
Combate
ao desperdício
do azoto é a
próxima meta
é Por ano, perdem-se 14 mil milhões de euros na UE

por má gestão do azoto na agricultura.



á pouco se fala do bura-
co na camada de ozono e

as emissões de carbono

já tiveram mais tempo de

antena. Porquê? Sensibi-

lizar a sociedade civil para
o seu impacto tem surtido

efeito, mesmo que lenta -
mente. Se a médio prazo as

campanhas pensadas pela comunidade

científica e governos tendem a resultar,
esse deverá ser o rumo a tomar. E é isso

que agora se está a tentar fazer com outro
elemento da tabela periódica: o nitrogé-
nio (azoto).

Cientistas europeus reuniram-se em
Lisboa para encontrar soluções que di-
minuam a poluição causada pelo azo-
to. E aqui entra o projecto Nitro Port-
ugal, onde participam investigadores do

Centro de Hidrologia e Ecologia, do Rei-
no Unido, e da Universidade de Aarhus,
na Dinamarca.

O objectivo é colocar o nosso país na li-
derança da boa gestão do azoto, através

de uma abordagem multidisciplinar, que

junta os diferentes elos do ciclo de pro-
dução do azoto. Liderado pelo Instituto

Superior de Agronomia (ISA), o trabalho

visa diagnosticar os níveis de poluição
azotada na água, nos solos e no ar, e cal-
cular o seu impacto nos ecossistemas e na
biodiversidade em Portugal.

O azoto é um dos elementos químicos
mais importantes na Terra, representando
dois terços do ar que respiramos. Os seus

compostos podem ser agrupados em azo-

to não reactivo (N2) e reactivo (Nr). Cerca

de 78% da atmosfera é composta por N2.
Esta forma de gás inerte é inofensiva, mas

não está sempre disponível para os orga-
nismos vivos, que precisam dele para so-
breviver. O Nr encontra-se no ar, na água e

no solo, porém, transforma-se facilmente
e perde-se no ambiente. E, quando em ex-

cesso, pode ter impactos negativos.

O sector primário contribui com
87% do total de emissões

Investigadores e governos estão focados

em melhorar a eficiência do uso do azoto

na agricultura e pecuária. Em Portugal,
o sector primário contribui com 87% do

total de emissões para os cursos de água,
sendo os efluentes de origem animal a

principal fonte de poluição, de acordo

com a Agência Portuguesa do Ambiente.

«Apenas 20% do azoto usado na agri-
cultura na UE é aproveitado pelas plan-

tas, o restante perde -se e é uma fonte de

contaminação dos solos, da água e do ar»,
segundo Mark Sutton, investigador do

Natural Environment Research Council,
do Reino Unido, um dos coordenadores

do Nitro Portugal.
«Acreditamos que uma mensagem po-

sitiva, que explique aos agricultores eu-

ropeus as vantagens económicas do uso

mais eficiente do azoto, é a chave para
uma economia mais eficiente», defende.

O azoto tem diversas aplicações na

indústria, sendo que a principal é a ob-

tenção de amoníaco através do proces-
so Haber-Bosh para posterior aplicação
de fertilizantes na produção agrícola. A

invenção surgiu em 1909 e permitiu re-
solver o problema da fome no mundo.

Contudo, alterou o ciclo do azoto.

Mais desenvolvimentos no site www.

dials.pt. § SG

• A Dinamarca implementa há 30 anos uma política rigorosa que lhe permitiu
diminuir em 50% a concentração de azoto nos cursos de água.

O trabalho
do ISA
• 0 Dia 15 foi falar com Cláudia

Cordovil, docente e investiga-
dora no ISA, para saber o que
por lá se está a desenvolver.

Uma das acções está concen-

trada no Belém Art Fest, onde

irão ser exibidos vários vídeos

educativos. Foi também criado

o "Calculador de Azoto", que
determina as perdas de azoto a

partir dos hábitos de consumo.

0 resultado obtido é em kg de

azoto por pessoa por ano. Outro

dos projectos é uma retrete

fabricada em Portugal - alguns

protótipos já estão a uso em ins-

tituições, que faz uma recolha



faseada, separando os sólidos

dos líquidos. Dos primeiros são

retirados nutrientes para ferti-
lizar os solos. Segundo Cláudia

Cordovil, o ISA está também

a encetar esforços junto do

Ministério da Educação para que

implemente acções junto da

comunidade escolar.

Mas há mais. Por ser um

instituto dedicado às ciências

agrárias, pretende produzir uvas

e tomates com baixa pegada de

azoto; isto em parceria com a

Fundação Eugênio de Almei-

da, a ViniPortugal e o grupo

Sugal. Embora só se esperem
resultados daqui a três anos,

prepare-se para ver nas super-
fícies comerciais um vinho mais

sustentável, sem comprometer
a qualidade, bem como polpa de

tomate com uma menor pegada

ecológica. Está também a ser

preparado um livro com receitas

de baixa pegada de azoto elabo-

radas por chefs reconhecidos,

entre eles Cátia Goarmon, Luís

Baena e Chakall. Outra acção
foi testada na cantina do ISA: a

campanha "Prato limpo, cons-

ciência limpa!" consistiu numa

iniciativa de sensibilização para

a redução do desperdício de

alimentos. Estratégias simples

como estas podem melhorar os

comportamentos e aumentar a

sustentabilidade das cantinas

universitárias.


