir os 17,9 

kg/pessoa e ano até 2015 (FAOstat, 2005; cit. por MADRP, 2006). Os europeus têm 

um consumo per capita anual ainda superior chegando aos 44 kg/habitante sendo que, 

em Portugal, este valor era de 43,5 kg/habitante em 2002. Em Portugal, encontram-se 

confinados ao Ribatejo e Oeste (RO) cerca de 44% da produção suína nacional 

(Figuras 1 e 2). É de ter em conta que 1/3 do efectivo suíno em Portugal corresponde 
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a 1,1% do número de explorações totais do País (MAOTDR, 2007). Além disso, 

verifica-se no país uma maior influência da suinicultura intensiva na faixa litoral, 

enquanto na zona interior de Portugal Continental, se concentram as explorações 

tradicionais. 

Figura 1: Distribuição Regional do Efectivo de Suínos (Fonte: DGV/DRARO), 

(MAOTDR, 2007) 

(EDM: Entre Douro e Minho; TM: Trás-os-Montes; BL: Beira Litoral; BI:Beira Interior; RO: Ribatejo e 
Oeste; ALE: Alentejo; ALG: Algarve).
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Figura 2: Distribuição do Efectivo de Suínos por Concelho, expresso em número de 
animais. (DGV/DRARO, MAOTDR, 2007).
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Tendo em conta que o mercado de abastecimento de carne de porco é deficitário, 

assegurando um grau de aprovisionamento de apenas 65,2%, existe a necessidade de 

importação de países como a Espanha, Bélgica ou Reino Unido (MADRP, 2006). 

Estes dados indicam ainda um nicho de mercado potencial na área da suinicultura já 

que o aumento de produção suinícola terá, à partida, escoamento no mercado 

nacional de produtos. Poderá assim prever-se, num futuro próximo, a produção mais 

intensiva em áreas reduzidas. 

Dos sistemas tradicionais atrás referidos, mantém-se até aos dias de hoje a prática da 

utilização dos chorumes de suínos na agricultura, em muitos países, essencialmente 

devido ao seu potencial para aumentar o nível de matéria orgânica dos solos e 

incorporar quantidades significativas de nutrientes no solo, nomeadamente azoto e 

fósforo (Deng, L. et al., 2005) e também à crescente necessidade de dar destino às 

grandes quantidades de efluentes suinícolas produzidos. A aplicação directa destes 

materiais aos solos é, no entanto, uma potencial fonte de poluição localizada dos solos 

e das águas. Devido ao seu elevado teor em azoto e fósforo podem levar ao 

enriquecimento das águas subterrâneas e superficiais com estes nutrientes, 

originando assim condições óptimas para uma conquista das algas destes ambientes 

aquáticos levando, após a sua morte, a um decréscimo do oxigénio dissolvido nas 

águas e por conseguinte à morte dos seres vivos do ecossistema aquático, num 

processo de eutrofização. Afim de evitar estes problemas, os países europeus têm 

vindo a adoptar normas e seguem uma legislação comunitária rigorosa.  

Aliada à intensificação da produção pecuária, nomeadamente do sector suinícola, 

encontra-se também a intensificação da agricultura. Esta tendência tem vindo a 

acentuar-se e parece vir a manter-se nos próximos anos, o que faz com que a 

utilização dos solos e dos seus componentes continue a ser superior à taxa de 

reposição das condições de fertilidade. Actualmente, a principal consequência da 

actividade agrícola em Portugal, bem como das condições edafo-climáticas que 

favorecem a mineralização da matéria orgânica (Santos, 2001), é a perda de 

fertilidade dos solos. Para além das razões apontadas, a utilização de práticas 

culturais desajustadas como a baixa taxa de incorporação de correctivos orgânicos no 

solo, a preferência pela monocultura, que não permite a reposição de matéria orgânica 

no solo como a rotação de culturas, a redução de áreas arborizadas, o aumento de 

áreas irrigadas e a intensificação da adubação química têm resultado no 

empobrecimento dos solos agrícolas portugueses em matéria orgânica (Gonçalves, 

2005). 
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Como é sabido, a matéria orgânica dos solos provém dos resíduos orgânicos que 

naturalmente se acumulam nos solos, como por exemplo os resíduos das culturas nele 

instaladas ou a incorporação de resíduos orgânicos de natureza diversa, sendo a sua 

degradação devida, principalmente, à actividade dos microrganismos (Santos, 2001). 

A matéria orgânica do solo desempenha múltiplas e necessárias funções para o 

desenvolvimento e funcionamento do ecossistema terrestre. Ora, os materiais 

orgânicos existentes nos solos agrícolas, são, como já se referiu, usualmente sujeitos 

a processos de rápida degradação, sendo portanto acompanhados pelo declínio do 

teor de matéria orgânica, o que contribui para a perda de fertilidade dos solos 

(Hernández et al., 2007). 

Por esta razão, a aplicação de materiais orgânicos ao solo, como por exemplo de 

chorumes suinícolas, pode ser extremamente interessante, particularmente em 

agroecossistemas frágeis e naturalmente pobres em matéria orgânica, desde que 

devidamente monitorizados (Hernández et al., 2007).  

É, pois, bastante importante ter em conta as diversas interacções entre os vários 

parâmetros de fertilidade dos solos e nutrição das plantas como, por exemplo, que a 

proporção de azoto depende estritamente do teor em matéria orgânica (Costa, 2004), 

e por conseguinte a melhoria destes parâmetros nos solos portugueses é de extrema 

importância, o que poderá ser conseguido pela aplicação de resíduos orgânicos aos 

solos, nomeadamente a aplicação de chorumes suinícolas. 

2.2. A aplicação de resíduos orgânicos 

Os resíduos orgânicos, de diversas proveniências, podem ser reciclados enquanto 

fonte de nutrientes para as plantas e também como factor melhorador da qualidade 

dos solos, permitindo um posterior aumento da produtividade dos solos (Cordovil, 

2003). De facto, a conservação do solo assenta, não só na aplicação de boas práticas 

agrícolas e florestais com vista à prevenção de perda de solo de elevada qualidade, 

como também na gestão de resíduos daquelas actividades, levando a cabo a 

reciclagem eficiente dos materiais orgânicos produzidos (estrumes e chorumes, 

subprodutos de indústrias e resíduos municipais). A reciclagem destes materiais, para 

além do importante papel no aumento do teor de matéria orgânica dos solos, também 

desempenha um papel de excelência no que diz respeito ao ambiente, nomeadamente 

ao tratamento ou destino a dar a produtos potencialmente poluidores. A aplicação de 

resíduos orgânicos a solos agrícolas é de facto bastante usual devido ao seu carácter 

melhorador das propriedades físicas e químicas dos solos. Vários estudos 
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demonstraram uma alteração significativa do teor de matéria orgânica endógena e da 

qualidade do solo a partir do fornecimento de matéria orgânica exógena (Lejon et al., 

2007). 

Os resíduos orgânicos são, de facto, bastante ricos em termos energéticos e nutritivos 

e por isso, em condições ambientais favoráveis, estes materiais são rapidamente 

colonizados pelos microrganismos que vão decompor os materiais orgânicos neles 

contidos, podendo contribuir significativamente para o aumento do teor de matéria 

orgânica nos solos e consequentemente para a melhoria da qualidade do solo. Por 

exemplo, ao nível do complexo coloidal dos solos, a matéria orgânica permite um 

aumento da capacidade de troca catiónica dos solos, bem como do poder tampão e do 

índice de estabilidade de catiões que actuam como nutrientes vegetais (Santos, 2001). 

As propriedades de complexação dos iões presentes na matéria orgânica do solo 

asseguram os mecanismos de reserva e fornecimento dos principais elementos 

vestigiais do solo (Sebastia, 2007), permitindo um fornecimento gradual e funcionando 

como um mecanismo natural de auto-regulação e prevenção da poluição dos solos, 

permitindo assim uma gestão natural destes elementos. Estes mecanismos podem 

favorecer alterações no transporte de macronutrientes, micronutrientes e metais 

pesados nos solos (Sebastia, 2007), podendo verificar-se uma estabilização de 

complexos com elementos susceptíveis de causar fitotoxicidade e, ou, toxicidade, 

como é o caso dos metais pesados ou do alumínio (Santos, 2001).  

Mais ainda, a adição de matéria orgânica aos solos, é um factor indispensável para a 

sua fertilidade na medida em que, não só a existência de resíduos à superfície nos 

solos, em quantidades suficientes, permite a protecção do solo contra a erosão hídrica 

e eólica e da radiação solar, bem como permite a nutrição da mesofauna do solo, 

aumentando a sua actividade. Os organismos do solo poderão assim decompor, 

modificar ou sintetizar moléculas orgânicas derivadas de detritos originando o húmus, 

com elevado poder tampão.  
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Desta actividade microbiana resultam algumas vantagens importantíssimas para a 

manutenção ou melhoria da fertilidade dos solos (Varennes, 2003): 

� Aumento da capacidade de retenção da água 

� Aumento da capacidade de adsorção de nutrientes 

� Aumento da produção de macroporos 

� Aumento da drenagem interna e infiltração de água 

� Aumento do arejamento do solo 

� Melhor agregação do solo 

� Fornecimento de nutrientes 

� Redução da toxicidade do alumínio em solos ácidos (ião) 

� Estabilização do pH dos solos 

� Redução das perdas de água e nutrientes por escoamento superficial 

� Diminuição da erosão do solo e consequentes perdas de nutrientes  

Assim sendo, a aplicação destes materiais afigura-se não só como uma possível 

solução para a gestão destes resíduos, mas também como uma forma sustentável de 

melhoramento das propriedades físicas dos solos. 

Podem indicar-se alguns parâmetros que contribuem para a melhoria da fertilidade dos 

solos por adição de resíduos orgânicos (Cordovil, 2004): 

� O teor de azoto total 

� O teor de matéria orgânica 

� A população microbiana 

� A actividade enzimática 

� A capacidade de retenção de água no solo, consequentemente o teor de 

humidade 

� O poder tampão 

� A produtividade 

� A agregação e por conseguinte a drenagem do solo  

� A população de mesofauna 

� A facilidade de mobilização do solo 

� Redução de perdas de azoto por escoamento superficial e erosão 

� Menor resistência do solo à penetração de raízes 



21 

Para além das vantagens óbvias já apontadas da utilização dos residuos orgânicos, 

existe ainda o intuito de contrariar a utilização de fertilizantes químicos, cada vez mais 

desmesurada, que se tem vindo a verificar nos países desenvolvidos e nos últimos 

anos. O interesse de contrariar esta tendência prende-se com as consequências 

negativas que este procedimento acarreta. Já em 1987, Mustin havia delineado um 

diagrama de causa-efeito para ilustrar esta prática: 

Solo pobre em matéria orgânica 

Fertilização química acrescida 

Modificações metabólicas e alteração da composição da seiva 

Ataque de parasitas 

Tratamentos mais numerosos e intensos 

Fragilização de todo o sistema 

Acidentes culturais mais frequentes 

Diminuição da qualidade alimentar dos produtos (e também dos rendimentos médios, 

em sistema intensivo, para os mesmos investimentos relativamente aos factores de 

produção). 

Em solos pobres em matéria orgânica estes efeitos têm tendência para ser mais 

gravosos, e o excesso de adubações químicas, especialmente azotadas, levam à 

fragilização de plantas e animais, ficando assim mais susceptíveis às doenças e 

pragas.  
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Mas, se por um lado, a aplicação de resíduos orgânicos aos solos parece ser 

extremamente benéfica do ponto de vista da nutrição das plantas e da melhoria da 

estrutura do solo, há alguns aspectos que dificultam a sua prática e que podem ser até 

desvantajosos (Cordovil, 2003): 

� Baixa massa volúmica dos resíduos 

� Heterogeneidade dos materiais 

� Baixa concentração em macronutrientes e por vezes elevada concentração de 

micronutrientes 

� Necessidade de efectuar tratamentos de remoção de patogéneos e outros 

contaminantes 

� Difícil previsão a longo prazo do destino do azoto e de outros elementos 

veiculados pelos resíduos 

� Necessidade de aplicação de elevadas quantidades para satisfazer as 

necessidades das culturas originando elevadas perdas por lixiviação 

� Possibilidade de perdas por erosão e escoamento superficial e consequente 

contaminação das águas superficiais 

� Imobilização temporária do azoto originando uma potencial deficiência de azoto 

para as culturas 

� Perdas gasosas de azoto sob a forma de amoníaco (NH3) 

Não obstante o facto de serem uma fonte valiosa de nutrientes para o crescimento das 

plantas, os resíduos orgânicos quando aplicados de uma forma excessiva e não 

controlada podem resultar na lixiviação de nitratos, elevados teores fósforo, cobre e 

zinco nos solos, emissão de gases de estufa ou dispersão de patogénios (Westerman 

and Bicudo, 2005; cit. por Hernández et al., 2007). Existe portanto a necessidade de 

uma gestão adequada da aplicação destes produtos para que estes efeitos gravosos 

para o ambiente não se façam sentir, ou pelo menos no sentido de os amenizar 

(Hernández et al., 2007). As quantidades a aplicar bem como as épocas de aplicação 

devem ser respeitadas, com base na legislação europeia nesta matéria e, mais 

precisamente, com base nas regras definidas pela legislação aplicada às zonas 

vulneráveis existentes em Portugal (Figura 3), onde as quantidades a aplicar são mais 

restritas. Assim, nas zonas vulneráveis não são permitidas aplicações superiores aos 

valores determinados pela Portaria respectiva, e nas restantes áreas agrícolas as 

quantidades permitidas são inferiores a 170Kg de azoto total por hectare e por ano. 
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Figura 3: Zonas Vulneráveis à contaminação por nitratos de origem agrícola.  

Fonte: www.inag.pt (acedido a 12 de Setembro de 2008). 

2.3. A utilização de chorumes de suinicultura 

Os chorumes definem-se como “a mistura de dejectos sólidos e líquidos dos animais, 

com maior ou menor grau de diluição, contendo, por vezes restos de rações, de palhas 

ou de fenos. As escorrências provenientes das nitreiras também são vulgarmente 

designadas por chorumes” (MADRP, 1997). Pela sua natureza, os resíduos das 

explorações de suinicultura são habitualmente chamados chorumes. Estes são 

constituídos por gorduras, hidratos de carbono, proteínas, nitratos, fosfatos, 

microrganismos (incluindo patogénios), óleos, produtos veterinários, desinfectantes e 

os seus derivados e metais pesados (Wiseman et al., 1998). A sua constituição define 

um material potencialmente poluente e com uma elevada carga orgânica à qual é 

necessário dar um destino final que não entre em conflito com questões ambientais, 

mas também económicas. Uma solução bastante simples e utilizada em Portugal é o 

espalhamento directo destes resíduos ao solo o que não constitui uma solução 

aceitável do ponto de vista ambiental. Na realidade, a aplicação regular de quaisquer 

materiais orgânicos, e não obstante os efeitos positivos no aumento do teor de matéria 



24 

orgânica, bem como na melhoria das várias características do solo que qualquer 

correctivo orgânico trará, se a qualidade destes materiais não for assegurada poderá 

acarretar consequências de difícil resolução, já que constituem per si uma fonte de 

contaminação com elementos minerais, nomeadamente metais pesados, 

micropoluentes orgânicos ou agentes patogénicos (Calouro, 2005). 

De facto, a médio prazo, os chorumes actuam nos solos como correctivos orgânicos, 

que por definição são: “correctivos de origem vegetal e animal utilizado principalmente 

com o objectivo de aumentar o nível de matéria orgânica do solo” (MADRP, 1997). 

A curto prazo, no entanto, estes materiais permitem a incorporação de quantidades 

apreciáveis de nutrientes, nomeadamente azoto, e portanto permitem a redução dos 

custos de adubação. 

O espalhamento no solo dos chorumes suinícolas irá veicular azoto sob três formas 

distintas (Van Faassen & Van Dijk, 1987; cit. por Vasconcelos, 1996): 

� Azoto inorgânico, ou seja amoniacal e nítrico, e azoto facilmente decomponível 

como a ureia e ácido úrico; 

� Compostos orgânicos facilmente decomponíveis, com uma baixa razão C/N, tais 

como as proteínas e aminoácidos; e 

� Matéria orgânica com uma razão C/N baixa, implicando uma mineralização rápida 

da matéria orgânica proveniente dos resíduos 

Considerando este facto, as doses, épocas de aplicação e técnicas de aplicação de 

chorumes suinícolas deverão definir-se tendo em conta os seguintes elementos 

(Gonçalves, 2005): 

� As características dos chorumes; 

� As condições e características dos solos aos quais se vão aplicar os chorumes; 

� As necessidades nutritivas das culturas a instalar; 

� A regulamentação nacional e local existente relativa à aplicação de fertilizantes; 

�       As condições climáticas da região. 

Deve ser também tomado em linha de conta o facto de a qualidade e as quantidades 

de chorume produzidas dependerem da idade dos animais (Quadros 1 e 2) e portanto 

do tipo de exploração efectuada. A composição dos chorumes é efectivamente 

afectada pela idade dos animais, estado fisiológico e tipo de animal, dieta alimentar, 
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regime de estabulação ou sistema de exploração bem como pela quantidade de água 

utilizada nas lavagens (INIAP - LQARS, 2006).  

Quadro 1: Valores aproximados da produção total e percentagem de sólidos totais dos 
dejectos (fezes e urina) produzidos por algumas espécies pecuárias (Adaptado de 
USDA (1992) por Calouro, 2005). 

Espécie 
Pecuária 

(Categoria)

Peso 
(kg)

Produção Total de Excrementos
 (Por 500 Kg de Peso Vivo)

Sólidos Totais
(% na Mat. 

Fresca)Em Kg/Dia Em dm3/Dia

Leitão 15 33,3 36,6 9,2

Porco de engorda 30 31,6 32,6 9,2

Porco de engorda 70 31,4 32,2 9,2

Porco de engorda 110 33,6 35,5 9,2

Porca reprodutora 125 16,0 16,4 9,2

Varrasco 160 15,6 16,6 9,2

Quadro 2: Teores de macronutrientes principais e outras características dos dejectos 
(fezes e urina) gerados diariamente por 500 kg de peso vivo de algumas categorias de 
suínos, reportados à matéria fresca. (Adaptado de USDA (1992) por Calouro, 2005). 

Categoria MO CQO CBO5 N P2O5 K2O Razão 
C/N

Leitões (c) 4,40 4,90 1,70 0,30 0,30 0,20 8

Porcos de engorda 
(d)

2,70 3,03 1,04 0,21 0,18 0,13 7

Porcas reprodutoras 1,07 1,19 0,41 0,10 0,07 0,07 6

Varrascos 0,90 0,69 0,33 0,07 0,07 0,60 6
*: CQO = carência química de oxigénio; **: CBO = carência bioquímica de oxigénio; (a): animais com peso 

até15 kg; (b): animais com peso entre 15 kg e 100 kg.

Os chorumes, se considerados de uma forma global, são efluentes pecuários com 

teores de matéria seca inferiores a 12%. No entanto, os chorumes suinícolas 

apresentam normalmente valores abaixo dos 4%. Em Portugal, isto resulta do facto de 

se lavarem muitas vezes as pocilgas e de os teores em água de lavagem serem por 

isso muito elevados, devido às condições climáticas e às exigências das condições de 

limpeza, o que origina um material extremamente diluído. A quantidade de água de 
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lavagem usada é portanto mais um factor de variação e que altera as características 

do material (Quadro 3). 

Quadro 3: Estimativa das quantidades de águas de lavagem ou de outra proveniência 
que são recolhidas conjuntamente com os dejectos gerados por algumas espécies 
pecuárias. (Adaptado de MADRP, 1997) 

Categoria Quantidade de Água de Lavagem 
Usada

Porca reprodutora com mais de 120 kg, 
incluindo leitões

5,8 m3/ano

Varrasco 2,8 m3/ano
Porco de engorda de 65 a 110 kg 2,4 m3/ano

Independentemente do seu teor de humidade e da sua constituição, a reacção dos 

chorumes suinícolas é normalmente alcalina (7 <pH <8), sendo que o azoto total é de 

cerca de 1g/L, do qual 80-90% é amonião (NH4
+) e portanto susceptível de volatilizar 

formando NH3 (Santos, 2001). Assim, não é difícil compreender que a aplicação aos 

solos destes materiais pode originar uma forte emissão de NH3 com os respectivos 

efeitos nocivos, como as chuvas ácidas. 

As perdas por volatilização dependem (Varennes, 2003): 

� Do tipo de solo a que o resíduo se aplica (maiores perdas em solos alcalinos); 

� Das condições climáticas; 

� Do método de aplicação. 

A aplicação de chorumes aos solos sem que haja uma incorporação imediata poderá 

originar perdas por volatilização na ordem dos 50% do azoto amoniacal nas 24h 

imediatamente após a aplicação. A incorporação no solo e a precipitação poderão 

diminuir a volatilização, mas intensificar as perdas de azoto por lixiviação. Assim, para 

uma utilização mais correcta e eficiente destes produtos deverá ser realizada a 

incorporação ou injecção do chorume no solo, devendo evitar-se o espalhamento sem 

incorporação. Afim de evitar perdas por volatilização de NH3 existem algumas medidas 

a tomar (Quadro 4) aquando da aplicação de chorumes suinícolas ao solo: 
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Quadro 4: Medidas de prevenção das perdas de azoto por volatilização (Adaptado de 

Varennes, 2003, por Calouro, 2005) 

Factores a ter em 
consideração 

Critérios de 
Avaliação 

Risco de 
Volatilização 

Medidas a 
adoptar 

Condições 

Meteorológicas

tempo seco, quente, 
vento

Elevado não espalhar à
superfície do
terrenotempo húmido, frio, 

sem vento
Moderado

Condições de
Infiltração no solo

terreno compactado 
ou
com «crostas»

Elevado gradar o terreno
antes da
aplicação; aplicar
pequenas
quantidades

Cobertura do solo

mulch, restolho, etc. Elevado incorporar os
resíduos vegetais
antes da
aplicação

coberto vegetal denso médio a elevado diluir o chorume

solo nu Médio diluir o chorume

Para além das quantidades aplicadas e técnica de aplicação, também a época do ano 

em que se adiciona este material ao solo é um importantíssimo factor condicionante da 

aplicação de chorumes aos solos. As aplicações de chorume ao solo nunca deverão 

ser efectuadas em dias muito quentes, de forma a evitar a volatilização de NH3, bem 

como em dias de chuva ou quando se espere que chova nos dias seguintes à 

incorporação aos solos.  

A precipitação após a aplicação de chorumes aos solos promoverá a perda de uma 

parte importante dos nutrientes por lixiviação, nomeadamente o azoto. Esta perda de 

azoto resulta em dois problemas. O primeiro é a perda de azoto que foi contabilizado 

para a nutrição das plantas, implicando uma queda na produtividade das culturas 

agrícolas. Em segundo lugar, devido à grande mobilidade do azoto, o arrastamento 

deste, sob a forma de nitratos, pelas águas de escorrimento superficial ou de 

infiltração poderá originar a contaminação das águas subterrâneas ou superficiais 

(Calouro, 2005). A contaminação de águas subterrâneas poderá implicar na pior das 

hipóteses a degradação de águas de captação para consumo humano.  

Da junção entre estas duas exigências (quantidade a aplicar e época de aplicação) 

surge um problema de índole prática a resolver. Apesar de as condições climáticas 

nem sempre permitirem a aplicação dos chorumes de suinicultura aos solos, os 
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animais prosseguem o seu ciclo de vida durante esses períodos, o que implica a 

produção de resíduos que teriam que ser armazenados até que possam ser aplicados 

solos. A capacidade das estruturas de armazenamento de chorumes suinícolas deve 

ser definida tendo em conta a produção total diária de chorumes e o tempo necessário 

para armazenar os chorumes produzidos durante o espaço de tempo em que as 

condições climáticas não permitem a sua aplicação ao solo. 

Uma vez que, e como é fácil perceber, as quantidades de chorumes geradas 

facilmente ultrapassam a capacidade de aplicação aos solos, é necessário proceder 

ao seu tratamento, com vista não só a minimizar o risco poluente como também a 

encontrar outros destinos para este material. 

2.3.1. A utilização dos chorumes frescos 

A aplicação de chorumes aos solos pode ser realizada utilizando chorumes frescos 

(sem qualquer tratamento prévio) ou tratados.  

A aplicação de chorumes de suinicultura sem tratamento aos solos, tem algumas 

vantagens já referidas como vantagens da aplicação de resíduos orgânicos ao solo: 

� Fornecimento de nutrientes às plantas 

� Aumento do teor de matéria orgânica no solo 

� Destino para o excesso de produção 

� Razão C/N mais baixa do que nos estrumes 

� Sendo animais monogástricos, contêm mais azoto facilmente mineralizável do 

que os animais ruminantes  

No entanto, e devido às características do chorume fresco, a simples aplicação aos 

solos define, à partida, o risco de ocorrência de alguns problemas ambientais. 
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As principais desvantagens da aplicação de chorumes frescos aos solos são:  

� Teor em água entre 90 a 99%, variando consoante o tipo de armazenamento e 

da quantidade de água usada nas lavagens, o que tem efeitos ao nível de grandes 

perdas por escoamento superficial; 

� Elevados teores de azoto perdidos por escoamento superficial e lixiviação se 

ocorrer precipitação após a aplicação aos solos; 

� Perdas de NH3 por volatilização devido à elevada quantidade de N na forma 

amoniacal; 

� Contém quantidades significativas de cobre (adicionado para promover o 

crescimento e precaver a desinteria). Cerca de 80% do cobre ingerido não é digerido 

(animais monogástricos) o que implica a passagem de grandes quantidades deste 

elemento para o chorume; 

� Tanto o zinco como o fósforo podem ter um efeito residual nos solos, visto que 

65 a 70% do fósforo ingerido não é digerido; 

� Vestígios de medicamentos; 

� Contaminação das águas subterrâneas e superficiais com bactérias, vírus, 

fungos, ou protozoários; 

� Compactação do solo; 

� Heterogeneidade; 

� Baixo teor de matéria seca. 

A perigosidade dos parâmetros apontados como desvantagens, pelo seu carácter 

poluente e pela capacidade de se movimentarem para ecossistemas diferentes, 

podem pesar mais que as vantagens. Por isso, muitas vezes recorre-se a diferentes 

tratamentos para reduzir a perigosidade destes materiais, o que por vezes permite até 

um retorno económico interessante, como é o caso da produção de biogás. 

No entanto, uma gestão eficiente dos chorumes suinícolas e uma utilização 

responsável destes produtos enquanto factor melhorador das características dos solos 

portugueses, poderá tornar estes materiais numa alternativa eficiente, ambientalmente 

correcta e economicamente viável.  
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2.3.2. Separação das fases Sólida e Líquida de chorumes de suinicultura 

Trata-se de um tratamento físico que consiste na separação da fase sólida dos 

chorumes precipitada ou em suspensão. 

 As principais vantagens da obtenção de uma fase sólida são (Gonçalves, 2005): 

� Redução do volume das instalações de armazenamento de chorumes; 

� Possível valorização da fase sólida, através da compostagem ou outros 

tratamentos apropriados; 

� Minimização dos problemas resultantes do entupimento das tubagens; 

� Contribuição para a diminuição de maus cheiros e emissão de gases tóxicos 

gerados no processamento dos resíduos por tratamentos posteriores; 

� A fase sólida apresenta um menor potencial de perdas de azoto por 

volatilização do que os chorumes frescos  

A separação das fases sólida e líquida pode ser efectuada por processos distintos 

tais como (Gonçalves, 2005): 

� Gravidade, com tanques dispostos em contínuo e a diferentes alturas, obtendo-

se a separação das fases por repetidas operações de precipitação seguidas de 

decantação; 

� Crivagem, com crivos concebidos para reter os sólidos, podendo estes ser 

fixos, vibráteis ou de tambor rotativo; 

� Prensagem, efectuada por um parafuso sem-fim ou cinta, ou por centrifugação 

seguida de crivagem; 

� Evaporação em painéis 

Vasconcelos et al (1997) realizaram ensaios de aplicação de fracção sólida de 

chorumes de suinicultura a uma cultura de trigo. Foram realizadas aplicações de 5, 10, 

15, 20 e 25 t/ha de fracção sólida de chorumes suinícolas. Nos ensaios efectuados foi 

também realizada uma modalidade de control em que se efectuou adubação NPK. Os 

resultados obtidos demonstram que a aplicação de quantidades crescentes de fracção 

sólida de chorumes suinícolas estimula o crescimento das plantas. Contudo apenas 

para as aplicações de 15 e 20 t/ha se conseguem resultados semelhantes aos 

conseguidos pela modalidade de adubação NPK. Para além do aumento da biomassa 

verificou-se também com estes ensaios que a acumulação de fósforo e o acréscimo de 
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N-NO3
- lixiviado se verificam aquando do aumento das quantidades de fraccção sólida 

de chorume suinícola aplicado aos solos. 

2.3.3. Compostagem 

A compostagem é um processo de decomposição de resíduos orgânicos de forma 

controlada e por via aeróbia. O processo consiste no empilhamento dos materiais a 

compostar para que seja assegurada a manutenção da temperatura indicada no 

interior da pilha de materiais orgânicos tendo em vista dois objectivos principais 

(Gonçalves, 2005): 

� Permitir a actividade da população microbiana mesófila, garantida por gamas 

óptimas de desenvolvimento que ocorrem a temperaturas entre os 15° C e os 45° C, 

e dos microrganismos termófilos, que actuam a temperaturas entre 45° C e 60° C. 

Estes grupos de microrganismos parecem ser os mais eficientes na decomposição da 

matéria orgânica daí ser fundamental para o processo manter a sua actividade. 

� Garantir as condições necessárias para a inactivação dos microrganismos 

patogénicos e parasitas, sensíveis ao aumento da temperatura, o que faz com que 

deixem de ser competidores directos com a flora indígena.  

Para que o processo de compostagem se mantenha nas condições adequadas é 

indispensável manter uma humidade adequada da pilha de resíduos já que a presença 

de água em quantidades desejáveis é indispensável ao desenvolvimento microbiano. 

Para além disso todas as reacções bioquímicas se dão em meio aquoso e portanto a 

decomposição dos materiais orgânicos está intimamente ligada à existência de água 

suficiente que garanta a sua execução pelos microrganismos. Os microrganismos 

aeróbios utilizam o oxigénio dissolvido na água. Por este facto se existir água a mais o 

arejamento da pilha deixa de ser suficiente para a oxigenação necessária aos 

microrganismos aeróbios, dando espaço a condições de anaerobiose, deixando de se 

realizar o processo bioxidativo. 

A cinética da compostagem avalia-se pela taxa de decomposição dos resíduos 

orgânicos e a sua eficiência é determinada por (Gonçalves, 2005): 

� Características do substrato, sendo o suporte físico de todo o processo, retém 

a água, garante as trocas gasosas, fornece energia e nutrientes essenciais aos 

microrganismos envolvidos no processo e assegura a manutenção do calor 

necessário; 
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� Quantidade e diversidade de microrganismos necessários ao processo; 

� Factores ambientais existentes no inicio e durante o processo, influenciando as 

condições necessárias para a sobrevivência desses microrganismos e que 

necessitam de controlo durante todo o processo (oxigénio, temperatura e humidade) 

Para garantir uma compostagem eficaz devem garantir-se concentrações de oxigénio 

superiores a 5-10% na mistura de gases existente no interior da pilha, que podem ser 

facilmente asseguradas por operações de revolvimento ou forçando a entrada de ar na 

pilha por insuflação ou sucção. Os níveis máximos admissíveis de humidade no 

substrato dependem do tipo de resíduos a compostar. Geralmente, o teor de humidade 

do substrato no início do processo deve ser cerca de 50-55%, não sendo conveniente 

que se atinjam valores na ordem dos 30% porque a actividade microbiológica de 

alguns grupos é afectada, cessando totalmente a partir dos 8-12% (Diaz et al., 1993; 

cit. por Gonçalves, 2005). 

O calor no interior da pilha é gerado pela decomposição da matéria orgânica 

facilmente biodegradável. Se as perdas por radiação, condução e evaporação de água 

forem inferiores à geração de calor pela pilha então há a acumulação de calor. Esta 

acumulação deve ser controlada para que a temperatura se situe entre os 45-55ºC, 

não devendo ultrapassar os 65ºC por arejamento da pilha (Figura 4).  

Figura 4: Corte transversal de uma pilha sem arejamento forçado; temperaturas 
típicas em vários locais da mesma. (Adaptado de Merillot (1995) e SOGEA (1991), por 
Gonçalves, 2005) 
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Os chorumes suinícolas contêm geralmente elevadas concentrações de N-NH4
+, 

sendo este rapidamente nitrificado quando misturado com solos arejados, e, por outro 

lado, disponibiliza carbono orgânico rapidamente decomponível podendo inibir a 

desnitrificação (Rochette et al., 2000, cit. por Meijide et al., 2006). Então, resíduos 

como os chorumes suinícolas necessitam de ser co-compostados com materiais de 

estrutura bastante firme para que estes absorvam a água em excesso e permitam a 

circulação do ar no interior da pilha de compostagem (Gonçalves, 2005), assegurando 

assim a manutenção das condições aeróbias. 

2.3.4. Digestão anaeróbia de chorumes suinícolas 

A digestão anaeróbia, também designada de fermentação ou biodigestão é um 

processo biológico de decomposição da matéria orgânica, em meio anaeróbio, cujos 

produtos resultantes são o biogás (uma mistura gasosa de aproximadamente 65% de 

metano e 35% de dióxido de carbono) e, uma pequena quantidade de biomassa 

bacteriana - lama digerida (cerca de 0,05 g de sólidos suspensos voláteis por g de 

CQO removido) e um efluente digerido. Produzem-se ainda, embora em pequenas 

quantidades, outros gases como sulfureto de hidrogénio, que resultam da actividade 

das bactérias redutoras dos sulfatos. (Duarte, com.pess.; Gonçalves, 2005). 

A digestão anaeróbia pode ser realizada em lagoas ou tanques anaeróbios e em 

reactores com recurso a tecnologias distintas (Gonçalves, 2005). 

Esquema simplificado do processo de digestão anaeróbia: 

Matéria Orgânica                      CH4 + CO2 + Biomassa Bacteriana + Efluente Digerido 

A digestão anaeróbia decorre em quatro fases de processamento diferentes (Duarte, 

2005): 

� A fase hidrolítica 

� A fase acidogénica 

� A fase acetogénica e  

� A fase metanogénica 

Na fase hidrolítica dá-se a hidrólise de polímeros complexos (proteínas, glúcidos ou 

lípidos) em moléculas de menor peso molecular (aminoácidos e glicerol, açucares ou 

ácidos gordos). 
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Seguidamente, na fase acidogénica, dá-se a fermentação destas moléculas orgânicas 

mais simples formando ácidos gordos de cadeia curta, álcoois, amoníaco, hidrogénio e 

dióxido de carbono.  

Na fase acetogénica, os ácidos gordos que não se encontram sob a forma de acetato 

convertem-se em acetato, hidrogénio e dióxido de carbono.  

Finalmente, na fase metanogénica, as bactérias metanogénicas acetoclásticas e 

hidrogenofílicas produzem metano a partir de de acetato e de hidrogénio, 

respectivamente (Duarte, 2005). 

A digestão anaeróbia pode ser feita com recurso a variados substratos, 

nomeadamente os chorumes de suinicultura. Após a finalização da fase metanogénica 

obtêm-se as lamas biológicas resultantes da digestão anaeróbia, os chorumes 

digeridos. Estes chorumes digeridos apresentam diferenças em relação aos chorumes 

suinícolas que se submeteram à digestão anaeróbia. 

A digestão anaeróbia de chorumes suinícolas caracteriza-se pelas seguintes 

modificações nestes materiais: 

� Estabilização da matéria orgânica 

� Diminuição da proporção da fracção biodegradável 

� Diminuição do potencial para geração de odores 

� Concentração de agentes patogénicos inferior à do material original 

� Redução do volume de material existente 

A digestão anaeróbia de chorumes de suinicultura permite, para além de ser uma 

importante fonte de energia renovável, a remoção, ou pelo menos a redução, dos 

odores e uma maior higienização dos produtos resultantes. A higienização dos 

produtos resultantes do processo é obviamente optimizada quando se recorre à 

termofília, já que as elevadas temperaturas permitem a remoção dos agentes 

patogénicos. Por outro lado a estabilização da matéria orgânica define ainda uma 

melhoria das condições do solo, ainda que a longo a prazo, permitindo a correcção 

dos níveis baixos de matéria orgânica existentes em Portugal.  

A aplicação de chorumes suinícolas tratados a solos agrícolas é uma eficiente 

alternativa, por exemplo, para mitigar e atenuar as emissões de óxido nitroso (N2O) e 

óxido nítrico (NO). A prévia digestão anaeróbia destes produtos reduz as emissões de 

N2O em relação à aplicação de chorumes em bruto ao solo (Meijide et al., 2006). Estes 

processos biológicos alteram também a composição do chorume, baixando, por 

exemplo, o seu conteúdo em compostos orgânicos solúveis. No entanto, os materiais 
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resultantes da digestão anaeróbia de chorumes suinícolas contêm ainda uma 

quantidade de nutrientes apreciável e que justificam a sua valorização agronómica, 

nomeadamente o seu teor em azoto. Mais ainda, a incorporação de nutrientes para a 

nutrição das plantas a partir destes materiais, permite não só uma melhoria das 

condições de feritlidade dos solos bem como a optimização da produção vegetal.  

2.3.4.1. Co-Digestão de chorumes suinícolas e frutas 

A co-digestão não é mais do que a digestão anaeróbia de mais do que um substrato. 

O objectivo da junção é a optimização do processo partindo do princípio de que a 

associação das características e composição dos diferentes materiais se 

complementam, melhorando a eficiência do processo e permitindo a transformação de 

um material poluente num outro produto, que apresente características mais 

favoráveis à sua aplicação no campo da valorização agronómica. 

Assim, a digestão anaeróbia de chorumes suinícolas associados a resíduos de 

culturas ou resíduos agro-industriais e alimentares tem cada vez mais interesse, numa 

perspectiva de tratamento, ou melhoramento, destes resíduos e ao mesmo tempo 

enquanto fonte de energia renovável (Braun et al., 2002; Weiland and Haasan, 2001; 

cit. por Kaparaju e Rintala, 2004). De facto, muitas vezes estes resíduos não terão 

uma reutilização e é obviamente urgente encontrar formas de reciclar estes materiais. 

Mais ainda, todos estes resíduos têm algum interesse do ponto de vista agronómico já 

que possuem nutrientes e material orgânico que pode, e deve, ser reintroduzido no 

sistema através da sua aplicação aos solos. Obviamente, para uma correcta gestão de 

resíduos orgânicos é necessário encontrar formas de aplicação destes aos solos que 

não sejam prejudiciais ao meio ambiente. 

Os chorumes de suinicultura são um substrato excelente enquanto matriz da digestão 

anaeróbia. De facto, são materiais de base importantíssimos já que têm uma elevada 

quantidade de água na sua constituição. A água é um solvente para os resíduos mais 

secos que se possam adicionar ao processo, permitindo uma maior adequabilidade à 

digestão. Além disso, os chorumes de suinicultura têm um elevado poder tampão, 

protegendo o processo de alterações de pH, nomeadamente de abaixamentos de pH 

devido ao aumento de ácidos gordos voláteis. Mais ainda, os chorumes suinícolas têm 

na sua constituição nutrientes que são imprescindíveis a um correcto crescimento 

bacteriano. 

Um dos problemas da digestão de agro-resíduos é justamente a manutenção do pH 

estável durante a fase de metanogénese. Assim, existe claramente uma vantagem 

biotécnológica da co-digestão de chorumes com estes co-substratos (Brummeler e 
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Koster, 1990; cit. por Kaparaju e Rintala, 2004), já que a difícil tratabilidade dos agro-

resíduos pode ser ultrapassada pelas características, já mencionadas, dos chorumes 

de suinicultura. A co-digestão de chorumes suinícolas com resíduos de frutas permite 

ainda a concentração dos primeiros, que apresentam nivéis de matéria seca muito 

reduzidos, o que se traduz numa melhoria em termos de manuseamento destes 

resíduos. 

2.4. Alguns aspectos da nutrição das plantas e problemas ambientais 
associados  

Existe um conjunto de elementos que são indispensáveis ao desenvolvimento das 

plantas e que se dividem em dois grandes grupos: os macronutrientes e os 

micronutrientes. Os macronutrientes incluem o carbono (C), o hidrogénio (H), o 

oxigénio (O), o azoto (N), o fósforo (P), o potássio (K), o cálcio (Ca), o magnésio (Mg) 

e o enxofre (S) e são absorvidos pelas plantas em maiores quantidades. Os 

micronutrientes incluem o ferro (Fe), o manganês (Mn), o zinco (Zn), o cobre (Cu), o 

boro (B), o molibdénio (Mo), o níquel (Ni) e o cloro (Cl) e são necessários em 

pequenas quantidades. Os micronutrientes podem causar toxicidade se em excesso e 

encontram-se em concentrações inferiores a 1000 mg de elemento por kg de matéria 

seca (Santos, 2001; Varennes, 2003). Serão apenas abordados os aspectos 

relacionados com os elementos estudados neste trabalho e que são muito importantes 

para o estudo da valorização agronómica de chorumes suinícolas. 

2.4.1. Azoto 

O azoto é o nutriente que mais condiciona a produção vegetal. Sendo este elemento 

um componente da clorofila e portanto um elemento essencial à própria estrutura dos 

tecidos vegetais, quando é absorvido em excesso (o chamado consumo de luxo) torna 

as plantas mais sensíveis a pragas, doenças e infestantes. Para além do factor 

económico e ambiental decorrente da aplicação excessiva de fertilizante mineral 

azotado, surge assim uma maior tendência para o uso de pesticidas o que originará 

também a poluição do ambiente. Por outro lado, há no solo quantidades apreciáveis 

de azoto que se mineraliza a partir da matéria orgânica do solo e de resíduos 

orgânicos aplicados e que podem ser utilizadas pelas plantas.  
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A mineralização depende de muitos factores, entre eles (Calouro, 2005): 

� do teor de matéria orgânica  

� da razão C/N 

� da temperatura  

� do teor de humidade 

� do pH 

� da época do ano  

Por ser um elemento cujo comportamento é condicionado por diversos factores, é 

naturalmente difícil de controlar e o seu comportamento no solo é também difícil de 

prever. Apresenta-se sob formas orgânicas e minerais. Na camada superficial do solo, 

2-5% do azoto está sob a forma mineral, na forma de moléculas gasosas (azoto 

elementar (N2), N2O, óxidos de azoto NOx-NO, NO2 e pequenas quantidades de NH3) 

e iões (NH4
+, ião nitrato (NO3

-) e ião nitrito (NO2
-)). Entre 45 a 98% do azoto total no 

solo encontra-se na forma orgânica, entre as quais macromoléculas complexas, 

aminoácidos, ácidos nucléicos, proteínas associadas a lenhinas, açúcares, argilas e 

outras formas (Santos, 2001; Gonçalves, 2005). Estas formas raramente são 

absorvidas pelas plantas. Têm no entanto uma função de reserva já que se 

comportam como um suporte à formação de azoto mineral, devido à ocorrência da 

mineralização. Em condições aeróbias, o azoto orgânico sofre transformações por 

acção de bactérias aeróbias específicas (Gonçalves, 2005), que desencadeiam a 

amonificação e a nitrificação, num processo global que se chama mineralização. 

Porém, nem todo o azoto orgânico que existe no solo se mineraliza facilmente, e 

aproximadamente 2/3 das formas orgânicas são formas mais estáveis e portanto mais 

resistentes à mineralização. 

Em Portugal, especialmente nas regiões meridionais, os Verões quentes e Invernos 

suaves característicos do clima mediterrâneo, permitem uma elevada actividade dos 

microrganismos responsáveis pela mineralização durante todo o ano, desde que a 

humidade do solo não limite o seu rendimento. Os coeficientes de mineralização são, 

geralmente, superiores a 2% e em zonas irrigadas ou ocupadas por estufas ou outro 

tipo de abrigo poderão mesmo atingir os 3% (Gonçalves, 2005). 

Por outro lado, o azoto mineral não está totalmente disponível para absorção pelas 

plantas, pois uma parte pode ser imobilizada pelos microrganismos, se as condições 

assim o determinarem. A imobilização do azoto mineral é feita por microrganismos 

heterotróficos que usam o carbono orgânico como fonte de energia e que convertem o 
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azoto mineral em formas orgânicas por incorporação do azoto como constituinte de 

tecidos microbiano (Santos, 2001).

Como se pode então constatar, os microrganismos dos solos estão intimamente 

envolvidos na regulação do ciclo do carbono e dos nutrientes. O potencial da fracção 

facilmente mineralizável da matéria orgânica do solo, enquanto indicador da qualidade 

do solo, disponibiliza o substrato para a activação da biomassa microbiana e pode 

responder rapidamente a alterações no fornecimento de carbono (Bol et al., 2003; 

Chantigny, 2003; cit. por Hernández et al., 2007), o que nos dá uma ideia clara do 

ritmo de mineralização ocorrente no solo. 

Uma vez mineralizado, se existir azoto nítrico em quantidades superiores à da 

capacidade de assimilação dos seres vivos cria-se um momento de desiquilíbrio, 

podendo assim originar a lixiviação de nitratos através do solo para as águas 

subterrâneas, especialmente em zonas vulneráveis. Os nitratos não sofrem facilmente 

retenção física ou química e a retenção biológica (incorporação do azoto nos 

microrganismos) é temporária em zonas menos superficiais (Santos, 2001). 

Nas águas superficiais o azoto perde-se por arrastamento à superfície dos solos, que 

aqui existe em elevado teor devido ao teor de matéria orgânica também ser elevado, 

sob qualquer forma química do elemento. A este processo chama-se escoamento 

superficial. Ocorre quer por escoamento da camada superior do solo em terras de 

cultivo e pastagens, quer por existência de descargas directas de resíduos orgânicos 

(Gonçalves, 2005).  

A deslocação dos fluxos de água, bem como a aplicação de fertilizantes ou correctivos 

orgânicos aos solos, faz com que a poluição da água esteja intimamente ligada com a 

poluição dos solos. A poluição pode diagnosticar-se por transformações que originam 

a biodisponibilidade dos poluentes para as plantas e microrganismos, a sua 

mobilidade e consequentemente o seu arrastamento pelas águas (de escoamento 

superficial bem como de infiltração) e ainda a conversão em compostos gasosos 

passíveis de se transferirem para a atmosfera (Santos, 2001). 

No caso especifico dos chorumes gerados nas explorações pecuárias uma parte 

desse azoto encontra-se sob formas minerais, como sendo o amonião, o amoníaco e 

ainda sob a forma ureica [CO(NH2)2].  

Um outro problema que pode derivar das elevadas concentrações de nitratos, bem 

como de azoto amoniacal e fósforo é a eutofização dos meios hídricos. 

Para além dos problemas inerentes à eutrofização, o amoníaco e os nitritos provocam 

toxicidade aos peixes e à fauna aquática, ainda que em reduzidas concentrações. 
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O azoto torna as águas impróprias para consumo humano ou animal quando nelas 

existe em quantidades elevadas. A ingestão de nitratos, pelo Homem, pode verificar-

se através da água ou através do consumo de plantas onde se deu a acumulação de 

nitratos. Desta ingestão podem resultar diversos problemas de saúde, tais como 

(Silva, 1984; Price, 1994; O’Neil, 1994; cit. por Gonçalves, 2005): 

� Metamoglobina: doença que causa respiração difícil, sufocação e cianose, 

provocada pela presença de nitritos. Os nitritos adquirem carácter tóxico resultante da 

redução dos nitratos por acção bactérias especificas e que existem no aparelho 

digestivo, em condições de acidez do estômago mais elevadas que o normal. 

Particular incidência nos lactantes e em indivíduos com hiperacidez.  

A metamoglobina resulta na interferência dos nitritos com a hemoglobina, impedindo-a 

de transportar o oxigénio; 

� Carcinoma do estômago: Resulta da presença de nitritos que se combinam 

com aminas, formando compostos com potencial carcinogénio (as N-nitrosaminas). 

Em ratos, foi já demonstrada a existência de uma ligação entre o consumo de diversos 

níveis de nitratos e este tipo de cancro. 

A poluição da água por nitratos pode resultar, como já se referiu, da aplicação de 

correctivos orgânicos ricos em azoto aos solos ou eventualmente da sua descarga em 

meios aquáticos. A poluição derivada da fertilização é a mais provável e mais difícil de 

controlar e remediar porque é extremamente difícil obter compostos químicos que 

sejam pouco solúveis (Santos, 2001). 

As emissões de N2O e NO a partir dos solos aumentam com a aplicação de 

fertilizantes azotados, na maior parte dos casos (Arah et al, 1991; cit. por Meijide, et 

al., 2006), variando em termos de emissões com o tipo de fertilizante usado, o que 

sugere uma possível diminuição da emissão destes gases através de uma selecção 

adequada dos produtos a aplicar aos solos (Bremmer and Blackmer, 1981; Mosier et 

al., 1998; cit. por Meijide, et al., 2006). 

Assim, a fertilização e aplicação de chorumes podem influenciar as emissões de N2O e 

NO das seguintes formas (Velthof et al., 2003; cit. por Meijide, et al., 2006): 

1) O tipo de azoto (NO3
-, NH4

+ ou azoto orgânico) que afecta a produção de gás 

durante a nitrificação e desnitrificação; 
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2) A presença (ou não) de carbono orgânico facilmente decomponível, passível 

de inibir a desnitrificação, induzindo ao desenvolvimento de condições 

anaeróbias por estimulação biológica da carência de oxigénio; 

3) A adição de outros compostos tais como sais e água, interagindo com 

processos químicos, físicos e biológicos 

2.4.2. Fósforo 

Em termos de necessidades nutritivas das plantas é, a seguir ao azoto, o elemento 

que mais condiciona a optimização da produção vegetal em Portugal (Calouro, 2005). 

O fósforo é um constituinte de compostos bioquímicos (ácidos nucleicos, 

fosfolípidos…), NADPH e ATP (moléculas importantes na acumulação e transferência 

de energia em fenómenos vitais). Este elemento não é utilizado pelas plantas em 

consumo de luxo, mas absorvido em quantidades excessivas pode originar uma 

deficiência em zinco (Santos, 2001). As raízes das plantas absorvem fósforo 

essencialmente sob a forma de ião dihidrogenofosfato (H2PO4
-) e, em menor 

quantidade absorvem também, ião hidrogenofosfato (HPO4
2-). Estas formas, passíveis 

de serem absorvidas pelas plantas, bem como de serem lixiviadas através do perfil do 

solo, são formas solúveis deste nutriente que provêm da mineralização de formas 

orgânicas ou de correctivos ou fertilizantes orgânicos (Gonçalves, 2005). 

A disponibilidade destas duas formas na solução do solo depende do pH. 

                                      H2PO4
- + OH-                       HPO4

2- + H2O

Em solos com pH inferior a 6,0 o ião dihidrogenofosfato predomina enquanto que em 

solos alcalinos o ião presente em maior concentração é o hidrogenofosfato. Este, para 

além de ser absorvido mais lentamente, é menos solúvel, daí a frequente deficiência 

de fósforo em solos alcalinos. Para pH7 existe um equilíbrio em que as duas formas 

co-existem numa proporção aproximadamente igual (Varennes, 2003). 

O fósforo encontra-se em maior quantidade em formas minerais, excepto em solos 

orgânicos. As formas minerais tendem a ficar retidas por colóides minerais com 

elevadas energias de retenção e/ou a formar combinações químicas com reduzida 

solubilidade. Assim, solos ricos em fósforo total podem ser pobres em fósforo 

assimilável (Santos, 2001). Segundo o estudo efectuado aos solos agrícolas 

portugueses e apresentado em 1989, 40% das amostras de solo analisadas 
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verificaram um teor de fósforo assimilável baixo e muito baixo, 20% um teor médio e 

os restantes 40% demonstraram ter teores altos e muito altos (LQARS, 1989).  

Após aplicação de fósforo aos solos este é retido originando formas menos solúveis do 

que inicialmente e portanto menos disponíveis para as plantas (Calouro, 2005). A 

baixa mobilidade do fósforo no solo que é justificável pelos seguintes mecanismos de 

retenção/fixação no solo (Gonçalves, 2005): 

� Adsorção por colóides do solo (óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro, e 

minerais de argila); 

� Constituição de sais pouco solúveis com o alumínio, ferro, e manganésio (em 

solos ácidos) e com o cálcio (em solos alcalinos) presentes na solução do solo. 

Deste fenómeno resulta ainda a precipitação destes sais, ficando o fósforo retido no 

solo sob formas salinas. 

A capacidade de retenção de fósforo no solo depende de alguns parâmetros (Calouro, 

2005; Santos, 2001):  

� Da reacção do solo, sendo que as formas solúveis (e portanto disponíveis) se 

encontram em maiores quantidades para pH próximos da neutralidade (pH7); 

� Da textura do solo, mais precisamente da percentagem de argila presente (e 

portanto em solos de textura fina haverá uma maior retenção do que para texturas 

mais grosseiras); 

�     Teor e natureza dos colóides minerais e orgânicos 

�     Presença de elementos capazes de formar compostos fosfatados que para 

valores frequentes de pH no solo têm baixa solubilidade (cálcio, ferro e alumínio)  

� Do teor de matéria orgânica humificada do solo, já que as substâncias húmicas 

formam complexos com o fósforo e possuem capacidade de quelatar os iões ferro e 

alumínio, que por sua vez formam compostos pouco solúveis com o fósforo; 

� Da quantidade de fósforo veiculada por aplicação desmesurada de resíduos, 

correctivos orgânicos ou adubos minerais (especialmente aplicações à superfície que 

podem ultrapassar a capacidade de retenção do solo e de absorção pelas plantas).

Define-se como situação limite, em termos negativos, a existência de fósforo solúvel 

em excesso em solos arenosos, de reacção neutra e reduzido teor de substâncias 

húmicas. Este fósforo pode ser lixiviado para águas subterrâneas ou eventualmente 

originar problemas de eutrofização de águas superficiais (Gonçalves, 2005). A 
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eutrofização das águas é o fenómeno que, por enriquecimento em nutrientes, resulta 

num excessivo desenvolvimento de algas e de outras espécies aquáticas, em águas 

que em condições normais seriam deficientes em fósforo, originando o decréscimo de 

oxigenação da água, transmissão de cheiros desagradáveis e outros efeitos 

desagradáveis. 

O fósforo pode entrar nos cursos de água através da erosão do solo em função da sua 

rápida adesão às partículas do solo. O fósforo polui as águas de escorrimento 

superficial por ser facilmente fixado e/ou retido por vários constituintes do solo, 

estando por isso mais sujeito ao arrastamento por águas de infiltração (Santos, 2001). 

Por ser pouco móvel no solo e por existirem nos chorumes de suínos grandes 

quantidades deste elemento que passam pelo tracto intestinal destes animais 

monogástricos, existe um elevado potencial de acumulação de fósforo no solo, 

decorrente da aplicação daqueles resíduos durante anos sucessivos. 

A aplicação de formas orgânicas de fósforo pode aumentar a sua mobilidade (bem 

como a de alguns metais pesados) ao longo do perfil do solo, originando a poluição de 

águas subterrâneas. A incorporação de matéria orgânica fresca define uma tendência 

natural para se formarem moléculas orgânicas simples contendo fósforo sendo assim 

dificultados os processos de retenção/fixação do fósforo no solo (Johnston, 1995; cit. 

por Santos, 2001). Apesar de ser necessária a mineralização para biodisponibilizar o 

fósforo, o seu carácter poluente poderá assim aumentar com a aplicação destes 

materiais aos solos. O chorume de suínos, como já foi referido atrás, pode contribuir 

para o enriquecimento a curto prazo dos solos com este elemento, devido às 

significativas quantidades de fósforo que contém. 

2.4.3. Micronutrientes 

Os micronutrientes, embora absorvidos em pequenas quantidades pelas plantas são 

extremamente importantes para a sua nutrição, uma vez que estão associados, por 

exemplo, à actividade enzimática. A agricultura intensiva por sua vez tem vindo a fazer 

decair os teores de micronutrientes nos solos, reflectindo em problemas de nutrição 

das plantas graves. As produções maiores originam uma maior extracção de 

micronutrientes dos solos que não são sempre repostos na medida necessária, já que, 

se recorre cada vez mais à utilização de adubos químicos ricos apenas em 

macronutrientes em detrimento da utilização dos fertilizantes orgânicos que por sua 

vez apresentam quantidades consideráveis de micronutrientes (Varennes, 2003). Do 

empobrecimento dos solos em micronutrientes resultam consequências que tenderão 
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a ser mais importantes especialmente para solos arenosos e portanto sujeitos a 

lixiviação, sujeitos a intensa erosão, ácidos ou alcalinos e orgânicos.  

Se por um lado, é necessário garantir níveis adequados de micronutrientes, estes são 

susceptíveis de causar fitotoxicidade quando em excesso, sendo o limite da deficiência 

muito próximo do limite da toxicidade. A aplicação de chorumes de suínos exige uma 

monitorização cuidada, uma vez que quantidades apreciáveis de cobre e zinco são 

incorporadas nas rações para suínos jovens para a prevenção e tratamento de 

disfunções hormonais. A incorporação destes elementos na dieta dos suínos é, assim, 

um dos principais problemas para a posterior deposição destes materiais em solos 

porque poderá provocar toxicidade nos microrganismos e nas plantas. Os 

suplementos de cobre e zinco na dieta alimentar suína passam o tracto intestinal, 

acumulando-se estes elementos nos chorumes, podendo originar problemas 

ambientais graves nos ecossistemas terrestres e aquáticos, onde a acção 

microbiológica pode causar toxicidade directa aos invertebrados presentes nos 

sedimentos (Wiseman et al., 1998). 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

Realizaram-se dois ensaios biológicos, com milho, em vasos Kick-Brauchmann, para 

verificação, em condições controladas, da valorização agronómica de chorumes de 

suínos fresco, digerido e co-digerido, e de fertilizantes sintetizados a partir da mistura 

de resíduos orgânicos incluindo chorumes, incorporados ao solo. Os dois ensaios 

pretendem simular a aplicação consecutiva dos vários resíduos em dois anos, de 

forma a compreender o efeito cumulativo da aplicação destes materiais, na produção 

do milho, na sua absorção de azoto (N), na lixiviação de azoto e fósforo durante a 

cultura, uma vez que este elemento existe, regra geral, em quantidades apreciáveis 

nos chorumes e, finalmente, no resultado do fraccionamento da matéria orgânica 

antes e depois dos ensaios. 

3.1. Materiais Usados 

3.1.1. Resíduos 

Os resíduos utilizados foram chorumes de suinicultura não-tratados e tratados (Quadro 

5), provenientes da Sociedade Agropecuária Vicente Nobre SA, localizada em Ribeira 

de S. João, Rio Maior, que pratica suinicultura intensiva em ciclo fechado, participando 

no projecto “Codigandes”. Todos os materiais sofreram uma prévia separação sólido-

líquido. Nas instalações da exploração suinícola foi instalado uma unidade de 

tratamento por digestão anaeróbia na perspectiva de aproveitamento do biogás 

produzido em regime de co-geração.  

Os chorumes digeridos passaram também por digestão anaeróbia em regime de 

monosubstrato em digestores de mistura completa (Figura 5), enquanto que os 

chorumes co-digeridos foram submetidos a uma digestão anaeróbia em regime de co-

digestão com resíduos de fruta e em digestores do mesmo tipo. Os digestores de 

mistura completa são reactores de primeira geração, isto é o tempo de retenção 

hidraúlico é igual ao tempo de retenção de sólidos. Assim sendo o tempo de retenção 

dos sólidos e dos liquidos é igual (entre 12 e 30 dias), desde que se assegure uma 

agitação adequada. Este tipo de reactores são muito usados para o tratamento de 

resíduos pecuários para os quais se garanta a existência de uma procura do biogás 

produzido significativa e a continuidade da disponibilidade do influente, como é o caso 

dos chorumes de suinicultura. As principais vantagens destes sistemas são a 

capacidade de suportar cargas de choque e variações de cargas bastante 

consideráveis (Duarte, 2005). 
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Figura 5 : Representação esquemática de um digestor de mistura completa 

Quadro 5: Algumas características físico-químicas dos resíduos orgânicos utilizados 

Parâmetros C D F
pH 8,39 8,11 8,01
Condutividade  mS/cm 10,14 9,18
Sólidos totais g/l 19,81 14,97 10,56
Sólidos voláteis g/l 13,35 8,41 7,04

CQO (bruto) mgO2/l 25272,00 13695,00 12699,00
CQO (filtrado) mgO2/l 13608,00 4133,40 6274,80

Azoto-Kjeldahl g/l 3,12 3,46 2,14
Azoto-NH4+ g/l 1,52 1,90 1,04
Fósforo total mg/l 525,04 422,43 134,81

Cu mg/l 6,40 13,65 7,85
Zn mg/l 21,60 32,88 15,40

C: chorume de suíno fresco não tratado; D: chorume de suíno digerido por digestão anaeróbia;                         

F: chorume de suíno co-digerido com polpa de fruta retirada da fruta de mercado. 
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3.1.2. Fertilizantes sintetizados pela tecnologia “Pulse” 

Resíduos orgânicos nomeadamente turfa, lamas de etar e chorumes de suinicultura, 

foram utilizados para sintetizar fertilizantes minero-orgânicos a que chamaremos 

fertilizantes “pulse”, através de uma técnica inovadora desenvolvida pelo centro de 

investigação científica de Ucrânia. A técnica consiste numa descarga de energia 

elétrica de alta voltagem sobre os materiais orgânicos, com produção de substâncias 

minerais. Os fertilizantes assim obtidos, foram sintetizados a partir de misturas de 

chorumes de suinicultura, lamas de ETAR e turfa, e continham diferentes teores de 

azoto na forma de ureia (6% (p) e 12% (P)). 

3.1.3. Solo 

O solo utilizado foi um Arenossolo Câmbico (FAO_UNESCO_ISRIS, 1988), tendo-se 

procedido à recolha da camada arável na estação experimental de Pegões. 

A escolha deste tipo de solo justifica-se por se tratar de um solo de textura arenosa, 

ligeiramente ácido, pobre em matéria orgânica e fósforo extraível (Quadro 6), 

permitindo a obtenção de informação acerca da melhoria esperada destas 

características pela aplicação de chorumes suinícolas aos solos. Este tipo de solo, 

pobre em matéria orgânica, é abundantes em Portugal devido às condições edafo-

climáticas características das zonas de clima mediterrânico. 

Quadro 6: Características físico-quimicas do solo (matéria seca) 

Solo de Pegões Textura Arenosa 
% Areia grossa 70,7 

% Areia fina 17,0 N-NH4
+(mg/kg) 2,519 

% Limo 9,7 N-NO3
-(mg/kg) 8,335 

%Argila 2,0 P (mg/kg) 9,21 

pH (H2O) 6,18 K (mg/kg) 29,1 

pH (KCl) 4,80 K2O (mg/kg) 45 

% MO (reportada à MS) 0,52 % P2O5 (Mat Seca) 54 

TOC (%) = %MO*0,58 0,36 CEC (cmol(+)/kg) 1,22 

N-kj (%) 0,034 CE(1:10)µScm-1 14,32 
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3.1.4. Cultura utilizada 

A cultura escolhida para a realização dos ensaios biológicos em vasos foi o milho (Zea 

mays L cv Brait ).  

3.2. Determinações e métodos utilizados na caracterização dos resíduos, do 
solo, das plantas e dos lixiviados

3.2.1. Resíduos  

Teor de matéria seca: Procedeu-se à determinação do teor de humidade das amostras 

por perda de peso sofrida pela amostra quando seca numa estufa eléctrica com 

circulação forçada de ar, a 105ºC até peso constante (Standard EN 12048, 1996). 

Teor total de matéria orgânica: Considerou-se igual à perda de peso da amostra obtida 

por calcinação na mufla, a aproximadamente 400ºC durante 7-8h (NFU 44160, 1985). 

O carbono orgânico total considera-se ao produto entre o teor de matéria orgânica e o 

factor multiplicativo 0,58 (partindo do pressuposto de que a matéria orgânica contém 

cerca de 58% de carbono)  

pH: Determinou-se numa suspensão de resíduo/água na proporção de 1:10.  

Mediu-se com recurso a um medidor de pH da marca Metrohm. modelo 632 com 

eléctrodo de vidro combinado (Póvoas e Barral, 1992). A condutividade eléctrica 

obteve-se através do mesmo procedimento numa suspensão aquosa de 1:10, num 

condutivímetro de marca Methrom.  modelo 660. 

Azoto Kjeldahl: Quantificou-se pelo método de Kjeldahl (Horneck et al, 1998), 

procedendo-se em primeiro lugar à digestão de 1g de amostra, com ácido sulfúrico 

(H2SO4) concentrado, na presença de um catalisador, recorrendo a um bloco digestor 

da marca Selecta (Bloc Digest 20). Seguidamente procedeu-se à destilação, após 

prévia neutralização com hidróxido de sódio (NaOH) a 40%, num destilador Selecta, 

sendo o amoníaco libertado e recolhido em acido bórico (H3BO3) com formação de 

dihidrogenoborato de amónio (NH4H2BO3). O ião dihidrogenoborato (H2BO3
-) é titulado 

com ácido clorídrico de concentração rigorosamente conhecida (Bremner, 1996).  

Azoto mineral (amoniacal e nítrico): Previamente realizou-se uma extracção em água 

(1:2,5) (Rod e Payot, 1983) e determinou-se o azoto por espectrofotometria de 
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absorção molecular num autoanalisador Skalar de fluxo segmentado, sendo a 

concentração de NH4
+ determinada por uma reacção típica: a reacção de Berthelot 

(Searle, 1984) e a de NO3
- através do reagente de Griess-Ilosvay, após redução numa 

coluna de cádmio (Kempers e Luft, 1988). 

Elementos minerais (P, Mg, Na, Cu, Fe, Zn e Mn): Procedeu-se à calcinação das 

amostras numa mufla a 425ºC. Seguidamente procedeu-se à digestão das cinzas com 

ácido clorídrico (HCl) 3N tendo-se posteriormente quantificado os teores de elementos 

minerais (excepto o P) por espectrofotometria de absorção atómica num aparelho Pye 

e Unicam SP9 (Martí e Muñoz, 1957). Para o fósforo a quantificação foi realizada por 

espectrofotometria de absorção molecular na região do visível (λ=375nm),  pelo 

método do vanadomolibdato de amónio num espectrofotómetro Hitachi U-2000 

(Koening e Johnson, 1942). 

3.2.2. Solo 

Após a recolha do solo, procedeu-se à sua secagem ao ar livre de forma a reduzir a 

actividade biológica (Cabrera e Kissel, 1988; cit. por Cordovil, 2003). Determinou-se, 

em seguida, a capacidade de campo do solo pelo método da membrana de pressão 

de L A Richard a 1/3 atmosfera (Póvoas e Barral, 1992). A textura do solo foi 

determinada após análise granulométrica pelo método de Póvoas e Barral (1992). 

Determinou-se o pH do solo em suspensões de solo/água e solo/solução de cloreto de 

potássio (KCl) 1N na proporção de 1:2,5. Procedeu-se à medição num potenciómetro 

Metrohm com eléctrodo de vidro combinado (Póvoas e Barral, 1992). A condutividade 

eléctrica mediu-se, utilizando-se uma suspensão aquosa 1:5, em condutivímetro 

Metrohm. 

O teor de matéria orgânica do solo foi calculado a partir do teor de carbono orgânico 

determinado no aparelho de Ströhlein, após combustão por via seca a 1200ºC 

(Póvoas e Barral, 1992). O teor de matéria orgânica obteve-se multiplicando o teor de 

carbono orgânico pelo factor 1,724 (factor de Van Bemmelen) partindo do pressuposto 

de que 58% do contéudo da matéria orgânica se refere a carbono. 

A determinação de azoto foi feita pelo método Kjeldahl (Horneck et al, 1998). O teor de 

azoto mineral (Nmin = N-NH4
+ + N-NO3

-) do solo foi determinado por 

espectrofotometria de absorção molecular num autoanalisador de fluxo segmentado 

da marca Skalar, após extracção com KCl 2M na proporção de 1:10 (Mulvaney, 1996), 
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seguindo os mesmos procedimentos utilizados na análise dos resíduos (Kempers e 

Luft, 1988; Searle, 1984).  

O fósforo e potássio extraíveis foram determinados pelo método de Egner-Riehm , 

com extracção em solução de lactato de amónio e acido acético tamponizada a pH 

3,75 (Égner et al., 1960). A determinaçao do fósforo fez-se por espectrofotometria de 

absorção molecular na região do visível (cdo=775nm) e do potássio por fotometria de 

emissão de chama.  

Os micronutrientes catiões do solo determinam-se num espectrofotómetro de absorção 

atómica Pye Unicam SP9, após uma extracção prévia com uma solução de pH 4,65 de 

acetato de amónio 0,5M, ácido acético 0,5M e EDTA 0,02M (Lakanen e Ervio, 1971). 

3.2.3. Plantas 

Todo o material vegetal recolhido para análise foi previamente seco numa estufa com 

ventilação forçada a 65ºC. Efectuou-se em seguida a moenda num moinho Retsch 

ultra centrífugo. No material seco e moído foram efectuadas as seguintes análises: 

Teor de azoto total: Determinação pelo método de Kjeldahl (Horneck et al, 1998) 

utilizando amostras de 1 g num equipamento de marca Selecta. 

Azoto mineral: Em primeiro lugar foi feita a extracção com água destilada (1:250) 

(Skalar methods, 1992), seguindo-se o doseamento por espectrofotometria de 

absorção molecular num autoanalisador Skalar de fluxo segmentado (Kempers e Luft, 

1988; Searle, 1984). 

3.2.4. Lixiviados 

Os lixiviados recolhidos em cada vaso do ensaio, foram analisados para determinação 

do azoto e do fósforo perdidos por este processo, durante o período do ensaio.  

O azoto mineral foi determinado por espectrofotometria de absorção molecular num 

autoanalisador Skalar de fluxo segmentado (Kempers e Luft, 1988; Searle, 1984), 

directamente nos lixiviados ou em diluições destes. 
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A determinação do fósforo foi realizada por espectrofotometria de absorção molecular 

na região do visível (λ=375nm), e pelo método do vanadomolibdato de amónio num 

espectrofotómetro Hitachi U-2000, tendo a leitura sido feita directamente nos lixiviados 

obtidos ou em diluições destes. 

O azoto mineral foi determinado por espectrofotometria de absorção molecular num 

autoanalisador Skalar de fluxo segmentado (Kempers e Luft, 1988; Searle, 1984), 

directamente nos lixiviados ou em diluições destes. 

3.3. Metodologia dos ensaios biológicos em vasos 

Realizaram-se dois ensaios em vasos Kick-Brauchmann previamente preparados, com 

acoplamento de frascos no fundo dos vasos, para recolha dos lixiviados produzidos 

durante os ensaios. Os ensaios foram conduzidos no interior de uma estufa de 

vegetação, com ambiente semi-controlado, em carros móveis de forma a permititir a 

sua saída para o exterior nos dias mais quentes. Em cada vaso foram colocados 11 

Kg de solo de Pegões, crivado por crivo de malha 2 mm, aos quais se misturaram os 

resíduos manual e individualmente (quadro 7), bem como uma adubação de fundo 

comum a todos os vasos, excepto nas testemunhas. A quantidade de resíduos a 

aplicar por vaso foi calculada tendo por base a quantidade de azoto presente nos 

chorumes utilizados (quadro 5). 

Quadro 7: Correspondência entre o azoto, veículado pelos chorumes de suinicultura, 

por vaso e por hectare 

Chorume (ml) a aplicar por vaso com 11kg de solo de Pegões
Equivalente a: C D F

75 kg N /ha 90 81 131 
100 kg N /ha 120 108 175 
125 kg N /ha 150 135 219 

A adubação de fundo realizada antes do primeiro ensaio, consistiu na aplicação de 

soluções nutritivas contendo 1 mg Mg, 1,5 g K2O, 36 mg Fe e de Mn, 12 mg Cu e Zn e 

1g P2O5, por vaso para suprir as necessidades das culturas e tendo em conta a 

análise do solo utilizado. 
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A adubação azotada de fundo consistiu, em ambos os ensaios, na aplicação de 

resíduos ou de uma solução de nitrato de amónio p.a. (NH4NO3). 

No segundo ensaio e por se terem verificado deficiências em fósforo em algumas das 

plantas do 1º ensaio (tom arroxeado dos caules), aplicou-se também uma solução 

correspondente a 1g de P2O5 por vaso, aplicado sob a forma de Ca (H2PO4) 2. H2O 

p.a., antes da sementeira. 

Após a preparação da terra, procedeu-se então à sementeira de 8 sementes por vaso, 

em 3 linhas, em ambos os ensaios. As plantas de ambos os ensaios foram mantidas 

em cultura durante 64 dias no 1º ensaio (25-05-2007 a 27-07-2007) e 92 dias no 2º 

ensaio (27-09-2007 a 27-12-2007). 

Os vasos foram mantidos a 60% da capacidade de campo através da rega diária com 

água desionizada e com o auxílio da pesagem para o controlo da humidade. Aquando 

de um maior desenvolvimento das plantas os vasos mantiveram-se a 70% da 

capacidade de campo de forma a suprir todas as necessidades das plantas em água. 

Em ambos os ensaios, realizou-se uma adubação de cobertura com quantidades 

equivalentes a 100 kg N ha-1, utilizando-se a ureia como fertilizante, excepto nas 

modalidades em que se testaram os fertilizantes “pulse”. Nestas, aplicaram-se os 

adubos “pulse” também na adubação de cobertura. 

Durante os ensaios recolheram-se os lixiviados para posterior determinação das 

quantidades de azoto e fósforo perdidas no decurso das culturas. No final de cada 

ensaio foi feita a recolha da parte aérea das plantas e de amostras de solo e de 

lixiviados que foram também recolhidos ao longo do ensaio. 

3.3.1. Modalidades ensaiadas 

Ensaiaram-se diferentes tipos de modalidades, com aplicação de resíduos (C, D e F), 

com aplicação de fertilizantes “pulse” (p e P) e com aplicação de fertilizante mineral 

nitrato de amónio (M75, M100, M125) (quadro 7). Aplicou-se, em adubação de fundo, 

uma quantidade de resíduos e fertilizantes equivalente a 75, 100 ou 125 kg N/ha, com 

excepção da testemunha (T), no qual não se aplicou azoto. A quantidade de resíduo a 

aplicar para cada modalidade foi calculada com base no Nkj dos resíduos e dos 

fertilizantes usados. Todas as modalidades foram ensaiadas em triplicado. 
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Quadro 8: Tratamentos efectuados nos vários vasos dos ensaios biológicos 

efectuados 

Tratamentos

Dose de N 

Chorumes Fertilizantes “Pulse” Testemunhas

C D F p P

0* T

M**   75, 100, 125 

75 C75 D75 F75 p75 P75  

100 C100 D100 F100 p100 P100  

125 C125 D125 F125 p125 P125  

*testemunha; **kg Nmin ha-1 veiculados a partir de adubação mineral; 
C: Chorume de suíno não tratado; D: Chorume de suíno digerido; F: Chorume de suíno co-digerido com 
residuos de frutas; p: fertilizante “pulse” com 6% de azoto, P: fertilizante “pulse” com 12% de azoto. 

3.4. Fraccionamento de matéria orgânica 

Antes e depois da utilização do solo nos ensaios realizados, realizou-se o 

fraccionamento da matéria orgânica, segundo o procedimento descrito por Ratnayake 

et al. (2007). Segundo esta metodologia, a quantificação dos detritos vegetais, ácidos 

fúlvicos e ácidos húmicos existentes nos solos, faz-se por diferença de peso após 

sucessivos aquecimentos a diferentes temperaturas. Esta metodologia revelou-se bem 

correlaccionada com outras metodologias envolvendo extracções químicas mais 

complexas habitualmente utilizadas com o mesmo fim (Ratnayake et al., 2007). Após 

cada um dos dois ensaios biológicos realizados, recolheram-se amostras de solo para 

realização do fraccionamento. Pesaram-se amostras de 5g de solo, para cápsulas que 

se levaram à temperatura de 105ºC, durante várias horas, para determinação da 

humidade nas amostras. Após pesagem, voltaram a submeter-se a temperaturas 

crescentes, com aumentos de 100ºC, até à temperatura máxima de 500ºC. A cada 

aquecimento que durou aproximadamente 4h, as amostras foram pesadas para 

avaliação da perda de peso respectiva. Os detritos vegetais perdem-se após 

submissão do solo a uma temperatura de 200ºC. Os ácidos fúlvicos apresentam um 

pico de perda a 300ºC e os ácidos húmicos perdem-se por combustão a 500ºC 

(Ratnayake, 2007).  
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3.5. Tratamento estatístico 

O tratamento estatístico dos dados foi efectuado por análise de variância através da 

utilização do programa Statistica ® (Neter et al, 1990). 

A significância entre as diferenças encontradas fez-se nos resultados obtidos na 

ANOVA, através do teste de LSD a um nível de significância de p< 0,05 (Zar, 1996) 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos em ambos os ensaios efectuados, apresentam-se nas figuras 

adiante designadas por Figura 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

4.1. Resultados obtidos pela análise das plantas 

4.1.1. Produção 

Na figura 6 apresentam-se os dados obtidos, relativamente à produção de biomassa, 

das plantas de milho recolhidas nos dois ensaios biológicos efectuados. 

Figura 6: Peso seco (g vaso-1) da parte aérea do milho, para cada modalidade 

Analisando os resultados obtidos no 1º ensaio (quadro 8), observa-se que todas as 

modalidades apresentam valores iguais ou superiores à testemunha (T) em que as 

plantas de milho foram cultivadas em solo que não recebeu fertilização. As plantas 

cultivadas nas modalidades de tratamento C (chorume fresco), D (chorume digerido) e 
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F (chorume co-digerido) apresentaram uma produção significativamente maior, do que 

as modalidades M, p (fertilizante sintetizado pela técnica “Pulse”, contendo 6%) e P
(fertilizante sintetizado pela técnica “Pulse” a 12%), o que revela um efeito positivo da 

aplicação de chorumes a esta cultura. Outros autores verificaram também o aumento 

da produção de trigo por aplicação de quantidades crescentes (5, 10, 15, 20, e 25 t/ha) 

de fracção sólida de chorume de suinicultura, (Vasconcelos et al., 1997). Também em 

plantas de Capsicum annum L. Cv. Sonar, Vasconcelos et al. (2004) mostraram existir 

uma maior produção utilizando resíduos orgânicos variados (estrume de aviário, 

composto de RSU e lamas celulósicas) em conjunto com uma adubação de fundo 

NPK, em relação ao uso apenas da adubação mineral com sulfato de amónio. 

Quadro 9. Peso seco (g vaso-1) da parte aérea do milho, para cada modalidade, nos 2 

ensaios biológicos efectuados 

Modalidade 
1º Ensaio 2º Ensaio

Média Desvio padrão Média Desvio padrão

T 22,90 g 3,10 9,50 gh 0,26 
M75 29,20 f 2,50 10,70 gh 1,47 
M100 27,50 fg 2,12 10,80 gh 1,35 
M125 22,80 g 5,20 5,87 h 2,08 
C75 39,13 de 1,46 53,93 b 6,81 
C100 48,17 c 4,18 49,47 bd 0,32 
C125 45,77 cd 5,53 53,40 b 3,78 
D75 61,20 b 4,70 40,03 ef 4,95 
D100 59,53 b 3,14 43,30 df 4,26 
D125 66,87 a 6,67 46,10 cde 7,82 
F75 35,93 e 1,68 52,10 bc 8,21 
F100 42,30 d 2,65 61,63 a 2,79 
F125 43,27 cd 4,03 62,17 a 4,35 
p75 25,40 fg 2,01 12,70 g 1,75 
p100 28,30 fg 2,36 11,03 gh 1,11 
p125 25,53 fg 1,51 11,20 gh 1,28 
P75 26,00 fg 1,40 13,20 g 1,06 
P100 27,73 fg 1,62 11,90 gh 2,72 
P125 25,70 fg 2,31 11,77gh 2,50 

Dentro dos vários tipos de chorume utilizados nos ensaios aqui apresentados, o 

digerido foi aquele que deu origem a uma maior produção vegetal. Enquanto que nas 

modalidades D75 e D100 a produção de milho não apresentou diferença significativa 

entre si, na modalidade D125 já foi significativamente superior. Isto deveu-se 

provavelmente à maior aplicação de N em adubação de fundo, bem como às maiores 

quantidades de micronutrientes naturalmente contidos no chorume. Por outro lado, o 
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facto de o chorume aplicado em fresco não ter sofrido qualquer tipo de tratamento 

prévio, originou certamente um material de mais rápida mineralização. Assim, o azoto 

mineral ter-se-á perdido por lixiviação e portanto deixou de estar disponível para as 

plantas. Provavelmente por esta razão, as plantas cultivadas nas modalidades em que 

se usou o chorume fresco apresentaram uma produção significativamente inferior, em 

relação à modalidade D. No caso do chorume co-digerido, o material utilizado na 

mistura com o chorume, poderá ter contribuído para o aumento do teor em compostos 

mais dificilmente mineralizáveis. Efectivamente, o material usado na co-digestão foi o 

material rejeitado pela indústria de sumos de frutas. Estes materiais têm grandes 

quantidades de cascas, sementes e caules, qua são constituidos maioritariamente por 

compostos lenhosos e fibrosos de mais difícil mineralização. 

Ainda no 1º ensaio, as diferenças de produção encontradas entre as modalidades M, p
e P não são significativas. Possivelmente a sua estrutura, bem como o facto de o 

azoto presente estar na forma de ureia, terá dificultado a absorção de nutrientes a 

curto prazo. De facto, o azoto sob a forma de ureia é facilmente mineralizável, o que 

terá facilitado as perdas por lixiviação na sequência das regas efectuadas. Estas 

perdas serão mais adiante referidas. 

No 2º ensaio, mais uma vez, apenas o tratamento M125 se revelou menos eficiente na 

produção de milho do que a testemunha. Parece haver uma excessiva adubação 

azotada para esta modalidade sugerindo uma absorção de azoto exagerada, o que 

pode ter originado uma quebra na produção. 

Em linhas gerais, e para a mesma quantidade de azoto veiculada pelas modalidades 

M, p e P, a produção, embora aumente ligeiramente, em termos absolutos, das 

modalidades M para as modalidades p e ainda mais para as modalidades P, não se 

observaram diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) (quadro 8). O facto de o 

adubo testado ser minero orgânico e, como tal, ter compostos orgânicos na sua 

composição, não terá tido, no segundo ensaio, um efeito positivo na melhoria do solo, 

uma vez que, em ambos os grupos de modalidades com utilização de ambos os os 

adubos, as produções são significativamente mais baixas que no 1º ensaio.  

No 2º ensaio, a aplicação de chorumes ao solo revelou-se mais uma vez capaz de 

assegurar as melhores produções, comparativamente com as restantes modalidades, 

o que seria de esperar já que estes materiais possuem quantidades de micronutrientes 

necessárias para a nutrição das plantas. No entanto, a produção em D foi menor do 

que em C e F, contrariando os resultados do 1º ensaio. No caso das modalidades F, 

os compostos azotados que não se mineralizaram no 1º ensaio, ter-se-ão tornado 

disponíveis para as plantas no 2º ensaio. De facto, em D, a produção no 2º ensaio foi 

inferior à produção no 1º ensaio. Pelo contrário, as aplicações de chorumes nas 
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modalidades C e F aumentaram a produção de biomassa no 2º ensaio, 

comparativamente com o 1º. 

Por observação da figura 6 pode também verificar-se que, com excepção das 

modalidades C e F, todas as modalidades apresentam uma maior produção de milho 

no 1º ensaio, relativamente à produção de biomassa obtida no 2º ensaio. Uma vez que 

as plantas não foram afectadas por doenças e pragas de forma significativa, terá 

porventura havido a influência da temperatura no crescimento das plantas, uma vez 

que estas foram mais baixas durante o 2º ensaio. No caso do chorume digerido, 

provavelmente, a maior disponibilidade de nutrientes que aparentemente se verificou 

no 1º ensaio, e que levou a uma maior produção, terá levado a que não tenha ficado 

no solo uma quantidade tão elevada desses nutrientes para as plantas. No que diz 

respeito ao azoto, isto não se verificou, uma vez que, como se poderá ver mais 

adiante, o teor de N que ficou no solo após o ensaio, não foi significativamente inferior 

ao das outras modalidades (Figura 9). Pelo contrário, quando se utilizaram os 

chorumes fresco e co-digerido, ter-se-á verificado um efeito residual da aplicação no 

1º ano, que teve como consequência a maior produção no 2º ano. 

Quanto às modalidades M, p e P as menores produções obtidas no 2º ensaio seguem 

um comportamento semelhante a T, não apresentando por isso diferenças 

significativas em relação a esta modalidade. De facto existe uma diminuição da 

produção de biomassa no 2º ano de aplicação destes materiais aos solos. Este 

abaixamento de produção não seria de esperar. Se em T é natural que haja um 

empobrecimento do N existente no solo à medida que este vai sendo usado na 

nutrição das plantas, nas modalidades M, p e P existiu uma 2ª aplicação de N ao solo 

(efectuada no 2º ensaio biológico) que repôs os níveis de azoto no solo necessários à 

nutrição das plantas de milho. Nomeadamente, nas modalidades M, em que o azoto já 

se encontra sob formas minerais e portanto susceptível de ser absorvido pelas raízes 

das plantas, verificou-se uma acentuada quebra de produção. Isto resultou muito 

provavelmente da acentuada lixiviação deste elemento nestas modalidades M em que 

se aplicou N na forma de adubo mineral (Figura 12). 

Estes resultados tornam-se, de facto, mais compreensíveis quando analisamos 

também os resultados da lixiviação de azoto. Efectivamente, o azoto lixiviado 

aumentou bastante do 1º ensaio para o 2º ensaio biológico realizado (vêr quadro 13). 

Assim sendo pode concluir-se que o azoto em formas facilmente lixiviavéis, isto é sob 

a forma de nitratos, é lixiviado pelo perfil do solo. Assim, as raízes das plantas não 

conseguem absorver azoto, existindo uma quebra na produção. 
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4.1.2. Teor de azoto nas plantas 

Figura 7: Teor de Nkj (g/100g) na parte aérea do milho, para cada modalidade. 

Quadro 10. Teor de Nkj presente na parte aérea das plantas (g Nkj/100g) , nos 2 

ensaios biológicos efectuados 

Modalidade 
1º Ensaio 2º Ensaio

Média Desvio padrão Média Desvio padrão
T 0,32 i 0,07 0,84 ef 0,15 
M75 0,64 de 0,04 1,33 abc 0,19 
M100 0,80 bc 0,04 1,46 a 0,08 
M125 0,87 ab 0,03 1,49 a 0,20 
C75 0,47 f 0,05 0,75 f 0,07 
C100 0,42 fgh 0,03 0,74 f 0,05 
C125 0,46 fg 0,02 0,70 f 0,04 
D75 0,32 i 0,01 0,78 f 0,03 
D100 0,37 gi 0,02 0,72 f 0,08 
D125 0,35 hi 0,01 0,80 f 0,07 
F75 0,45 fg 0,03 0,67 f 0,04 
F100 0,48 f 0,05 0,70 f 0,13 
F125 0,48 f 0,00 0,65 f 0,11 
p75 0,61 e 0,10 1,10 cd 0,13 
p100 0,72 cd 0,05 1,07 de 0,10 
p125 0,90 a 0,09 1,35 abc 0,18 
P75 0,63 e 0,12 1,18 bd 0,05 
P100 0,67 de 0,05 1,26 ad 0,14 
P125 0,84 ab 0,03 1,40 ab 0,45 
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Na figura 7 e no quadro 10 apresentam-se os valores médios obtidos após 

determinação do teor de azoto, pelo método de Kjeldahl, (Nkj), acumulado na parte 

aérea das plantas de milho após os dois ensaios biológicos efectuados. 

No 1º ensaio, com excepção da modalidade D observaram-se diferenças significativas, 

nos teores de N das plantas cultivadas na modalidade testemunha e todas as 

restantes modalidades, cujas plantas apresentaram uma maior concentração de N 

(quadro 9). De facto, a aplicação de chorume de suinicultura digerido, originou uma 

menor absorção de N pelas plantas do que as modalidades M, p e P, em que o azoto 

se encontrava certamente em formas mais facilmente disponíveis. Entre as duas 

modalidades C e F, que apresentaram ambas valores superiores de concentração de 

N pelas plantas, em relação a D, não existem diferenças significativas. 

Comparando o teor de N nas plantas de milho cultivadas nas modalidades M e P, para 

cada nível de N aplicado ao solo, as plantas absorveram mais azoto quando este foi 

aplicado sob a forma de adubo mineral, comparativamente com aquelas em que se 

utilizou o adubo “pulse”. De facto, e para a mesma quantidade de N aplicado ao solo, 

parece haver uma diminuição do Nkj presente nas plantas cultivadas nas modalidades 

M e P, uma vez que o azoto na forma de ureia tem que sofrer transformação antes de 

ser absorvido pelas plantas, ao passo que o nitrato de amónio utilizado nas 

modalidades M estava imediatamente disponível. 

As modalidades em que se utilizou o adubo mineral foram aquelas em que as plantas 

apresentaram uma maior concentração de N, e isto verificou-se em ambos os ensaios. 

Após o 2º ensaio, e considerando o efeito cumulativo das aplicações de N em ambos 

os ensaios, os valores mostram que a concentração de N nas plantas de milho foi 

inferior nas modalidades em que se recorreu à aplicação de chorumes suínicolas, não 

havendo mesmo nenhuma diferença significativa a apontar entre as modalidades C, D, 

F e T. Este facto, considerado isoladamente, deveu-se muito provavelmente a um 

maior crescimento das plantas nestas modalidades,que levou a que os valores de 

concentração de N fossem menores. Os valores de exportação de N pelas plantas, 

pelo contrário foram superiores nestas modalidades como adiante se verá. 

No 2º ano, as modalidades M revelaram ser aquelas que originaram as maiores 

concentrações de N na parte aérea das plantas de milho (p<0,05). Segue-se-lhe a 

modalidade P e só por fim a modalidade p (quadro 9). Este facto pode ser explicado 

pelo simples efeito de concentração, uma vez que as plantas das modalidades 

referidas foram aquelas que cresceram menos em ambos os ensaios. 
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4.1.3. Exportação de azoto pelas plantas 

Apresentam-se na figura 8 os resultados obtidos para a exportação de N pela parte 

aérea das plantas de milho cultivadas nos dois ensaios biológicos efectuados. 

Figura 8: Somatório da exportação de azoto (g vaso-1) pelas plantas de milho, em 

ambos os ensaios para cada modalidade. 
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Quadro 11. Exportação de N total (g N vaso-1) da parte aérea das plantas de milho, 

para cada modalidade, após os 2 ensaios biológicos efectuados  

Modalidade 
1ºEnsaio 2ºEnsaio

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão

T 0,0722 f 0,01 0,0797 f 0,02 
M75 0,1853 bcde 0,01 0,1409 def 0,02 
M100 0,2204 ab 0,02 0,1573 de 0,01 
M125 0,1993 ac 0,05 0,0875 ef 0,03 
C75 0,1835 bcde 0,02 0,4036 ab 0,03 
C100 0,2002 abc 0,02 0,3640 ac 0,03 
C125 0,2092 ab 0,03 0,3719 abc 0,03 
D75 0,1984 abc 0,01 0,3144 c 0,05 
D100 0,2186 ab 0,00 0,3139 c 0,06 
D125 0,2317 a 0,03 0,3660 ac 0,04 
F75 0,1601 e 0,01 0,3525 bc 0,07 
F100 0,2014 ab 0,02 0,4360 a 0,10 
F125 0,2061 ab 0,02 0,4016 ab 0,07 
p75 0,1530 de 0,01 0,1400 def 0,02 
p100 0,2052 ab 0,02 0,1184 def 0,02 
p125 0,2294 a 0,03 0,1518 def 0,03 
P75 0,1641 ec 0,04 0,1557 def 0,08 
P100 0,1865 bcde 0,02 0,1514 def 0,05 
P125 0,2153 ab 0,01 0,1697 d 0,08 

No 1º ensaio, as quantidades de N exportadas pelas plantas cultivadas nas 

modalidades com aplicação de chorumes frescos e tratados nem sempre são maiores 

do que aquelas exportadas pelas plantas das modalidades M, p e P. À excepção de 

alguns dos tratamentos 75, as outras modalidades apresentaram valores de 

exportação significativamente semelhantes (quadro 10). É de referir, no entanto, que 

todas as plantas de milho colocadas cultivadas nas modalidades C, D e F chegaram à 

fase de espigamento antes do final dos ensaios, revelando um maior desenvolvimento 

dessas plantas, como já se viu na figura 6. Estas plantas caracterizaram-se também 

por uma côr verde mais intensa, caules fortes e maior crescimento. Nenhuma planta 

de qualquer outra modalidade apresentou as mesmas características. Pelo contrário, 

as plantas obtidas nas modalidades M, p e P eram plantas de caules fracos e com 

tendência a tombar, de côr verde pálida e crescimento notoriamente mais deficiente. 

Regra geral, as plantas da testemunha demonstravam encontrar-se num melhor 

estado de nutrição do que as plantas destas duas modalidades. 
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Quanto ao 2º ensaio biológico, os valores de exportação observados nas modalidades 

C, D e F foram francamente superiores aos das restantes modalidades. De facto, 

embora os teores de N nas plantas de milho, nestas modalidades, fossem 

significativamente mais baixos, como referido atrás e como se pode observar na figura 

7, como o milho apresentou uma maior produção, também a exportação de N foi 

superior. Também Vasconcelos et al. (1997) verificaram um aumento da exportação 

de N por Triticum aestivum L. Cv. Lotti com o aumento das doses de aplicação da 

fracção sólida de chorumes suínicolas. 

As modalidades M, p e P deram origem a plantas que apresentaram valores de 

exportação, com algumas diferenças significativas (quadro 10). Para as mesmas 

quantidades de N aplicado ao solo, a modalidade que resultou em maior exportação 

de N pelas plantas foi  a modalidade P, seguindo-se-lhe as modalidades p e só por fim 

M. Isto é a exportação foi superior aquando da utilização de adubação minero-

orgânica, sendo mesmo superior quando a quantidade de azoto presente no adubo é 

maior (12%, neste caso). Estas modalidades revelam valores de exportação 

superiores aos atingidos pela adubação mineral, revelando uma mais fácil 

incorporação de azoto pelas plantas a partir de materiais minero-orgânicos. Estes 

resultados ocorrem apenas no 2º ano de ensaio. Assume-se portanto que estes 

resultados ocorrem porque já terá havido tempo suficiente para que o azoto orgânico 

se transforme em formas minerais passiveís de serem absorvidas na rizosfera. No 

entanto, os valores de exportação de N quando se utilizaram adubos minero-orgânicos 

sintetizados à base de resíduos, entre os quais o chorume de suínos, foram sempre 

inferiores aos observados nas modalidades em que se aplicou o chorume tratado ou 

fresco, independentemente da dose utilizada (figura 8). 

De facto, os chorumes utilizados nas modalidades C, D e F originam sempre um 

aumento considerável da quantidade de N exportado pelas plantas, do 1º ensaio para 

o 2º ensaio biológico. O aumento na exportação provocado pela aplicação de 

chorumes suinícolas é muitas vezes para o dobro. Esta duplicação de valores pode 

ser verificada na modalidade C75 e em todas as modalidades F. 

Verifica-se que os chorumes de suinicultura parecem ser bastante mais eficientes na 

exportação de N do que as restantes modalidades mas apenas após 2 anos 

consecutivos da sua aplicação. Esta maior eficiência de exportação de N pode ser 

explicada pelo facto de, como já referido atrás, as plantas de milho terem apresentado 

um maior crescimento e um maior desenvolvimento nestas modalidades. 

Efectivamente, e como já tinha também sido referido anteriormente, a aplicação de  

resíduos orgânicos provenientes das explorações pecuárias, nomeadamente os 

chorumes, veiculam ao solo quantidades variáveis de macronutrientes e 
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micronutrientes que, quando não estão em excesso, são benéficos para a nutrição das 

plantas cultivadas nos solos onde são aplicados. 

4.2. Resultados obtidos na análise do solo 

4.2.1. Teor de azoto no solo no final dos ensaios  

Na figura 9 podem observar-se os dados referentes à análise das amostras de solo 

recolhidas após os dois ensaios biológicos efectuados. 

Figura 9: Teor de Nkj (g/100g) no solo após os dois ensaios, para cada modalidade 
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Quadro 12. Teor de Nkj (g/100g) no solo, para cada modalidade, nos 2 ensaios 

biológicos efectuados 

Modalidade
1º Ensaio 2º Ensaio

Média Desvio padrão Média Desvio padrão
T 0,15 e 0,02 0,15 h 0,00 
M75 0,18 abcde 0,02 0,21 f 0,02 
M100 0,21 ab 0,02 0,20 fg 0,00 
M125 0,20 abcd 0,03 0,18 fgh 0,01 
C75 0,17 bcde 0,02 0,17 gh 0,00 
C100 0,18 abcde 0,03 0,20 fg 0,44 
C125 0,17 de 0,04 0,20 fg 0,04 
D75 0,18 abcde 0,01 0,19 fg 0,02 
D100 0,17 cde 0,02 0,26 e 0,18 
D125 0,17 bcde 0,02 0,28 e 0,13 
F75 0,19 abcd 0,02 0,27 e 0,18 
F100 0,20 abcd 0,01 0,26 e 0,01 
F125 0,18 abcde 0,03 0,26 e 0,02 
p75 0,17 cde 0,03 0,28 ce 0,01 
p100 0,19 abcd 0,03 0,32 ab 0,02 
p125 0,20 abc 0,02 0,35 a 0,04 
P75 0,18 bcde 0,03 0,26 e 0,02 
P100 0,18 abcde 0,01 0,31 bc 0,01 
P125 0,22 a 0,02 0,32 ab 0,02 

No 1º ano de ensaio as diferentes modalidades apresentam valores muito 

semelhantes, sem diferenças significativas, excepto no caso da testemunha, onde a 

quantidade de N deixada no solo após o ensaio foi menor do que nas outras 

modalidades. Na testemunha, também não há qualquer alteração no teor de Nkj 

encontrado no 1º ensaio e no 2º ensaio (quadro 11), embora este tratamento tenha 

assegurado a nutrição azotada de duas culturas de milho sem que tenha sido 

adicionado qualquer azoto ao solo. Quase todos os outros tratamentos, e como seria 

de esperar, fizeram aumentar o teor de N nos solos. 

No 2º ano, a acumulação de N no solo já apresentou diferenças significativas 

consideráveis. Nas modalidades em que apenas se aplicou adubo mineral (M), 

verificou-se que o aumento de aplicação de azoto foi inversamente proporcional ao N 

presente no solo no final do 2º ensaio. Isto foi provavelmente devido ao aumento de 

produção e exportação pelo milho, bem como ao aumento da lixiviação. As 

modalidades p e P apresentam valores de N no solo superiores aos da modalidade M
para ambos os fertilizantes “pulse” utilizados sendo maior o aumento para a 

modalidade P. No entanto, para as modalidades “pulse” verifica-se uma relação de 
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proporcionalidade directa entre o N fornecido à planta e o N no solo no final do ensaio. 

Estes dados sugerem uma melhoria das condições de manutenção do N nos solos, 

após aplicação do fertilizante minero-orgânico, comparativamente com o adubo 

mineral e a curto prazo. A evolução de diferentes grupos de compostos orgânicos no 

solo, nas diferentes modalidades, será apresentada mais à frente no capítulo em que 

se apresentam os resultados do fraccionamento da matéria orgânica realizado neste 

ensaio.  

Estes resultados seriam de esperar graças à dinâmica do N que é devida à presença 

de resíduos orgânicos. Os compostos azotados dos resíduos necessitam de passar 

pelos processos de amonificação e nitrificação para que assim se convertam as 

formas orgânicas em formas minerais que, estas sim, são susceptíveis de serem 

absorvidas pelas plantas e também de se perderem por lixiviação. 

Ambas as modalidades D e F apresentam valores de N superiores às modalidades M
sendo, no entanto, estes valores superados pelas modalidades “pulse”. Nestas 

modalidades, obtiveram-se menores exportações de N e portanto seria de esperar 

uma maior conservação de N no solo após os ensaios.  

Com excepção de D75, onde os valores de N no solo são inferiores, não se verificam 

diferenças significativas entre as modalidades D e F. Por outro lado, os valores 

alcançados pela modalidade C são significativamente inferiores ao valores atingidos 

por as modalidades de chorumes tratados (D e F). Estes resultados sugerem a 

contribuição positiva da digestão anaeróbia, quer em regime de monosubstrato quer 

em regime de co-digestão com frutas, para o armazenamento de N nos solos.  

De facto, embora D apresente uma maior quantidade de N-NH4
+ na sua composição, a 

modalidade F, com excepção de F125, consegue levar a uma maior acumulação de N 

no solo, tal como assumido na análise da produção (ver ponto 4.1.1.). 

Por sua vez, a modalidade C apenas supera o armazenamento de Nkj nos solos 

testemunha. Estes dados devem-se provavelmente ao facto de a mineralização do 

azoto orgânico deste material ter sido extremamente rápida já que é aplicado ao solo 

em fresco, sem qualquer tratamento. Assim, as formas minerais de N ter-se-ão perdido 

por lixiviação. 
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4.3. Resultados obtidos por análise dos lixiviados recolhidos 

4.3.1. Teor de fósforo nos lixiviados 

Demonstram-se na figura 10 os dados referentes às análises realizadas aos lixiviados 

recolhidos, durante os ensaios realizados, quanto à acumulação de fósforo.  

Figura 10: Teor de fósforo (mg/vaso) determinado nos lixiviados após cada um dos 2 

ensaios biológicos, para cada modalidade 
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Quadro 13. Teor de fósforo (mg/vaso) determinado nos lixiviados após cada um dos 2 

ensaios biológicos efectuados, para cada modalidade 

 Modalidade
1º Ensaio 2º Ensaio

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão
T 2,6193 fg 0,17 3,2298 g 0,13 
M75 1,0408 def 0,59 55,9354 ef 20,30 
M100 1,4208 def 0,64 56,2515 f 18,26 
M125 1,4944 ef 0,18 62,9085 g 1,04 
C75 0,4192 def 0,45 42,5231 bcde 14,11 
C100 0,4502 de 0,66 44,9631 bcdef 5,35 
C125 0,3230 fg 0,21 50,5387 b 16,86 
D75 0,1541 def 0,09 32,5573 bcde 14,31 
D100 0,4048 b 1,36 46,5975 a 29,91 
D125 0,4631 c 0,73 65,3292 bc 17,38 
F75 0,8302 d 0,68 37,5598 def 4,20 
F100 0,4826 def 0,13 57,8252 bcd 35,42 
F125 0,4200 def 0,12 54,2435 bcdef 9,82 
p75 0,4212 h 0,07 57,6724 bcdef 11,01 
p100 3,1007 a 0,44 87,7031 bcdef 3,82 
p125 0,1423 h 0,22 95,4302 ef 4,42 
P75 0,5097 h 0,18 49, 0615 bcdef 11,00 
P100 0,3224 gh 0,21 62,8951 cdef 40,43 
P125 0,1502 h 0,05 108,5007 bcdef 7,70 

Durante o 1º ensaio parecem ter havido acumulações significativas de fósforo nos 

lixiviados recolhidos (quadro 12). Nas modalidades M, C (75 e 100), D, F e p100 em 

todos os vasos se obtiveram quantidades de fósforo lixiviadas superiores às da 

testemunha. Os menores valores de P nos lixiviados foram encontrados nas 

modalidades “pulse”, possivelmente porque o fósforo se encontra em formas orgânicas 

e actua assim como um produto de libertação lenta de nutrientes. 

Se para a testemunha, já no 2º ensaio, se verificou uma subida do P nos lixiviados, 

para todas as modalidades restantes verificou-se um aumento enorme de P nos 

lixiviados recolhidos após o 2º ensaio. Todas as modalidades apresentam o mesmo 

efeito de acumulação de fósforo apenas após 2 anos consecutivos de aplicação dos 

vários materiais. Por um lado, e para as modalidades M em que o fósforo se encontra 

já em formas minerais, esta acumulação justifica-se, por outro lado, para as 

modalidades “pulse” e especialmente nas modalidades com aplicação de chorumes C, 

D e F, existe necessidade de o fósforo ser convertido em formas minerais, 

nomeadamente H2PO4
- e HPO4

2-, para que as plantas o possam absorver, o que se 
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pensaria poder demorar algum tempo. Por outro lado, as concentrações de P nos 

chorumes levam à acumulação de P no solo. Vasconcelos et al. (1999) também 

observaram acumulação de P após a utilização da fracção sólida de chorume de 

suínos, na cultura do trigo. 

Dentro das várias modalidades em que se aplicaram chorumes de suinicultura 

podemos dizer que a modalidade que apresenta maiores valores de fósforo nos 

lixiviados é D, seguida de C e por último de F. Outros autores verificaram não só a 

acumulação de fósforo nos solos, como resultado de 2 anos aplicação consecutiva de 

fracção sólida de chorume de suínos, bem como a existência de um possível risco de 

contaminação de águas com fósforo. Estes autores verificaram ainda que teores 

elevados de fósforo apareciam em solos de características físico-químicas distintas, 

nomeadamente em texturas diferentes, aumentando com a quantidade de fracção 

sólida utilizada (Vasconcelos, 1997). 

4.3.2. Teor de Nmin por vaso 

Figura 11: Teor de N mineral (mg Nmin vaso-1) determinado nos lixiviados após cada 
um dos 2 ensaios biológicos, para cada modalidade
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Quadro 14. Teor de N mineral (mg Nmin vaso-1) determinado nos lixiviados, para cada 

modalidade, após os 2 ensaios biológicos efectuados 

Modalidade 
1º Ensaio 2º Ensaio

Média Desvio padrão Média Desvio padrão
T 15,9760 fh 1,99 21,97 g 1,41 
M75 16,3348 fg 3,33 69,78 fg 2,73 
M100 43,7515 d 7,70 354,50 c 39,04 
M125 118,8446 a 0,41 585,99 b 107,24 
C75 12,1739 gh 1,15 16,30 g 1,53 
C100 12,0007 gh 2,12 25,20 g 3,38 
C125 15,4682 gh 2,45 23,98 g 3,29 
D75 11,1850 ghi 1,57 13,70 g 1,60 
D100 13,4428 gh 2,22 17,79 g 1,06 
D125 15,2910 gh 2,95 29,68 g 12,09 
F75 15,8519 gh 2,81 38,08 g 17,90 
F100 15,8195 gh 0,71 34,87 g 5,39 
F125 24,9360 e 4,20 28,56 g 0,03 
p75 22,7599 ef 0,68 142,01 e 6,68 
p100 46,6476 d 5,36 280,03 d 7,24 
p125 93,6894 b 2,99 666,27 a 55,76 
P75 5,1114 i 1,38 113,60 ef 12,60 
P100 55,3159 c 11,67 126,35 ef 3,38 
P125 88,4485 b 4,02 313,32 cd 72,97 

Apresentam-se na figura 11 e no quadro 13 os dados da lixiviação de N nos dois 

ensaios efectuados. Em termos gerais, existe um muito maior risco de lixiviação de N 

nas modalidades M e “pulse”, comparativamente com as modalidades em que se 

aplicaram chorumes, tanto o fresco, como os tratados. Pode dizer-se apenas pela 

rápida observação da figura 11 que os chorumes de suinicultura são soluções 

ambientalmente mais favoravéis no que diz respeito aos riscos de lixiviação de N, pelo 

menos para as condições em que se realizaram os 2 ensaios efectuados.  

No 1º ensaio biológico e para as modalidades M, as quantidades de N perdidas por 

lixiviação aumentam com o aumento das quantidades de N aplicadas, como seria de 

esperar (quadro 13). A modalidade M75 apresentou uma lixiviação estatisticamente 

semelhante e a modalidade P75 um valor de N lixiviado significativamente inferior ao 

valor observado na testemunha. As restantes modalidades M, p e P apresentaram 

valores de lixiviação de N superiores aqueles e também aos valores encontrados nos 

tratamentos em que se aplicaram chorumes (p<0.05). Quanto aos chorumes 

suínicolas usados, e quando comparados entre si, apenas o tratamento F125
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apresenta valores de lixiviação significativamente superiores aos dos outros chorumes, 

fresco e tratados.  

No 2º ensaio, a lixiviação de N sofreu um grande incremento nas modalidades p e P, 

provavelmente devido ao facto de, entretanto os compostos azotados se terem 

mineralizado e por isso sofrido lixiviação intensa. Nas modalidades C, D e F, não se 

observaram diferenças significativas nas quantidades de N lixiviado, quando 

comparadas com a testemunha e quando comparadas entre si.  

Demonstra-se ainda que a lixiviação de azoto aumenta bastante do 1º ensaio para o 2º 

ensaio para todas as modalidades, sugerindo uma maior disponibilidade de azoto na 

forma nítrica e portanto que a mineralização de azoto orgânico já terá ocorrido no 2º 

ensaio perdendo-se azoto nítrico através do perfil do solo. Para que estas condições 

tenham ocorrido existem alguns parâmetros como o pH do solo que deverão ter 

fomentado a actividade da fauna do solo, nomeadamente das bactérias nitrificantes.  

4.4. Fraccionamento da matéria orgânica  

Na figura 12 apresentam-se os dados obtidos relativamente ao fraccionamento da 

matéria orgânica dos solos após cada um dos 2 ensaios biológicos efectuados. 

Os detritos de culturas e os compostos orgânicos facilmente mineralizáveis, que são 

aqueles que são fraccionados após aquecimento do solo a uma temperatura de 

200ºC, são aqueles que existiam no solo em maior percentagem, como se pode ver na 

figura 12. No 1º ensaio, a quantidade de detritos vegetais traduziu o máximo de peso 

perdido de solo. No entanto, não se observaram, em termos gerais, diferenças 

estatisticamente significativas que permitam afirmar que nas modalidades testadas, 

estavam presentes quantidades distintas deste tipo de materiais.  

O mesmo se verificou após a análise das fracções de ácidos fúlvicos e húmicos 

determinadas em todas as modalidades. Com efeito, a aplicação de materiais 

orgânicos não afectou a curto prazo as reservas destes dois grupos de matéria 

orgânica (p<0,05). Este era um efeito esperado, uma vez que tanto os ácidos fúlvicos 

como os húmicos se formam num prazo de tempo superior ao decorrido durante o 

ensaio. 
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a) 

b) 

c) 

Figura 12: Perdas de peso do solo (g/100g) após aquecimento a: a) 200ºC; b) 300ºC; 
c)500ºC 
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Quadro 15. Perda de peso de solo (g/100g) após as diferentes temperaturas a que se 

submeteram as amostras de solo, para cada modalidade, no 1º ensaio.

Modalidade

1º Ensaio
200ºC 300ºC 500ºC

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

T 0,72 abc 0,08 0,08 a 0,03 0,02 abc 0,01 
M75 0,73 abc 0,11 0,08 a 0,01 0,02 abc 0,01 
M100 0,67 abc 0,03 0,10 a 0,03 0,02 abc 0,01 
M125 0,79 abc 0,14 0,09 a 0,04 0,02 bcd 0,00 
C75 0,67 abc 0,06 0,06 a 0,05 0,03 ab 0,01 
C100 0,89 ab 0,41 0,08 a 0,01 0,02 bcd 0,00 
C125 0,75 abc 0,17 0,07 a 0,02 0,02 bcd 0,00 
D75 0,85 ab 0,17 0,07 a 0,01 0,03 a 0,00 
D100 0,73 abc 0,07 0,07 a 0,02 0,02 bcd 0,00 
D125 0,63 bc 0,09 0,07 a 0,05 0,02 ce 0,01 
F75 0,95 a 0,01 0,07 a 0,02 0,02 abc 0,01 
F100 0,79 abc 0,28 0,08 a 0,01 0,02 def 0,01 
F125 0,68 abc 0,06 0,08 a 0,04 0,02 cf 0,01 
p75 0,7 abc 0,02 0,10 a 0,02 0,02 bcd 0,00 
p100 0,7 abc 0,25 0,08 a 0,04 0,01 cf 0,01 
p125 0,84 ab 0,09 0,09 a 0,00 0,02 bcd 0,01 
P75 0,53 c 0,19 0,09 a 0,02 0,02 bcd 0,01 
P100 0,64 bc 0,22 0,07 a 0,01 0,01 ef 0,00 
P125 0,70 abc 0,17 0,08 a 0,02 0,02 cf 0,01 
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Quadro 16. Perda de peso de solo (g/100g) após as diferentes temperaturas a que se 

submeteram as amostras de solo, para cada modalidade, no 2º ensaio.

Modalidade

2º Ensaio
200ºC 300ºC 500ºC

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

T 2,52 a 1,05 0,05 ab 0,05 0,05 a  0,06 
M75 1,28 abcde 0,80 0,07 ab 0,01 0,02 b 0,00 
M100 1,55 abcde 1,23 0,07 ab 0, 00 0,02 b 0,02 
M125 1,49 abcde 0,47 0,05 b 0,01 0,02 b 0,01 
C75 0,7 e 0,17 0,08 ab 0,05 0,02 b 0,00 
C100 0,86 ce 0,20 0,07 ab 0,17 0,03 ab 0,01 
C125 0,9 ce 0,07 0,05 ab 0,02 0,02 ab 0,01 
D75 1,15 be 0,27 0,06 ab 0,01 0,03 ab 0,00 
D100 1,12 be 0,32 0,06 ab 0,02 0,03 ab 0,00 
D125 1,14 be 0,37 0,07 ab 0,03 0,03 ab 0,01 
F75 1,02 ce 0,38 0,06 ab 0,02 0,03 ab 0,01 
F100 1,13 be 0,40 0,06 ab 0,00 0,02 b 0,01 
F125 0,84 ce 0,13 0,08 a 0,02 0,02 b 0,01 
p75 2,35 ab 0,14 0,07 ab 0,01 0,01 b 0,01 
p100 2,33 ab 1,33 0,06 ab 0,01 0,01 b 0,01 
p125 2,07 abcd 1,99 0,08 ab 0,01 0,03 ab 0,01 
P75 0,88 de 0,02 0,08 ab 0,02 0,01 b 0,01 
P100 1,53 abcde 1,09 0,05 ab 0,01 0,02 b 0,01 
P125 0,62 e 0,08 0,07 ab 0,01 0,02 b 0,00 

O fraccionamento de matéria orgânica efectuado após o 2º ensaio realizado no âmbito 

deste trabalho, revelou que apenas os compostos orgânicos facilmente mineralizáveis 

aumentam de um ensaio para o outro e, por outro lado, apresentam algumas 

diferenças significativas (quadro 15). As modalidades M, D, F e p apresentaram 

maiores conteúdos de compostos orgânicos do que as outras modalidades. No que 

respeita às modalidades C, supõe-se que o chorume fresco deverá ter-se mineralizado 

mais rapidamente e em maior quantidade do que os chorumes tratados, o que levou a 

uma maior absorção pelas plantas e, por isso, não foi avaliado com este método. 
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5. CONCLUSÕES 

� A valorização agronómica de chorumes de suinicultura parece ser uma boa 

solução, quando comparada com a fertilização mineral e com um fertilizante 

sintetizado pela tecnologia “pulse”. 

� Após a aplicação consecutiva de chorumes suinícolas durante 2 anos na produção 

de milho verificou-se que estes materiais permitem uma optimização da produção, o 

que se reflectiu não só no aumento da produção, como também numa maior 

exportação de N. 

� As plantas de milho cultivadas em solo com aplicação de chorumes de suínos 

frescos ou tratados tiveram maior produção do que as plantas cultivadas em vasos 

em que foi efectuada aplicação de adubo mineral ou minero-orgânico. 

� Os chorumes de suínos digeridos originaram produções maiores no 1º ensaio 

biológico, do que no 2º ensaio. No entanto, a aplicação de chorumes frescos e de 

chorumes co-digeridos, levou a um aumento da produção no 2º ano.

� A digestão anaeróbia, quer em regime de monosubstrato, quer em regime de co-

digestão com frutas, apresentou uma contribuição positiva para o armazenamento 

de N nos solos. 

� A principal desvantagem a apontar parece ser a acumulação de fósforo verificada 

nos lixiviados. As possibilidade de eutrofização de cursos de água é portanto uma 

característica destes materiais a considerar e que deverá ser mais estudada em 

outros trabalhos que se façam futuramente. 

� Os chorumes digeridos parecem ser, dos materiais orgânicos usados, os que maior 

risco de lixiviação de P apresentam, seguindo-se-lhe os chorumes frescos e só por 

fim os chorumes co-digeridos com frutas. 

� Os problemas de lixiviação de nitratos tantas vezes apontadas à utilização de 

chorumes suínicolas não foram encontrados neste trabalho. De facto, 

comparativamente com as outras modalidades estudadas os chorumes suínicolas 

frescos ou digeridos são os que apresentam menores valores de lixiviação de N. 

Tendo em conta que o solo utilizados nos 2 ensaios biológicos realizados é de 

textura arenosa estes resultados são francamente positivos, já que é nos solos 
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arenosos, mais permeavéis que solos de textura fina, que se esperaria um maior 

impacte ambiental. 

Em termos gerais pode dizer-se que, nas condições dos ensaios efectuados, a 

utilização de chorumes de suínos foi positiva, tanto em termos de produção, como em 

termos de conservação do N no solo e de redução das perdas. Confirmou-se ainda a 

acumulação de P que se reflectiu numa lixiviação crescente deste elemento. Quanto 

ao que diz respeito ao fraccionamento da matéria orgânica no solo após os dois 

ensaios, considera-se que o espaço de tempo decorrido entre o início e o fim das 

aplicações de materiais orgânicos foi muito curto, não tendo permitido evidenciar 

modificações da matéria orgânica presente. Mais ainda, evidencia-se o facto de os 

resultados obtidos permitirem afirmar que, de facto, a utilização de chorumes de 

suinicultura digeridos e co-digeridos não acarreta de todo consequências ambientais 

mais gravosas do que a utilização de adubação mineral ou minero-orgânica.
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6. ALGUMAS SUGESTÕES PARA FUTUROS ENSAIOS 

Os ensaios biológicos que para a concepção deste trabalho se realizaram deverão 

posteriormente ser repetidos com um intervalo de tempo maior (4-5 anos) de forma a 

perceber melhor as relações de exportação de azoto pelas plantas e sequestro de 

azoto pelos solos. É necessário entender se os diferentes resíduos apresentam algum 

efeito na melhoria das características dos solos a longo prazo. 

A análise de pH do solo final deverá também ser feita em ensaios futuros de maior 

longevidade para prevêr a possível alteração deste parâmetro por aplicação 

continuada destes resíduos ao solo. Mais ainda, nos solos deve também ser tida em 

conta a presença de fósforo nos solos. Uma vez verificada uma tão grande lixiviação 

de fósforo e sabendo que este é fortemente retido pelos colóides do solo será de todo 

o interesse saber se também os solos ficam saturados de fósforo por aplicação de 

chorumes suinícolas. 

A análise de nutrientes nos solos deverá também ser feita por forma a determinar se 

existe ou não potencial de melhoria na fertilidade dos solos. 
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