
Resumo
Um amplo estudo encomendado à Arthur D.Little Benelux sa/nv pela SQM Chemicals em 2014 sugere 
que a pegada dos GEE (Gases de Efeito estufa – geralmente considerados os principais causadores 
do aquecimento global) do nitrato de potássio da SQM obtido a partir de minas de minério de caliche 
no Chile entregues num dos principais portos da Europa (Roterdão) e dos EUA (Houston) é mais baixa 
em comparação com o nitrato de potássio sintético fabricado num sítio no Médio Oriente, à base de 
amoníaco retirado do gás natural.

A utilização do nitrato de potássio fabricado pela SQM a partir do caliche em vez de do amoníaco 
sintético contribui, assim, para a sustentabilidade global.

Dependendo dos pressupostos retidos e considerando volumes de nitrato de potássio de 600 kt, isso 
corresponde a evitar emissões de GEE compreendidos entre 95 kt e 350 kt CO2e por ano – uma 
quantidade equivalente a retirar da estrada até 155.000 carros de porte médio.
 
De acordo com o estudo, a pegada dos GEE do nitrato de potássio a partir da caliche também é 
substancialmente mais pequena do que uma mistura equivalente – do ponto de vista funcional para 
o valor nutriente de plantas - de fertilizantes contendo nitrogénio e potássio baseados em nitrato de 
amoníaco e sulfato de potássio.

Introdução
O nitrato de potássio é uma importante fonte de nitrogénio e potássio – dois macronutrientes essenciais 
para vida vegetal. Devido à sua pronta biodisponibilidade como fonte de nitrogénio e a sua solubilidade 
em água, o nitrato de potássio é especialmente adequado para ser utilizado na rega fertilizante da 
horticultura moderna e para a fabricação de fórmulas prontas para uso de adubos NPK líquidos e 
sólidos. É responsável por uma grande parte da mistura de fertilizantes aplicada em culturas de alto 
valor, tais como os legumes cultivados em estufas – consistindo o seu representante mais próximo de 
uma mistura de nitrato de amoníaco e sulfato de potássio.

O nitrato de potássio é fabricado através de dois processos principais (veja também a Figura 1):
 • A partir do nitrato de sódio obtido pela mineração e o processamento de minério de caliche do 

deserto de Atacama no norte do Chile, numa reação com cloreto de potássio proveniente de 
salares localizados na mesma região – o processo aplicado pela SQM 

 • Reação do ácido nítrico sintético – obtido através da oxidação catalítica de amoníaco – em si 
proveniente do gás natural – com potássio – o processo aplicado por outros fabricantes.

Em 2014, a SQM encomendou à Arthur D.Little Benelux sa/nv um estudo para:
 •  Avaliar a pegada GEE do nitrato de potássio obtido nas minas de minério de caliche no Chile 

entregue num dos portos principais da Europa (Roterdão) e dos EUA (Houston)
 •  Compará-la com a pegada GEE de:
 •  Nitrato de potássio fabricado a partir do amoníaco sintético em sítios selecionados do Médio 

Oriente
 • Uma mistura equivalente – do ponto de vista funcional para o valor nutriente de plantas - de 

fertilizantes contendo nitrogénio e potássio – nomeadamente AN (nitrato de amoníaco) + SOP 
(sulfato de potássio).



Metodologia
A pegada GEE foi estimada numa base “do berço ao portão” seguindo a recomendação da Comissão 
da EU de 9 de abril de 2013, em plena consonância com a norma ISO 14000. O software de modelagem 
utilizado foi o Simapro 8, e a pegada ambiental calculada aplicando a metodologia Impact 2002+.  

O cálculo inclui as emissões associadas com a entrega a um dos principais portos da América do Norte 
e da Europa Ocidental, levando em conta:
 • Todos os meios utilizados no processo de produção
 • Eletricidade e outras fontes de energia
 • Transporte dos vários meios de produção para a unidade de produção, bem como o transporte 

do sal final da unidade de produção para o porto principal de entrega

Quando necessário foi aplicada uma atribuição com base em balanços de massa, tal como recomendado 
por diretrizes internacionais, entre os diferentes coprodutos decorrentes dos vários processos.

As entradas específicas para o processo baseado em caliche para o ano civil de 2013 foram fornecidas 
pela SQM, ao passo que para as rotas sintéticas a base de amoníaco os dados foram derivados de 
vários bancos de dados e publicações publicamente disponíveis – levando em consideração diferentes 
cenários em termos de localização da planta e eficiência da tecnologia, incluindo a melhor tecnologia 
disponível - Best-Available Technology (BAT).
 
Fatores de emissão específicos GEE para a combustão de combustíveis, eletricidade e transporte 
foram derivados da EcoInvent3, ELCD e USLCI.

Figura 1 – o nitrato de potássio é fabricado através de dois processos principais
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Principais conclusões
Como mostra a Figura 2, a pegada GEE de nitrato de potássio fabricado pela SQM a partir de minérios 
de caliche é mais pequena em comparação com o seu homólogo obtido a partir do gás natural num 
sítio no Oriente Médio.

As emissões do nitrato de potássio da SQM fornecido a um dos principais portos europeus são de 766 
gr CO2e/kg ao passo que – dependendo da suposta eficiência de redução dos óxidos de nitrogénio – 
os associados com o material produzido a partir do gás natural no Oriente Médio são estimados entre 
922 e 2230 gr CO2e/kg.

A pegada maior verificada para o nitrato de potássio sintético reflete:
 • Uso de recursos de energia fósseis – principalmente o gás natural como matéria-prima e 

combustível na síntese de amoníaco 
 • Emissões de óxidos de nitrogénio associadas com a produção do ácido nítrico – estes gases 

têm um poder GEE quase trezentas vezes mais elevado em comparação com o dióxido de 
carbono

A libertação do dióxido de carbono na atmosfera como coproduto, bem como a geração de cloreto 
de cálcio, que devem ser eliminados como resíduos dada a ausência de pontos de descarga locais 
adequados, o que explica a alta estimativa de GEE para certas localidades.

O transporte do local de produção do nitrato de potássio para o porto de destino contribui pouco para 
as emissões GEE em comparação com a produção do nitrato de potássio, mesmo quando este sal é 
enviado do Chile para a Europa – a mais de 7300 milhas náuticas de distancia – o que dá um impacto 
de 183 g CO2 e/kg.

Figura 2 – pegada GEE berço a portão do nitrato de potássio obtido através de várias fontes
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Figuar 3 – A pegada GEE do KNO3 ex caliche
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Como ilustrado na Figura 3, a pegada GEE do nitrato de potássio a partir do minério de caliche ore 
também é – do ponto de vista funcional para o valor nutriente de plantas – substancialmente mais 
pequena que uma mistura de nitrato de amoníaco e sulfato de potássio – mesmo que o nitrato de 
amoníaco tenha supostamente sido produzido com base na ‘best-available-technology’ da UE.

Conclusões
Em geral, a utilização do nitrato de potássio produzido a partir do caliche em vez de do seu homólogo 
derivado do amoníaco sintético contribui para a sustentabilidade global através da redução das 
emissões de GEE.  

Dependendo dos pressupostos retidos e tendo em conta uma produção de 600 kt de nitrato de potássio, 
o uso do nitrato de potássio a partir do caliche em vez de:
 • o seu homólogo sintético, permite evitar emissões GEE compreendidas entre 95 kt e 350 kt 

CO2e por ano – uma quantidade equivalente a retirar da estrada até 155.000 carros de porte 
médio a).

 • um volume funcional equivalente de uma mistura SOP+NA, evitaria emissões GEE estimadas 
entre 240 e 500 kt CO2e por ano – correspondendo a até 220.000 carros.

  
Supondo uma quilometragem média de 17,000 km/a e emissões de CO2e de 132.4 g/km – 
correspondente ao realizado por novos modelos introduzidos em 2012
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