
                                   
          

Página 1 de 2 

 

 

 

EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA A PARTIR DE EXCRETAS DE  VACAS 

LEITEIRAS 
 

Camila Regina Martins1, João Gabriel Rossini Almeida2, Aline Cristina Dall-Orsolleta2, Marcia Maria 

Oziemblowski3, Matheus Henrique Böger4, Gabriela Marta Michelon5
, Henrique Mendonça Nunes Ribeiro 

Filho6 

 
1 Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária – CAV - bolsista PIBIC/CNPq.  
2 Doutorandos do programa de Pós-graduação em Ciência Animal – CAV. 
3 Mestranda programa de Pós-graduação em Ciência Animal – CAV. 
4Acadêmico do curso de Medicina Veterinária – CAV. 
5 Acadêmica do Curso de Agronomia – CAV. 
6 Orientador, Departamento de Produção Animal e alimentos – CAV - henrique.ribeiro@udesc.br. 

 

Palavras-chave: bovino. Metano. Óxido nitroso.  

 

Os sistemas de produção animal baseados em pasto convivem com o ônus do aumento na 

emissão de gases de efeito estufa (GEE). Urina e fezes excretadas pelos animais em pastejo são 

responsáveis por grande parte destas emissões, sendo as principais fontes de emissão de N2O e a 

segunda fonte de emissão de CH4 nestes sistemas. Assim, acredita-se que medidas alimentares 

que visem o melhor balanceamento da dieta possam diminuir a excreção de nutrientes e, 

consequentemente, a emissão de GEE. Objetivou-se neste trabalho avaliar a suplementação 

energética como ferramenta para a mitigação da emissão de GEE em animais ingerindo pastos 

com alto teor de nitrogênio. Foram utilizadas doze vacas em lactação, mestiças Holandês × 

Jersey, mantidas em pasto anual de clima temperado (Avena strigosa + Lolium multiflorum) 

divididas em 3 tratamentos: pasto sem suplementação (SS), pasto + 4,2 kg MS de silagem de 

milho (SM) e pasto + 3,6 kg MS de grão de milho moído (GM). Os suplementos foram 

calculados para suprirem a mesma quantidade de energia metabolizável. As fezes e urina foram 

coletadas das quatro vacas de cada tratamento durante um dia, às 7:30 h e às 16:30. As amostras 

foram homogeneizadas por tratamento. Posteriormente, 1.400 g de fezes e 800 mL de urina por 

tratamento (simulando as excreções animais) mais um controle sem excretas foram distribuídos 

em bases metálicas alocadas na área de pastagem, com três repetições, gerando um total de 21 

conjuntos. As avaliações dos fluxos de N2O, CH4 e CO2 foram realizadas utilizando conjunto de 

câmara e base estática fechada. As amostras de ar foram coletadas das câmaras com seringas de 

20mL nos dias 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 21, 26, 31 e 37 após a aplicação, e posteriormente análisadas 

pelo método de cromatografia gasosa. A taxa de acúmulo dos gases foi calculada para cada dia de 

coleta a partir do volume das câmaras (33,8 L) e das concentrações gasosas nos tempos 0, 15 e 30 

minutos após o fechamento das mesmas, sendo os resultados interpolados entre os dias das 

coletas. Os valores médios de N2O em CO2 equivalente (CO2eq, Fator 294) mostraram maior 

acúmulo deste gás nas fezes quando comparado a emissão proveniente da urina (9,4 × 7,3 kg – 

Tabela 1). Este resultado pode ser, ao menos parcialmente, explicado pelo alto teor de umidade 

(90% em média) encontrado nas fezes dos animais deste experimento e pela maior quantidade de 

fezes alocada quando comparada a urina (1,4 kg × 0,8 L), o que pode ter favorecido os processos 

de emissão deste gás. As emissões de CH4 em CO2eq (Fator 23) foram provenientes 

exclusivamente das fezes, e praticamente não ocorreram onde foi alocada urina, o que pode ser 
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explicado pela quantidade necessária de matéria orgânica para a fermentação e produção do 

metano. O acúmulo total de N2O, CH4 e CO2 em CO2eq provenientes das excretas de animais 

mantidos em pastejo sem suplementação foi similar aos animais suplementados com silagem de 

milho (39,4 × 39,3 kg), enquanto as emissões provenientes das excretas dos animais recebendo 

suplementação com grão de milho moído foi reduzida para 27,3 kg (Figura 1). Neste caso, as 

menores emissões de N2O e CH4 no tratamento GM quando comparadas às médias dos 

tratamentos SS e SM (13,3 × 18,4 kg e 8,0 × 13,8 kg, respectivamente), foram responsáveis pela 

redução no acúmulo total de GEE. A suplementação com 3,6 kg MS de grão de milho moído 

reduziu em 30% o acúmulo de GEE provenientes das excretas, enquanto que a suplementação 

com 4,2 kg MS de silagem de milho não alterou o acúmulo final de GEE provenientes das 

excretas em animais mantidos em pastejo. 

 
Tabela 1 Acúmulo de N2O, CH4 e CO2 provenientes de excretas de vacas leiteiras em pasto de inverno 

sem suplementação (SS) ou suplementadas com silagem de milho (SM) ou grão de milho moído (GM) 
    

  Tratamentos  

 SS  SM GM 
    

N2O (kg CO2eq)    

Urina 8,05 8,40 5,35 

Fezes 10,95 9,45 7,91 
    

CH4 (kg CO2eq)    

Urina -0,07 0,11 0,27 

Fezes 12,47 15,10 7,76 
    

CO2 (kg)    

Urina 1,88 0,61 0,04 

Fezes 6,17 5,67 6,01 
    

Total (kg CO2eq) 39,44 39,34 27,33 
    

 

Figura 1 Acúmulo total de N2O, CH4 e CO2 provenientes de excretas de vacas leiteiras em pasto de 

inverno sem suplementação (SS) ou suplementadas com silagem de milho (SM) ou grão de milho moído 

(GM)  

 


