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Figura 1 – Algumas das espécies pecuárias    

abrangidas, pelo NREAP 

 

 

 
 

A Portaria n.º 79/2022, de 3 de fevereiro, respeitando a conjugação dos seus princípios orientadores: 
 

- Salvaguarda os recursos naturais: água, solo e ar; 
 

- Promove a “Bioeconomia Circular” e a descarbonização da economia; 
 

- Confere primazia à Valorização Agrícola de Efluentes Pecuários (VAEP); 
 

- Promove o uso eficiente da água nas explorações pecuárias; 
 

- Compatibiliza e adaptação das normas referentes à gestão sustentável dos EP (GEP) à legislação em vigor, 

nomeadamente: o Programa de Ação em Zonas Vulneráveis (ZV), Lei da Água e respetiva legislação 

complementar, legislação associada às questões higiossanitárias relativas ao uso de efluentes pecuários (EP) e 

outros subprodutos de origem animal (SPA) e produtos derivados (PD) e sintonia com o Código das Boas Práticas 

Agrícolas (CBPA). 

Estabelece, de acordo com o referido quadro, o regime aplicável às atividades de gestão sustentável dos EP 

(GEP) e de outros fertilizantes orgânicos, designadamente os SPA e PD das categorias 2 e 3 (SPA 2 e 3 e PD2 e 

3), e os fertilizantes que os contenham. 

 

O presente manual apresenta, de uma forma o mais 

pormenorizada possível, exemplificada e quantificada 

com quadros, esquemas, gráficos, figuras e cálculos 

práticos, de uma significativa parte das matérias 

vertidas e regulamentadas, na Portaria n.º 79/2022, de 

3 de fevereiro, correspondentes às que têm suscitado, 

no âmbito do Grupo de Trabalho do NREAP 

(GTNREAP), maior necessidade de esclarecimento e 

desenvolvimento. 

 

Importa realçar, que o p r e s e n t e  manual se pretende dinâmico, porquanto os respetivos capítulos são 

configurados de forma a poderem ser atualizados e aperfeiçoados, com base no conhecimento e, nas novas 

abordagens integradas, que se forem adotando sobre esta temática. 

1 - INTRODUÇÃO 
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2.1 – Aplicação do NREAP 

O NREAP é aplicável: 

 − Às atividades pecuárias incluídas nos grupos 014 e 015 e à subclasse 46230 da Classificação Portuguesa das 

Atividades Económicas (CAE) — Revisão 3, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, com 

exceção das atividades identificadas sob os n.ºs 01491 — apicultura e 01493 — animais de companhia; 

 − Às atividades complementares de gestão de efluentes pecuários anexas a explorações pecuárias ou unidades 

autónomas, quando se tratar de unidades de compostagem, de unidades técnicas ou de unidades de produção de 

biogás, bem como das explorações agrícolas que sejam valorizadoras de mais de 200 m3 ou toneladas de efluentes 

pecuários. 

O NREAP é extensível, ainda, às espécies pecuárias reconhecidas como tal, pela DGAV e, pela DGADR, cujas 

respetivas normas complementares estejam ratificadas através de Nota Informativa/Interpretativa, publicada, para o 

efeito, no sítio oficial da DGADR, na internet. Não obstante o referido, o NREAP não se aplica aos eventos que 

sejam considerados ocasionais, desenvolvidos sem recurso a instalações fixas e com duração inferior a 7 dias 

corridos. O NREAP estabelece, ainda, as regras complementares aplicáveis às atividades de gestão, por valorização 

ou eliminação, dos efluentes pecuários, anexas a explorações pecuárias ou em unidades autónomas, 

nomeadamente às explorações agrícolas, às unidades técnicas e às unidades de compostagem ou de produção de 

biogás. 

2 – ENQUADRAMENTO LEGAL 
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Figura 2  – Enquadramento legal da gestão de efluentes pecuários 

 
 

Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto, estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade 

de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos; 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, 

aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 23 de outubro. A presente lei estabelece o enquadramento para a gestão das águas superficiais, 

designadamente as águas interiores, de transição e costeiras, e das águas subterrâneas; 

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime 

jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, 

transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852; 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, estabelece o Regime de Utilizações dos Recursos Hídricos; 

Portaria n.º 79/2022, de 3 de fevereiro (doravante denominada Portaria GEP), estabelece as normas 
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regulamentares aplicáveis à gestão sustentável dos efluentes pecuários e as normas técnicas a observar no âmbito 

do processo de autorização das atividades complementares de gestão de efluentes pecuários anexas a explorações 

pecuárias ou agropecuárias, ou autónomas, quando se tratar de unidades de compostagem, de unidades 

intermédias, de unidades de produção de biogás ou de estações de tratamento, de efluentes pecuários, bem como 

das explorações agrícolas e agropecuárias que sejam valorizadoras de efluentes pecuários. 

A presente portaria determina, ainda, as normas complementares relativas ao transporte, armazenamento e 

valorização, agrícola e orgânica, de outros subprodutos animais (SPA) e de produtos derivados (PD), ambos das 

categorias 2 e 3, e os fertilizantes que os contenham, cuja 

 utilização é autorizada, sem prejuízo do disposto no Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de outubro de 2009, nas seguintes situações: 

a) Valorização agrícola de outros SPA e PD das categorias 2 e 3, de forma estreme ou combinada com 

efluentes pecuários; 

b) Transformação de outros SPA e PD das categorias 2 e 3, de forma estreme ou combinada com efluentes 

pecuários, em unidades autónomas de efluentes pecuários, designadamente unidades intermédias, de 

compostagem, de produção de biogás e estações de tratamento, de efluentes pecuários. 

 

  

Figura 3 - Enquadramento técnico e legal da atual Portaria GEP 

 

Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho (revogada, pela Portaria n.º 79/2022, de 3 de fevereiro), estabelece as 

normas regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes das atividades pecuárias e as normas técnicas a 

observar no âmbito do licenciamento das atividades de valorização agrícola ou de transformação dos efluentes 

pecuários, tendo em vista promover as condições adequadas de produção, recolha, armazenamento, transporte, 

valorização, transformação, tratamento e destino final; 
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Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de outubro, estabelece o regime de utilização de lamas de depuração em 

solos agrícolas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 86/278/CEE, do Conselho, de 12 de junho, 

de forma a evitar efeitos nocivos para o homem, para a água, para os solos, para a vegetação e para os animais, 

promovendo a sua correta utilização; 

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, define as 

regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos derivados não destinados ao consumo humano e que 

revoga o Regulamento (CE) n.º 1774/2002 (regulamento relativo aos subprodutos animais); 

Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio, 

determina o Sistema da Indústria Responsável (SIR) que estabelece os procedimentos necessários ao acesso e 

exercício da atividade industrial, à instalação e exploração de Zonas Empresariais Responsáveis (ZER); 

 
Decreto-Lei n.º 81/2013 de 14 de junho (doravante designado por diploma NREAP), aprova o novo regime do 

exercício da atividade pecuária (NREAP), nas explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamento, 

garantindo o respeito pelas normas de bem -estar animal, a defesa higiossanitária dos efetivos, a salvaguarda da 

saúde, a segurança de pessoas e bens, a qualidade do ambiente e o ordenamento do território, num quadro de 

sustentabilidade e de responsabilidade social dos produtores pecuários; 

 
Decreto-Lei n.º 127/2013 de 30 de agosto, (doravante designado por diploma REI) estabelece o regime de 

emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem como as regras destinadas a 

evitar e ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos, a fim de alcançar um elevado 

nível de proteção do ambiente no seu todo; 

 
Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de junho, estabelece as regras a que deve obedecer a colocação no mercado de 

matérias fertilizantes, assegurando, simultaneamente, a execução na ordem jurídica interna das obrigações 

decorrentes do Regulamento (CE) n.º 2003/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 2003, 

relativo aos adubos; 

 
Decisão de Execução (UE) 2017/302 da Comissão de 15 de fevereiro de 2017, estabelece as conclusões sobre 

as melhores técnicas disponíveis (MTD) para a criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, nos termos da 

Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho; 

 
Decreto-Lei n.º 33/2017, de 23 de março, assegura a execução e garante o cumprimento das disposições do 

Regulamento (CE) n.º 1069/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, que define 

as regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos derivados não destinados ao consumo humano. 

estabelece também as regras de financiamento do sistema de recolha de cadáveres de animais que morram nos 

estabelecimentos onde animais de espécie bovina, ovina, caprina e suína sejam detidos, designadamente 

explorações pecuárias, entrepostos pecuários, centros de agrupamento, abegoarias de matadouro, denominado 

SIRCA; 
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Regulamento (UE) 2017/1262 da Comissão de 12 de julho de 2017, que altera o Regulamento (UE) n.º 

142/2011 no que respeita à utilização de chorume de animais de criação como combustível em instalações de 

combustão; 

Despacho n.º 1230/2018, de 5 de fevereiro, aprova o Código de Boas Práticas Agrícolas; 

Decreto-Lei n.º 84/2018, de 23 de outubro, fixa os compromissos nacionais de redução de emissões de dióxido 

de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM), amoníaco (NH3) 

e partículas finas (PM2,5), para 2020 e 2030, e estabelece a obrigatoriedade de elaborar, adotar e executar o 

Programa Nacional de Controlo da Poluição Atmosférica (PNCPA), bem como de proceder à monitorização dos 

efeitos da poluição atmosférica nos ecossistemas terrestres e aquáticos e à comunicação dos respetivos 

resultados, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva (UE) 2016/2284, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa à redução das emissões nacionais de certos poluentes 

atmosféricos. 

 
 

2.2 - Definições 
 

 

Figura 4 – Principais áreas de ação do NREAP 

 

 
 
Para efeitos do presente manual, entende-se por: 

«Armazenamento» a retenção controlada, por prazo determinado, de efluentes pecuários em estruturas 

impermeabilizadas, natural ou artificialmente, nos termos da Portaria GEP, até uso adequado; 

«Aterro» a instalação de eliminação de resíduos, tal como definida nos termos do regime jurídico da deposição 

de resíduos em aterro, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro; 

«Atividade anexa» a atividade complementar de gestão de efluentes pecuários associada a uma exploração 

pecuária ou agropecuária, sob gestão técnica, económica e financeira, única; 
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«Atividade autónoma» a atividade complementar de gestão de efluentes pecuários desenvolvida em instalações 

próprias, que utiliza efluentes pecuários e/ou SPA ou PD, das categorias 2 e 3, e sujeitas a gestão técnica, 

económica e financeira diferenciada de outras atividades pecuárias, podendo transformar matérias de várias 

origens; 

«Biomassa vegetal» os materiais estruturantes ou fontes, maioritariamente, de Carbono, que provêm da agricultura 

ou da silvicultura, que podem ser utilizados nas atividades complementares de gestão de efluentes pecuários, para 

efeitos da respetiva valorização orgânica, designadamente os provenientes: 

i) Da agricultura e da silvicultura; 

ii) Da preparação de produtos alimentares previamente à sua transformação no estabelecimento, que se n.º 

102-D/2020 encontram excluídos do âmbito de aplicação do regime geral de gestão de resíduos, aprovado 

em anexo ao Decreto-Lei, de 10 de dezembro; 

iii) Da preparação e do processamento da madeira e da cortiça, isentos de contaminantes de origem 

antropogénica (compostos orgânicos halogenados ou metais pesados); 

«Capacidade de armazenamento de efluentes pecuários» o somatório do volume útil necessário para a retenção 

dos efluentes pecuários em estruturas impermeabilizadas de forma a garantir a estanquicidade na base e nas 

paredes laterais, natural ou artificialmente nomeadamente, nitreiras, fossas, lagoas, tanques e outros reservatórios, 

nos termos da presente portaria; 

«Chorume» a mistura líquida ou semilíquida, de fezes e urinas dos animais das espécies pecuárias, bem como de 

água de lavagem das instalações pecuárias, das estruturas e equipamentos associados à atividade pecuária, que 

pode conter desperdícios da alimentação animal ou de camas, as escorrências provenientes de nitreiras ou silos e 

as águas pluviais não desviadas da área onde se encontram estabulados os animais; 

«Código de Boas Práticas Agrícolas (CBPA)» o documento que estabelece as orientações e diretrizes para a gestão 

do azoto e de outros elementos minerais nos ecossistemas agrícolas, na perspetiva de otimizar o seu uso e a 

proteção da água, publicado pelo Despacho n.º 1230/2018, de 5 de fevereiro; 

 «Código LER» código do resíduo identificado na Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro (lista 

europeia de resíduos); 

«Compostagem» a degradação biológica aeróbia controlada da matéria orgânica até à sua estabilização, produzindo 

uma substância húmica, designada por composto, utilizável como corretivo orgânico do solo; 

«Composto ou compostado» o produto higienizado e estabilizado, resultante da decomposição da matéria orgânica 

por compostagem, cujas características são de molde a beneficiar, direta ou indiretamente, o crescimento das 

plantas; 
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«Declaração de Produção e Valorização Anual (DPVA)» documento emitido pelo sistema de informação do NREAP 

com informação relativa à quantidade anual de efluente pecuário produzido e valorizado; 

«Declaração de Valorização Agrícola Anual (DVA)» documento emitido pelo sistema de informação do NREAP com 

informação relativa à atividade anual de valorização agrícola; 

«Digerido» o efluente que foi objeto de digestão anaeróbia controlada em unidades de biogás, constituído por uma 

fase sólida e uma fase líquida, equiparado a efluente pecuário; 

«Efluente Pecuário» o estrume e chorume; 

«Estação de Tratamento de Efluentes Pecuários (ETEP)» a unidade autónoma ou anexa à exploração pecuária ou 

agropecuária onde é efetuada a gestão integrada de efluentes pecuários, podendo incorporar ainda biomassa 

vegetal e, nas unidades autónomas outros SPA e PD, das categorias 2 e 3; 

«Estrume» a mistura sólida de fezes e urinas dos animais das espécies pecuárias, podendo conter desperdícios da 

alimentação animal, as camas de origem vegetal e a fração sólida do chorume, que não apresenta escorrências 

aquando da sua aplicação; 

«Exploração agropecuária» a atividade ou conjunto de atividades agrícolas e pecuárias desenvolvidas numa partilha 

dos meios de produção, sob uma gestão única, que combinam os núcleos de produção pecuários e as parcelas 

agrícolas, agroflorestais ou florestais, contíguas ou separadas, desde que localizadas no mesmo concelho, ou 

concelhos contíguos, dentro da mesma circunscrição territorial da entidade coordenadora de licenciamento, no 

âmbito do NREAP; 

«Exploração agrícola» a atividade ou conjunto de atividades agrícolas desenvolvidas numa ou mais parcelas 

agrícolas, agroflorestais ou florestais, contíguas ou separadas, desde que localizadas no mesmo concelho, ou 

concelhos contíguos, dentro da mesma circunscrição territorial da entidade coordenadora de licenciamento do 

NREAP, numa partilha dos meios de produção, sob uma gestão única; 

«Fertilizantes» qualquer substância utilizada com o objetivo de direta ou indiretamente, manter ou melhorar a 

nutrição das plantas. Consideram-se duas classes de fertilizantes: os adubos e os corretivos agrícolas; 

«Fertilizantes orgânicos» matéria de origem vegetal, animal ou mistura de ambas, utilizada para manter ou melhorar 

a nutrição das plantas, nomeadamente através da sua atuação sobre as propriedades físicas, químicas e biológicas 

dos solos; 

«Fossa, lagoa, tanque ou outro reservatório, de efluentes pecuários» estrutura destinada ao armazenamento e/ou 

tratamento de chorume, impermeabilizada de forma a garantir a estanquicidade na base e nas paredes laterais e 

dimensionada de modo a prevenir quaisquer infiltrações ou derrames, evitando, a contaminação das massas de 

água superficiais e/ou subterrâneas; 
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«Gestão sustentável de efluentes pecuários» o conjunto de intervenções no processo de instalação e exploração 

pecuária, que tem em consideração a produção, a recolha, armazenamento, o transporte, o tratamento e destino 

final dos efluentes pecuários, de forma a assegurar uma abordagem integrada nos domínios técnico, ambiental e 

socioeconómico; 

«Gestor de efluentes pecuários e de outros SPA e PD, das categorias 2 e 3» o titular de um dos seguintes tipos 

de atividades ou instalações: 

i) Exploração pecuária ou agropecuária produtora de efluentes pecuários, em regime de produção 

intensivo, das classes 1 e 2, com uma produção anual de efluentes pecuários superior a 200 m3 ou t, ou sujeita 

ao Regime de Emissões Industriais aplicável à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP); 

ii) Exploração agrícola autorizada a efetuar valorização agrícola de qualquer quantidade de outros SPA ou 

PD de categorias 2 ou 3 produzidos em território nacional, ou de efluentes pecuários provenientes de outros 

Estados Membros; 

iii) Unidade autónoma que utiliza efluentes pecuários e/ou outros SPA e PD, de categorias 2 e 3 

(designadamente de compostagem, de produção de biogás, estação de tratamento - ETEP e unidade 

intermédia - UIEP e unidades anexas (designadamente de tratamento térmico de efluentes pecuários), 

autorizadas no âmbito da presente portaria. 

«Guia eletrónica de transporte de efluentes pecuários (e-GTEP)» o documento único de transporte que integra a 

informação necessária à aplicação do Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, no que se refere a efluentes 

pecuários; 

«Guia eletrónica de transporte de outros subprodutos animais (e-GAS)», o documento único de transporte que 

integra a informação necessária à aplicação do Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, no que se refere a outros 

SPA e PD das categorias 2 e 3; 

«Índice de qualificação fisiográfica da parcela (IQFP)» o índice atribuído no âmbito do Sistema de Identificação 

Parcelar (SIP) que expressa a fisiografia da parcela tendo em consideração os declives médios e máximos; 

«Massa de água subterrânea» um meio de águas subterrâneas delimitado que faz parte de um ou mais aquíferos 

conforme definido na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua redação atual (Lei da Água); 

«Massa de água superficial» uma massa distinta e significativa de águas superficiais, designadamente uma 

albufeira, um ribeiro, rio ou canal, um troço de ribeiro, rio ou canal e as águas de transição ou uma faixa de águas 

costeiras, conforme definido na Lei da Água; 

«Nitreira» estrutura destinada ao armazenamento e/ou tratamento de estrume, com cobertura eficaz, de modo a 

impossibilitar a entrada de águas pluviais, e impermeabilizada de forma a garantir a estanquicidade na base e 
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nas paredes laterais e dotada de um coletor ligado a um órgão de retenção, caso existam escorrências, de modo 

a evitar infiltrações ou derrames que possam contaminar as massas de águas superficiais e/ou subterrâneas;  

«Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP)» elemento instrutório do pedido para o exercício da atividade 

pecuária ou complementar de gestão de efluentes pecuários, apresentado à entidade coordenadora do NREAP, 

pelo gestor de efluentes pecuários, de acordo com o definido na alínea x) do artigo 2.º da portaria GEP, que reúne 

a informação sobre a estimativa das quantidades a serem produzidas ou transformadas, sistema de recolha, 

armazenamento, tratamento e os tipos de destino previstos para os efluentes pecuários ou outros SPA e PD, das 

categorias 2 e 3; 

«Produtos derivados (PD) de categorias 2 e 3» produtos obtidos a partir de um ou mais tratamentos, 

transformações ou fases de processamento de subprodutos animais de categorias 2 e 3, nos termos do disposto 

no Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009; 

«Recolha de efluentes pecuários» o sistema, que permite o adequado encaminhamento dos efluentes pecuários 

para os locais de armazenamento da atividade pecuária; 

«Rastreabilidade» a possibilidade de identificar a origem e seguir o trajeto dos efluentes pecuários, subprodutos 

animais de categoria 2 e 3, ou produtos derivados de categoria 2 e 3, através de todas as suas fases de produção, 

armazenamento, transporte e tratamento, mediante um sistema de procedimentos de controlo, desde a sua 

origem até ao destino final; 

«Silagem» Forragem conservada para alimentação animal através da fermentação lática da matéria vegetal, 

durante a qual são produzidos ácido láctico e outros ácidos orgânicos, causando a diminuição do pH até valores 

inferiores a 5 e a criação de anaerobiose que, de forma conjugada, interrompem o processo de degradação da 

matéria orgânica que, assim, conserva o seu valor nutritivo; 

«Silo» estrutura onde as culturas forrageiras são sujeitas à fermentação, com o objetivo de conservar o seu valor 

nutritivo original; 

«Sistema de Identificação Parcelar (SIP)» o sistema de informação geográfica do Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP, I.P.), onde se encontram identificadas as parcelas das explorações agrícolas; 

«Sistema de Informação REAP (SIREAP)» o sistema de informação relativo aos processos de Registo das 

Atividades Pecuárias, no âmbito do Novo Regime do Exercício da Atividade Pecuária – NREAP, permitindo que, 

através de uma plataforma web, todos os agentes económicos e entidades atuem de acordo com as suas 

competências. 

«Subprodutos animais (SPA) de categoria 2» matérias que têm como destino as unidades autónomas de 

compostagem, de produção de biogás, estação de tratamento e unidade intermédia, de efluentes pecuários e 

ainda a sua aplicação ao solo, sem transformação, designadamente o conteúdo do aparelho digestivo separado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alimenta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria_vegetal
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deste, o leite, produtos à base do leite e colostro, que a autoridade competente não considere que apresentem 

um risco de propagação de uma doença grave transmissível aos seres humanos ou animais, nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, sendo 

obtidos em estabelecimentos autorizados nos termos da legislação aplicável; 

«Subprodutos animais (SPA) de categoria 3» matérias que têm como destino as unidades autónomas de 

compostagem, de produção de biogás, estação de tratamento e unidade intermédia, de efluentes pecuários e ainda 

a sua aplicação ao solo, sem transformação, designadamente o leite cru, colostro e produtos derivados que a 

autoridade competente não considere que apresentem um risco de propagação de uma doença grave transmissível 

aos seres humanos ou animais, nos termos de Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de Outubro de 2009, sendo obtidos em estabelecimentos autorizados nos termos da legislação 

aplicável; 

«Unidade de biogás de efluentes pecuários» a unidade autónoma ou anexa à exploração pecuária ou agropecuária 

onde é efetuada a degradação biológica controlada de efluentes pecuários, em condições anaeróbias, podendo 

incorporar biomassa vegetal e, nas unidades autónomas, outros SPA e PD, das categorias 2 e 3, com vista à 

produção de biogás e tendo como produto secundário, o digerido; 

«Unidade de compostagem de efluentes pecuários» a unidade autónoma ou anexa à exploração pecuária, ou 

agropecuária, onde é efetuada a degradação biológica controlada de efluentes pecuários podendo incorporar 

biomassa vegetal e, nas unidades autónomas, outros SPA e PD, das categorias 2 e 3, para valorização agrícola, 

em condições aeróbias, com vista à produção de composto;  

«Unidade intermédia de efluentes pecuários (UIEP)» – a unidade autónoma que utiliza efluentes pecuários e/ou 

outros SPA ou PD, das categorias 2 e 3, tendo em vista o armazenamento ou a sua mistura de forma adequada ao 

destino final, podendo ainda incorporar: 

i) A biomassa vegetal; 

ii) Cinzas das unidades de combustão de efluentes pecuários ou de biomassa vegetal, localizadas nas 

explorações agropecuárias ou pecuárias; 

iii) A mistura de efluentes pecuários com as matérias identificadas nas subalíneas i) e ii) desta alínea, efetuada 

nas UIEP, é equiparada a efluente pecuário. 

«Unidade térmica de efluentes pecuários» a unidade em que se procede ao tratamento de efluentes pecuários com 

o objetivo da sua valorização energética (com recuperação energética) através da combustão ou coincineração, ou 

da sua eliminação, por incineração; 

«Valorizador de efluentes pecuários ou de outros SPA e PD, de categorias 2 e 3» a pessoa singular ou coletiva que 

realiza valorização agrícola de efluentes pecuários ou de outros SPA e PD, de categorias 2 e 3, de forma estreme 
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ou combinados com efluentes pecuários; 

«Valorização agrícola de efluentes pecuários ou de outros SPA e PD, de categorias 2 e 3» a aplicação ao solo 

agrícola dos efluentes pecuários, transformados ou não, ou de outros SPA e PD, de categorias 2 e 3, de forma 

estreme ou combinados com efluentes pecuários, com o objetivo de manter ou melhorar a sua fertilidade, 

devidamente enquadrada num plano de fertilização da exploração agrícola, de forma a promover a nutrição 

adequada das culturas, tendo ainda em consideração que na sua aplicação devem ser adotadas medidas para 

minimizar os riscos para o homem, os animais e o ambiente, no respeito pelas normas da portaria GEP; 

«Valorização orgânica de efluentes pecuários ou de outros SPA e PD, de categorias 2 e 3» o seu processamento 

em unidades de compostagem ou de produção de biogás, de efluentes pecuários; 

«Zonas protegidas» as zonas como tal definidas, nos termos da Lei da Água; 

«Zonas vulneráveis a nitratos de origem agrícola» área que drena para águas poluídas, ou em vias de o serem, se 

não forem tomadas medidas adequadas, e onde se pratica atividade agrícola suscetível de contribuir para essa 

poluição, nos termos do Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de 

março. 
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2.3 - Lista de Siglas e Acrónimos 

-A- 

AIA - Avaliação de Impacte Ambiental 

APA, I.P. - Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

ApR - Água para reutilização 

ARH - Administração de Região Hidrográfica 

ARS - Administração Regional de Saúde 

-B- 

BDNREAP - Base de Dados do Novo Regime de Exercício da Atividade Pecuária 

BREF - Best Available Techniques References Documents 

-C- 

CAE - Classificação das Atividades económicas 

CAEAP - Comissão de Acompanhamento do Exercício das Atividades Pecuárias 

CBO - Carência Bioquímica de Oxigénio 

CBP - Código de Boas Práticas 

CCDR - Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento Regional 

CEA - Ciclo de Engorda/Acabamento 

CF - Ciclo Fechado 

CN - Cabeça Normal 

-D- 

DGADR - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

DGAE - Direção-Geral das Atividades Económicas 

DGAV - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia 

DGS - Direção-Geral de Saúde 

DGT - Direção-Geral do Território 

DIA - Declaração de Impacte Ambiental 

DL - Decreto-Lei 

DRAP - Direção Regional de Agricultura e Pescas 

DT - Documento de Transporte 

DVCE - Documento Veterinário Comum de Entrada 

-E- 

EFSA - Agência Europeia para a Segurança Alimentar 

e-GAR - Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos 

e-GTEP - Guias Eletrónicas de Transporte de Efluentes Pecuários 

EIA - Estudo de Impacte Ambiental 

ENEAPAI - Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais 

EP - Efluente Pecuário 

ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais 

ETEP - Estação de Tratamento de Efluentes Pecuários 

-F- 

FAO - Food and Agriculture Organization (da ONU) 

FPAS - Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores 

-G- 

GEE - Gases com Efeito de Estufa 

GEP - Gestão de Efluentes Pecuários 

GPP - Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 

GTEP - Guia de Transferência de Efluentes Pecuários 

GTNREAP - Grupo de Trabalho do Novo Regime de Exercício da Atividade Pecuária 

-I- 

ICNF, I.P. - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 

I&D - Investigação e Desenvolvimento 

IFAP - Instituto de Financiamento à Agricultura e Pescas, IP 

IGAMAOT - Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território 
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IGT - Instrumento de Gestão Territorial 

INE - Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. 

IQFP - Índice de Qualificação Fisiográfica da Parcela 

iSIP - Sistema de Identificação Parcelar Online 

-L- 

LA - Licença Ambiental 

LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

-M- 

MAFDR - Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

MBP - Manual de Boas Práticas 

ME - Marca de Exploração 

MF - Matérias Fertilizantes 

MTD - Melhores Técnicas Disponíveis 

-N- 

NCV - Número de Controlo Veterinário 

NI - Nota Interpretativa 

NII - Número Individual de identificação 

NP - Núcleo de Produção 

NPOE - Núcleo de Produção de Outras Espécies 

NREAP - Novo Regime de Exercício da Atividade Pecuária 

-O- 

OGR - Operação de Gestão de Resíduos 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

OP - Operador Pecuário 

OT - Ordenamento do Território 

-P- 

PB - Produção Biológica 

PCIP - Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

PD - Produto Derivado 

PDA - Proposta de definição de âmbito do estudo de impacte ambiental 

PDM - Plano Diretor Municipal 

PDR - Programa de Desenvolvimento Rural  

PEOT - Plano Especial de Ordenamento do Território 

PERSU - Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 

PGEP - Plano de Gestão de Efluentes Pecuários 

pH - Potencial hidrogeniónico 

PMOT - Plano Municipal de Ordenamento do Território 

PNEC - Plano Nacional Energia e Clima 

PNUEA - Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

-Q- 

QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional 

-R- 

RA - Relatório Ambiental 

RAM - Região Autónoma da Madeira 

RAN - Reserva Agrícola Nacional 

RCM - Resolução de Conselho de Ministros 

REAP - Regime de Exercício da Atividade Pecuária 

REI - Regime de Emissões Industriais 

REN - Reserva Ecológica Nacional 

RERAE - Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas 

RGEU - Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

RGGR - Regime Geral da Gestão de Resíduos 

RJDRA - Regime Jurídico da Deposição de Resíduos em Aterro 

RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
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RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

RNC2050 - Roteiro para a Neutralidade Carbónica  

-S- 

SAU - Superfície Agrícola Utilizada 

SEPNA/GNR - Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana 

SIMPLEX - Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa  

SI - Sistema de informação 

SIG - Sistema de Informação Geográfica 

SIR - Sistema da Indústria Responsável 

SIREAP - Sistema de Informação do NREAP 

SNIRA - Sistema Nacional de Informação e Registo Animal 

SPA - Subproduto de Origem Animal 

SPOAT - Subproduto de Origem Animal Transformados 

SV - Sólidos Voláteis 

-T- 

TRH - Taxa dos Recursos Hídricos 

TURH - Título de Utilização dos Recursos Hídricos 

-U- 

UE - União Europeia 

UIEP - Unidade Intermédia de Efluentes Pecuários 

UTEP - Unidade Técnica de Efluentes Pecuários 

-V- 

VLE - Valor limite de Emissão 
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Com o aumento do risco da potencial poluição associada às atividades pecuárias intensivas e, do conhecimento dos 

seus efeitos, surge, a necessidade de se desenvolverem e, implementarem, sistemas de gestão de EP cada vez 

mais sustentáveis, mais eficientes e eficazes, i.e., responsáveis e eticamente corretos, mas também rentáveis, 

convergentes com os princípios orientadores da economia circular (redução, reutilização, recuperação e reciclagem 

de materiais e energia), com o uso eficiente da água (minimização do desperdício associado a perdas e ao uso 

ineficiente da água para os fins agropecuários), com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (reduções de 

emissões de GEE), Código de Boas Práticas Agrícolas e, com a proposta de Código de Boas Práticas Agrícolas 

para a Redução das Emissões de Amoníaco, com o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 

(gestão dos EP através da valorização energética), o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), 

capazes de conciliar os diversos objetivos, nomeadamente, os de ordem socioeconómica ligados à produção, bem 

como os valores de conservação do ambiente e de saúde pública, indispensáveis para a sustentabilidade da 

agricultura, em geral e, do setor agropecuário, em particular. 

 

 

 

 
Dos subprodutos mais importantes da atividade pecuária destacam-se, pela sua importância, os efluentes 

pecuários, que estão definidos, no atual ordenamento jurídico (portaria GEP), como sendo o conjunto do chorume 

e do estrume de origem pecuária. 

3 – DEFINIÇÃO E CARATERIZAÇÃO DOS CHORUMES E ESTRUMES (EP) NO 

ÂMBITO DA GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS EP 

Figura 5 -Exemplo do impacte ambiental negativo resultante da aplicação não controlada e sustentável de EP 
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O conceito de chorume está definido, como a mistura líquida ou semilíquida, de fezes e urinas dos animais das 

espécies pecuárias, bem como de  águas de lavagem das instalações pecuárias, das estruturas e equipamentos 

associados à atividade pecuária, que pode conter desperdícios da alimentação animal ou de camas, as 

escorrências provenientes das nitreiras ou silos e as águas pluviais não desviadas da área onde se encontram 

estabulados os animais; 

No CBPA (2018), o chorume está definido, como sendo a mistura líquida ou semilíquida, de fezes e urinas dos 

animais das espécies pecuárias, bem como de água de lavagem das instalações pecuárias ou outras, que pode 

conter desperdícios da alimentação animal ou de camas e as escorrências provenientes de nitreiras ou silos. 

 
 

Figura 6 – Cisterna de vácuo - Descarga de chorume para tratamento (biogás, tamisagem e compostagem) 

 

Na legislação comunitária (Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

outubro), está definido como sendo qualquer excremento ou urina de animais de criação, com exceção de peixes 

de criação, com ou sem as camas. 

Mais recentemente (NREAP, GEP, Portaria n.º 79/2022, de 3 de fevereiro) «Chorume», foi definido, como sendo 

a mistura líquida ou semilíquida, de fezes e urinas dos animais das espécies pecuárias, bem como de água de 

lavagem das instalações pecuárias, das estruturas e equipamentos associados à atividade pecuária, que pode 

conter desperdícios da alimentação animal ou de camas, as escorrências provenientes de nitreiras ou silos e as 

águas pluviais não desviadas da área onde se encontram estabulados os animais. 

Já o conceito de «Estrume» (NREAP, GEP, Portaria n.º 79/2022, de 3 de fevereiro) está definido como sendo: a 

mistura sólida de fezes e urinas dos animais das espécies pecuárias, podendo conter desperdícios da alimentação 

animal, as camas de origem vegetal e a fração sólida do chorume, que não apresenta escorrências aquando da 

sua aplicação. 
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Figura 7 – Órgão de retenção/tratamento de EP - Nitreira coberta e impermeabilizada, para a retenção/tratamento da fração 
sólida do chorume 

 
Mais recentemente, o conceito de «Estrume» está definido, como sendo: a mistura sólida de fezes e urinas dos 

animais das espécies pecuárias, podendo conter desperdícios da alimentação animal, as camas de origem 

vegetal e a fração sólida do chorume, que não apresenta escorrências aquando da sua aplicação. 

No CBPA 2018, «Estrume», encontra-se definido, como: a mistura sólida de fezes e urinas dos animais das 

espécies pecuárias, podendo conter as camas de origem vegetal, que não apresenta escorrência líquida aquando 

da sua aplicação. 

As espécies pecuárias mais representativas, na produção de chorume, são: bovinos de leite, suínos e, os patos, 

quando criados em sistemas de produção intensivos, i.e. que não utilizam o pastoreio no seu processo produtivo 

e cujo encabeçamento ultrapasse 1,4 CN/hectare, podendo este valor ser estendido até 2,8 CN/ha e desde que 

sejam assegurados dois terços das necessidades alimentares do efetivo em pastoreio, bem como aquelas cuja 

atividade pecuária se desenvolvem com alta intensidade produtiva ou com elevada densidade animal, no caso 

das espécies pecuárias não herbívoras. 

 

A quantidade e composição média de estrumes e de chorumes não diluídos produzidos anualmente pelas 

diferentes espécies pecuárias e sua conversão em cabeça normal (CN) estão definidas, no anexo VII, do 

Despacho n.º 1230/2018, de 5 de fevereiro, que aprova o novo Código de Boas práticas Agrícolas (CBPA) e, que 

constitui, por defeito, o referencial oficial, no domínio do NREAP. 
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4.1 – Órgãos de retenção 
 

Os EP são recolhidos e armazenados, em órgãos ou estruturas de retenção, adequadam en te  impermeabilizados, 

próprios e/ou contratualizados, por prazo determinado, até uso adequado, designadamente: 

- os estrumes: armazenados em nitreiras (Figura 8); 
 

Figura 8 – Nitreiras: infraestruturas de armazenamento de estrumes 

 

-  os chorumes: em reservatórios previstos para este efeito, tanques, valas de condução dos efluentes das instalações 

pecuárias até ao sistema geral de armazenamento, lagoas, cisternas, fossas séticas (Figura 9), entre outras. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 9 – Armazenamento de chorumes (cont.)

4 – ARMAZENAMENTO DE EFLUENTES PECUÁRIOS 

 

 
                    Fonte: Ministério da Agricultura 
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Figura 10 – Órgãos de tratamento, transporte e armazenamento de chorumes 
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4.2 – Capacidade Total de Armazenamento 

 
A capacidade total de armazenamento de efluentes pecuários (AEP) da exploração é dada pelo somatório do volume 

útil necessário à retenção dos efluentes pecuários, em todas as estruturas de armazenamento previstas para esse 

efeito, impermeabilizadas, natural ou artificialmente, próprias e/ou contratualizadas. 

 
As atividades pecuárias devem possuir uma capacidade suficiente de armazenamento dos efluentes pecuários, de 

forma a assegurar o equilíbrio entre a produção e a respetiva utilização ou destino (Figura 11). Esta capacidade de 

armazenamento deve ser dimensionada de forma a se poder realizar uma gestão adequada e, segura, dos efluentes 

pecuários produzidos, tendo em consideração a sua utilização, transferência para terceiros ou eliminação. 

 
 

Figura 11 – IE de armazenamento de EP: equilíbrio entre a produção e o destino 
 

 

4.3 – Dimensionamento das estruturas de armazenamento de EP 
 

Para a determinação da capacidade de armazenamento dos EP (AEP) da exploração pecuária, dever-se-ão ter em 

conta, os seguintes aspetos: 

- a totalidade de efluentes pecuários produzidos, que varia com a espécie pecuária, idade dos animais, sistema e 

tipo de produção; 

- a existência, evidenciada, de contratualização para armazenamento de EP; 

Transferência 

Estruturas de 
armazenamento 
de EP 
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- a existência de separação de águas residuais e águas pluviais e, em caso afirmativo, a existência de 

encaminhamento das águas de lavagem para destino adequado; 

- em caso de não encaminhamento das águas de lavagem para destino adequado, o volume das águas de lavagem 

dos alojamentos e dos equipamentos das atividades pecuárias; 

- em caso de inexistência de separação de águas residuais e águas pluviais: 

➢ a pluviosidade máxima (m3) observada em vinte e quatro horas nos últimos 10 anos na região, tendo em 

consideração a área de alojamento dos animais cujas águas pluviais não estejam separadas das águas residuais 

➢ o volume da pluviosidade média anual da região (m3), tendo em consideração as áreas de alojamento dos 

animais cujas águas pluviais não sejam separadas das águas residuais; 

➢ as áreas associadas à atividade pecuária que rececionam a precipitação e drenam para a estrutura de 

armazenamento de EP (e.g.: áreas das coberturas de instalações pecuárias que drenam para a fossa, áreas das 

fossas e nitreiras descobertas, áreas de parques exteriores descobertos); 

- o tipo de atividade pecuária (suinicultura ou outra); 

- a localização da exploração: dentro (e que ZV) ou fora de ZV; 

- a existência de sistema de separação de sólidos dos chorumes. 
 

 

 

Atendendo aos referidos fatores, a capacidade de armazenamento de efluentes pecuários de uma atividade 

Q 1- 
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pecuária (AEP) é calculada de acordo com o expresso nas tabelas anteriores, sendo que: 

 
➢ AEP- representa a capacidade mínima de armazenamento de efluentes pecuários (expressa em metros 

cúbicos) necessária na exploração pecuária; 

 

➢ EPP - é o volume (expresso em metros cúbicos) de efluentes pecuários produzidos, incluindo, para além dos 

materiais utilizados das camas e os restos alimentares, a matéria orgânica acumulada anualmente nos parques 

exteriores não pavimentados, quando não for assegurada uma correta rotação da sua utilização, conforme 

previsto no Anexo VII do CBPA ou Anexo V da Portaria n.º 259/2012; 

 

➢ AR - é o volume (expresso em metros cúbicos) das águas de lavagem dos alojamentos e dos equipamentos 

das atividades pecuárias, encaminhadas para a estrutura de armazenamento de EP, conforme previsto na tabela 

seguinte (Anexo VIII do CBPA ou Anexo X do Programa de Ação); 

 

(1) A quantidade de águas utilizada pode variar enormemente, consoante o tipo de lavagem e a época do ano. Cada exploração beneficiará 
se tiver um contador individual que lhe permita fazer as suas próprias estimativas. 

 
(2) Esta quantidade adiciona -se geralmente à que é utilizada para a limpeza normal dos estábulos. 

 
(3) Sem a utilização de equipamento a alta pressão os valores são superiores aos indicados. Em princípio, a limpeza não se faz senão ao 
fim de uma série. Para a limpeza de um pavilhão vazio que esteve ocupado com galinhas poedeiras, é preciso contar com o gasto de 0,5 
m3 de águas usadas por 1000 galinhas poedeiras. 

 
(4) Quantidade a ser tida em consideração apenas quando a água vai parar ao tanque de receção dos dejetos. 

 
(5) CN (cabeça normal) – unidade padrão de equivalência usada para comparar e agregar números de animais de diferentes espécies ou 

categorias, tendo em consideração a espécie animal, a idade, o peso vivo e a vocação produtiva (Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de 

novembro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 316/2009, de 29 de outubro, 78/2010, de 25 de junho, 45/2011, de 25 de março, e 107/2011, 

de 16 de novembro, que estabelece o regime do exercício da atividade pecuária). 
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Nota: na falta de valores de referência para outros tipos de água utilizada, as quantidades de água de lavagem utilizadas estão sujeitas a 

parecer da DRAP territorialmente competente e devem publicitadas nos sítios na Internet da DGADR e das DRAP. 

➢ RS - nas situações em que as águas pluviais não estejam separadas das águas residuais, representa a 

reserva de capacidade de segurança mínima (m3) de forma a evitar derrames por transbordo. Desta forma, os 

depósitos devem dispor de uma reserva de capacidade de segurança mínima, suficiente e capaz de suportar a 

pluviosidade máxima observada em vinte e quatro horas nos últimos 10 anos na região, tendo em consideração 

a área das instalações pecuárias cujas águas pluviais que sobre elas incidem não estejam separadas das águas 

residuais (tabelas de precipitação máxima em 24 horas por concelho do IPMA); 

 
 

➢ P - Nas situações em que as águas pluviais não estejam separadas das águas residuais, representa o 

volume da pluviosidade anual da região (m3), tendo em consideração as áreas das instalações pecuárias cujas 

águas pluviais que sobre elas incidem não estejam separadas das águas residuais (tabelas de precipitação média 

anual por concelho do IPMA). 

 
De notar que nos casos em que exista sistema de separação de sólidos dos chorumes, a capacidade de retenção 

dos chorumes (AEP), expressa na tabela anterior, pode ser reduzida em até 20 %, desde que seja assegurada 

capacidade complementar para a fração sólida. 

 
As expressões de cálculo expressas nas tabelas anteriores têm em consideração o seguinte: 

 
- na construção das estruturas de armazenamento de efluentes pecuários produzidos: 

a) para a atividade suinícola localizada nas zonas vulneráveis de Esposende-Vila do Conde, Estarreja- 

Murtosa e Litoral Centro, é obrigatório assegurar uma capacidade de armazenamento para o período mínimo 

de 150 dias (5 meses) para as nitreiras e para os reservatórios de chorumes, se não for demonstrado sistema 

alternativo; 

b) para qualquer outra atividade pecuária localizada em zona vulnerável esse período mínimo é de 120 dias 

(4 meses); 

c) para qualquer atividade pecuária localizada fora de zona vulnerável o período mínimo é de 3 meses; 

 
 

- a capacidade de armazenamento de EP (AEP) da exploração pecuária poder ser reduzida: 

a) Se for demonstrada a contratualização da eliminação ou transferência dos efluentes pecuários para outras 

entidades gestoras de unidades intermédias ou de unidades técnicas de biogás, de compostagem, de 

incineração ou coincineração e para valorização agrícola; ou 

b) Se for integrada num sistema de tratamento coletivo de efluentes pecuários. 
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A capacidade mínima de armazenamento dos efluentes pecuários em explorações localizadas fora e dentro de 

zona vulnerável é equivalente à produção respetivamente de 3 e 4 meses, caso não seja demonstrado sistema 

alternativo de armazenamento (alínea a), do n.º 2, do art.º 4.º, da Portaria n.º 79/2022, de 3 de fevereiro. 

A capacidade máxima de armazenamento não pode exceder um período superior a 12 meses, devendo para 

tal, todas as atividades pecuárias possuir documentação que demonstre a utilização, o encaminhamento ou o 

destino adequado dos efluentes produzidos no decurso de cada ano civil. Como exceção, e em casos 

devidamente justificados e previamente autorizados pela DRAP territorialmente competente, o armazenamento 

dos efluentes pecuários pode ser realizado por um período máximo de 24 meses. 

 
Durante a operação de controlo dentro de zona vulnerável, são comparadas as necessidades de 

armazenamento de EP da exploração pecuária com a capacidade existente à data da operação. 

 
 

Exemplo: Cálculo da capacidade mínima de armazenamento de chorume numa exploração pecuária 
localizada dentro de Zona Vulnerável: 

 

1 - Informação necessária: 
Atividade pecuária: bovinicultura de leite 

Localização da exploração pecuária: Zona Vulnerável de Estarreja_Murtosa; concelho de Estarreja 

Período mínimo de armazenamento= 120 dias (visto não se tratar de suinicultura) 

Composição do efetivo: 22 vacas de leite adultas, 16 novilhas e 7 vitelos (Fonte de dados: SNIRA) 

Percentagem de produção de EP: 10% de chorume (só quando estão na sala de ordenha) 

e 90% de estrume (pavimento sem grelhas, coberto de palha que absorve a urina) 

Águas de lavagem encaminhadas para a fossa 

Águas residuais não separadas de águas pluviais 

Áreas expostas à pluviosidade, que drenam para a fossa coletora de EP: 

.- área do parque exterior que drena para a fossa = 

.- área da nitreira descoberta que drena para a fossa = 

.- área do telhado das instalações pecuárias que drena para a fossa = 

.- área da fossa descoberta = 

TOTAL (m2) = 210 m2 

 
Precipitação torrencial em 24 horas ocorridas nos últimos 10 anos no concelho de Estarreja =  88 mm/dia 

(Fonte: tabelas do IPMA) 0,0088 m3/m2/dia 

 
Precipitação média anual no concelho de Estarreja = 176,4 mm/ano 

(Fonte: tabelas do IPMA) 0,1764 m3/m2/ano 

 
Não existe contratualização para armazenamento de EP 

Não existe separação das componentes sólida e líquida do chorume 
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2 - Cálculo das Necessidades Mínimas de Armazenamento de EP na exploração: 

 
Fórmula: 

 

2.1 - Cálculo de EPP(m3) = Efluentes Pecuários Produzidos em 120 dias do ano 
 

EPP = volume de efluente pecuário produzido (m3) em 120 dias 

 

2.1.1 - Cálculo de CN = cabeças normais correspondentes ao efetivo pecuário 

(Fonte: tabela de cálculo da Capacidade e da Classe da exploração pecuária, do NREAP no site da DGADR) 

(http://www.dgadr.gov.pt/reap/enquadramento) 

 
Composição do efetivo: 22 vacas de leite adultas, 16 novilhas e 7 vitelos (Fonte de dados: SNIRA) 

 

Espécie 
Pecuária 

Idade dos 
Animais 

N.º Cabeças 
Reais 

CN/animal CN Total 

 
Bovinos de leite 

Vacas adultas 22 1,2 26,4 

Novilhas 16 0,6 9,6 

Vitelos 7 0,4 2,8 
 TOTAL -> 38,8 

 

 

2.1.2 - T estrume/CN e m3 chorume/CN -> Fonte: Anexo V do Programa de Ação 

 
Espécie 

Pecuária 

Idade dos 

Animais 

1 CN 1 CN (90% estrume+10%chorume) 

t estrume   OU m3 de chorume t estrume (90%) m3 de chorume (10%) 

 
Bovinos de leite 

Vacas adultas 17,5 19,2 15,75 1,92 

Novilhas 11,5 13,5 10,35 1,35 

Vitelos 5,5 0 5,5 0 

Pressuposto: 

Percentagem de produção de EP: 10% de chorume (só quando estão na sala de ordenha) 

e 90% de estrume (pavimento sem grelhas, coberto de palha que absorve a urina) 

 

2.1.3 - Cálculo de EPP(m3) = Efluentes Pecuários Produzidos em 120 dias do ano 

 

Espécie 
Pecuária 

Idade dos 
Animais 

CN Total TOTAL DE EP PRODUZIDO NUM ANO TOTAL DE EP PRODUZIDO EM 120 DIAS 

t estrume (90%) m3 de chorume (10%) t estrume (90%) m3 de chorume (10%) 

 
Bovinos de leite 

Vacas adultas 26,4 415,8 50,688 136,7 16,7 

Novilhas 9,6 99,36 12,96 32,7 4,3 

Vitelos 2,8 15,4 0 5,1 0,0 
 TOTAL -> 530,56 63,648 174,4 20,9 

 

2.2 - Cálculo de AR (m3) = Águas de lavagem das instalações pecuárias utilizadas em 120 dias do ano 

AR = m3 de águas de lavagem /CN/ano x n.º de CN 

(Fonte: Anexo X do Programa de Ação) 

 
 

Espécie 
Pecuária 

Idade dos 
Animais 

CN Total m3/CN 
Total de m3 utilizados 

num ano 

Total de m3 utilizados 

em 120 dias 

 
Bovinos de leite 

Vacas adultas 26,4 7 184,8 60,8 

Novilhas 9,6 7 67,2 22,1 

Vitelos 2,8 7 19,6 6,4 
 TOTAL -> 38,8 - 271,6 89,3 

 

 
 
 
 
 

 

AEP = EPP + AR + RS + 120/365 x P 

EPP = CN x t estrume/CN + CN x m3 chorume/CN 

  

  

Total de águas de lavagem das instalações pecuárias utilizadas em 120 dias = 89,3 m3 

http://www.dgadr.gov.pt/reap/enquadramento)
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2.3 - Cálculo de RS (m3) = Reserva de segurança associada a queda pluviométrica torrencial sobre áreas que drenam 
para a IE de armazenamento 

 
RS = m3 de águas pluviais torrenciais ocorridas nos últimos 10 anos em Estarreja/m2/dia x m2 de áreas que rececionam a precipitação e drenam para a IE de armazenamento 

 
 

 Áreas expostas à pluviosidade, que drenam para a fossa coletora de EP: 

88 mm/dia  .- área do parque exterior que drena para a fossa = 

0,0088 m3/m2/dia  .- área da nitreira descoberta que drena para a fossa = 
  .- área do telhado das instalações pecuárias que drena para a fossa = 
  .- área da fossa descoberta = 
  TOTAL (m2) = 210 m2 

RS (m3) = 0,0088 m3/m2/dia x 210 m2 = 1,848 m3  

 

 

2.4 - Cálculo de 120 / 365 x P (m3) = Pluviosidade média em Estarreja que incide sobre as áreas que drenam para a IE de armazenamento durante 120 dias 

P = m3 de águas pluviais médias anuais ocorridas em Estarreja/m2/ano x m2 de áreas que rececionam a precipitação e drenam para a IE de armazenamento 

 

 
Áreas expostas à pluviosidade, que drenam para a fossa coletora de EP: 

176,4 mm/ano .- área do parque exterior que drena para a fossa = 

0,1764 m3/m2/ano .- área da nitreira descoberta que drena para a fossa = 

.- área do telhado das instalações pecuárias que drena para a fossa = 

.- área da fossa descoberta = 

TOTAL (m2) = 210 m2 

P (m3/ano) = 0,1764 m3/m2/ano x 210 m2 = 37,044 

 

2.5 - Cálculo das Necessidades Mínimas de Armazenamento de EP na exploração 
 

2.5.1 - Cálculo da capacidade da infraestrutura de armazenamento de chorume 

 

 

TIPO DE EP AEPchorume (m3) EPP (m3) AR (m3) RS (m3) 120/365 x P (m3) 

Chorume (m3) 124 21 89,3 1,848 12,1788 

Nota: densidade média do chorume = 1.000 kg/m3 

 

2.5.2 - Cálculo da capacidade da infraestrutura de armazenamento de estrume -> Nitreira 

 
TIPO DE EP AEPestrume (m3) EPP ( t) 

Estrume (t) 218 174 

Nota: densidade média do estrume = 800 kg/m3 

 
174 t de estrume correspondem a um volume de nitreira de 218 m3 de nitreira 

 
0,8 t de estrume 1 m3 

174 t de estrume 218 

2.5.3 - Cálculo das Necessidades Mínimas de Armazenamento de EP na exploração 

 
 

TIPO DE EP 

TIPO DE 

INFRAESTRUTURA DE 

ARMAZENAMENTO 

CAPACIDADE MÍNIMA 

DE 

ARMAZENAMENTO 

(m3) 

ESTRUME Nitreira 218 

CHORUME Reservatório 124 
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AEPchorume = EPP + AR + RS + 120/365 x P 



 

28  

 

 

4.4 – Localização das Estruturas de Armazenamento de EP 

 
As estruturas de armazenamento e tratamento de efluentes pecuários, SPA e PD das categorias 2 e 3, ou fertilizantes 

que os contenham, devem ser implantadas em locais que respeitem as seguintes exigências: 

 

1 – Cumprimento das seguintes distâncias mínimas de segurança: 

a) A mais de 10 m, contados das margens das linhas de água; 

b) A mais de 25 m, contados dos locais onde são efetuadas captações de água, sem prejuízo da demais 

legislação aplicável; 

c) Fora das zonas ameaçadas pelas cheias, tal como definidas na alínea ggg) do artigo 4.º da Lei da Água, 

aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e revista e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 

22 de junho; 

d) Numa faixa, medida na horizontal, com a largura de 100 m, contados a partir da linha do nível de pleno 

armazenamento, no caso das albufeiras de águas públicas de serviço público, e da linha limite do leito, no 

caso das lagoas ou lagos de águas públicas identificados no anexo I ao Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de 

maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, que estabelece o regime de proteção das 

albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas. 

 

Sem prejuízo do disposto no artigo 28.º, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio (alterado pelos Decretos-Leis 

n.os 391-A/2007, de 21 de dezembro, 93/2008, de 4 de junho, 107/2009, de 15 de maio, 245/2009, de 22 de setembro, 

e 82/2010, de 2 de Julho) que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos, o disposto na alínea d) não se 

aplica aos casos em que, até 28 de agosto de 2012 (data de publicação do PA), tenha sido emitido título de utilização 

de recursos hídricos relativo à ocupação do domínio hídrico e ou à rejeição de águas residuais, quando aplicável, nos 

termos da Lei da Água (aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e revista e republicada pelo Decreto-Lei 

n.º 130/2012, de 22 de junho, e do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio); 

 

2 – Os locais não podem ser acedidos por animais de criação nem podem coincidir com locais onde estejam 

armazenados alimentos para animais. 

 
4.5 – Construção das Estruturas de Armazenamento de EP 

 
Na construção das estruturas de armazenamento (IE) de efluentes pecuários é obrigatória a sua impermeabilização 

na base e nas paredes laterais, para evitar infiltrações ou derrames que possam originar a contaminação das massas 

de água superficiais e subterrâneas. 

A impermeabilização pode ser natural ou artificial, devendo o responsável técnico pela construção da estrutura, 

assegurar a sua estabilidade. 

De forma a evitar derrames por transbordo, as estruturas onde é armazenado o chorume devem dispor de uma reserva 

de capacidade de segurança mínima, suficiente e capaz de suportar a pluviosidade máxima observada em vinte e 
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quatro horas nos últimos 10 anos na região, tendo em consideração a área das instalações pecuárias cujas águas 

pluviais que sobre elas incidem não estejam separadas das águas residuais. 

Todas as estruturas de armazenamento de efluentes pecuários devem ser isoladas por vedação, de forma a evitar a 

queda de pessoas ou animais nos tanques, bem como o seu resguardo de acesso indevido. 

As estruturas de armazenamento devem obedecer aos seguintes requisitos: 

a) O armazenamento em betão convencional deve obedecer, do ponto de vista construtivo, às regras de 

edificabilidade e estruturas legisladas no âmbito do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU); 

b) No armazenamento em sistemas lagunares é necessário garantir as seguintes condições: 

i) Salvaguardar a sua implantação fora de áreas sujeitas a inundações; 

ii) A cota de implantação deve ser definida em função do nível piezométrico; 

iii) Os declives dos taludes devem ser definidos em função das características geológicas do solo, 

devendo ser dimensionados de forma a garantir a sua estabilidade; 

iv) As estruturas devem ser circundadas por um sistema de drenagem lateral/de fundo que assegure 

o       escoamento de águas laterais e simultaneamente permita sinalizar qualquer risco de rutura do 

sistema; 

c) No armazenamento em depósitos amovíveis deve ser observado o seguinte: 

i) As estruturas podem ser construídas em fibra ou ser metálicas com revestimentos de PVC; 

ii) Os depósitos devem possuir certificado de conformidade para armazenamento destes produtos. 

 
Quando exista um sistema de receção e transferência do chorume para as estruturas de armazenamento, este deve 

possuir uma capacidade suficiente para dois dias de produção, incluindo a resultante da pluviosidade. 

Os sistemas de bombagem e os sistemas de transferência de efluentes devem ser instalados de forma a assegurar 

que eventuais fugas acidentais sejam recuperadas num local de retenção. 

 

Por razões de segurança, cada estrutura de armazenamento de chorume não deve exceder os 5.000 m3 e, nas 

nitreiras, o estrume não deve exceder os 3 m de altura. 

 

4.6 – Deposição temporária de EP 

 
É permitida a deposição temporária de estrumes no solo agrícola, em locais com declive reduzido e que não estejam 

sujeitos a inundação, sob a forma de medas ou pilhas, com vista à sua posterior distribuição e incorporação no solo - 

valorização agrícola, desde que a referida deposição cumpra, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Distância mínima de segurança: o local de deposição do estrume esteja localizado a uma distância mínima de 15 

m, contados da linha limite do leito dos cursos de água, e de 25 m, contados dos locais onde existem captações de 

águas subterrâneas, sem prejuízo do disposto na demais legislação aplicável; 

b) Período de deposição: a deposição temporária do estrume no solo, sem que haja distribuição e incorporação no 

solo, não exceda os 30 dias. 
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A meda deve apresentar-se protegida superficialmente e o local de deposição do estrume impermeabilizado, a fim de 

evitar infiltrações ou escorrências. Se tal não acontecer em zona vulnerável, o período máximo de deposição não deve 

exceder as 48 horas. 

 

 
 

Figura 12 - Deposição temporária, até 30 dias: meda protegida superficialmente, sobre solo impermeabilizado 

 
c) Proteção contra escorrências: seja assegurada a proteção das águas superficiais e das águas subterrâneas face 

a eventuais escorrências ou arrastamentos, nos casos em que ocorra pluviosidade. 
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Sem prejuízo do estabelecido, no artigo 21.º do Regulamento (CE) n.º 1069/2009, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de outubro de 2009, e no artigo 17.º e no anexo VIII do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da 

Comissão, de 25 de fevereiro de 2011, que determina as regras sanitárias relativas aos subprodutos animais e 

produtos derivados não destinados ao consumo humano, no transporte de efluentes pecuários deve ser 

observado o disposto da Portaria GEP (Portaria n.º 79/2022, de 3 de fevereiro) que, garanta a necessária 

compatibilização/articulação com a supracitada legislação. 

 

São, assim, salvaguardadas, a saúde pública e animal, a proteção do ambiente, e estabelecidas, as respetivas 

normas regulamentares, respeitantes, à recolha, transporte, manuseamento, tratamento, transformação, 

processamento, armazenamento, comercialização, distribuição, uso ou eliminação de subprodutos animais. 

 

Face ao referido ordenamento legal, com o objetivo de garantir e promover o transporte de efluentes pecuários (EP) 

em condições adequadas e, seguindo as orientações previstas no Código das Boas Práticas Agrícolas (CBPA), 

acresce clarificar e agregar os requisitos aplicáveis 

 à transferência e ao encaminhamento de EP, i.e., o 

transporte de EP, desde a origem até ao destino final, 

nomeadamente, no que concerne: 

 

 

 

✓ A veículos e contentores 

✓ À documentação legal de 
transporte 

✓ Ao Registo de transporte de 
efluentes pecuários. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 – TRANSPORTE DE EFLUENTES PECUÁRIOS 

Figura 13 - Cisterna de vácuo para trasfega de chorume 
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5.1 - Veículos e contentores 

 

As condições e os requisitos legais dos veículos de transporte e contentores de EP, de Subprodutos de Origem 

Animal das Categorias 2 e 3 (SPA 2 e 3), de Produtos Derivados das Categorias 2 e 3 (PD 2 e 3), ou de fertilizantes 

que os contenham, identificadas, na atual Portaria GEP, são as seguintes: 

➢ Deve ser aposto no veículo, contentor, na cisterna noutro tipo de reservatório, uma menção que 

indique claramente que se trata de “Chorume”, “Estrume” ou “Efluente Pecuário”; 

➢ Os efluentes pecuários devem ser recolhidos e transportados em contentores ou veículos estanques 

e cobertos, de acordo com as características previstas no Regulamento (UE) n.º 142/2011 da 

Comissão, de 25 de fevereiro de 2011, e Portaria n.º 145/2017 de 26 de abril nos casos em que 

configurem resíduos; 

➢ Os veículos, os contentores e todos os equipamentos ou utensílios reutilizáveis que tenham estado 

em contacto com os efluentes pecuários devem ser mantidos em bom estado de limpeza; 

➢ Os equipamentos reutilizáveis no transporte de efluentes pecuários devem ser operados de forma a 

evitar o risco de contaminação cruzada. 

 

5.2 – Documentação legal de transporte 

A transferência de EP deverá ser acompanhada, pelos seguintes documentos: 

✓ Guia eletrónica de transporte de efluentes pecuários (e-GTEP), sem prejuízo das exceções e isenções 

legalmente aplicáveis, disponibilizada pelo sistema de informação interoperável com o sistema de 

informação do SIREAP; 

✓ Nas situações em que o efluente pecuário configura um resíduo, conforme o estabelecido no regime 

geral de gestão de resíduos, designadamente quando o destino for uma unidade de compostagem, 

biogás, coincineração, incineração ou um aterro, a e-GTEP equivale à Guia de Acompanhamento de 

Resíduos, devendo conter a informação respeitante aos resíduos, cujos campos de informação devem 

ser interoperáveis com o módulo e-GAR do SILIAMB; 

✓ No caso de remessas para outro Estado-Membro devem ser acompanhadas de uma e-GTEP, e de um 

documento comercial, em conformidade com o previsto no capítulo III, do anexo VIII, do Regulamento 

(UE) n.º 142/2011 da Comissão, de 25 de fevereiro de 2011, e de um certificado sanitário conforme o 

previsto no capítulo I do Anexo XI do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comissão, de 25 de fevereiro 

de 2011, carecendo a expedição de efluentes pecuários para outros Estados-membros de uma 

autorização prévia do Estado-membro de destino, conforme o previsto no n.º 1, do artigo 48.º do 

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, 

obtido mediante a utilização do modelo normalizado para os pedidos de determinadas autorizações de 

comércio intra-UE estabelecido no capítulo III, do Anexo XVI do Regulamento (UE) n.º 142/2011 da 

Comissão, de 25 de fevereiro de 2011, não havendo lugar à aplicação do Regulamento (CE) n.º 

1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2006, nem das normas do Regime 
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Geral da Gestão de Resíduos aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, 

relativas a transferência de resíduos;  

✓ No caso de remessas exportadas para um país terceiro devem ser acompanhadas de uma e-GTEP e 

por um certificado sanitário elaborado em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo país 

terceiro de destino. 

Os supracitados certificados sanitários devem ser emitidos em duplicado, devendo o original acompanhar a 

remessa e ser conservado pelo titular da exploração ou do estabelecimento de destino, e sendo o duplicado 

conservado pela entidade emissora, com o número de certificado registado na e-GTEP. 

5.3 Registo de transporte de efluentes pecuários 
 

O registo de transporte de EP é aplicável: 

➢ Aos produtores de efluentes pecuários que produzam mais de 200 t ou m3 por ano ou sujeitos ao 

Regime de Emissões Industriais aplicável à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) 

e que transferem efluentes pecuários para outras explorações ou unidades; 

➢ Às UIEP, ETEP autónomas e unidades de produção de biogás que transportam respetivamente 

efluentes pecuários e digeridos; 

➢ Aos produtores de efluentes pecuários que produzam até 200 t ou m3 por ano e que transferem 

efluentes pecuários para outras explorações ou unidades: 

■ Localizadas a mais de 30 km da respetiva exploração; 

■ Sempre que, o efluente pecuário configure um resíduo, designadamente, quando 

destinado a unidades autónomas de compostagem, biogás, incineração, coincineração ou 

aterro. 

➢ Às explorações agropecuárias, explorações agrícolas e todas as unidades habilitadas à admissão 

de efluentes pecuários; 

➢ A qualquer transporte de efluente pecuário quando existam condicionantes sanitárias ou derivadas 

da existência de contaminantes ambientais que sejam determinadas por edital público ou por 

notificação ao titular da atividade pecuária pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV). 

Nota: O acesso ao sistema de informação, que emite as e-GTEP, só pode ser disponibilizado às entidades 

licenciadas ou acreditadas, para o efeito, i.e., previamente validadas pelo sistema de informação. 

 

Os registos de transporte de efluentes pecuários devem ser consubstanciados através de guia eletrónica de 

transporte de efluentes pecuários (e-GTEP), emitida pelo respetivo sistema de informação, mediante solicitação 

do produtor pecuário ou da unidade que processa o efluente pecuário, que configuram a origem, devendo ser 

emitida previamente ao transporte do efluente pecuário; 
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5.3.1 – Informação constante da e-GTEP 

 
Sucintamente, a e-GTEP deve conter a seguinte informação: 

✓ O registo da identificação do titular da exploração e do produtor associado, quando aplicável, ou 

estabelecimento de origem e respetivo endereço; 

✓ A data e hora em que as matérias transportadas foram transferidas do local de origem; 

✓ A descrição das matérias transportadas e a identificação das espécies animais de que derivam; 

✓ A quantidade das matérias transportadas, registada em massa (kg), quando o efluente pecuário configura 

um resíduo e em volume (m3) ou massa, no caso dos chorumes e estrumes, nas restantes situações; 

✓ Nas situações em que o efluente pecuário configure um resíduo, a quantidade da matéria transportada em 

massa será confirmada no destino final; 

✓ A identificação, o endereço e número de registo do transportador, bem como a identificação do veículo de 

transporte, indicando a matrícula do trator e do reboque, se diferentes; 

✓ A identificação do titular da exploração do destino, nomeadamente a exploração agrícola ou outras 

unidades de destino, bem como a georreferenciação da instalação ou identificação da parcela de destino; 

✓ A indicação do fim a que se destinam os efluentes pecuários; 

✓ Nas situações em que o efluente pecuário configure um resíduo, a e-GTEP deve conter o código APA do 

produtor e destinatário do resíduo, a designação do resíduo, e respetivo código LER. 

Após a emissão da e-GTEP, o operador pecuário: 

 

✓ Deve verificar, na plataforma eletrónica, qualquer alteração aos dados originais da e-GTEP efetuada pelo 

destinatário do efluente pecuário no momento da sua receção, aceitando ou recusando 

fundamentadamente a mesma; 

✓ Deve assegurar, em articulação com o destinatário, o fecho da e-GTEP na plataforma eletrónica, após 

receção do efluente pecuário pelo destinatário, no prazo máximo de 15 dias consecutivos; 

✓ Pode anular a e-GTEP emitida, por sua iniciativa ou a pedido do transportador, fundamentando a anulação, 

sendo que a guia, com a menção “anulada”, permanecerá, para consulta, no sistema de informação.  

O destinatário da remessa (efluente pecuário), após a receção da mesma: 

✓ Deve confirmar a receção do efluente pecuário com a indicação da respetiva data e hora de chegada ou, 

em caso de rejeição, fundamentar os motivos da mesma e comunicar a rejeição à entidade coordenadora 

do NREAP territorialmente competente; 

✓ Deve efetuar as correções dos dados originais da e-GTEP, caso se justifique; 

✓ Deve concluir o preenchimento dos respetivos campos de informação da e-GTEP na plataforma eletrónica, 

no prazo máximo de 10 dias consecutivos, após a receção do efluente pecuário. 
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6.1 – Objetivos do Tratamento 

 

É muito importante conhecer as características físicas, químicas e biológicas dos subprodutos e/ou resíduos para 

que sejam selecionados e, adotados, os tratamentos mais consentâneos, adequados, sejam eles: físicos, 

químicos ou biológicos. Muita dessa informação é disponibilizada, no atual CBPA, que poderá ser utilizado, por 

defeito e, aquando da ausência de outra informação distinta passível de validação, pela entidade coordenadora 

do NREAP, em sede de licenciamento. 

O tratamento dos EP utiliza tecnologias e/ou biotecnologias, que mitigam ou neutralizam, mesmo, as 

características intrínsecas negativas, que os EP apresentam, i.e., o potencial impacte ambiental negativo. Essas 

técnicas, quando adequadamente aplicadas, podem, também, transformar os EP num produto com elevado 

interesse agroeconómico, gerando uma renda acrescida, contribuindo  positiva e, decisivamente, para a 

sustentabilidade do setor, podendo, inclusivamente, fortalecer a criação de uma nova fileira, no domínio da gestão 

sustentável dos EP. 

Sucintamente, os objetivos do tratamento de EP são: mitigar ou anular o potencial impacte negativo no ambiente 

e na saúde pública, além de, nalguns casos, poder gerar um retorno financeiro para as atividades pecuárias, 

através da transformação dos resíduos e dos subprodutos, em produtos, com especial importância na agricultura 

e na economia. São exemplos relevantes, a produção de composto agrícola e da energia renovável, por via do 

biogás, respetivamente. 

A definição do processo de tratamento deve considerar, para além dos fatores já enunciados, também os custos 

de investimento e os custos de exploração (energia requerida, produtos químicos, mão-de-obra, manutenção, 

controlo  analítico e produção de lamas), área disponível para a implantação do sistema de tratamento, clima, 

legislação, tipo do meio recetor intermédio ou final, proximidade de habitações, direção dos ventos, estabilidade 

do terreno, assistência técnica e controlo operacional. 

No atual quadro legal, o tratamento dos efluentes pecuários, no âmbito de um encaminhamento ou destino 

adequado (respeitando os limiares mínimos de qualidade do meio recetor intermédio ou final) pode ser efetuado, 

com os seguintes objetivos: 

a) Reciclagem dos nutrientes e da matéria orgânica e reutilização da água contida nos efluentes pecuários; 

b) Recuperação da energia residual presente nos efluentes pecuários; 

c) Redução das emissões de odores desagradáveis; 

d) Gestão dos parâmetros físicos, químicos e biológicos dos efluentes pecuários em função do meio 

recetor  intermédio ou final; 

e) Permitir o transporte adequado, nomeadamente através da diminuição da massa e do volume 

dos EP  processados. 

6 – TRATAMENTO DE EFLUENTES PECUÁRIOS 
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6.2 – Tipos de tratamentos 

Na gestão e tratamento dos efluentes pecuários podem ser aplicadas, as seguintes técnicas ou processos: 

a) Físicos - Diminuição do tamanho das partículas: trituração, quebra, entre outros; 
▪ Mistura de substâncias: compactação; 

▪ Separação física de fases: sedimentação, tamisação, decantação; 

▪ Mudanças dos estados físicos: condensação, evaporação. 

b) Químicos - utilizam produtos químicos, tais como: coagulantes, floculantes, neutralizadores de pH, oxidação, 

redução e desinfetantes, e.g., aplicação de aditivos para redução de odores. Os processos químicos são aqueles 

onde a utilização de produtos químicos é necessária para aumentar a eficiência de remoção de um elemento ou 

substância, modificando o seu estado ou estrutura, ou simplesmente alterar as suas características intrínsecas, 

sendo que, muitas vezes, são utilizados conjugadamente, com os demais processos físicos e biológicos. Os 

processos químicos poderão visar, ainda, a remoção de substâncias não eliminadas a níveis desejados nos 

tratamentos físicos e biológicos, como os nutrientes e os microrganismos patogénicos, sendo exemplo destes, a 

SUINICULTURA 

RECOLHA E TRANSPORTE 

LAVAGEM E DESINFECÇÃO 

DA UNIDADE DE TRANSPORTE 

BOMBAGEM 
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Figura 14 – Exemplo de um esquema de princípio de uma Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas 
(ETES) 
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cloração, a ozonização, a radiações ultravioleta, entre outros. 

 

c) Bioquímicos (decorrem da ação de seres vivos (microrganismos) que se sustentam dos resíduos ou 

subprodutos, fracionando as moléculas dos mesmos, transformando-as numa mistura de substâncias). São 

exemplos: 

- A Biodigestão anaeróbia, e; 

- A Compostagem. 
 

d) Tratamento Térmico (processo que consiste na redução de massa e volume do resíduo, pela combustão 

controlada): são exemplos: a combustão, a coincineração e a incineração, entre outros; 

e) Outros, que sejam acreditados, pelas entidades com competências cometidas, como adequados, i.e., 

respeitantes das normas (parâmetros mínimos) de qualidade do meio recetor, intermédio ou final, identificados, 

pela legislação setorial. 

 
 
 
 

Figura 15 - Tamisador de EP 

Figura 16 - Biodigestão e compostagem combinadas de EP 
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O operador pecuário deve, de acordo com o disposto, no artigo 6.º, da Portaria n.º 79/2022, de 3 de fevereiro, 

assegurar que os efluentes pecuários apenas sejam encaminhados, para os usos infra elencados, respeitando, 

a hierarquia, que tem por base, a sustentabilidade, técnica, ambiental e socioeconómica: 

  

a) Utilização preferencial, pelo próprio ou mediante transporte para terceiros para efeitos de 

 valorização agrícola, nos termos da referida portaria; 

 

b) Nos termos da supracitada portaria e, do Regulamento (UE) n.º 142/2011, da Comissão, de 

 25 de fevereiro de 2011, ou nos termos do Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de junho: 

i) Valorização orgânica em unidades de compostagem; 

ii) Valorização orgânica e energética em unidades de biogás; 

iii) Valorização orgânica e/ou energética em sistemas integrados constituídos pelas biotecnologias 

identificadas nas subalíneas anteriores, nomeadamente em ETEP; 

 

c) Valorização energética em unidades de combustão, nomeadamente nos termos do anexo III 

do Regulamento (UE) n.º 142/2011, da Comissão, de 25 de fevereiro de 2011, ou de coincineração, 

nos termos do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e do anexo III do Regulamento (UE) 

n.º 142/2011, da Comissão, de 25 de fevereiro de 2011; 

 

d) Tratamento em ETAR, nos termos do Decreto-Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de maio; 

 

e) Outros destinos sustentáveis, que sejam reconhecidos como adequados pelas entidades 

competentes, em conformidade com as estratégias ou orientações existentes em matéria de tratamento 

de efluentes pecuários; 

 

f) Eliminação em aterro após esterilização sob pressão, nos termos no disposto no Regulamento 

(CE) n.º 1069/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, nos 

termos do regime jurídico da deposição de resíduos em aterro aprovado em anexo ao Decreto-Lei 

n.º 102 -D/2020, de 10 de dezembro, ou em unidade de incineração nos termos do Decreto-Lei 

n.º 127/2013, de 30 de agosto. 

 

O titular de uma atividade pecuária poderá ainda encaminhar o efluente pecuário para destino intermediário, 

nomeadamente a Unidade Intermédia de Efluente Pecuário (UIEP). 

7 – DESTINOS POSSÍVEIS PARA OS EFLUENTES PECUÁRIOS 
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Os efluentes pecuários provenientes de explorações pecuárias submetidas a restrições sanitárias devem ser 

encaminhados de acordo com as regras definidas nos respetivos programas sanitários, estabelecidos pela 

autoridade sanitária veterinária nacional. 

 

7.1- Hierarquização dos Destinos 

A economia circular1 é um modelo de produção e de consumo que envolve a partilha, a reutilização, a reparação 

e a reciclagem de materiais e produtos existentes, alargando o ciclo de vida dos mesmos. Na prática, a economia 

circular implica a redução do desperdício ao mínimo. Quando um produto chega ao fim do seu ciclo de vida, os 

seus materiais são mantidos dentro da economia sempre que possível, podendo ser utilizados uma e outra vez, 

criando assim mais valor. A economia circular promove o uso eficiente dos materiais de forma a reduzir a utilização 

de recursos naturais. 

 

Relativamente aos destinos para os efluentes pecuários deverá ser cumprida a seguinte hierarquização 

(Figura17), pois a mesma está alinhada com os princípios da Economia Circular, e suportada por critérios de 

sustentabilidade (em termos ambientais, agronómicos e económicos): 

a) Valorização Agrícola de Efluentes Pecuários (VAEP); 

b) Valorização Orgânica (Compostagem e Digestão Anaeróbia); 

c) Valorização Energética (Instalações de coincineração, incineração e de combustão); 

d) Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR); 

e) Aterro. 
 
 

 
 

1 https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicao- 

importancia-e-beneficios 

http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicao-
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Figura 17 – Hierarquização dos destinos para os efluentes pecuários 
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A referida hierarquização dos usos privilegia, prioriza, os destinos que promovam a valorização direta da matéria 

orgânica, nutrientes e água dos efluentes pecuários. Sequentemente, os destinos associados à valorização 

energética dos efluentes pecuários e,  por último, os destinos que correspondem à eliminação dos efluentes 

pecuários, conferindo, assim, prioridade à VAEP (Figura17).  

 

A VAEP é entendida como a aplicação de efluentes pecuários (EP) ao solo agrícola, iniciada com a sua 

distribuição e posterior incorporação, com o objetivo de manter ou aumentar a sua fertilidade, devidamente 

enquadrada num plano de fertilização da exploração agrícola, de forma a promover a fertilização adequada das 

culturas que serão instaladas. 
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A VAEP é o destino que está mais alinhado com os princípios da economia circular, pois proporciona uma maior 

otimização na utilização dos recursos (EP), atendendo a que é extraído mais valor a partir destes, através da 

reciclagem da matéria orgânica e de nutrientes (fósforo e azoto), e da reutilização da água. Essa otimização vai 

permitir uma maior eficiência na utilização dos EP e, por conseguinte, levar a uma menor extração de recursos 

minerais para a produção de adubos minerais, sintéticos, promovendo um menor consumo de recursos naturais 

não renováveis. 

Em Portugal, há uma maior necessidade de reforçar a adoção de destinos que promovam a introdução da matéria 

orgânica no solo, atendendo a que os solos portugueses são genericamente pobres em matéria orgânica. 

Os benefícios da incorporação de matéria orgânica no solo estão identificados no capítulo 8.1. 

A “promoção da valorização dos efluentes pecuários como matérias fertilizantes” constitui uma das sublinhas 

da linha de ação “Gerar benefícios globais e potenciar sinergias com os processos das alterações climáticas e da 

biodiversidade nas áreas suscetíveis” do objetivo estratégico “proteger e conservar o solo”, no âmbito do 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD), aprovada através da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 78/2014, de 24 de dezembro. 

 

Neste âmbito, e atendendo a todas as mais valias da VAEP (8.1), esta constitui-se como o destino mais 

sustentável, configurando consequentemente o encaminhamento prioritário para os efluentes pecuários. 

 
 

 
7.2 – Valorização Agrícola 

 
A Valorização Agrícola de Efluentes Pecuários (VAEP) corresponde à aplicação de EP ao solo agrícola. É iniciada 

com a sua distribuição e posterior incorporação, com o objetivo de manter ou aumentar a sua fertilidade, devidamente 

enquadrada num plano de fertilização da exploração agrícola, de forma a promover a fertilização adequada das 

culturas, tendo ainda em consideração que, na sua aplicação, se devem adotar medidas para minimizar os riscos 

para o homem, animais e ambiente. 

 
Salienta-se, que os efluentes pecuários são subprodutos animais da categoria 2, não configurando resíduos, quando 

o destino direto é a valorização agrícola. 

 
A valorização agrícola de efluentes pecuários está sujeita a autorização, nas seguintes situações, conforme o 

estabelecido, no artigo 11.º da Portaria n.º 79/2022, de 3 de fevereiro: 
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Figura 19 - Obrigações das Explorações Agrícolas Gestoras (*) de EP e que efetuam Valorização Agrícola de EP (VAEP) 

(*) – valorizam EP em quantidade > a 200 m3 ou t/ano) 
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Figura 18– Obrigações das Explorações Agropecuárias Gestoras (*) 

de EP e que efetuam Valorização Agrícola de Efluentes Pecuários (VAEP) 

(*) - produzem EP em regime intensivo, das classes 1 e 2, em 

quantidade de produção de EP > a 200 m3 ou t/ano) 

 
 

Obrigações Aplicáveis: 
 

a) VAEP está sujeita a autorização nos termos do 
NREAP; 

 

b) apresentação e atualização do PGEP (de 
acordo com o n.º 5 do Art.º 10.º, da Portaria GEP). 
Se a exploração agropecuária se localizar em 
zona protegida, nos termos da Lei da Água, o 
PGEP está sujeito a parecer vinculativo da 
APA/ARH. 
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Obrigações Aplicáveis: 
 

a) VAEP está sujeita a procedimento de Registo Prévio 
(Art.ºs 19.º e 27.º do NREAP), antes da primeira 
utilização; 

 
b) Elaborar e manter atualizado o Caderno de Campo e 
submeter, no SIREAP a Declaração de Valorização 
Agrícola Anual (DVA)
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7.3 – Unidade Intermédia de Efluentes Pecuários (UIEP) 

 
 

As unidades intermédias de efluentes pecuários (UIEP) são unidades autónomas que utilizam efluentes pecuários 

de diversas origens, tendo em vista o armazenamento, mistura ou transformação dos efluentes pecuários de 

forma adequada ao seu destino final, com vista à produção de estrumes e chorumes transformados, podendo 

também incorporar: 

a) Outros produtos derivados de subprodutos animais, da categoria 2 ou 3; 

b) A biomassa vegetal2; ou 

c) Cinzas de unidades de incineração de cadáveres. 

 
 

Os EP não configuram resíduos quando têm como destino as UIEP, por conseguinte, quando as atividades 

realizadas nas UIEP são exclusivamente de armazenamento e/ou mistura de efluentes pecuários, as mesmas 

não se encontram abrangidas pelo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR). As UIEP que recebam apenas 

efluentes pecuários estão sujeitas a licenciamento nos termos do NREAP e à apresentação do PGEP, (Figura19). 

A DGAV emite o Número de Controlo Veterinário (NCV). 

 
As UIEP são gestoras de efluentes pecuários, atendendo ao disposto na subalínea iv) da alínea m) do artigo 

2.º da Portaria GEP, por conseguinte, as mesmas estão sujeitas à apresentação do PGEP. 

 
As UIEP são classificadas nas classes 1 ou, no âmbito do NREAP, em função da capacidade máxima instalada, 

ou seja 

a) Superior a 500 m3/t – Classe 1; 

b) Inferior ou igual a 500 m3/t – Classe 2. 

 

O licenciamento da UIEP não carece de Marca de Exploração, mas necessita obrigatoriamente de Número de 

Controlo Veterinário (NCV), a ser atribuído pela DGAV. 

 
2 

A definição que se apresenta de Biomassa Vegetal é a considerada para efeitos da Portaria n.º 79/2022, de 3 de fevereiro, complementada 

com a definição constante no documento “Resíduos excluídos do âmbito de aplicação do RGGR, versão 3 (julho de 2015-APA)”, sendo a 
mesma, definida como o conjunto dos materiais estruturantes ou fontes, maioritariamente, de carbono, que provêm da agricultura ou da 
silvicultura, que podem ser utilizados nas atividades complementares de gestão de efluentes pecuários, para efeitos da respetiva valorização 
orgânica, designadamente, os provenientes: 

 
i) Da agricultura e da silvicultura (que incluem as palhas, e outro material natural não perigoso de origem agrícola ou silvícola) que sejam 

utilizados na agricultura/pecuária, na silvicultura ou na produção de energia a partir desses materiais através de processos ou métodos 
que não prejudiquem o ambiente nem ponham em perigo a saúde humana, são resíduos que se encontram excluídos do âmbito de 
aplicação do Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGRR); 

ii) Da preparação de produtos alimentares, de origem agrícola ou silvícola, provenientes da indústria alimentar, gerados na preparação 
das matérias-primas; 

iii) Da preparação e do processamento da madeira e da cortiça, isentos de contaminantes de origem antropogénica (compostos orgânicos 
halogenados ou metais pesados), que incluem todos os materiais lenhosos provenientes das indústrias da fileira da madeira e da 
cortiça, resultantes da preparação das respetivas matérias-primas e seu processamento. 
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INPUT: 

Efluente Pecuário 
(SPA Cat.2, não 

configurando resíduo) 

INPUT: 

Efluente Pecuário (SPA, Cat.2) 
Biomassa Vegetal (resíduos) 
Cinzas de Unidades de 

incineração de cadáveres 
(resíduos) 

 

 

Legislação Aplicável e Entidades Envolvidas: 

 
a) Portaria GEP; 
b) Diploma NREAP; 
c) DL n.º 33/2017, de 23 de março. 

 

A entidade licenciadora é a DRAP, nos termos do 
NREAP. 
Apresentação do PGEP. A DGAV emite NCV. 

 

UIEP 
(unidade autónoma) 

 
 
 
 

Figura 20 – Enquadramento Legal das UIEP que recebam apenas efluentes pecuários 

 
 

As UIEP apenas se encontram abrangidas pelo RGRR quando, conjuntamente com os EP, é também gerida a 

biomassa vegetal acima referida, bem como outros resíduos, designadamente, as cinzas resultantes da 

combustão de camas de aves (Figura 21). Neste caso, o armazenamento ou a mistura constituem operações de 

gestão de resíduos a classificar no âmbito dos Anexos I e II do RGGR. 

 
 
 
 

 
Legislação Aplicável e Entidades Envolvidas: 

 
d) Portaria GEP; 
e) Diploma NREAP; 
f) DL n.º 33/2017, de 23 de março; 
g) Diploma RGGR 

 

 
 

UIEP 
(unidade autónoma) 

A entidade licenciadora é a DRAP, nos termos do 
NREAP. A CCDR emite alvará, nos termos do 
RGGR, atendendo a que a UIEP recebe resíduos 
(biomassa vegetal e cinzas). 
Apresentação do PGEP. A DGAV emite NCV. 

 
 

 
Figura 21 – Enquadramento Legal das UIEP que recebam efluentes pecuários, biomassa vegetal e cinzas de unidades 

de incineração de cadáveres 
 
 

As UIEP não têm enquadramento no NREAP, caso as mesmas recebam outros inputs que não os identificados 

nas alíneas i), ii) e ii) da definição de UIEP (alínea qq), do Art.º 2.º da Portaria GEP). 
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7.4 – Valorização Orgânica 

 
 

7.4.1 – Unidades de Compostagem 
 

A compostagem consiste num processo biológico, aeróbio, desenvolvido em condições controladas, através 

do qual os substratos orgânicos são transformados até à sua estabilização, i.e., até à obtenção de um produto 

final estabilizado, higienizado, rico em compostos húmicos, com elevada vantagem agrícola – sendo designado 

vulgarmente por “composto” ou “compostado”. Esta biotecnologia de reciclagem de nutrientes constitui uma 

solução sustentável, ao estar alinhada, com os princípios basilares/orientadores dos programas, projetos e ações 

expressos, no capítulo 3, designadamente, da “Economia Circular”. 

 
A compostagem, enquanto biotecnologia de estabilização biológica dos substratos orgânicos, designadamente, 

dos efluentes pecuários e, no domínio agroambiental, ocupa atualmente, o topo da hierarquização dos potenciais 

usos dos efluentes pecuários, preconizados, no NREAP. 

 

Figura 22 - Execução e revolvimento de uma pilha de compostagem e o produto final (composto) 
 

 

Os principais objetivos da compostagem aplicada aos efluentes pecuários são: 

− Transformar os efluentes pecuários biodegradáveis em matérias estáveis biologicamente, que 

não sejam suscetíveis a uma inesperada evolução biológica, maturadas, e que sejam 

compatíveis (i.e., não fitotóxicas) com o uso agrícola, como corretivo orgânico ou fertilizante do 

solo; 

− Redução da massa e do volume, concentrando-se os nutrientes vegetais; 

− Diminuir/minimizar a quantidade de resíduos biodegradáveis a depositar em aterro; 

− Eliminar os microrganismos patogénicos e, os propágulos indesejáveis potencialmente 

presentes, nos efluentes pecuários; 
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− Produzir um material rico em húmus, higienizado, a usar como promotor do nível de fertilidade 

do solo e incremento das produções agrícolas; 

− Reduzir ou, mesmo eliminar, os maus odores característicos dos efluentes pecuários não 

tratados; 

− Redução do uso de fertilizantes químicos de síntese que, contrariamente às matérias 

compostadas, disponibilizam os nutrientes de forma quase instantânea e, que, recorrentemente, 

estão associados à poluição das massas de água. 

A grande vantagem do compostado poder ser granulado, compactado (peletizado) decorre, do aumento da 

concentração dos nutrientes aliada à elevada percentagem de matéria seca de consistência granular, o que 

faculta, o armazenamento, o transporte e a distribuição do composto, no solo. 

 
A aplicação de compostados granulares promove, o enriquecimento dos solos através da melhoria da sua 

estrutura e consequente fertilidade, designadamente: 

 
- Melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos, alinhada com os princípios 

orientadores da “Economia Circular”; 

- Atua como inoculante de macro e microrganismos no solo; 

- Promove a segurança sanitária e alimentar, pela significativa diminuição da carga microbiana 

patogénica, por via da produção biológica de calor. 

 
Poderá contribuir, complementarmente, para o incremento da sustentabilidade das explorações pecuárias. 

A compostagem fomenta, ainda, a utilização dos recursos endógenos, o que contribui igualmente para a 

diminuição da necessidade de importação de fertilizantes ou corretivos orgânicos que, por regra, são 

dispendiosos e, constituem recursos não renováveis. 

 
No domínio do Ambiente, as matérias compostadas estão associadas a uma lenta mineralização do azoto e a um 

elevado grau de utilização, o que se traduz numa estratégia que permite mitigar significativamente, o potencial 

impacte negativo dos efluentes pecuários, nas massas de água. 

 
Um sistema de compostagem, regra geral, está habilitado a processar subprodutos animais de diferentes 

espécies pecuárias, ao qual está, comummente, associada a biomassa florestal (casca de eucalipto ou pinho, 

entre outras), ou vegetal (casca de arroz), no caso particular dos estrumes, que fazem parte integrante dos 

efluentes pecuários. Quanto à composição de um sistema característico de compostagem, temos as seguintes 

fases: 
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− Recolha e Transporte - Os efluentes pecuários sólidos ou semissólidos, das categorias 2 e 3, 

identificados no Regulamento comunitário (1069/2009), provenientes, dos Núcleos de Produção 

pecuários, associados, ou não, a biomassa florestal são transportados ou trasfegados, através 

de equipamentos, para infraestruturas adequadas, para o efeito. 

 

Figura 23 - Preparação da biomassa florestal e execução de uma pilha de compostagem 

 

 

− Sistema de Pilhas dinâmicas com revolvimento – Adequadamente coberto e 

impermeabilizado é,  geralmente, composto por um conjunto de pistas, com largura adaptada aos 

equipamentos de revolvimento e transporte. 

 

 

Figura 24 - Sistema de pilhas dinâmicas com revolvimento 

 
 

As leiras ou pilhas deverão ser objeto de monitorização contínua, do registo da temperatura, 

com o objetivo de evitar o sobreaquecimento do substrato a compostar. 
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− Aquecimento complementar (facultativo) – É, o processo de eliminação complementar dos 

microrganismos patogénicos e da viabilidade de eventuais sementes ou propágulos de plantas 

infestantes, que eventualmente ainda possam permanecer, no compostado. 

 

 

Figura 25 - Forno para o saneamento (por aquecimento complementar) do composto 

 
 

− Moagem – tratamento mecânico, que tem por finalidade melhorar e ajustar as características 

físicas do composto, designadamente granulométricas, i.e., a conversão a partículas mais finas 

e homogéneas. 

 

− Peletização (facultativo) - Transformação por compactação do composto em grânulos, através 

de um processo físico-químico, adicionando-se, para o efeito, vapor de água, e, ao mesmo, 

submetendo-o ao aquecimento, humidade e pressão, por um determinado período de tempo. 

 

Figura 26 - Compactação - Peletização do composto 

Ao contrário da digestão anaeróbia, a seguir descrita, a compostagem é um tipo particular de biotecnologia, que 

se processa, na presença de oxigénio, realizada por via de um conjunto significativo de microrganismos
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espontâneos e, que se divide, simplificadamente, em duas fases distintas: a primeira, quando acontecem as 

reações bioquímicas de oxidação mais intensas, predominantemente termofílicas e, a segunda (fase de 

maturação), quando ocorre o processo de humificação dos materiais orgânicos compostados, predominando, nesta 

etapa, as reações mesofílicas. 

Figura 27 – Fases da Compostagem 

A maturação do composto está diretamente relacionada com a proporção de substâncias húmicas 

(designadamente: ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina), que compõem a matéria fertilizante, orgânica, do 

composto. 

 

Sucintamente, a qualidade de um composto é definida, pelo conteúdo, em matéria orgânica, o grau de 

estabilidade e de maturação, concentração em nutrientes e pela presença ou ausência de substâncias 

potencialmente perigosas e indesejáveis ao Homem e ao ambiente, nomeadamente, ao solo. 

 
Os principais parâmetros operacionais de controlo, na compostagem, são: 

- A relação C/N dos inputs, que se deverá situar, na ordem dos 30. 

- A temperatura, que decorre das reações exotérmicas decorrentes da atividade microbiana; 
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Figura 28 – Exemplo da evolução da temperatura na compostagem de EP 

 

O pH – é igualmente um dos indicadores mais importantes do estado da compostagem – sendo que, o valor 

ótimo, está compreendido entre 5 e 8; 
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Figura 29 – Exemplo da evolução do pH na compostagem de EP 

 

- O arejamento, que evita a formação de maus odores e a presença de moscas, importante tanto para o 

processo como para o ambiente e, por fim; 

- O teor de humidade. 

 

Figura 30 - Arejamento (por revolvimento) da pilha de compostagem 

 
 

Quando no referido tipo de biotecnologia não há intervenção de qualquer tipo de equipamento de revolvimento, o sistema 
de compostagem deverá ser identificado como “Pilhas estáticas passivas”. 

 

A vermicompostagem é um tipo particular de “compostagem”, que utiliza as minhocas (nomeadamente a minhoca 
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vermelha da Califórnia) além da microbiologia natural, para degradarem a matéria orgânica de uma forma 

sustentável (economicamente atrativa e ambientalmente sustentável). 

 

Figura 31 - Vermicompostagem de EP suinícolas 

 
 

A vermicompostagem possibilita, que o produto final obtido (o vermicomposto, entre outros) seja passível de 

utilização em modos de produção agrícola mais exigentes, nomeadamente, em Agricultura Biológica, em virtude 

da garantia e acréscimo de qualidade, que este tipo de biotecnologia possibilita. 

 
Os outputs mais importantes da vermicompostagem são: 

− O vermicomposto; 

− O chá de vermicomposto - Passível de utilização, em agricultura biológica; 

− As Minhocas. 

 
Figura 31 – Vermicompostagem 

 
 

Relativamente à importância dos adubos orgânicos: em Agricultura Biológica não é permitida a utilização de 

adubos azotados sintéticos, sendo necessário recorrer à aplicação de corretivos e adubos orgânicos para 
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fornecer azoto e outros nutrientes às culturas, assim como matéria orgânica humificada para a melhoria das 

propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos. 

 
Em Portugal, a maior parte dos fertilizantes autorizados para este tipo de produção são importados e onerosos. 

No entanto, no nosso País, são produzidos em atividades agrícolas, agroindustriais e pecuárias diversos resíduos 

orgânicos, que podem ser transformados através da compostagem em fertilizantes compatíveis com o modo de 

produção biológico. Contudo, em Portugal, um dos principais fatores limitantes da Agricultura Biológica é a 

escassez de fertilizantes orgânicos de qualidade e a custo aceitável. Por outro lado, a nível nacional são 

produzidos diversos resíduos orgânicos biodegradáveis, como por exemplo, bagaços de azeitona, engaço de uva, 

palha e casca de arroz, pó de cortiça, casca de citrinos e estrumes de pecuárias intensivas com terra, que podem 

ser transformados, através da compostagem e vermicompostagem, em fertilizantes de qualidade passíveis de 

aplicação no modo de produção biológico. 

 
Evidencia-se, assim, o interesse agronómico da compostagem e da vermicompostagem, que sendo uma 

biotecnologia económica e, ambientalmente sustentada, aliada à reciclagem de nutrientes, alinhada com os 

princípios da economia circular, permite-nos concluir, que o desenvolvimento de sistemas integrados de 

compostagem e vermicompostagem, nas explorações pecuárias, podem, eficazmente, constituir parte de uma 

estratégia interessante para a valorização agrícola dos efluentes pecuários, designadamente, da avicultura 

intensiva, bem como, ainda, contribuir para a diminuição do potencial efeito de estufa, direto, ou, indireto, pela 

diminuição dos custos ambientais relativos à utilização dos fertilizantes sintéticos convencionais. 

 
Atributos suficientes, que poderão potenciar a criação de novas empresas no setor e, que, consequentemente 

e, certamente, fortalecerão a sustentabilidade da fileira associada à boa gestão dos efluentes pecuários. 

 
7.4.2 – Unidades de Biogás 

 
A biotecnologia do biogás assenta num 

conjunto de processo biológicos, através 

dos quais a matéria orgânica é 

degradada, na ausência de oxigénio, com 

produção de biometano e de dióxido de 

carbono, entre outros – comummente 

designada de biodigestão anaeróbia, ou 

mais simplificadamente, digestão 

anaeróbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUÍNOS a “dar Luz” 
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Figura 32 – Biodigestor tipo “fluxo em pistão” 

 
 

O principal objetivo da biodigestão anaeróbia é a produção de biogás, cuja proporção de metano na mistura 

seja a mais elevada possível, devido ao incremento do seu poder calorífico intrínseco. Este, está diretamente 

relacionado com a proporção de biometano existente na mistura (biogás), sendo aproximadamente de 21000 – 

24 500 kJ/m3. 

 
O referido biogás constitui um biocombustível, constituído por um gás incolor, geralmente inodoro, que configura 

um recurso alternativo renovável e sustentável, podendo ser gerado a partir dos estrumes e chorumes de todo o 

universo das espécies pecuárias. 

 
No domínio do ambiente, a permanência do metano (CH4) na atmosfera é muito mais curta do que a do dióxido 

de carbono (CO2), mas o CH4 é mais eficiente na captura de radiação do que o CO2. O impacte comparativo do 

CH4 sobre a mudança climática é 25 vezes maior do que o CO2, ao longo de um período de 100 anos. 

 
A composição e propriedades do Biogás estão diretamente correlacionadas com as características intrínsecas, 

físicas, químicas e biológicas, das matérias que o originam. 

O Biogás é composto por uma mistura gasosa constituída por: 

− Metano (CH4) - 55 a 66 % do volume de gás produzido; 

− Dióxido de Carbono (CO2) - 35 a 45 % do volume de gás produzido 

− Azoto (N)- 0 a 3 % do volume de gás produzido 

− Oxigénio (O)- 0 a 1 % do volume de gás produzido 

− Hidrogénio (H)- 0 a 1 % do volume de gás produzido 

− Sulfureto de Hidrogénio (H2S) - 0 a 3 % do volume de gás produzido 
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O principal elemento do Biogás, quando usado como combustível, é o metano (CH4) que, não tem cheiro, cor ou 

sabor, não obstante outros gases presentes, poderem conferir-lhe um odor de ovo podre, consequência da 

presença de compostos sulfurados (e.g.: H2S). 

 

Figura 33 - Grupo de cogeração associado a um PT 

 
Dos diferentes gases que compõem o biogás, o CO2 e o gás sulfídrico (H2S) devem merecer uma especial 

atenção. Constituem os principais problemas na viabilização da sua manipulação, no seu armazenamento e na 

produção de energia, interferindo diretamente na qualidade do biogás, designadamente pelos problemas 

decorrentes da necessidade de utilização de grandes gasómetros e da corrosão no sistema de condução e 

utilização do biogás, respetivamente, como fonte de energia mecânica, térmica ou elétrica, necessitando de 

processos de ajustamento. 

 
 

Figura 34 – Grupo de Cogeração – Produção combinada de energia térmica e elétrica 

 

O gás sulfídrico (H2S) ocorre no biogás, numa concentração aproximada de 10 g/m³. Portanto, verifica-se a 

necessidade do mesmo, passar por um filtro purificador para atenuar ou mesmo eliminar, o seu efeito corrosivo. 

Quando comparado com o ar, a densidade do metano é cerca de metade do peso do ar. (ρ= 0,72 kg/m3), o que 

se traduz na prática, num menor risco de explosão. 

Com um conteúdo energético análogo ao do gás natural, o biogás é inflamável quando colocado sob pressão. 
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Etapas da Digestão Anaeróbia 

A digestão anaeróbia combina um sistema de reações bioquímicas, sintetizadas simplificadamente, em 4 fases, 

abaixo enunciadas, que incluem um conjunto vasto de bactérias, que degradam a matéria orgânica, que compõe 

os efluentes pecuários, na ausência de oxigénio: 

 

Figura 35 – Biodigestor tipo fluxo em pistão 
 

 

1. (Hidrólise) A matéria orgânica é convertida em moléculas menores, pela ação de bactérias: 

 
 

2. (Acidogénese) Nesta etapa, as bactérias acetogénicas transformam os produtos do Estádio 1 em: 

• Ácido acético (CH3COOH); 

• Hidrogénio (H2); 

• Dióxido de Carbono (CO2). 

 

3. Acetogénese 

 
 

4. (Metanogénese). As bactérias metanogénicas transformam, o hidrogénio (H2), o ácido acético e o Dióxido de 

carbono em metano (CH4). Estas tipologia de bactérias são extremamente sensíveis a mudanças do meio, 

designadamente o pH e/ou a Temperatura. 
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Figura 36 – Fases da Biodigestão Anaeróbia 

Fonte: FCTUNL_Leonor Amaral 

 
 

 
 

As infraestruturas e os equipamentos utilizados como reatores para operar/promover a biodigestão anaeróbia das 

matérias biodegradáveis, que no atual ordenamento legal (RGGR) configuram resíduos, são designados 

“biodigestores”, nos quais, além da produção de biogás há ainda o objetivo complementar do saneamento dos 

referidos inputs. 

 
 

Figura 37 – Gasómetro primário do Biodigestor tipo “fluxo em pistão” 
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Por se tratar de uma fonte de energia renovável, o biogás é considerado um biocombustível, que pode ser 

obtido de forma natural ou artificial, i.e., espontânea ou controladamente, respetivamente. 

O biogás pode ser usado para a produção de vários tipos de energia, i.e., em diferentes formas: mecânica 

(movimento), térmica (calor) e elétrica (potencial elétrico). 

A principal objetivo no uso do biogás é substituir os combustíveis de origem fóssil. O biogás pode ser utilizado, 

nos mais variados tipos de usos, nomeadamente, em queima direta, sem depuração (e.g.: fogões domésticos ou 

caldeiras) ou indiretamente, após depuração, em motores de combustão interna, microturbinas, células de 

combustível, entre outros potenciais usos, nos quais estão incluídos a produção de hidrogénio. 

 

Figura 38 - Utilização direta do biogás de EP suinícolas 
 

 

Quando comparado com outras fontes de energia convencionais, o biogás apresenta um conjunto significativo de 

vantagens. Salientam-se, nos domínios: ambiental, agrícola e sanitário: 

• Ambiental - menor impacte negativo sobre a qualidade do ar e do aquecimento global. Além de se 

produzir um combustível de elevada qualidade, através deste processo evita-se a libertação de 

biometano para a atmosfera, que provoca um aumento do efeito estufa. Salienta-se, que a 

combustão do metano apenas produz água e Dióxido de Carbono. 

• Agrícola - redução da utilização dos derivados combustíveis à base de petróleo e reciclagem dos 

nutrientes. Na produção de biogás são produzidas matérias biofertilizantes decorrentes da 

reciclagem dos EP; 

• Sanitário – Quando operado a gamas de temperatura adequadas, a digestão anaeróbia apresenta, 

uma eficiência de tratamento Elevada (Remoções da CBO5 na Ordem dos 60 - 90%), bem como 

uma redução significativa de odores e agentes patogénicos, aos quais está associada uma 

significativa mineralização da matéria orgânica. 
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A biodigestão anaeróbia, numa perspetiva de curto prazo, permite a redução de custos de tratamento em 

relação a sistemas convencionais aeróbios. Em termos económicos, não obstante o elevado custo inicial e, 

numa perspetiva a longo prazo, verifica-se uma grande economia, pela redução dos custos, com especial 

destaque, o consumo da eletricidade. 

 
Salienta-se, que o PNAC - Programa Nacional para as Alterações Climáticas é preconizado, nas políticas e 

medidas para o setor da agricultura, pela significativa importância dada ao processo de digestão anaeróbia 

como forma de controlar as emissões de metano, assim como de contribuir para a produção de energia 

renovável. 

 
Quando implementadas conjuntamente, as biotecnologias do biogás e da compostagem, além das sinergias 

decorrentes da partilha das infraestruturas e serviços, importantes, na abordagem do tratamento dos efluentes 

pecuários, constituem vantagens: a recuperação e conservação da energia química dos compostos orgânicos 

(EP), sob a forma de biocombustível (biogás), que pode ser utilizado como fonte de energia alternativa e 

renovável e; a produção de um biofertilizante (composto), que pode ser utilizado como corretivo orgânico de 

elevada qualidade, com baixos custos ambientais, contribuindo para a redução da utilização de fertilizantes 

sintéticos, o aumento da capacidade de sequestro de carbono orgânico e, o aumento na eficiência da utilização 

da água. 

 
 
 

 

Figura 39 - Valorização orgânica - Produção combinada de energia (térmica e elétrica) e composto 
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7.5 – Valorização Energética 

 
A produção de energia a partir da utilização de efluentes pecuários como combustível, configura uma operação 

de valorização energética. Por conseguinte, a utilização de estrume em instalações de combustão, de 

coincineração e de incineração, que têm como objetivo a produção de energia, enquadra-se numa operação de 

valorização energética. 

 

7.5.1 – Instalações de Combustão 

 
 

O Regulamento n.º 142/2011 da Comissão, de 25 de fevereiro, que aplica o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, define «Combustão, como um processo que envolve a oxidação dos 

combustíveis de modo a utilizar o valor energético dos subprodutos animais e produtos derivados, se não forem 

resíduos». 

O Regulamento (UE) n.º 592/2014 da Comissão introduz requisitos no que respeita à utilização de estrume de 

aves de capoeira como combustível em instalações de combustão. 

As instalações de combustão que utilizam estrume de aves de capoeira têm o enquadramento legal referenciado 

no Quadro 2. 

 
Quadro 2 

Enquadramento legal das instalações de combustão que utilizam estrume de aves de capoeira 
 

 

INPUT 

 

Operação 

 

Instalação 

 

Classificação 

 

Legislação Aplicável 

 

Entidades 

Envolvidas 

  
 

Tratamento 

  
 

Instalações 

  
 

- Diploma NREAP 

 
 

Entidade 
 Térmico  Anexas a  - Reg.(CE) 1069/2009, licenciadora, 

Estrume de com Instalações de Explorações EP (estrume de 21 outubro a DRAP, nos 

aves de Valorização Combustão Pecuárias de aves) - DL n.º 33/2017, de termos do 

capoeira do Calor  (Potência SPA 2 23 de março NREAP. 
 (Valorização  Térmica Não resíduo - Reg.(UE) 592/2014, A DGAV 
 Energética)  Nominal < a  de 3 de junho emite NCV. 

   5 MW)    

 
O Regulamento (UE) 2017/1262 da Comissão, de 12 de julho, que altera o Regulamento (UE) n.º 142/2011 no 

que respeita à utilização de estrume de animais de criação como combustível em instalações de combustão, 

determina que o estrume de outros animais de criação, com exceção das aves de capoeira, pode ser utilizado 
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como combustível em instalações de combustão com uma potência térmica nominal total não superior a 50 

MW, nas mesmas condições que as previstas para a combustão de estrume de aves de capoeira. 

As instalações de combustão que utilizam estrume de outras espécies pecuárias (exceto de aves de capoeira) 

têm o enquadramento legal referenciado no Quadro 3. 

Quadro 3 

Enquadramento legal das instalações de combustão que utilizam estrume de outras espécies pecuárias 

(exceto de aves de capoeira) 

 

INPUT 
 

Operação 
 

Instalação 

 

Classificação 
 

Legislação 
Aplicável 

 

Entidades 
Envolvidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrume 
de outras 
espécies 
pecuárias 
(exceto 
de aves 

de 
capoeira) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamento 
Térmico com 
Valorização 

do Calor 
(Valorização 
Energética) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalação de 
Combustão 

 
 

Instalações 
Anexas a 
Explorações 
Pecuárias 
(Potência 
Térmica 
Nominal < a 
50 MW) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EP (estrume 
de outras 
espécies 

pecuárias, 
exceto de 
aves de 

capoeira) 
SPA 2 

Não resíduo 

- Diploma NREAP 
- Reg.(CE) 
1069/2009, 
de 21 out. 
- DL n.º 33/2017, 
de 23 de março 
. Reg. (UE) 
2017/1262, de 12 
de julho (Cap. V - 
ponto C) 
- Reg.(UE) 
592/2014, 

de 3 de junho (Cap 
V - ponto B3, B4 e 
B5) 
- DL n.º 39/2018, 
de 11 de junho 
(REAR) (Potência 
Térmica Nominal 
>= 1 MW e < 
50 MW) 

Entidade 
licenciadora 
NREAP - DRAP 
A DGAV emite 
NCV. A APA ou 
a CCDR emite o 
Título de 
Emissões para 
o Ar (TEAR) 

 
 
 
 

Instalações 
Autónomas a 
Explorações 
Pecuárias 
(Potência 
Térmica 
Nominal < a 
50 MW) 

- Reg.(CE) 
1069/2009, 
de 21 out. 
- DL n.º 33/2017, 
de 23 de março 
- Reg. (EU) 
2017/1262, de 12 
de julho (Cap. V - 
ponto C) 
- Reg.(UE) 
592/2014, 
de 3 de junho (Cap 
V - ponto B3, B4 e 
B5) 
.DL n.º 39/2018, 
de 11 de junho 
(REAR) (Potência 
Térmica 
Nominal >= 1 MW 
e < 50 MW) 

 

A DGAV emite 
NCV. A APA ou 
a CCDR emite o 
Título de 
Emissões para 
o Ar (TEAR) 
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7.5.2 – Instalações de Incineração e Coincineração 

 

O diploma REI define instalação de incineração de resíduos como “qualquer unidade ou equipamento técnico fixo 

ou móvel destinado ao tratamento térmico de resíduos, com ou sem valorização do calor gerado pela combustão, 

através da incineração dos resíduos por oxidação e outros processos de tratamento térmico, como a pirólise, a 

gaseificação ou processos de plasma, se as substâncias resultantes do tratamento forem subsequentemente 

incineradas”. 

 
Assim sendo, a instalação de incineração de estrume enquadra-se como operação de valorização energética, 

quando a mesma efetua a valorização do calor gerado pela combustão. 

As instalações de incineração/coincineração que utilizam estrume de aves de capoeira têm o enquadramento 

legal referenciado no Quadro 4. 

 
Quadro 4 

Enquadramento legal das instalações de incineração/coincineração que utilizam estrume de aves de capoeira 
 
 

 

INPUT 
 

Operação 
 

Instalação 
 

Classificação 
 

Legislação 
Aplicável 

 

Entidades 
Envolvida 

s 

 
 
 
 

 
Estrume 
de aves 

de 
capoeira 

 
 
 
 

Tratamento 
Térmico 
com 
Valorização 
do Calor 
(Valorização 
Energética) 

 
 
 
 

 
Instalações 

de 
Incineração e 
Coincineração 

Instalações 
Anexas a 
Explorações 
Pecuárias 
(Potência 
Térmica 
Nominal >= 
a 5 MW) 

 
 
 
 
 

 
EP (estrume de 
aves) 
SPA 2 Resíduo 

- Diploma NREAP 
- Diploma RGGR 
- Diploma REI 
- Reg.(CE) 
1069/2009, de 21 out 
- DL n.º 33/2017, de 
23 de março 

 
 

Entidade 
licenciador 
a, a APA, 
nos termos 
do REI. A 
DGAV 
emite NCV 

Instalações 
Autónomas 
a 
Explorações 
Pecuárias 
(Qualquer 
Potência 
Térmica 
Nominal) 

- Diploma RGGR 

- Diploma REI 
-Reg.(CE)1069/2009, 
de 21 out 
- DL n.º 33/2017, de 
23 de março 
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As instalações de incineração/coincineração que utilizam estrume de outras espécies pecuárias (exceto de aves 

de capoeira) têm o enquadramento legal referenciado no Quadro 5. 

 
 

 
Quadro 5 

Enquadramento legal das instalações de incineração/coincineração que utilizam estrume de outras espécies 

pecuárias (exceto de aves de capoeira) 

 
 

INPUT 
 

Operação 
 

Instalação 
 

Classificação 
 

Legislação Aplicável 

 

Entidades 
Envolvidas 

 
 
 

Estrume 
de outras 
espécies 
pecuárias 
(exceto de 

aves de 
capoeira) 

 
 
 

Tratamento 
Térmico 

com 
Valorização 

do Calor 
(Valorização 
Energética) 

 
 
 
 

 
Instalações de 
Incineração e 
Coincineração 

Instalações 
Anexas a 
Explorações 
Pecuárias 
(Potência 
Térmica 
Nominal >= 
a 50 MW) 

 
 
 

EP (estrume 
de outras 
espécies 

pecuárias, 
exceto de 
aves de 

capoeira) 
SPA2 

Resíduo 

- Diploma NREAP 
- Diploma RGGR 
- Diploma REI 
- Reg.(CE)1069/2009, 
de 21 out 
- DL n.º 33/2017, de 
23 de março 

Entidade 
licenciadora 
REI - APA 
A DGAV 
emite NCV 

Instalações 
Autónomas 
a 
Explorações 
Pecuárias 
(Potência 
Térmica 
Nominal >= 
a 50 MW) 

- Diploma RGGR 
- Diploma REI 
- Reg.(CE)1069/2009, 
de 21 out 
- DL n.º 33/2017, de 
23 de março 

 
 
 

A valorização agrícola de cinzas provenientes da incineração, coincineração ou combustão de estrume configura, 

uma operação de gestão de resíduos (OGR). Esta OGR, quando efetuada pelo produtor dos respetivos resíduos 

(cinzas) resultantes da sua atividade, no local de produção, ou, em local análogo ao local de produção 

pertencente à mesma entidade, não se encontra isenta de licenciamento. 

Não obstante o referido, a valorização agrícola de cinzas carece de parecer favorável emitido pela DRAP 

territorialmente competente, em função da melhoria da capacidade produtiva e proteção dos solos e das culturas. 
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Quadro 6 

Autorização da Valorização Agrícola de cinzas resultantes da Incineração, Coincineração ou combustão de 

estrume 

Situação Classificação Enquadramento 
Legal 

Entidade 
Licenciadora 

Observações 

A  
 
 

Resíduo 

 
 

Anexo I do DL n.º 
102-D/2020, de 
10 de dezembro 

(RGGR) 
e 

Código das Boas 
Práticas Agrícolas 

Resíduo 
abrangido pelo 

RGGR, 
licenciamento, 

pela CCDR 
 

 

A DRAP emite 
parecer, em 
função da 

melhoria da 
capacidade 
produtiva e 

proteção dos 
solos. 

 

B 

C CCDR licencia: 
emite o alvará 
mediante o 
parecer consultivo 
da DRAP 

 

D 

Situação A - As cinzas (Resíduo) são processadas pelo respetivo produtor na exploração pecuária de origem das mesmas. 
Situação B - As cinzas (Resíduo) são processadas pelo respetivo produtor, em "local análogo", correspondente a parcelas 
na posse e/ou exploradas pelo titular da exploração pecuária de origem das mesmas. 
Situação C - As cinzas (Resíduo) são processadas pelo produtor num local de terceiros. 
Situação D - As cinzas (Resíduo) são processadas por terceiros fora do local em que são produzidas. 

 

7.6 – ETAR 

A ETAR que efetua o tratamento do efluente pecuário tem o enquadramento legal referenciado no quadro infra. 

Quadro - Enquadramento legal da ETAR que efetua o tratamento de efluentes pecuários 
 

 

INPUT 
 

Instalação 
 

Legislação Aplicável 

 

Entidades 

Envolvidas 

 ETAR   

 (Estação de   

 Tratamento de DL 226-A/2007, de 31 de maio  

 Águas DL 236/1998, de 1 de agosto (VLE) Entidade licenciadora 

Efluente Pecuário Residuais) DL n.º 276/2009, de 2 de outubro APA (emite Título de 

(não resíduo) localizadas (Lamas) utilização dos recursos 

 dentro ou fora  hídricos - TURH) 

 das   

 Explorações   

 Pecuárias   

    

Nota:  O efluente tratado configura uma água residual, tendo que a rejeição no meio hídrico que cumprir os Valores Limite de Emissão (VLE) 
estabelecidos no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 
A gestão das lamas de depuração provenientes de ETAR de atividades agropecuárias obedece ao disposto no DL n.º 276/2009, de 2 de 
outubro. A autorização para valorização agrícola de lamas é emitida pelas DRAP, com parecer da APA/ARH e, das CCDR territorialmente 
competentes. Deverá ser garantida a rastreabilidade dos EP a tratar e do output tratado.
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7.7 – Aterro 

 
 

O Aterro que receba efluentes pecuários tem o seguinte enquadramento legal referenciado no quadro infra. 

 
 

Quadro - Enquadramento legal dos aterros que recebam efluentes pecuários 
 

 

INPUT 
 

Instalação 
 

Legislação Aplicável 
 

Entidades Envolvidas 

 
Efluente 

   

Pecuário  Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de 
dezembro - Anexo II 

 

Tratado Aterro Regulamento (CE) n.º 1069/2009, Entidade licenciadora: CCDR 
territorialmente competente 

(Resíduo)  de 21 de outubro  
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7.8 – Outros Destinos 
 

Para além dos encaminhamentos possíveis para os efluentes já identificados, no presente capítulo e, desde que 

respeitada a legislação setorial nos domínio do ambiente, ordenamento do território, saúde pública e proteção 

animal, os efluentes pecuários podem, também, ser transformados em sistemas combinados de 

tecnologias/biotecnologias, onde é realizada a gestão integrada dos efluentes pecuários, e.g., numa Estação de 

Tratamento de Efluentes Pecuários - ETEP ou, ainda, noutros estabelecimentos autónomos, desde que, 

autorizados/habilitados para o efeito, promovendo-se as sinergias na partilha de infraestruturas e serviços. 

 
Salienta-se ainda que, não obstante não terem sido aplicadas comercialmente por se encontrarem em fase de 

investigação ou de desenvolvimento, há, um conjunto de técnicas emergentes que, em virtude das implicações 

positivas que possam vir a ter no sector do tratamento dos efluentes, devem consideradas, desde já, para fins 

de sensibilização. 

 
Destaca-se, para o efeito, alguns dos projetos tendentes à redução das emissões poluentes aliada à produção 

de um combustível ecológico (Hidrogénio a partir do metano), que constitui, seguramente, um dos combustíveis 

do futuro. 

 

Figura 40 - Produção de hidrogénio a partir do biogás 
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Quando a valorização agrícola em explorações agrícolas ou agropecuárias é superior a 200 m3 de chorume ou t 

de estrume/ano ou integra qualquer quantidade de outros subprodutos animais ou produtos derivados, das 

categorias 2 ou 3, ou fertilizantes que os contenham, esta atividade carece de licença ou título de exploração, 

concedida em sede de licenciamento das atividades pecuárias, de acordo com o disposto no Regime do Exercício 

das Atividades Pecuárias (REAP), estabelecido pelo DL n.º 81/2013, de14 de junho, bem como pela Portaria n.º 

79/2022, de 3 de fevereiro. 

 

 

Figura 41 – Valorização Agrícola de EP 

 
Os pressupostos subjacentes à VAEP encontram-se evidenciados na Figura seguinte. 

 

Figura 42 – Pressupostos da VAEP 

 
 

 

8 – VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA DE EFLUENTES PECUÁRIOS (VAEP) 
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8.1 – Vantagens da VAEP 

 
 

A valorização agrícola de efluentes pecuários (VAEP), de acordo com o estipulado no CBPA, conduz a um 

aumento do teor de matéria orgânica do solo, cujos benefícios são evidenciados nas figuras seguintes, sob o 

ponto de vista físico, químico, biológico, ambiental e económico. 

 
 

 

Figura 43 – Benefícios físicos da MOS 
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Figura 44 – Benefícios químicos da MOS 
 
 

 

Figura 45– Benefícios biológicos da MOS 
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Figura 46 – Benefícios ambientais da MOS 

 

 
Figura 47 – Benefícios ambientais da MOS 
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8.2 – Como fertilizar: técnicas disponíveis 
 

A fim de proteger a qualidade das massas de água e maximizar o aproveitamento dos nutrientes e da matéria 

orgânica, a valorização agrícola de efluentes pecuários deverá realizar-se com “conta, peso e medida”, i.e., tendo 

em consideração as necessidades das culturas a instalar, os níveis de fertilidade do solo e, as quantidades dos 

nutrientes e MO, nomeadamente de N e o P2O5, ou outros que sejam mais limitantes, como no caso particular de 

alguns micronutrientes, que configuram metais pesados, e.g.: Cu e Zn. 

 
As emissões de NH3 e as respetivas perdas de azoto dos chorumes decorrem, principalmente, da degradação da 

urina. Após excreção, a ureia da urina é rapidamente degradada e convertida em amoníaco (NH3) e amónio 

(NH4
+), compostos azotados com elevado potencial ambiental negativo, aquando da sua libertação para a 

atmosfera. 

 

 
Figura 48 - Impacte ambiental do NH3 

 

As emissões de NH3 resultantes da valorização agrícola dos efluentes pecuários constituem, à data, uma parte 

significativa do total de emissões de NH3 do setor agrícola, tornando-se, assim, necessário utilizar técnicas e 

sistemas de baixas emissões, associados a sistemas de aplicação a baixa pressão, tendentes a minimizar o 

respetivo impacte ambiental negativo. A Figura 49 evidencia alguns exemplos de equipamentos que trabalham a 

alta pressão e que não devem ser utilizados na aplicação ao solo dos efluentes pecuários. 
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Figura 49 - Exemplo de más práticas agrícolas na aplicação de chorumes 

 
 

As condições externas e/ou o momento da aplicação dos chorumes nos solos agrícolas poderão, também, 

contribuir para a redução das emissões de NH3. e respetivas perdas de azoto. Assim: 

a) A distribuição de chorume no solo agrícola deve ser efetuada em condições de temperaturas amenas, sem 

vento e com humidade, optando pela altura do dia, em que se reúnem essas condições; 

b) A fim de se minimizarem as perdas de azoto por volatilização, sempre que possível efetuar a aplicação em 

solos recentemente mobilizados, uma vez que o processo de infiltração dos efluentes pecuários é mais rápido. 

 
O objetivo deve ser o de incorporar o chorume rapidamente, se possível logo após a sua distribuição à 

superfície do solo. Na prática, a maior redução das emissões de NH3 acontece, quando a incorporação é realizada 

imediatamente após a distribuição superficial, conseguida através da utilização de sistemas combinados de 

alfaias agrícolas, atingindo-se, neste caso, reduções efetivas na ordem dos 70-90%. Se este prazo se alongar às 

4 horas, dá origem a uma redução na ordem dos 45-65%. Caso a incorporação seja operada até às 24 horas, 

estima-se que essa redução atinja apenas cerca de 30%. 34 

 
É importante que existam critérios para selecionar o tipo da alfaia agrícola a utilizar, nomeadamente o seu 

rendimento horário, para que a aplicação dos efluentes pecuários ao solo seja o mais atempada possível 

minimizando, ao mesmo tempo, eventuais danos (compactação) na estrutura do solo agrícola e nas culturas 

instaladas. 

 
A incorporação do chorume pode ser efetuada com diferentes alfaias agrícolas, nomeadamente escarificadores, 

grades de discos ou charruas, com diferentes níveis de eficiência. A incorporação efetuada com charrua, do ponto 

de vista estrito da redução das emissões de NH3, é a mais eficaz, ainda que mais morosa, quando comparada 

com alfaias agrícolas dotadas de bicos ou discos. Em muitos casos, a utilização deste último grupo 
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de alfaias poderá ser igualmente eficaz, se o tempo que medeia entre a distribuição e a incorporação do chorume 

for reduzido, para o que se deverão utilizar sistemas combinados de transporte, distribuição e incorporação. 

 
A redução dos custos de operação associados a este tipo de tecnologia pode ser conseguida com o recurso à 

sua partilha por vários utilizadores. 

 
A eficácia e a viabilidade técnica e operacional, bem como os custos associados às diversas 

alternativas/sistemas, devem estar na base dos critérios de escolha da metodologia a implementar, com o objetivo 

da reduzir as emissões de NH3 decorrentes da valorização agrícola de efluentes pecuários no solo. 

 
Salientam-se, pela relevância do seu contributo para a redução daquelas emissões, os seguintes aspetos: 

 
 

a) A eficácia da utilização de distribuidores em banda e injetores está diretamente relacionada com o teor de 

matéria seca dos efluentes pecuários, designadamente do chorume, as características físicas do solo, a qualidade 

do trabalho e as características das culturas instaladas; 

b) A eficácia da incorporação varia consoante as características físicas e químicas dos estrumes, bem como do 

tempo que medeia entre a distribuição e a respetiva incorporação, apresentando-se a incorporação imediata à 

aplicação como a mais eficaz; 

c) Os espalhadores em banda (mangueiras flexíveis) são, geralmente, mais eficazes em culturas semeadas em 

linha do que em pastagens e quando são utilizados chorumes provenientes de suínos, do que chorumes com 

maior teor de matéria seca como, por exemplo, os provenientes da bovinicultura leiteira; 

d) Os sistemas com espalhadores em banda e com injetores pouco profundos nem sempre são os mais 

adequados para os terrenos mais declivosos, dado que são mais propícios a derramamentos e escoamentos. A 

utilização de chorumes neste tipo de situações deverá ser evitada, a fim de minimizar o risco de escoamento. As 

técnicas de injeção profunda não são exequíveis em terrenos com maior pedregosidade ou muito compactados. 

e) Os sistemas de injetores pouco profundos, em sulcos abertos, são mais polivalentes, podendo aplicar-se a 

maior gama de solos, quando comparados com os injetores em sulcos fechados; 

f) A dimensão, a forma e as características do terreno determinam a escolha dos equipamentos a utilizar, pelo 

que deverão constituir parâmetros da matriz de seleção dos sistemas a utilizar; 

 
g) A incorporação do efluente pecuário no solo é, comprovadamente, a técnica mais adaptada para o caso de 

uma cultura instalada; para as pastagens, os métodos mais apropriados para aplicação de chorumes são os 
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sistemas em banda e injetores; 

 
h) A diluição nos sistemas de fertirrega está associada ao regadio constituindo, neste caso, uma medida bastante 

eficaz de mitigação das emissões de NH3; 

i) A diluição de chorumes, em sistemas móveis, só é adequada em explorações agrícolas de reduzida dimensão, 

face ao acréscimo dos custos da operação; 

j) Os custos financeiros e operacionais dos sistemas de redução de emissões apresentados são, talvez, mais 

elevados quando comparados com os métodos convencionais praticados, numa parte muito significativa dos 

casos. No entanto, os proveitos globais decorrentes, entre outros, da menor necessidade de utilização de adubos 

de síntese, poderão compensar o esforço financeiro; 

k) A tamisagem (Figura 50) dos efluentes pecuários pode ser muito útil na gestão do transporte e dos nutrientes 

que compõem os efluentes pecuários. 

 
 

A aplicação da fração correspondente à fase líquida dos EP após tamisagem poderá ocorrer com uma redução 

significativa das emissões de NH3, na ordem de 20-30%, decorrente do maior grau de infiltração no solo (menor 

teor de sólidos suspensos presentes na fase líquida). De modo a ser atingido ou maximizado este objetivo, o solo 

não deverá estar nem demasiado saturado nem compactado. Relativamente à fase sólida remanescente do 

chorume, as emissões de NH3 devem ser reduzidas aquando do seu armazenamento e aplicação, através da 

incorporação no solo, tão rápida quanto possível, ou através do seu encaminhamento para outro uso, como por 

exemplo a biodigestão anaeróbia, para aproveitamento energético do biogás; 

l) Não existem diferenças relevantes entre as emissões de NH3 decorrentes da aplicação dos efluentes 

 

Figura 50 - Tamisador de EP 
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pecuários em bruto e da fase sólida resultante da biodigestão anaeróbia. Salienta-se o elevado valor de pH deste 

tipo de subprodutos, o que promove, só por si, o aumento das emissões de NH3 associadas à sua aplicação. 

Nestes casos, devem ser utilizadas técnicas de baixas emissões, como por exemplo a injeção, aplicação em 

banda com a acidificação do chorume; 

m) Os injetores têm um menor rendimento de trabalho, quando comparados com os métodos de aplicação em 

banda, sendo também mais suscetíveis a sofrerem danos; 

n) Caso o efluente pecuário seja acidificado, há que ter em atenção o manuseamento deste tipo de materiais, 

pois apresentam riscos importantes para a integridade física dos operadores e dos animais, bem como para o 

ambiente. 

O Quadro seguinte mostra um conjunto de critérios a considerar na tomada de decisão quanto às técnicas mais 

adequadas a diferentes situações, para diminuir as emissões de NH3. 

 
 
 

8.2.1 – Aplicação de estrumes 
 
 
 
 

 

Figura 51- Reboque para transporte e aplicação de estrume 
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Técnicas de baixas emissões de amoníaco para aplicação de estrumes 

 

Os estrumes, na aceção do atual ordenamento jurídico nacional, são maioritariamente produzidos pelas 

boviniculturas de produção de carne, aviculturas (exceto no caso dos patos), pequenos ruminantes, leporídeos, 

equídeos e residualmente por outras espécies pecuárias. 

Partindo do princípio que a maior parte do NH3 volatilizado é emitida algumas horas após a distribuição do estrume 

no solo, recomenda-se que a sua incorporação seja efetuada a seguir à sua distribuição, de forma tão rápida 

quanto possível. 

Reduções das emissões de NH3 da ordem dos 60-90% são atingidas quando a incorporação dos estrumes no 

solo arável é efetuada com o recurso a um bico escarificador ou a uma pequena aiveca, no período máximo de 

4 horas após a sua distribuição. Em comparação, no caso de a incorporação ser realizada até 24 horas após a 

sua distribuição, estima-se que a redução das emissões de NH3 não ultrapasse os 30%. 

Ao contrário do que acontece com os chorumes, estudos realizados demonstram que a incorporação de estrumes, 

através da utilização de alfaias agrícolas que promovam o reviramento da leiva, é sempre mais eficaz do que se 

forem utilizadas alfaias de discos ou bicos, embora apresentem um ritmo de trabalho mais lento. 

 
 

8.2.2 – Aplicação de chorumes 

 
Técnicas de baixas emissões de amoníaco para aplicação de chorume 

 

Sistemas de injeção e distribuição em banda 

A tecnologia atualmente mais eficaz para reduzir as emissões de NH3, resultantes da valorização agrícola dos 

efluentes pecuários, assenta na utilização de alfaias agrícolas especializadas, das quais se destacam os injetores 

e os espalhadores em banda que, além da mais-valia ambiental, são mais eficazes no aproveitamento do azoto 

dos efluentes pecuários por minimizarem a sua exposição atmosférica reduzindo, em consequência, as emissões 

de aerossóis, designadamente, o amoníaco. 

 
Sistemas de injeção de chorume 

Estes sistemas permitem a redução das emissões de NH3 através da distribuição subsuperficial do chorume, 

minimizando a sua área de exposição ao ar e promovendo a sua infiltração no solo. Os sistemas de injeção são, 

genericamente, mais eficazes na redução das emissões de NH3, quando comparados com os sistemas de 

valorização agrícola em banda. 
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Figura 52 - Sistema de aplicação de chorumes com injetores 

Atualmente, consideram-se vulgarizados três tipos de equipamento: 

a) Injetores pouco profundos (ou de ranhura): atuam abrindo sulcos estreitos no solo (com cerca de 4-6 cm 

de profundidade e 25-30 cm de comprimento) que são preenchidos com o efluente pecuário. São muito utilizados 

em pastagens. Podem ser obtidos diferentes resultados, em função do tipo de injetores usados (sulco aberto ou 

fechado). O débito aplicado pode ser limitado pela quantidade de elementos sólidos existentes no chorume; 

 
b) Injetores profundos: permitem a aplicação do efluente pecuário no solo em regos fechados, a uma 

profundidade de cerca de 10-30 cm, através da utilização de pontas a cerca de 50 ou 75 cm de distância entre si. 

As pontas estão normalmente dotadas com aivecas, para facilitar e promover a dispersão do efluente no solo, 

conseguindo-se atingir, por este meio, débitos elevados. Constituem as alfaias agrícolas mais apropriadas para 

utilização em terrenos agrícolas com culturas instaladas, por minimizarem os danos causados sobre as mesmas; 

 
c) Outros injetores: apenas para utilização em solo arável, baseados em sistemas de cultivadores de molas ou 

de ponta rígida. 
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Sistemas de distribuição de chorume em banda 
 
 

Estes sistemas reduzem as emissões de NH3 decorrentes da aplicação do chorume, através da redução da sua 

área de contacto com a atmosfera, diminuindo a sua exposição às correntes de ar que a atravessam. A eficácia 

deste tipo de sistemas depende, essencialmente, da altura das culturas instaladas. 

Existem dois tipos de sistemas de distribuição de chorume em banda: 

 
 

 

Figura 53 - Cisterna de vácuo com sistema de distribuição de chorume em 
banda 
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a) Sistema de mangueiras: os chorumes são distribuídos ao nível do solo, com ou sem culturas instaladas, 

por um conjunto de mangueiras flexíveis, dispostas em série, sendo tecnicamente possível a aplicação 

entre as linhas de culturas já instaladas; 

 

 

 
b) Sistema de coluna (sapatos de rasto ou pés): a aplicação do chorume é realizada normalmente através de 

tubagem rígida que termina em forma de “sapato” de metal que acompanha a superfície do solo, separando as 

culturas para que os chorumes sejam aplicados diretamente à superfície do solo e abaixo da folhagem. Alguns 

tipos de “sapatos” de rasto estão projetados de forma a abrir pequenos sulcos no solo promovendo, assim, a 

infiltração do chorume aplicado. 

 
Diluição de chorumes 

 
 

 

Por norma, as emissões de NH3 decorrentes da valorização agrícola de chorumes diluídos, com baixo teor de 

matéria seca, são, geralmente, mais baixas quando comparadas com as provenientes de chorume não diluído, 

com maior teor de matéria seca, uma vez que o processo de infiltração no solo é mais rápido e eficaz, no primeiro 

caso. Existem, para o efeito, duas opções possíveis: 

Figura 54 – Cisterna de vácuo com sistema acoplado de 
mangueiras 
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4 3 

− Adição do chorume à água de rega 

A aplicar em pastagens ou outras culturas regadas. A forma mais eficaz é conseguida pela injeção de chorumes 

nos sistemas de rega (não utilizar em pulverizadores de alta pressão). O rácio diluição água/chorume deve ser 

de 50:1, resultando numa redução das emissões de NH3 estimada de cerca de 30%. A proporção mínima a 

considerar deve ser de 1:1; 

 
− Adição de água a chorumes com maior teor de Matéria Seca ou sólidos finos 

A adição da água aos chorumes deve ser efetuada antes da aplicação, quer no local de retenção, quer nos 

sistemas de transporte (cisterna de vácuo). No caso específico de chorumes com maior teor de MS, se o rácio de 

diluição água/chorume for até 0,5:1 já se está a contribuir para a redução das perdas. Verifica-se, neste caso, 

um acréscimo de custos de transporte inerentes à adição de água, pelo que se torna importante que a taxa de 

aplicação do chorume seja incrementada proporcionalmente à redução do teor total de azoto amoniacal. 

 
 

Acidificação dos chorumes 
 
 

 

Um efluente pecuário com um valor de pH mais baixo significa, à partida, uma potencial redução das perdas de 

NH3, decorrente do aumento do rácio NH +/NH e da desaceleração da degradação da matéria orgânica. A redução 

do valor do pH dos chorumes para níveis de 5,5 – 6,0 é normalmente suficiente para garantir a redução das 

emissões de NH3 em cerca 50% ou mais. Esta meta poderá ser facilmente alcançada através da adição de ácidos 

ao efluente pecuário. A fim de facilitar acidificação do chorume, já se encontra disponível um sistema misto de 

transporte que doseia automaticamente os referidos ácidos, enquanto decorre o processo de aplicação dos 

efluentes pecuários ao solo. Esta técnica, por comportar riscos para a integridade física dos operadores, animais 

e ambiente, exige que no manuseamento do ácido e dos equipamentos sejam aplicadas as respetivas normas de 

segurança. 
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8.3 – Quando fertilizar: época mais adequada 

 
 

Dado que o N e o P contidos nos EP se 

encontram predominantemente na 

forma orgânica dever-se-á atender ao 

facto de apenas se tornarem 

disponíveis para as plantas depois de 

serem mineralizados. Por este motivo 

a aplicação destes fertilizantes deve 

ser efetuada com a antecedência 

devida relativamente às épocas de 

maior absorção de nutrientes pelas 

culturas. 

As épocas do ano mais adequadas à 

aplicação de EP em culturas anuais e 

culturas arbóreas e arbustivas (Anexo 

V do Código de Boas Práticas 

Agrícolas) são as que permitem o 

maior benefício para as culturas e os 

menores riscos de poluição. 
 

 
 
 

Em zonas vulneráveis as épocas em 

que não é permitido aplicar EP 

encontram-se referenciadas no 

Programa de Ação (Portaria 259/2012, 

de 28 de agosto - Anexo II). 

 
Quadro 9 - Épocas do ano mais adequadas para a VAEP 
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8.4 – Quantidade de fertilizante a aplicar 

 
Tal como previsto no CBPA, o azoto fornecido através do estrume ou do chorume não fica imediata nem 

integralmente disponível para a cultura. A libertação e a disponibilização do nutriente podem prolongar-se por 

vários meses ou anos, dependendo da sua natureza, em especial dos teores e formas de carbono e azoto 

presentes sendo, naturalmente, mais rápida nos chorumes diluídos e mais lenta no caso dos estrumes. 

 
Como é referido no Anexo VII do CBPA, no caso de: 

 
a) uma aplicação isolada de estrume ou de chorume, podem considerar-se as seguintes eficiências no 1º ano: 

estrume de bovino - cerca de 20% do Ntotal; chorume de bovino - cerca de 60% do Ntotal; chorume de suíno - 

cerca de 80% do Ntotal; estrume de aves - cerca de 90% do Ntotal. 

 
b) nas parcelas de terreno que recebem regularmente fertilizantes orgânicos, é possível utilizar diretamente os 

valores de azoto disponível (Ndisp.) que figuram no referido anexo. 

 

A nutrição adequada das culturas com efluentes pecuários deve ser devidamente enquadrada num plano de 

fertilização da exploração agrícola, que quantifique as quantidades a aplicar por hectare e por ano, tendo, para tal, 

de se conhecer: 

a) as necessidades das culturas em macronutrientes (N, K e P) em função da produção esperada, de acordo 

com o expresso no Manual de Fertilização das Culturas (LQARS). Em zona vulnerável consideram-se os teores 

de N constantes no Programa de Ação; 

b) o estado de fertilidade do solo, ajustado periodicamente através dos resultados obtidos nas análises de terra no 

caso das culturas anuais e o estado de nutrição das culturas arbóreas e arbustivas através dos resultados 

obtidos nas análises foliares; 

c) a composição dos macronutrientes dos efluentes pecuários. Para tal deve-se utilizar a informação constante 

no CBPA (Anexo VII); caso a sua composição não conste do CBPA, ou o valorizador pressuponha que o seu 

EP tem uma composição diferente da constante no CBPA (mais ou menos 30% dos limites estabelecidos), ou 

ainda se o EP é misturado com produtos resultantes do tratamento de EP, é necessária a realização de análise 

periódica do EP. Nas situações em que se preveja a aplicação de uma mistura de EP de diferentes espécies 

pecuárias, considera-se o valor de N e P mais alto ou o médio ponderado da mistura. 

 

 
 

Em zona vulnerável, para efeito do plano de fertilização, deve ser ainda contemplado N veiculado pela água de 

rega, conhecido através do resultado da respetiva análise periódica, bem como o existente nos resíduos das 

culturas antecedentes deixados no solo. 

 

Necessidade da cultura = nutriente solo + nutriente EP 
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As determinações analíticas a efetuar nas amostras de terra, material vegetal (culturas arbóreas e arbustivas) e 

nos EP, bem como os teores máximos de metais pesados e microrganismos presentes no solo e EP e que podem 

ser incorporados anualmente no solo, encontram-se referenciados nos Anexos Xa, Xb e Xd do CBPA. 

 
As quantidades máximas (kg/ha/ano) de EP que podem ser anualmente incorporadas no solo têm de obedecer aos 

seguintes critérios: 

a) as quantidades de azoto e fósforo que primeiro satisfaçam as necessidades da cultura, de acordo com o 

Manual de Fertilização das Culturas (LQARS); 

b)  teor de metais pesados e microrganismos do EP, de forma a não ultrapassar os limites estabelecidos 

respetivamente nos Anexos Xa, Xb e Xd do CBPA: 

 
 

 

 
 

c) estado de fertilidade do solo e o teor de metais pesados que apresenta: 

 

 

 
Já em zona vulnerável os critérios são mais exigentes: 

 

 

Assim, os critérios de cálculo do EP a utilizar em Zona Vulnerável, são os seguintes: 

a) Necessidades da cultura em azoto e fósforo, sendo o principal fator limitante o valor de N ou P que primeiro as 

satisfaça; 

b) Limite de 170Kg Ntotal de EP/ ha SAU/ ano / exploração 

c) Metais pesados do EP e do solo 

d) Valores de E.coli e Salmonella do EP 
 
 
 

Necessidade da cultura em ZV = nutriente solo + nutriente EP + nutriente água de rega + nutriente antecedente 

Quantidade de EP ≤ Qt EP com limite de metais pesados 

Quantidade de EP ≤ Qt EP com limite de microrganismos 

Quantidade de EP ≤ Qt limite de metais pesados dos EP + Qt metais pesados no solo 

Quantidade de N total orgânico / ha SAU/ ano / exploração ≤ 250 kg 
 

Quantidade de N total orgânico proveniente de (EP+ excreta) / ha SAU/ ano / exploração ≤ 170 kg 
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Exemplo do cálculo de Chorume a aplicar à cultura de Milho Grão, dentro e fora de Zona Vulnerável: 
 

CÁLCULO DA QUANTIDADE DE EFLUENTE PECUÁRIO A UTILIZAR NA FERTILIZAZAÇÃO 

DA CULTURA DE MILHO GRÃO DENTRO E FORA DE ZONA VULNERÁVEL 
 
 
 

FONTE NECESSIDADES EM NUTRIENTES DA CULTURA DO MILHO GRÃO 

 

Manual de Fertilização das Culturas 

 
Produção esperada (kg/ha) 

 
N disponível (kg/ha) 

 
P2O5 (kg/ha) 

12.000 260 120 

 

 

FONTE 
COMPOSIÇÃO MÉDIA DE ESTRUMES E CHORUMES 

Espécie Pecuária/  kg/m3 de chorume 

Programa de Ação - Anexo V 

CBPA - Anexo VII 

Sistema de produção 
EP 

MS N total N disponível P2O5 

Porcos de engorda Chorume 50 6 3,6 3,8 

 

 

 
TIPO DE NUTRIENTE 

NECESSIDADES DE 

NUTRIENTES DA CULTURA 

(kg/ha/ano) 

 
COMPOSIÇÃO DO CHORUME 

(kg/m3) 

 
QUANTIDADE DE CHORUME 

A APLICAR (m3/ha/ano) 

N disponível 260 3,6 72,2 

P2O5 120 3,8 31,6 

 

Em ZV há um limite imposto ao NTotal_EP : 

 
TIPO DE NUTRIENTE 

 
Limite de Ntotal_EP 

(kg/ha/ano) 

 
COMPOSIÇÃO DO CHORUME 

(kg/m3) 

 
QUANTIDADE DE CHORUME 

A APLICAR (m3/ha/ano) 

N Total 170 6 28,3 
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QUANTIDADE DE CHORUME A APLICAR (m3/ha/ano) : 

LOCAL (m3/ha/ano) DE CHORUME 

FORA DE ZV 72,2 

DENTRO DE ZV 28,3 

 

 

 

 
 

549 kg de Nitrato de Amónio a 35% 

248 kg de Nitrato de Amónio a 35% 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORA DE ZV  

N disponibilizado pelo chorume 

(kg/ha/ano) 
Quantidade de Chorume N_ disponibilizado pelo chorume 

(m3/ha/ano) (kg/m3) 

Fração de N_chorume 
disponibilizado durante o ciclo 

173,3 72,2 3,6 .2/3 

 
 

8.5 – Registo de Fertilização 

 
No âmbito da valorização agrícola de efluentes pecuários, de subprodutos de origem animal (SPA) das categorias 

2 ou 3, ou de produtos derivados (PD) das categorias 2 ou 3, ou de outros fertilizantes que os contenham, as 

explorações agrícolas consideradas gestoras de efluentes pecuários, i.e., as que se encontram autorizadas a efetuar 

valorização agrícola de efluentes pecuários em quantidade superior a 200 m3 ou 200 t por ano, ou valorização 

agrícola de SPA das categorias 2 e 3, ou de produtos derivados das categorias 2 e 3, ou dos fertilizantes que os 

contenham, devem assegurar o registo em «caderno de campo», ou através de outro sistema com informação 

equivalente, que demonstre, em face das necessidades das culturas em nutrientes, os seguintes elementos: 

a) A data da aplicação; 
 

b) A origem e características do fertilizante; 
 

c) A identificação da(s) parcela(s), a respetiva área e as culturas beneficiadas; 
 

d) A quantidade aplicada do fertilizante e método de aplicação; 
 

e) Os registos das aplicações de outras fontes de nutrientes; 
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f) As condições atmosféricas verificadas antes e depois da aplicação. 

 

De forma complementar, devem ainda ser registados os seguintes elementos: 
 

a) O cálculo das necessidades das culturas em nutrientes, tendo em consideração a produtividade esperada; 
 

b) A informação utilizada para estimar a composição mineral dos efluentes pecuários; 
 

c) A estimativa das quantidades totais de azoto, fósforo e potássio aplicados em cada parcela, pelas diferentes 
fontes de nutrientes; 

 

d) Os registos de calibração dos equipamentos de aplicação dos efluentes pecuários; 
 

e) Os boletins com os resultados analíticos das determinações efetuadas nas amostras de terra colhidas nas 
parcelas beneficiadas ou a beneficiar com a aplicação dos efluentes pecuários e, se for esse o caso, no material 
vegetal, usualmente designada por análise foliar, bem como nos efluentes pecuários. 

 

Em zona vulnerável o registo da fertilização com efluentes pecuários encontra-se regulamentado no Anexo XI da 

Portaria 259/2012, de 28 de agosto. 

As DRAP devem, a nível regional, adaptar a composição do caderno de campo em função das diferentes opções 

culturais e estruturas produtivas dominantes na região. 

 

Os registos de fertilização devem ser arquivados nas explorações durante três ou cinco anos, quando localizadas, 

respetivamente fora ou dentro de zona vulnerável. 
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8.6 – Interdições e condicionantes à fertilização 
 

A interdição à VAEP e respetivas exceções encontram-se sintetizadas na tabela seguinte. 

 
 

Quadro  – Interdições à VAEP 

 

Os condicionantes à VAEP e respetivas exceções encontram-se sintetizadas na tabela seguinte e a esquematização 

das faixas de proteção ou tampão mínimas relativamente a cursos de água, captações, lagoas e albufeiras é 

evidenciada na Figura 55. 

 
 
 
 
 
 
 

 

FATOR CONDICIONANTE INTERDIÇÃO EXCEÇÃO

Ocorrência de precipitação > 15% (8 dias corridos após a data prevista para valorização) .- qdo a aplicação é efetuada sobre uma cultura já instalada e

   seja agronomicamente justificável

Água no solo Solos inundados e inundáveis, excesso de água no solo -

-

.- parcelas em socalcos

Inclinação do terreno IQFP > 4 .- parcelas em terraços

.- zona de várzea

.- qdo DRAP considere tecnicamente adequado

dias ventosos

Condições climáticas adversas dias em que ocorra precipitação

dias com elevada temperatura média diária  - aplicação por injeção direta

Nas seguintes faixas de segurança:

 - zona terrestre de proteção das lagoas ou

Proximidade de massas de água lagos de águas públicas: faixa de 100m a partir do NPA  - situação em que o PEOT previr uma faixa com dim diferente

 - zona terrestre de proteção das albufeiras

 de águas públicas de serviço público: faixa de 100m  - situação em que o POA previr uma faixa com dim diferente

Ocupação do solo
Sem previsão de cultura a instalar

INTERDITA
A 

VALORIZAÇÃO

PERMITIDA
A 

VALORIZAÇÃO
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Quadro - Restrições à VAEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 55 - Faixas de proteção 
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9 – Considerações Finais 

A interação da atividade agropecuária no domínio da gestão dos efluentes pecuários, com os recursos naturais: solo, 

água, ar e a biodiversidade, é inevitável, não sendo os respetivos impactes necessariamente negativos nem positivos, 

conforme foi evidenciado ao longo do presente documento. 

Para além da mitigação dos referidos potenciais impactes ambientais negativos associados aos EP, já identificados 

e preconizados nos diversos instrumentos de planeamento existentes à data, começa a consolidar-se uma nova 

abordagem focada no princípio de “resíduo zero”, i.e., decorrente da oportunidade de valorização dos recursos 

endógenos e renováveis gerados na atividade, que os EP tão bem patenteiam. 

É inequívoco que, no âmbito da gestão integrada dos EP, a redução do consumo e a reutilização dos inputs devem 

ser adotadas e promovidas, sempre que técnica, agroeconómica e ambientalmente sejam sustentáveis, com o 

objetivo principal de diminuir a quantidade total de EP gerada pela atividade económica. 

Se forem adotadas estratégias de gestão de EP eficazes, os impactes negativos podem ser mitigados, ou mesmo 

anulados, podendo esta tipologia de matérias fazer parte de um desafio, da solução, e não do problema, com especial 

ênfase nos campos de ação agronómico (bioprodutos, entre outros) e energético (biometano, hidrogénio e 

biocombustíveis líquidos, entre outros). 

Converter os efluentes pecuários em matérias secundárias desejáveis, passíveis de gerar valor económico 

(agronómico e/ou bioenergético), por via da adoção e promoção de alternativas ou práticas sustentáveis, respeitando 

os princípios orientadores da ENEAPAI, da descarbonização da economia, da Bioeconomia Circular, nomeadamente, 

com o fecho do Ciclo de Nutrientes, consubstanciando a transformação dos problemas em desafios e, tornando-os 

uma oportunidade, configura o grande objetivo para a gestão integrada dos EP, nos anos que se aproximam, 

designadamente, aos correspondentes ao período temporal da ENEAPAI 2030. 

A obtenção de bioprodutos, com matérias endógenas e renováveis (EP), com elevado interesse agroeconómico e 

bioenergético, associados à conservação e valorização de ecossistemas de elevado valor ecológico (sequestro de 

carbono, controlo da erosão, melhoria da qualidade da água, preservação e promoção da biodiversidade e prevenção 

de incêndios) poderá gerar um rendimento acrescido, contribuindo, positiva e decisivamente, para a sustentabilidade 

do setor agropecuário e da resiliência energética, fator importante em momentos de tensão geopolítica, face à 

diminuição da dependência energética nacional, podendo, igualmente, fortalecer e/ou revigorar a criação de uma nova 

fileira, no domínio da gestão integrada e sustentável dos EP. 
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