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Ensaio 1: Efeito da adição de biochar e clinoptilolite na emissão de
amoníaco e GEE durante o armazenamento de chorume suíno
Chorume suíno (6 L)

Controlo

Chorume suíno (6 L) + biochar Biochar
(2,5%)
Chorume suíno (6
clinoptilolite (2,5%)

L)

+ Clinoptilolite

Chorume suíno (6 L) + biochar Biochar +
(2,5%) + clinoptilolite (2,5%) Clinoptilolite

Gases (medição contínua):
amoníaco(NH3)
óxido nitroso (N2O)
dióxido de carbono (CO2)
metano (CH4)
Aos 0 e 85 dias
MS;
pH;
CBO;
E. Coli
C, N, NO3-; NH4+

3 repetições/tratamento, 20 ºC
Fracção líquida de chorume suíno
Recipientes com 12 L
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Ensaio 1: Efeito da adição de biochar e clinoptilolite na emissão de
amoníaco e GEE durante o armazenamento de chorume suíno
The storage of animal manures is a major source of NH3 , N2O, CO2 and CH4
emissions, being needed proper mitigation measures for reducing such losses
for the environment. The aim of this study was to evaluate the effects of
biochar and clinoptilolite in the emission of such gases during the storage of
pig slurry. The experiment was carried out using twelve plastic containers with
6 l of pig slurry each, under constant airflow rate, temperature and for 85
days. The additives biochar and clinoptilolite were added alone and mixed to
the pig slurry at a rate of 2.5% each, in a total of four treatments with three
replicates including the control. Gaseous emissions were monitored
continuously by a multipoint sampler and a photoacoustic multigas monitor,
and slurry samples were collected at 0 and 85 days and their composition
assessed. Results showed that pre-treating pig slurry with biochar could
modify their physicochemical properties. The addition of biochar did not
reduce the Escherichia coli along the experiment while clinoptilolite decreased
its prevalence. The addition of biochar or clinoptilolite reduced significantly the
NH3 emission during the storage of pig slurry, but no advantages were gained
with her combination. The addition of biochar significantly reduced the CO2
and CH4 emission relative to clinoptilolite, however N2O emission and global
warming potential did not differ among the additives. We conclude that the
biochar and clinoptilolite are recommended as a mitigation measure to reduce
gaseous emissions and preserve the fertiliser value at slurry storage.
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o Análise de dados concluída
o 1 dissertação de mestrado em curso
o Comunicação em conferência internacional no CIGR2021
(junho) ou RAMIRAN2021 (outubro)

Ensaio 2: Efeito da adição de diferentes biochars na emissão
amoníaco e GEE de chorume suíno
Biochar (5%; 200 g por
tratamento)
Cardo
Sabugueiro
Outros
Subprodutos
Granulometrias
Temperaturas de pirólise
Gases (medição contínua):
amoníaco(NH3)
óxido nitroso (N2O)
dióxido de carbono (CO2)
metano (CH4)
Aos 0 e 30 dias de ensaio
MS;
pH,
C, N, NO3-; NH4+

Duração de cada ensaio: 30 dias
3 repetições/tratamento, 20 ºC
Fracção líquida de chorume suíno
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o Produção de biochars pela Universidade de Aveiro
o Realização do ensaio laboratorial e respectivas análises
o Comunicação em conferência internacional no CIGR2021
(junho) ou RAMIRAN2021 (outubro)

Ensaio 3: Efeito da adição de biochar na emissão de GEE e
produtividade da cultura do cardo
Solo

Controlo

Adubo mineral (2,5 g N m-2)

Mineral

Biochar
commercial Biochar
agro-florestal (1 kg m-2)
Adubo mineral (2,5 g N m-2) Mineral
+ Biochar (1 kg m-2)
+ Biochar

Gases (medição contínua):
óxido nitroso (N2O)
dióxido de carbono (CO2)
metano (CH4)
Em Agosto – colheita de cardo
Caracterização morfológica
Produção

Duração do ensaio: abril-agosto 2018
4 repetições/tratamento
Ensaio em vasos (Ø=1,0 m, h=0,82 m)
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a. Purpose: Cardoon could be cropped for agro-environmental, industrial and
pharmaceutical purposes. The aim of this study was to assess the effects of
biochar on emissions of nitrous oxide (N2O), carbon dioxide (CO2) and
methane (CH4) and productivity of cardoon crop.
b. Methods: A pot experiment was run outdoors from April to August 2018,
with a cardoon plant per pot. The following four treatments, with four
replicates each, were applied: Control, soil only; Mineral, soil amended with
mineral fertiliser (2.5 g N m-2); Biochar, soil amended with biochar (1 kg m-2);
and Mineral+Biochar, soil amended with mineral fertiliser (2.5 g N m-2) and
biochar (1 kg m-2). The morphological characteristics and biomass production
of cardoon plants were evaluated and the fluxes of N2O, CO2 and CH4
measured by the closed chamber technique.
c. Results: The application of Biochar combined with Mineral reduced N2O
emissions by 36% and global warming potential (GWP) by 26% relative to
Mineral. However, the cumulative CO2 and CH4 emissions as well as
yield-scaled GWP were not significantly different among amended soil
treatments. Furthermore, the biomass production was increased in 50% by
the application of Biochar combined with Mineral fertiliser relative to Mineral.
d. Conclusions: It was concluded that Biochar combined with Mineral fertiliser
is recommended as a pathway mitigation for agro-environmental purposes
because reduces the global warming potential and could increase the biomass
production of cardoon plants.
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produtividade da cultura do cardo

o Análise de dados concluída
o 1 estágio de licenciatura concluído
o Comunicação em conferência internacional no CIGR2021
(junho) ou RAMIRAN2021 (outubro)

Ensaio 4: Efeito da aplicação de azoto e irrigação na emissão de GEE e
produtividade da cultura do cardo
Solo

CONTR

Adubo mineral (2,5 g N m-2)

NITRO

Rega gota-a-gota

IRRIG

Fertirrigação (NITRO + IRRIG) FERTI

Gases (medição contínua):
óxido nitroso (N2O)
dióxido de carbono (CO2)
metano (CH4)
Em Agosto – colheita
Caracterização morfológica
Produção

Duração do ensaio: abril-agosto 2018
3 repetições/tratamento
Ensaio de campo (talhões 10 m * 6 m)
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Cardoon is a multi-purpose crop with a wide spectrum of potential applications.
The aim of this study was to assess the effects of nitrogen (N) application and drip
irrigation practices on emissions of nitrous oxide (N2O), carbon dioxide (CO2) and
methane (CH4) and morphological characterization and biomass production of cardoon
crop.
The experiment was run under field conditions from April to August 2018. The field
experiment was a randomized complete block design with three replications and four
treatments: (i) non-amended soil as control (CONTR); (ii) mineral N fertilizer and
non-irrigated (NITRO); (iii) nonfertilized and drip irrigation (IRRIG); and (iv) mineral N
fertilizer and drip irrigation by fertigation (FERTI). The fluxes of N 2O, CO2 and CH4 were
measured by the closed chamber technique and the morphological characteristics and
yield of cardoon plants were evaluated per treatment.
Results showed that the N2O emissions and global warming potential were not
significantly different among the application of mineral N fertilizer itself or by drip
fertigation with an emission rate of 0.5% of N applied and -6,8 t CO 2-eq. ha-1. The
characteristics related to biomass production did not differ significantly ( p>0.05)
between amended treatments although numerically higher in IRRIG treatment.
It was concluded that the application of mineral N fertilizer itself or drip fertigation had
no significant effect on N2O emissions and global warming potential. Additionally, the
plant growth, including biomass production, increased due to drip irrigation, but not
significantly.

Ensaio 4: Efeito da aplicação de azoto e irrigação na emissão de GEE e
produtividade da cultura do cardo

o Análise de dados concluída
o 1 estágio de licenciatura em curso
o Comunicação em conferência internacional no CIGR2021
(junho) ou RAMIRAN2021 (outubro)

Ensaio 5: Efeito do biochar e chorume de suíno na emissão de GEE e
produtividade da cultura de azevém
Controlo

C

Biochar (1 kg m-2)

B

Chorume bruto (90 kg N ha

-1

)

CB

Chorume bruto (90 kg N ha-1) + CB+ B
biochar (1 kg m-2)
Fração sólida (90 kg N/ha-1)

FS

Fração sólida (90 kg N ha-1) + FS + B
biochar (1 kg m-2)
Fracção líquida (90 kg N ha-1)

FL

Fracção líquida (90 kg N ha-1)

FL + B

Caracterização dos efluentes
Gases (medição contínua):
óxido nitroso (N2O)
dióxido de carbono (CO2)
metano (CH4)
Dinâmica N mineral do solo (NO3-;
NH4+)
Produção de azevém (MS, N e C totais)

Duração ensaio: Out 2019 - Maio 2020
3 repetições/tratamento
Ensaio de campo (talhões 2 m * 3 m)

Ensaio 5: Efeito do biochar e chorume de suíno na emissão de GEE e
produtividade da cultura de azevém

o Realização do ensaio de campo concluído
o Análise laboratoriais de solos, plantas e gases em curso
o Comunicação em conferência internacional no CIGR2021
ou RAMIRAN2021

