
 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestão Integrado Sustentável                     

de Efluentes Agro-Pecuários 

Estudo de Caso: Sub-bacia Hidrográfica do rio Alviela, Concelho de 

Santarém 

 

 

Inês Louro Penedos Amendoeira 
 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia do Ambiente 

 

 

 

Júri 

Presidente: Professor Doutor José de Saldanha Matos 

Orientador: Professora Doutora Susete Martins Dias 

Vogais:       Professora Doutora Helena Maria Pinheiro 

 

 

 

Junho de 2011  



i 
 

  



ii 
 

  



iii 
 

  



iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Senhora Professora Doutora Susete Martins Dias, Orientadora da Dissertação, pela 

confiança depositada em mim, valorizando o projecto escolhido e a realização deste num 

ambiente extra-escolar, que me permitiu adquirir novos conhecimentos e alguma experiência a 

nível profissional. Agradeço todo o apoio prestado e sugestões ao longo do desenvolvimento 

da dissertação, e a disponibilidade para a discussão e revisão do manuscrito. 

À Senhora Engenheira Maria João Cardoso, Chefe da Divisão de Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (DADS) da Câmara Municipal de Santarém, por me ter proporcionado um estágio 

na área ambiental muito enriquecedor, por todas as sugestões e disponibilização de dados 

essenciais à prossecução da dissertação de mestrado, pelo apoio e preocupação demonstrada 

ao longo de todo o estágio. 

A toda a equipa da DADS, nomeadamente, Engª Patrícia Pereira, Engª Ana Alves, Drª Luísa 

Gama, Dr. Marco Arruda e Técnico de Ambiente Bruno Santos, pelo apoio e sugestões 

prestadas, por toda a simpatia, companheirismo e bons momentos. 

À Rita Ferreira e Penélope Lima, pela longa amizade, paciência e apoio nos bons e maus 

momentos, por todos os momentos partilhados e por todos os que se seguirão. A todos os 

grandes amigos da universidade, pela partilha e companheirismo, em especial à Cátia Eira, 

Eva Ferreira, Inês Guerra e Alexandra Silva pela amizade, por todos os momentos de trabalho 

e de lazer que partilhámos, e pelo apoio. 

Um agradecimento muito especial aos meus pais, Maria Bernardete Amendoeira e António 

Amendoeira, pela educação e valores transmitidos, por terem acreditado plenamente em mim 

ao longo de toda a minha vida, por todo o apoio e compreensão que têm demonstrado em 

todos os momentos difíceis com que me fui deparando neste percurso.  

Um outro agradecimento especial ao meu irmão, Gonçalo Amendoeira e à minha cunhada, 

Cristina Amendoeira, pela amizade, carinho e paciência demonstrada durante a nossa vivência 

em conjunto e ao longo de toda a minha vida. Não deixo aqui de agradecer ao meu recente 

sobrinho, Tiago Amendoeira, pelo sorriso com que me recebe sempre que estamos juntos. 

Por último, agradeço a todos o apoio e carinho que me têm demonstrado numa fase menos 

boa da minha vida. 

  



v 
 

RESUMO 

A poluição das águas superficiais do rio Alviela encontra-se associada principalmente ao sector 

agro-pecuário. Esta tese pretende contribuir para a resolução deste problema apontando 

caminhos para uma gestão integrada e sustentável dos efluentes agro-pecuários numa área 

modelo em torno de parte da bacia do Alviela. 

Inicialmente foi realizado um levantamento de todas as agro-pecuárias em funcionamento, ,  

caracterização do efectivo e  quantificação do efluente líquido produzida nessa área. Esta fase 

permitiu concluir que a poluição tem-se agravado continuamente devido a padrões políticos mal 

estruturados e a procedimentos de gestão de resíduos pouco evoluídos. Numa segunda fase 

efectuou-se uma revisão bibliográfica de sistemas de tratamento integrado e sustentável de 

efluentes agro-pecuários, e de programas de monitorização de parâmetros de qualidade 

aplicados em fim de linha ou em águas superficiais. Após a fase de investigação foram 

propostos quatro cenários para a implementação de um sistema de gestão integrado 

sustentável. Para cada um dos cenários foi estudada a área de acção, a localização de centrais 

de tratamento, tipo de transporte, tipo de tratamento, tipo de monitorização, localização e ainda 

uma análise sumária à sua viabilidade económica, energética e ambiental. Nos cenários 1, 2 e 

4, não se pode concluir devido à carência de dados essenciais ao seu estudo em pormenor. 

Relativamente ao cenário 3, este provou ser sustentável do ponto de vista ambiental e 

energético, mas não economicamente devido à falta de programas de co-financiamento ou 

outras políticas de alocação do custo ambiental ao produtivo. 

 

 

Palavras-chave: Alviela, chorume, digestão anaeróbia, efluentes de suinicultura,  estrume, 

tratamento integrado, sustentabilidade  
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ABSTRACT  

The cause of pollution of the Alviela’s surface waters is linked mainly to the livestock production 

sector. This thesis aims to contribute to solving this problem by pointing a path for integrated 

and sustainable management of livestock effluents in a model area around part of the Alviela’s 

basin. 

Initially a survey was conducted to determining all the active livestock farms, their 

characterization and quantification of effluent produced in this area. This phase has concluded 

that pollution has worsened continuously due to the badly structured political standards and  

poor waste management procedures. In a second phase it was carried out a review of 

integrated and sustainable treatment systems for livestock effluents, and of quality parameters 

monitoring programs applied to end of line or surface waters. After the research phase four 

scenarios for the implementation of a sustainable integrated management system were 

proposed. For each scenario it was studied the action area, the location of treatment plants, 

type of transport, type of treatment, type of monitoring, location and even a summary analysis of 

its economic, energetic and environment viability. In scenarios 1, 2 and 4, cannot be concluded 

due to lack of essential data for their study in detail. Related to 3, this proved to be sustainable 

from an environmental and energetic point of view, but not economically due to lack of co-

financing programs or other allocation policies for the environmental cost to production. 

 

 

Key-words: Alviela, anaerobic digestion, integrated treatment, manure, piggeries effluents, 
slurry, sustainability  
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"Enquanto o poço não seca, não sabemos dar valor à água."  

Thomas Fuller 

1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo determina o contexto da presente Dissertação de Mestrado, referindo-se ao 

objectivo da mesma, à motivação que levou à selecção deste tema e ao plano de acção do 

estudo. No mesmo capítulo é apresentada a estrutura da Dissertação, com uma breve 

descrição do conteúdo de cada capítulo. 

1.1 Objectivo 

O objectivo deste estudo é a identificação dos impactos ambientais provocados pelos efluentes 

agro-pecuários na sub-bacia hidrográfica do rio Alviela, no concelho de Santarém. Inclui a 

proposta de um sistema de gestão de efluentes, compreendendo tratamentos integrados 

sustentáveis, a nível ambiental e económico, sistemas de monitorização do efluente pós-

tratamento e de águas superficiais; bem como referência a tecnologias de detecção de 

contaminações a nível do solo. Como base de trabalho, teve-se em conta a literatura 

respeitante aos sistemas e tecnologias referidas anteriormente, tecnologias promissoras na 

área de monitorização e detecção de contaminações, e a legislação comunitária e nacional, as 

Melhores Tecnologias Disponíveis, MTDs, para o sector e documentos nacionais referentes ao 

tema em questão.  

1.2 Motivação 

As escorrências provenientes dos resíduos/efluentes produzidos nas agro-pecuárias, APs, 

contribuem negativamente para o ambiente, na medida em que prejudicam a qualidade das 

águas superficial e subterrânea pela introdução de agentes poluentes, como nutrientes de 

azoto e fósforo, matéria orgânica, sedimentos, microrganismos patogénicos, metais pesados, 

hormonas, antibióticos e amoníaco. Estes poluentes são arrastados pela chuva ou pela água 

de irrigação, através ou sobre o solo e são eventualmente depositados nas massas de água 

existentes nas proximidades, afectando a sua qualidade e a saúde pública de várias formas, 

como por exemplo, a contaminação da água para consumo e a morte de espécies aquáticas. 

Deste modo, esta contribuição negativa tem sido motivo de preocupação crescente nos últimos 

anos para as regiões que sofrem uma maior pressão por parte deste tipo de poluição. 

No concelho de Santarém, os efluentes provenientes das APs são considerados a principal 

fonte de poluição que afecta a qualidade das massas de água de superfície, pressionando todo 

o ecossistema ribeirinho com  perda de biodiversidade e comprometendo o seu potencial 

enquanto recurso económico, social e ambiental. 
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A Directiva-Quadro da Água (DQA) (Directiva 2000/60/CE) traça objectivos para alcançar o 

bom estado ecológico e físico-químico das massas de água superficiais, impondo a sua 

protecção, melhoria e recuperação, prevendo a aplicação das medidas necessárias para evitar 

a deterioração do seu estado. 

A nível nacional, a Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais 

(ENEAPAI) identifica o concelho de Santarém como um território sujeito a uma elevada 

pressão dos sectores agro-pecuários, sendo imperativo dar prosseguimento às orientações 

políticas no domínio da sustentabilidade ambiental destes sectores. 

1.3 Plano de Acção 

Numa primeira fase procedeu-se à identificação de todas as fontes de poluição no município de 

Santarém através da consulta de planos nacionais, entre outros documentos (inserir 

bibliografia). Após uma análise exaustiva dos mesmos, concluíu-se que são as explorações 

APs, nomeadamente, suiniculturas, boviniculturas e aviculturas as principais fontes de poluição 

que afectam a sub-bacia hidrográfica do rio Alviela.. 

Posteriormente, estudou-se qual o melhor raio de acção (buffer) a estabelecer em torno do rio 

Alviela, tendo em conta a morfologia da região, para um reconhecimento posterior e in situ das 

AP´s. Esta identificação foi realizada com a ajuda de mapas retirados do Google Earth e de 

listas cedidas pela Câmara Municipal de Santarém (CMS). Nesta fase pretendeu-se, averiguar  

se as explorações estavam em funcionamento. Em caso afirmativo, tentou-se identificar a 

exploração e proprietário (nome do proprietário, nome da exploração, morada, contactos), o 

tipo actividade (suinicultura, bovinicultura, avicultura), o tipo de produção (intensiva, extensiva, 

semi-extensiva), número de efectivos, caracterização dos efluentes produzidos, tipo de 

tratamento existente e localização das descargas, se existentes. Este trabalho de campo foi 

acompanhado de  reportagem fotográfica. Para uma caracterização mais completa contactou-

se a Direcção Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT), a 

Direcção Geral de Veterinária (DGV) e procedeu-se à consulta dos processos de obra 

existentes no Arquivo do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) da 

CMS. 

Na fase seguinte, procedeu-se à pesquisa de tratamentos de efluentes agro-pecuários 

implementados em Portugal e a nível internacional, com especial atenção à Europa, onde se 

podem encontrar Estados com características climatéricas semelhantes às de Portugal. 

Consideraram-se os tratamentos que tinham características inovadoras, integradas e 

sustentáveis tanto a nível económico e energético como ambiental. 

Relativamente a outros meios tecnológicos, interessantes do ponto de vista de um projecto 

integrado de combate à poluição, realizou-se uma breve investigação sobre programas de 

monitorização aplicados no fim dos sistemas de tratamento dos efluentes e sobre as águas 
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superficiais, onde são feitas as descargas dos mesmos. Considerou-se também interessante 

investigar sistemas de detecção de contaminações em solos e águas. 

Finda a fase de investigação, foram propostos quatro cenários para a implementação de um 

sistema de gestão integrado e sustentável dos efluentes agro-pecuários. Cada um dos cenários 

contempla a área abrangida, localização de centrais de tratamento, transporte, tipo de 

tratamento e monitorização. São, também, referidas as suas vantagens e desvantagens e feita 

uma análise económica para um dos cenários. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação é constituída por 7 capítulos. 

No capítulo 1 são apresentados os objectivos, o plano de acção do estudo e a motivação que 

levou à selecção do tema em questão.  

No capítulo 2 é feita uma breve referência à importância da água e aos vários tipos de 

poluição. É estabelecido o enquadramento do tema, referindo-se à legislação comunitária e 

nacional existente e aos planos nacionais respeitantes ao mesmo. Por último, são identificadas 

e caracterizadas as principais origens da poluição. 

No capítulo 3 são apresentados os tratamentos de efluentes agro-pecuários considerados 

inovadores, integrados e sustentáveis, tendo em conta Documentos de Referência sobre as 

MTDs, estudos de caso, nacionais e internacionais, relatórios sobre gestão de resíduos agro-

pecuários e sistemas de tratamento de efluentes, entre outros. 

No capítulo 4 é feita referência à importância da monitorização dos efluentes e da qualidade da 

água. São apresentados alguns sistemas de monitorização existentes no mercado, 

considerados atractivos do ponto de vista do seu impacte ambiental insignificante ou mesmo 

nulo, e da possibilidade de monitorização e alerta online e em tempo real dos parâmetros a 

medir. 

No capítulo 5 são apresentados quatro cenários para a gestão integrada sustentável dos 

efluentes agro-pecuários. A viabilidade dessas soluções é discutida, tendo em conta todos os 

instrumentos disponíveis, incluindo do ponto de vista económico e ambiental. 

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões e efectuadas algumas recomendações. 

No Capítulo 7 é apresentada uma tecnologia inovadora no campo de detecção de 

contaminantes no solo e águas superficiais e subterrâneas, provenientes de efluentes agro-

pecuários. 
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2. O RIO ALVIELA E A POLUIÇÃO 

2.1 Importância da Água 

A água é um recurso natural imprescindível a qualquer forma de vida, ocupando assim um 

lugar fundamental no seu desenvolvimento e de todo o seu meio envolvente.  

Nela surgiram as primeiras formas de vida simples, que posteriormente foram sofrendo 

diversas transformações evolutivas, como a captação de água e retenção nos seus 

organismos, originando formas cada vez mais complexas até chegarem ao Homem. 

Ao longo da história do ser humano, foi-se verificando um consumo de água cada vez maior. 

Este facto deve-se sobretudo ao aumento populacional e às suas crescentes necessidades, 

pois todas as suas actividades dependem, em maior ou menor escala, deste elemento. Entre 

elas, pode-se contar a agricultura, a pecuária, a indústria, a produção de energia, os 

transportes, a saúde, a cultura, o desporto, entre outras. 

Deste modo, a sua crescente procura, o seu desperdício e o seu uso inadequado podem 

diminuir drasticamente a sua qualidade ou até esgotá-la (Brandimarte, 1999). Como recurso 

natural limitado e imprescindível, a água deve ser utilizada de uma forma sustentável. 

O Homem exerce um grande impacto sobre a água, degradando-a e modificando a sua 

qualidade. Esse impacto pode ser directo ou indirecto. O primeiro refere-se, por exemplo, à 

inserção de substâncias estranhas que prejudicam a flora e a fauna aquáticas. Já os impactos 

indirectos referem-se, por exemplo, à remoção das faixas de vegetação existentes nas 

margens dos corpos de água, que afecta os organismos aí presentes devido à entrada de 

compostos inorgânicos do solo na água. 

Seja qual for a causa da sua má gestão, esta interfere nos organismos que habitam os meios 

aquáticos e consequentemente nos elementos de ecossistemas terrestres, pois cada um existe 

em função do outro, incluindo o Homem. Ao desperdiçar água, descarregar efluentes 

domésticos, agro-pecuários e industriais directamente nos corpos de água ou desmatar as 

suas margens, podemos deixar de ter acesso a esse recurso em quantidade e/ou qualidade 

adequadas para o seu uso (Brandimarte, 1999). 

 

2.2 Tipos de Poluição da Água 

A poluição da água não é nada mais do que uma contaminação das massas de água por 

componentes que podem ter uma acção nociva ou prejudicial nos seres vivos e na actividade 

humana. Existem outras definições para este tipo de poluição consoante o ponto de vista. A 

nível económico, corresponde a uma modificação da qualidade que perturba o bem-estar do 
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consumidor e reduz o lucro do produtor, exigindo-se assim o estabelecimento de um nível 

óptimo de poluição. A nível ambiental, corresponde a uma modificação do ambiente que lesa 

os ecossistemas e directa ou indirectamente o Homem. A nível social, a poluição da água 

constitui um factor preponderante na tomada de consciência da necessidade de preservação 

de todos os recursos disponíveis que concorrem para o bem-estar da Humanidade. 

A água poluída é classificada conforme o seu uso, e o equilíbrio existente entre o meio 

aquático e a sua fauna e flora. Quer isto dizer que uma água que seja imprópria para consumo 

humano, pode não ser classificada como poluída se estiver em equilíbrio com o seu meio e se 

as espécies que utilizam essa água estiverem adaptadas às suas características.  

Existem dois tipos de poluição aquática. A poluição pontual, em que o foco de poluição é 

facilmente identificável como emissora de poluentes, como as águas residuais, industriais, 

mistas ou de minas; e a poluição difusa, onde não existe propriamente um foco definido de 

poluição, como as drenagens agrícolas, águas pluviais e lixiviados das lixeiras. 

Já os contaminantes podem ser classificados do seguinte modo: 

• Agentes químicos 

o Orgânicos (biodegradáveis ou persistentes); 

o Inorgânicos. 

• Agentes físicos 

o Radioactividade; 

o Modificação do sistema terrestre; 

o Calor. 

• Agentes biológicos 

o Coliformes; 

o Outros microrganismos: 

� Microscópicos (vírus, bactérias, protozoários, entre outros); 

� Macroscópicos (animais e plantas exóticos em sobre-exploração). 

Estes agentes podem ter diversos efeitos nos meios aquáticos. Entre eles, é de referir a 

eutrofização (excesso de nutrientes presentes na massa de água) devido essencialmente à 

lixiviação do fósforo e do azoto presente nos fertilizantes para a massa de água), a hipoxia 

(provocada pela diminuição de oxigénio dissolvido), bioacumulação (organismos produzem 

produtos tóxicos, que posteriormente são absorvidos por outros organismos entrando na 

cadeia alimentar) e a transmissão de doenças (febre tifóide, meningite, dengue, paludismo, 

difteria, tétano, tumores hepáticos e de tiróide, entre outras).. 

A sua protecção visa garantir de modo directo a sua qualidade e quantidade mas, 

indirectamente, garantir a qualidade do ambiente. A razão da autonomização da água e da sua 

protecção jurídica específica deve-se, na sua maior parte, justamente, à sua especial 
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capacidade para promover um ambiente globalmente apropriado, ou, inversamente, na sua 

aptidão para, quando degradada, provocar a perturbação global dos sistemas ecológicos. O 

direito da protecção da água é, assim, uma parte do direito do ambiente (MAOTDR, 2002). 

 

2.3 Legislação 

A principal legislação referente à água, às normas de qualidade, à prevenção e controlo da 

poluição e ao ambiente, encontra-se identificada e resumida na Tabela 1. No anexo 1 podem 

encontrar-se pormenores da respectiva.. 

Tabela 1 – Enquadramento legal aplicável. 

Norma Objectivo 

DL [1] nº 45/94  
Planos de Bacia Hidrográfica 
Plano Nacional da Água 

DL nº 47/94 Regime económico e financeiro da utilização do domínio público 

Lei nº 58/2005 
Bases para a gestão das águas superficiais e subterrâneas 
Princípios  

DL nº 236/98 
Normas, critérios e objectivos de qualidade gerais para águas de superfície 
Parâmetros de qualidade 

DL nº 243/2001 Regulação da qualidade da água com destino ao consumo humano 

Portaria nº 890/90 Normas de descarga para matadouros e unidades de processamento de carne 

Portaria nº 810/90 Normas de descarga para suiniculturas 

DL nº 152/97 Tratamento de águas residuais urbanas 

DL nº 56/99 

Valores limite para descargas de águas residuais 
Objectivos de qualidade para substâncias perigosas 
Métodos de referência 
Processo de controlo 

Portaria nº 50/2005 Programas de redução e controlo de substâncias perigosas na água 

DL nº 235/97 
Normas para a protecção da água contra a poluição por nitratos de origem 
agrícola 

DL nº 382/99 
Normas e critérios para delimitação de perímetros de protecção de captações d 
águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público 

DL nº 194/2000 Prevenção e controlo integrado da poluição 

DL nº 69/2000 Avaliação de impacte ambiental 

DL nº 142/2008 Conservação da natureza e biodiversidade 

DL nº 147/2008 Responsabilidade por danos ambientais 

 

2.4 A Poluição no Rio Alviela 

Em Portugal, dispersos de Norte a Sul, existem diversos corpos de água, tanto superficiais 

como subterrâneos, interiores, de transição e costeiros, que estão gravemente deteriorados 

devido a problemas de poluição de várias origens.  

O presente estudo irá focar-se num dos principais afluentes do rio Tejo, o rio Alviela. O Alviela 

é das linhas de água mais importantes que atravessam o concelho de Santarém. Nasce na 

Serra d’Aire, na chamada Gruta do Alviela, localizada nos Olhos d’Água, concelho de 

                                                      
[1] Decreto-lei. 
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Alcanena. O rio segue o seu percurso até entrar a norte do concelho de Santarém, no extremo 

da freguesia de Vaqueiros, atravessando as freguesias de Pernes, S. Vicente do Paúl e Vale 

Figueira, desaguando no rio Tejo perto desta última localidade, após um percurso de 100 km. 

Estima-se a sub-bacia do Alviela, por ser considerado um afluente, seja de 333 km2, sendo que 

no concelho de Santarém ocupa uma área de 146 km2. A sua importância deve-se ao facto de 

ser um dos rios que fazem parte do abastecimento de água da EPAL à cidade de Lisboa e à 

existência exclusiva de determinadas espécies únicas, tal como a boga portuguesa ou 

Chondrostoma lusitanicum (ICNB, 2006; Wikipédia, 2008; HIDROPROJECTO, 2008). 

No século XVIII foram relatados os primeiros sinais de poluição das águas do rio Alviela devido 

à indústria de curtumes que aí se instalou. Nos finais da década de 50 ou princípios da de 60, a 

situação de poluição foi-se agravando até aos nossos dias. Foi neste período que foram 

implementadas novas indústrias de curtumes, de grande dimensão, no município de Alcanena. 

Devido à falta de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) à época, na qual 

ainda não havia uma preocupação ambiental e de preservação dos recursos naturais, os 

efluentes produzidos por este tipo de indústria eram descarregados directamente nos cursos de 

água, nomeadamente nos afluentes do Alviela, como a Ribeira dos Carvalhos. Esta acção 

levou a que todo o ecossistema fluvial se tenha alterado em grande escala, pois não só a fauna 

e a flora foram afectadas, mas também o Homem que daí tirava o seu sustento, 

nomeadamente através da pesca, dos moinhos de água, dos lagares de azeite e da extracção 

de areia. 

2.4.1 IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE POLUIÇÃO E A ENEAPAI 

Entre as origens da poluição da linha de água em estudo, conta-se a indústria (curtumes), os 

efluentes domésticos (ETAR e pequenas descargas não tratadas), a agricultura (escorrências), 

as AP’s (efluentes tratados de modo incorrecto) e as agro-indústrias (lagares de vinho e azeite) 

(HIDROPROJECTO, 2008). 

Como o estudo se focaliza apenas no concelho de Santarém, descartaram-se as fontes de 

poluição provenientes de montante, mais em concreto a poluição provocada pela indústria dos 

curtumes e pelas descargas realizadas pela ETAR, que se encontram no concelho e localidade 

de Alcanena. Também as escorrências provenientes da agricultura são desprezadas, pois, 

segundo o relatório “Estudo para a recuperação dos ecossistemas do rio Alviela”, elaborado 

pela HIDROPROJECTO em 2008, a agricultura não tem grande expressão nesta sub-bacia e 

as descargas de efluentes domésticos que não são sujeitas a qualquer tipo de tratamento 

prévio, pois, no concelho de Santarém, são raras as localidades que não usufruem de um 

encaminhamento dos seus efluentes para uma ETAR. Nesses locais, as moradias têm, 

geralmente, uma fossa séptica estanque, que deverá ser descarregada periodicamente, o que 

permite que o efluente não se infiltre no subsolo. 
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Sendo assim, as fontes de poluição mais problemáticas neste concelho são os efluentes 

resultantes das agro-indústrias e das agro-pecuárias. Os principais tipos de poluição com estas 

procedências estão determinados na Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e 

Agro-Industriais, ENEAPAI, aprovada pelo Despacho nº 8277/2007 de 9 de Maio.  

De acordo com a ENEAPAI, as actividades com mais expressão no concelho em questão são a 

bovinicultura, a suinicultura, a avicultura, os matadouros de reses e a produção de azeite. Com 

excepção dos matadouros, o concelho é considerado um Núcleo de Acção Prioritária (NAP) 

para cada uma das actividades referidas. A suinicultura e a bovinicultura são de facto as mais 

alarmantes, sobretudo devido ao seu elevado número de efectivos e à sua grande carga 

poluente. Analisando a carga poluente por sector (Figura 1), em habitante equivalente (hab.eq) 
[2], a nível de CBO5 (Carência Bioquímica de Oxigénio a 5 dias), Azoto (N) e Fósforo (P), 

verifica-se que os matadouros e os lagares são os menos preocupantes, pois produzem 

quantidades muito inferiores destes compostos, em percentagem, em relação aos restantes 

sectores. 

Deste modo, o estudo centralizar-se-á na poluição oriunda da actividade das APs. (Soares et 

al., 2007) 

2.4.2 EFLUENTES AGRO-PECUÁRIOS  

As APs são consideradas um problema ambiental grave e persistente, pois ao longo das 

últimas décadas tem-se verificado um grande aumento do número de efectivos em áreas 

reduzidas, o que levou a uma produção muito elevada de efluentes. Como tal, o seu 

armazenamento, tratamento e destino final originam questões ambientais, sociais e 

económicas (Rosas, 2003). A nível ambiental, o aumento do volume dos efluentes levou a uma 

inadequação dos sistemas de tratamento, para além de que foram beneficiadas soluções e 

abordagens individuais que não observam e incluem as características do território afectado e 

as especificidades das diferentes actividades envolvidas (MAOTDR, 2007). As questões 

económicas remetem-se ao facto, de toda a gestão dos efluentes se tornar mais dispendiosa à 

medida que o volume e a concentração vão aumentando, e às punições sobre descargas de 

efluentes em meios hídricos pelo não cumprimento da legislação em vigor.  O factor social diz 

respeito à fixação da população nas zonas rurais, que tem tendência a diminuir pois há uma 

perda da qualidade de vida a nível ambiental (ar e água), diminuição de postos de trabalho 

devido ao encerramento de explorações que não se encontram a funcionar em conformidade 

com a legislação implementada, e à diminuição da atractividade turística. 

 

  

                                                      
[2] 

Habitante equivalente é a expressão utilizada para determinar o número de habitantes que produziria a 
mesma quantidade de carga poluidora que uma determinada indústria. 
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Figura 1 - Distribuição da carga poluente por sector em habitante equivalente (hab. eq) 

Fonte: Soares, et al., 2007 

As APs geram vários tipos de efluentes, na Tabela 2 é possível verificar como são 

classificados.  As características dos estrumes e dos chorumes são diversificadas, dependendo 

da espécie pecuária, sua idade e regime alimentar, bem como do tipo de instalação, do 

material utilizado nas camas dos animais e do método de limpeza dos pavilhões, os quais 

contêm uma gama de microrganismos do tracto digestivo variada, sendo alguns patogénicos 

(Rosas, 2003).  

A Lista Europeia de Resíduos (Portaria nº 204/2004), atribui aos efluentes agro-pecuários 

(EPs) e aos resíduos do seu tratamento [3] os códigos  : 

• 02 01 06 – Fezes, urina e estrume de animais (incluindo palha suja); efluentes 

recolhidos separadamente e tratados noutro local; 

• 19 06 05 – Licores do tratamento anaeróbio de resíduos animais; 

• 19 06 06 – Lamas e Lodos da digestão do tratamento anaeróbio de resíduos animais. 

                                                      
[3] O código de seis dígitos define os diferentes tipos de resíduos, os primeiros 2 e 4 dígitos referem-se, 
respectivamente, ao capítulo e sub-capítulo. 
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Tabela 2 - Classificação dos principais Efluentes Agro-Pecuários (Rosas, 2003; Portaria nº 
631/2009 de 9 de Junho) 

Classificação do 
Efluente 

Descrição 

Estrume 

Constituído por fezes, urina, quantidades significativas de material utilizado nas 
camas dos animais (palhas e fenos) e restos de ração, inclui a fracção sólida do 
chorume [MS* ≈ 25%] 

Chorume 

Constituído por uma mistura de fezes, urina, águas de lavagem ou outras, contendo 
por vezes desperdícios de alimentação animal e camas, e escorrências de silos e 
nitreiras [MS ≈ 10%]  

Água Suja 
Proveniente da lavagem das salas de ordenha e áreas contíguas e da sua mistura 
com os dejectos nos parques descobertos e águas pluviais 

Água Lixiviante 

Resulta da fermentação durante a ensilagem dos cereais, na qual são produzidos 
compostos ácidos que conferem a estas águas um baixo pH, corrosividade e CBO 
elevadas, e pelas concentrações variáveis de N. A sua formação reduz o valor 
alimentar da silagem e o volume produzido depende do teor de humidade do 
material ensilado, condições meteorológicas, recurso a absorvente e cobertura dos 
silos. 

* MS - matéria seca  

2.4.2.1 Efeitos no Ambiente e nos Seres Vivos 

O armazenamento, tratamento e eliminação dos EPs de modo inadequado podem influenciar 

negativamente o ambiente e seres vivos. Entre as diversas consequências provocadas por esta 

má gestão contam-se os efeitos apresentados nas Tabela 3 e 4. 

2.4.2.2 Normas de Qualidade da Água 

Com o intuito de reduzir os efeitos referidos nas Tabela 3 e 4, existe a necessidade de 

estabelecer normas de qualidade ambiental para os EPs, com base nos parâmetros físico-

químicos e biológicos e nos valores dos mesmos.  

Tabela 3 - Efeitos no ambiente provocados pelos EPs (Rosas, 2003) 

Efeitos no Ambiente 

Contaminação de culturas agrícolas e cursos de água superficiais e subterrâneos com microrganismos 
patogénicos e nutrientes, tornando-os impróprios para consumo. 

Acumulação excessiva de potássio (K) e fósforo (P) no solo, podendo originar problemas de toxicidade 
para as culturas ou colocar em risco a saúde dos animais que as consomem. 

Acidificação do solo, pela emissão de compostos azotados no solo. 

Produção de odores.  

Fertilização dos solos, com economia no investimento em fertilizantes minerais (através de uma 
aplicação racional dos efluentes pecuários sobre o solo) ou degradação da estrutura dos solos (pelo 
excesso de aplicação desses mesmos efluentes). 

Eutrofização das águas devido à redução da taxa de oxigénio dissolvido (OD) devido ao aumento de 
nutrientes e/ou matéria orgânica (MO) que pode pôr em causa a sobrevivência das espécies aquáticas. 
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Tabela 4 - Efeitos nos seres vivos provocados pelos EPs (Rosas, 2003) 

Efeitos nos Seres Vivos 

Contaminação por amónia (NH4
+) por inalação – leva à diminuição da produção leiteira, emagrecimento, 

diminuição da fertilidade e morte; no Homem provoca irritação do tracto respiratório e bronquite crónica. 

Afecção de pessoas directamente ligadas às explorações quando em contacto com determinadas 
substâncias tóxicas e de populações que se abastecem de água contaminada pelos efluentes. 

Intoxicação por arsénio, gás com elevada toxicidade proveniente dos EPs, que provoca bronquite, cancro 
da língua e laringite. 

Contaminação das águas subterrâneas com E. coli. Estas águas que são utilizadas na rega de culturas, 
sem tratamento, entrando assim na cadeia alimentar, podendo provocar morte. 

O Anexo I, sobre a qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água 

para consumo humano, o Anexo X respeitante à qualidade das águas doces para fins 

aquícolas e o Anexo XVI sobre a qualidade das águas destinadas á rega, do DL nº 236/98, 

estabelecem o Valor Máximo Recomendado (VMR) e o Valor Máximo Admissível (VMA) 

desses parâmetros; no Anexo XVIII são apresentados, os valores limite de emissão (VLE) na 

descarga de águas residuais (Estes valores são apresentados nas tabelas constantes no 

Anexo 2 desta dissertação). No primeiro caso, as águas são classificadas quanto à sua 

qualidade em A1, A2 e A3 consoante o valor dos parâmetros a monitorizar, sendo que uma 

água A1 equivale a uma melhor qualidade e uma água A3 a uma pior qualidade, permitindo 

ponderar sobre o tipo de tratamento que se teria de aplicar, em caso de produção de água 

potável. No segundo caso, os VMR e VMA estão estabelecidos para águas de salmonídeos e 

águas de ciprinídeos. A linha de água em estudo é caracterizada por ser uma água de 

ciprinídeos, devido á presença de espécies piscícolas da família Cyprinidae como sejam o 

escalo e a boga, e outras espécies não salmonídeas. As normas de qualidade de águas 

piscícolas visam proteger e melhorar as águas onde vivem, ou poderão viver, espécies de 

peixes: indígenas ou migradoras (e.g. boga portuguesa ou enguia) e cuja presença constitua 

um indicador útil para a gestão qualitativa das águas. Para as águas destinadas a rega, as 

normas visam a protecção da saúde pública, da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, das culturas e dos solos agrícolas que podem ser degradadas devido á má 

qualidade da água de rega.  

O DL nº 243/2001 de 5 de Setembro, veio revogar o diploma anterior no que toca à qualidade 

da água destinada ao consumo humano, e que define novos valores para os vários 

parâmetros. No entanto, aquando da necessidade de tratamento da água, consultam-se os 

dois diplomas em simultâneo: o primeiro para classificar a qualidade da água e o tratamento a 

aplicar a cada parâmetro e o segundo para confirmar a aplicação ou não desse tratamento. 

2.4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES DE POLUIÇÃO 

Neste enquadramento, segue-se uma caracterização de cada actividade no concelho de 

Santarém, com base na referida estratégia e na legislação nacional. Esta é realizada a nível da 
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classificação das explorações, do efectivo (nº de animais), da carga poluente em hab.eq, da 

pressão exercida na região hidrográfica e dos núcleos prioritários. 

Todas as actividades pecuárias, segundo o DL nº 214/2008 de 10 de Novembro, que 

estabelece o regime de exercício da actividade pecuária (REAP), são divididas em 3 classes. A 

classe 1, em que o sistema de exploração é intensivo, ou seja, detém mais de 260 CN [4] 

(cabeças normais); a classe 2[5], em que o sistema de exploração é intensivo se detiver entre 

10 e 260 CN ou extensivo se detiver mais de 10 CN; a classe 3 refere-se a todos os sistemas 

de exploração que detenham um número inferior a 10 CN por espécie pecuária ou 10 CN no 

total; existe ainda uma quarta classificação, denominada por detenção caseira que para a 

avicultura, a bovinicultura e a suinicultura não pode exceder mais de 50, 1 e 2 animais, 

respectivamente. 

2.4.3.1 Bovinicultura 

De acordo com a Portaria nº 638/2009 de 9 de Junho, que estabelece as normas 

regulamentares aplicáveis à actividade de detenção e produção pecuária ou actividades 

complementares, de animais das espécies bovina, ovina e caprina, a exploração ou o núcleo 

de produção (NP) em termos de sistema de exploração pode ser classificada como: a) 

produção intensiva ao ar livre, em que o sistema é desenvolvido sobre o solo em espaço aberto 

e com reduzido recurso a instalações fixas; b) produção intensiva, em que o sistema é 

desenvolvido num alojamento com reduzido recurso ao pastoreio no seu processo produtivo, e 

c) produção extensiva, em que o sistema utiliza o pastoreio no seu processo produtivo e um 

encabeçamento inferior a 1,4 CN/ha (cabeças normais por hectare) ou que desenvolva uma 

actividade com baixa intensidade produtiva/densidade animal. A ENEAPAI considerou, em 

2007, os sistemas a) e b) como explorações em regime semi-extensivo, ou seja, as que em 

área coberta ou ao ar livre, utilizam pastoreio numa ou mais fases do seu processo produtivo e 

explorações em regime intensivo, as que em área coberta ou ao ar livre não utilizam pastoreio 

ou cujo encabeçamento é superior a 2,8 CN/ha. 

No que diz respeito à sua finalidade, a ENEAPAI refere explorações de: a) produção de leite, b) 

vacas aleitantes, c) vitelos em viteleiro, d) recria e acabamento e e) destinadas a fins lúdicos. 

Já a portaria, refere ainda o centro de colheita de sémen, o centro de testagem de 

reprodutores, a selecção e multiplicação e a produção de lã, pêlo ou pele. 

                                                      
[4] Cabeça Normal (CN) é a 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. 

[5] Sempre que o limite autorizado para a classe 3 seja ultrapassado.  
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Na Figura 2, pode-se observar a distribuição regional do efectivo de bovinos em regime 

intensivo por concelho [6]. 

Como se pode verificar, o efectivo para o concelho de Santarém, encontra-se numa das 

classes mais altas, com um número de animais entre os 10.000 e os 25.000. 

 

 

Figura 2 - Distribuição regional do efectivo de bovinos em regime intensivo por concelho 

Fonte: DGV in: Soares, et al., 2007 

O regime extensivo não é aqui referido, pois a sua carga poluente é considerada insignificante 

em relação a um sistema de produção intensivo. A poluição provocada pelos efluentes 

produzidos por esta actividade pecuária é caracterizada por elevados teores de Matéria 

Orgânica, MO, sólidos totais (ST), coliformes, amoníaco (NH3), azoto total (Ntotal), fósforo total 

(Ptotal), cloretos e cor. 

No Anexo 3 são apresentadas duas tabelas onde se podem observar as características médias 

de um efluente bovino (Guillet, 1989; Svoboda, 1995) Na Tabela 5 é apresentada a 

composição média dos chorumes brutos da actividade bovina.  

 

                                                      
[6] A DGV considerou apenas as explorações em regime intensivo de bovinos para produção de leite com 
5 ou mais vacas de leite, e de bovinos de engorda, que representam menos de 16% do total efectivo, pelo 
que a pressão exercida no solo e nos recursos hídricos por este sector é ainda mais significativa. 
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Tabela 5 - Composição média do chorume bruto da actividade bovina (Pereira, 2005) 

Parâmetros Valor (g/L) Microflora 105/(animal.dia) 

Sólidos Totais (ST) 100 Coliformes totais 2.400 

Sólidos Voláteis (SV) 85 Coliformes fecais 2.400 

Sólidos Suspensos (SS) 84 Enterococcus 420 

CQO 140 Streptococci 150 

CBO 23 E. Coli 3 

Ntotal 4   

Norgânico 3 Anaeróbios 500 

Namoniacal 1 Aeróbios 100 

P 2 Salmonelas presença 

K 5   

2.4.3.2 Suinicultura 

De acordo com a Portaria nº 636/2009 de 9 de Junho, que estabelece as normas 

regulamentares aplicáveis à actividade de detenção e produção pecuária ou actividades 

complementares, de animais da espécie suína, a exploração ou o NP em termos de sistema de 

exploração pode ser classificada como: a) produção intensiva ao ar livre, em que o sistema é 

desenvolvido sobre o solo em espaço aberto e com reduzido recurso a instalações fixas; b) 

produção intensiva, em que o sistema é desenvolvido num alojamento sem recurso ao 

pastoreio no seu processo produtivo, e c) produção extensiva, em que o sistema utiliza o 

pastoreio no seu processo produtivo e um encabeçamento inferior a 1,4 CN/ha ou que 

desenvolva uma actividade com baixa intensidade produtiva/densidade animal. 

Neste caso, a ENEAPAI não faz qualquer referência à classificação das explorações nem à sua 

finalidade. Contudo, a portaria classifica-as como: a) centro de colheita de sémen, b) selecção 

e/ou multiplicação, c) quarentena, d) produção, e) produção de leitões, e f) recria e 

acabamento. 

Na Figura 3 pode-se observar a distribuição regional do efectivo de suínos. 

Como se pode verificar, o efectivo para o concelho de Santarém, encontra-se numa das 

classes mais altas, com um número de animais entre os 50.000 e os 100.000. Em termos 

quantitativos, baseando-se nas conclusões do Estudo de Monitorização do LNEC, cada animal 

equivalente produz um volume diário de efluentes (águas residuais) de 10 litros (0,01m3). 

Este tipo de explorações tem sido apontado como uma das maiores fontes de poluição das 

águas superficiais com azoto amoniacal (NH4-N), fósforo (P-PO4) e microrganismos 

patogénicos, e das águas subterrâneas, sobretudo com nitratos (NO3-N), devido à sua 

incorrecta utilização na fertilização dos terrenos. No Anexo 4, são apresentadas duas tabelas 

onde se podem observar as características médias de um efluente suíno.  
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Figura 3 – Distribuição do efectivo de suínos por concelho 

Fonte: DGV/DRARO in: Soares, et al., 2007 

A Tabela 6 apresenta a composição média dos efluentes produzidos pela actividade suína. 

Tabela 6 - Características médias dos efluentes das suiniculturas (HIDROPROJECTO, 2008) 

Parâmetro 
Valor médio  

(mg/l) 
Capitação  

(g/animal.dia) 
Parâmetro 

Valor médio  
(mg/l) 

Capitação  
(g/animal.dia) 

pH 7,72 (-) - SSV 10.490 105 

CBO5 10.293 103 Ntotal 2.380 39 

CQO 37.400 374 N-NH4 2.193 22 

CBO5 solúvel 5.515 55 P-PO4 963 9 

CQO solúvel 15.033 150 K 1.737 17 

ST 18.572 186 Na 395 4 

SV 12.176 122 Cu 70 0,7 

SST 13.282 133 Zn 26 0,26 

2.4.3.3 Avicultura 

De acordo com a Portaria nº 637/2009 de 9 de Junho, que estabelece as normas 

regulamentares aplicáveis à actividade de detenção e produção pecuária ou actividades 

complementares, de animais de espécies avícolas, a exploração ou o NP em termos de 

sistema de exploração pode ser classificada como: a) produção de ovos intensiva em gaiolas, 

gaiolas melhoradas ou no solo; b) produção de ovos extensiva ao ar livre; c) produção de carne 

intensiva, onde são incluídos todos os modos de produção não extensivos; e d) produção de 

carne extensiva em semi-liberdade, alojamento, ao ar livre ou em liberdade. Como na 

actividade bovina ou suinícola, os sistemas de produção extensiva podem ainda ser atribuídos 
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a sistemas que utilizem o pastoreio ou desenvolvam a actividade com baixa intensidade 

produtiva/densidade animal. 

Quanto à finalidade da exploração, o mesmo documento classifica-a como: a) selecção, b) 

multiplicação, c) recria, d) produção e e) produção de aves cinegéticas. 

Na Figura 4, na página seguinte, pode-se observar a distribuição regional do efectivo avícola. 

Como se pode verificar, o efectivo para o conselho de Santarém, encontra-se uma vez mais 

numa das classes mais altas, com um número de animais entre os 5.000 e os 10.000. 

A poluição provocada pelos efluentes produzidos por esta actividade pecuária é caracterizada 

por elevados teores de CBO, Ntotal, Ptotal e sólidos. 

 

Figura 4 - Distribuição do efectivo avícola (LGP) [7] por concelho 

Fonte: RGA, 1999 in: Soares, et al., 2007 

No Anexo 5, são apresentadas duas tabelas onde se podem observar as características 

médias de um efluente avícola.  

2.4.3.4 Análise Ambiental 

Como se pode verificar na Tabela 7, para Portugal Continental, os sectores da produção animal 

são os mais representativos em termos de carga de nutrientes (N e P) e os sectores da agro-

indústria são mais significativos em termos de carga orgânica (CBO5). Contudo, como 

                                                      
[7] Lugar de Galinha Poedeira (LGP) traduz a média equivalente de cada tipo de efectivo presente no 
efectivo avícola nacional, pois este é muito diferente em termos de peso. 
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mencionado no sub-capítulo 2.4.1, essa carga orgânica é muito inferior à determinada nos 

efluentes agro-pecuários. 

Tabela 7 - Carga poluente por sector em habitante-equivalente (Soares, et al., 2007) 

SECTOR 
HABITANTES EQUIVALENTE 

CBO5 
[8] Azoto (N) Fósforo (P) 

Bovinicultura 6 151 000 9 041 000 2 123 000 

Suinicultura 3 167 000 3 327 000 4 315 000 

Avicultura 2 000 000 3 157 000 3 680 000 

TOTAL PECUÁRIAS 11 318 000 15 525 000 10 018 000 

Matadouros 45 000 35 000 20 000 

Lagares 251 000 39 000 34 000 

Queijarias 274 000 49 000 14 000 

Adegas 452 000 55 000 19 000 

TOTAL 12 340 000 15 693 000 10 186 000 

A Tabela 8 indica a distribuição da carga poluente por sector em hab.eq, em percentagem, e o 

valor da mesma no concelho de Santarém por sectores em toneladas de carga poluente por 

ano. Na distribuição da carga de poluente por concelho, são considerados apenas a CBO5 e o 

N. Comparando os valores da carga poluentes proveniente dos compostos azotados, entre as 

duas células referentes aos sectores no concelho, é possível concluir que a carga poluente se 

deve sobretudo ao conjunto do sector agro-pecuário e à produção de vinho em lagares. No que 

diz respeito à carga de CBO não se pode tirar conclusões. 

Tabela 8 - Distribuição de CBO5, N e P por sectores em percentagem (hab.eq) e em t/ano para o 
município de Santarém (Soares, et al., 2007) 

 M Carga Poluente 

 SECTOR CBO5 N P 

 Bovinicultura 49,8% 57,6% 20,8% 

 Suinicultura 25,7% 21,2% 42,3% 

 Avicultura 16,2% 20,1% 36,1% 

 TOTAL 91,7% 98,9% 99,2% 

Município 
de 

Santarém 

Bovinicultura+ Suinicultura+ Avicultura+ Lagares+ 
Matadouros+ Queijarias+ Adegas (t/ano) 

5 000 a 
10 000  

1 000 a 
2 000  

- 

Bovinicultura+ Suinicultura+ Avicultura+ Lagares (t/ano) - 
1 000 a 
2 000  

- 

2.4.3.5 Zonas com Maior Pressão Ambiental e Núcleos de Acção Prioritária 

A ENEAPAI identifica os concelhos e as regiões onde são exercidas as maiores pressões e 

define os Núcleos de Acção Prioritária (NAP) para cada um dos sectores. Para a sua 

concretização consideram-se os seguintes critérios: 

• Número de efectivo animal ou quantidade de produto laborado; 

                                                      
[8] As concentrações médias de CBO para os efluentes produzidos por bovinos e suínos são, 
respectivamente, 7.000 mg/l e 10.000 a 18.000 mg/l. Comparativamente, os efluentes domésticos têm 
uma concentração média de 300 mg/l. 
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• Número de unidades a laborar por município; 

• Dimensão e características das unidades; 

• Proximidade física de várias unidades consideradas dos municípios abrangidos e 

• Pressão exercida no solo e nos recursos hídricos. 

A Tabela 9 indica o número de explorações, o número de efectivo animal no concelho em 

estudo, e identifica o NAP ao qual este pertence, e quais os concelhos que são abrangidos no 

mesmo NAP, se existirem, em cada sector. 

Tabela 9 - Identificação dos Núcleos de Acção Prioritária para o município de Santarém (Soares, et 
al., 2007) 

SECTOR NAP 
Nº de 

explorações 
Nº de efectivo 

animal 
Municípios abrangidos no NAP 

Bovinicultura F 35 5 500 - 

Suinicultura D 430 85 000 Azambuja – Cartaxo – Rio Maior  

Avicultura E - 742 000 [9] Azambuja – Cartaxo – Rio Maior 

Grande parte dos concelhos do território português está incluída num NAP, sendo cada um 

deles caracterizado pela pressão que determinado sector ou sectores exercem nesse mesmo 

concelho. Devido à semelhança do tipo de pressão exercida em concelhos adjacentes ou com 

alguma proximidade, foram criados 15 NAP no continente (Anexo 6), para os quais devem ser 

elaborados Planos Regionais de Gestão Integrada (PRGI). O concelho de Santarém é 

considerado um núcleo misto, pois são exercidas pressões provenientes da suinicultura, 

bovinicultura, avicultura e lagares, e está inserido no NAP 10, juntamente com os municípios de 

Ansião, Alvaiázere, Sertã, Ourém, Ferreira do Zêzere, Tomar, Torres Novas, Abrantes, 

Alpiarça, Almeirim e Cartaxo. 

 

2.5 Raio de Acção do Estudo 

O estudo de caso confinou-se ao concelho de Santarém, visto que a autarquia tem apenas 

poder de acção e decisão nessa área. Deste modo, todas as conclusões determinadas neste 

estudo dizem respeito apenas à situação de poluição existente neste concelho e não à situação 

proveniente de montante, como foi explicado anteriormente. 

A bacia hidrográfica do rio Alviela ocupa uma grande extensão do concelho, mas atravessa 

apenas 4 das suas 28 freguesias. Pelo facto de a área adjacente ao rio ser muito acidentada, 

constituída por diversos vales acentuados, consideraram-se todas as APs que, pela sua 

proximidade ao rio Alviela, podiam ser consideradas perigosas do ponto de vista ambiental. 

                                                      
[9] Em unidades de LGP. 
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Devido à existência de uma ligação entre águas subterrâneas e superficiais e por as primeiras 

poderem ser contaminadas através da infiltração dos efluentes no solo, estas podem 

contaminar as massas de água superficiais.  

Após o estudo de identificação das fontes de poluição mais importantes no concelho e tendo 

em conta a morfologia do terreno nesta região, delineou-se um raio de acção para o estudo de 

1.500 metros (m) contados a partir do traçado da linha de água, desde a entrada do rio no 

concelho de Santarém em Vaqueiros até à sua foz em Vale de Figueira. Do traçado da área de 

estudo recorrendo ao Google Earth verificou-se que incluía parte da freguesia de Casével que 

pertence ao mesmo concelho e se encontra na sub-bacia do rio Alviela. Deste modo, afectou-

se toda a  freguesia à área de estudo.  As explorações agro-pecuárias foram identificadas 

numa área estimada em 93,5 km2 através da fórmula [1]: 

� = C				××××				2				××××				� + �	×	×	×	×	��	(�	�) [1] 

em que C é o comprimento da linha de água que se considerou no raio de acção (28,8 km) e r 

é o raio de acção de 1,5 km, Figura 5. No Anexo 7, a Figura 23 representa a área resultante da 

escolha do raio de acção em pormenor.  

2.5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EXPLORAÇÕES AGRO-PECUÁRIAS ABRANGIDAS  

Após contacto com a DRAPLVT, foi fornecida uma listagem das APs de interesse existentes 

nas freguesias ribeirinhas e outras afectas à área de estudo, que está representada na Tabela 

10, indicando o número de APs em cada freguesia e o total por tipo de AP. 

Tabela 10 - Número total de APs por tipo e por freguesia (DRAPLVT, 2010) 

 Agro – Pecuária (tipo) 

Freguesia Suinicultura Bovinicultura Avicultura 

Vaqueiros 0 0 1 

Pernes 2  2 21 

Casével 0 4 2 

São Vicente do Paúl 0 4 7 

Vale de Figueira 0 2 1 

TOTAL 2 12 32 

Como referido, no plano de acção, foi realizado um levantamento no terreno que permitiu 

averiguar as APs em funcionamento e quais as que se encontram no raio de acção. Algumas 

das APs contabilizadas na Tabela 9, não se encontram nessa mesma área de estudo, 

enquanto outras não se encontravam em funcionamento à data do levantamento ou não foi 

possível averiguar se se encontravam activas. Por outro lado, foi possível verificar a existência 

de algumas APs de detenção caseira que não se encontram na listagem fornecida.  
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Outro problema identificado foi a impossibilidade de fazer corresponder determinadas APs a 

um detentor (no terreno). O último caso, deveu-se a não se encontrar uma morada específica 

pois as listagens apenas forneciam o lugar onde se encontram e não uma rua. Para colmatar 

algumas das falhas em termos de informação sobre a localização dessas APs, procedeu-se à 

consulta dos processos de obra existentes no Arquivo do DPGU da CMS, pelo nome do seu 

titular. Foi igualmente consultada uma listagem fornecida pela DGV à CMS, a qual se verificou 

não estar actualizada e estar mal organizada, e os dados obtidos no ciclo de conferências “O 

Sector Agro-Pecuário, Desafios e Estratégias de Actuação” organizado pela DADS da CMS. 

Deste modo, identificaram-se todas as APs em funcionamento no terreno e todas as que se 

pensam estar activas mesmo não tendo sido possibilitado o acesso às mesmas ou não se 

terem encontrado nos processos de obra ou no local. Após o cruzamento dos dados obtidos 

pelos diversos meios, foi possível construir a Tabela  11, que representa a totalidade das APs 

por tipo e por freguesia e a Tabela 12, referente às APs na área de estudo. 

Tabela 11 - Número total de APs por tipo e por freguesia em 2010. 

 Agro –Pecuária (tipo) 

Freguesia Suinicultura Bovinicultura Avicultura 

Vaqueiros 1 0 1 

Pernes 2 4 16 

Casével 0 6 2 

São Vicente do Paúl 4 10 6 

Vale de Figueira 0 2 1 

TOTAL 7 22 26 

Tabela 12 – Número total de APs por tipo e por freguesia no raio de acção do estudo, em 2010 

 Agro–Pecuária (tipo) 

Freguesia Suinicultura Bovinicultura Avicultura 

Vaqueiros 1 0 1 

Pernes 2 1 4 

Casével 0 3 0 

São Vicente do Paúl 2 8 0 

Vale de Figueira 0 1 0 

TOTAL 5 13 5 

Nota: Existe uma nova suinicultura intensiva e um aviário intensivo de galinhas poedeiras, na freguesia de 

Pernes, em fase de análise técnica. 

Na Figura 5, na página seguinte, pode observar-se uma imagem satélite que demonstra a 

distribuição das APs no buffer de acção.  
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Figura 5 – Distribuição das APs no buffer de acção 

Adaptado de: (Google Earth) 

      Aviários             Boviniculturas              Suiniculturas 
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No Anexo 8 encontra-se uma tabela resumo onde estão identificadas as APs inseridas na área 

em estudo através de letras, A (avicultura), B (bovinicultura) e S (suinicultura). Para cada AP é 

indicada a finalidade, tipo de produção e classe classificadas pelo REAP, o efectivo e o 

respectivo valor de CN. O valor de CN baseia-se no valor de CN correspondente a cada 

finalidade, que está indicado nas tabelas apresentadas nos Anexos 3, 4 e 5. O cálculo do CN 

total [2], que se encontra entre parênteses na tabela, é feito pela multiplicação do CN pelo 

número total de efectivos, ou seja,  

CNtotal = CN(finalidade) x Efectivototal  [2] 

Na avicultura são utilizados os valores de CN para lugar de galinhas poedeiras no caso de 

produção de ovos, e para lugar de frangos de engorda no caso de produção de carne (Tabela 

37). Na bovinicultura são utilizados os valores de CN: para vitelo de recria/engorda no caso do 

viteleiro; para vaca leiteira no caso de produção de leite; para bovino de engorda intensiva no 

caso dos sistemas de produção intensivo e intensivo ao ar livre; e para bovino de engorda em 

pastoreio no caso dos sistemas de produção extensiva (Tabela 33). Para a suinicultura são 

utilizados os valores de CN correspondentes à exploração em ciclo fechado (Tabela 36) e aos 

varrascos (Tabela 35). 

As Tabelas 13, 14 e 15, da página seguinte, indicam a quantidade de efluentes produzidos por 

cada AP no raio de acção. O cálculo do valor da quantidade de efluentes produzidos em cada 

AP é efectuado pelo produto do efectivo total pela quantidade de estrume [3] ou chorume [4] 

produzido por cada tipo de animal durante um ano, ou seja, 

Mestrume (ton/ano) = Efectivototal (animaisx) x Mestrume (ton/[animalx.ano]) [3] 

Vchorume (m
3/ano) = Efectivototal (animaisx) x Vchorume (m

3/[animalx.ano]) [4] 

em que x representa o tipo de animal. O valor da quantidade de estrume ou chorume é obtido 

através das tabelas que se encontram nos Anexos 3 a 5, nomeadamente a quantidade em m3 

ou t/animal ou lugar/ano. Os valores do efectivo encontram-se no Anexo 8, como já referido 

anteriormente.  

No caso da produção de ovos é de referir que apenas se calculou a quantidade de estrume e 

não de excrementos (Tabela 38). Para o sector bovino foram realizadas algumas 

considerações: 

• No caso da recria/engorda de vitelos existe apenas informação para a produção de 

estrume; 

• No caso da produção extensiva o cálculo torna-se mais complicado. Ao observarem-se 

as tabelas 33 e 34 verificou-se que não existem valores para este tipo de produção. Deste 

modo teve-se em conta o valor de CN para a produção de bovinos de engorda em sistemas 

intensivos e em pastoreio, que se veio a verificar serem iguais. Em primeira análise a 
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quantidade de estrume produzida no sistema extensivo seria igual ao sistema intensivo, note-

se que o sistema extensivo apenas produz estrume. Mas ao consultar-se os valores de 

quantidade de estrume para a produção intensiva, na tabela 34, observou-se que o valor de CN 

diferia da tabela 33. Sendo assim, sabendo o valor de CN e a quantidade de estrume produzida 

no sistema intensivo e sabendo o valor de CN no sistema extensivo fez-se uma simples regra 

de três simples para determinar a quantidade de estrume produzida pelo sistema extensivo; 

• No caso das APs que têm produção intensiva e extensiva, limitou-se a fazer uma média 

entre os dois tipos de produção, ou seja, entre 0,8 (extensivo) e 0,6 (intensivo), podendo deste 

modo ponderar a quantidade de estrume e chorume. 

Tabela 13 – Quantidade de estrume produzido pelas explorações avícolas 

ID 
Efluente produzido 

(t estrume/ano) [10] 

A1 s/i 

A2 
4.400  

≈ 4.425  

A3 ≈ 2.200  

A4 216  

A5 ≈160  

Tabela 14 – Quantidade de estrume e chorume produzido pelas explorações bovinas 

 Efluente produzido  Efluente produzido 

ID 
estrume 

(t /ano) [10] 
chorume 

(m3 /ano) [10] 
ID 

estrume 
(t /ano) [10] 

chorume 
(m3 /ano) [10] 

B1 136 ≈ 150 B8 ≈ 2.821 - 

B2 110 - B9 ≈ 3.172 3.500 

B3 s/i s/i B10 1.586 1.750 

B4 481 - B11 s/i s/i 

B5 18.900 ≈ 20.700 B12 s/i s/i 

B6 s/i s/i B13 635 - 

B7 363-544 - 

Tabela 15 – Quantidade de estrume e chorume produzido pelas explorações suinícolas 

ID Efluente produzido ID Efluente produzido 

S1 
≈5.031 t estrume/ano [10] 

≈7.449 m3 chorume/ano [10] 
S4 

≈3.767 t estrume/ano [10] 
≈5.577 m3 chorume/ano [10] 

S3 
≈774 t estrume/ano [10] 

≈1.146 m3 chorume/ano [10] 
S5 

≈32 t estrume/ano [10] 

≈ 43 m3 chorume/ano [10] 

                                                      
[10] Valor estimado com base nos valores referenciados nas tabelas constantes nos anexos 3, 4 e 5. Os 
restantes valores apresentados, que não tem nota de rodapé, foram obtidos através de documentação 
providenciada pela DADS e pela APA. 
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As Tabelas 16 e 17 indicam o tratamento aplicado por cada AP, bem como a linha de água 

mais próxima, a qual é susceptível de receber efluentes que possam contaminar directa ou 

indirectamente o rio Alviela.  

Tabela 16 – Características do tratamento adoptado em cada AP e linha de água mais próxima 

ID Tratamento aplicado Linha de água 

A1 s/i Rio Alviela 

A2 

Sistema de retenção e de tratamento de águas residuais (fossa 
estanque), recolhidas pelo Sistema Municipal. O estrume recolhido 
periodicamente por tapetes rotativos sob as jaulas e seco por sistema 
de ventiladores, enviado para um armazém temporário 
impermeabilizado e coberto, e transferido mais tarde para um 
segundo armazém. No final é encaminhado para Unidades Técnicas 
de Fertilizantes Orgânicos (UFTO). 

Rio Alviela 

A3 
Empilhamento de estrume num armazém aberto impermeabilizado e 
coberto. 

Rio Alviela 

A4 
Fossa séptica e poço absorvente. Recolha do estrume e deposição 
em solo agrícola para maturação. 

Rib. de Almajões 
(afluente do r. Alviela) 

A5 s/i Afluente do rio Centeio 

B1 Pilhas de estrume sob solo sem impermeabilização nem cobertura. 

Rib. de Monte Iraz 
(afluente da Vala da 

Rimeira) 

B2 Possui drenagem da área pavimentada para uma fossa séptica Afluente do rio Alviela 

B3 s/i Rio Alviela 

B4 s/i Rio Alviela 

B5 

Possui separador sólido-líquido, seguido de um estágio de digestão 
anaeróbia (ARSF) a quente com produção de biogás (não se encontra 
em funcionamento). Passa por um reactor biológico aeróbio e no final 
por duas lagoas de maturação. Possui ainda tratamento por cama 
seca. 

Rib. de Almajões 
(afluente do r. Alviela) 

B6 s/i Rio Alviela 

B7 s/i Afluente do rio Alviela 

B8 s/i 
Vala da Rimeira 

(afluente do r. Alviela) 

B9 Cama seca (parques na rua) Rio Alviela 

B10 Cama seca Afluente do rio Alviela 

B11 s/i Afluente do rio Alviela 

B12 s/i Afluente do rio Alviela 

   

B13 O tratamento possui um separador sólido-líquido, seguido de um 
biodigestor para tratamento do efluente líquido com produção de 
biogás, que depois passa por 4 lagoas. Possui um decompositor para 
os cadáveres. 

Vala do Outeiro 
(afluente do r. Alviela) 

S1 Composto por um tanque de recepção onde se realiza uma separação 
sólido-líquido. O líquido segue para a zona de lagunagem, que é 
constituída por 3 lagoas anaeróbias, 1 lagoa facultativa e 1 lagoa de 
maturação. O sólido é encaminhado para a compostagem. 

Rio Alviela 

S3 Possui uma fossa séptica para os efluentes domésticos e um sistema 
de lagunagem composto por 2 lagoas anaeróbias. Possui um 
decompositor. 

Afluente do rio Alviela 
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Tabela 17 - Características do tratamento adoptado em cada AP e linha de água mais próxima 

(continuação) 

ID Tratamento aplicado Linha de água 

S4 

O tratamento possui um separador sólido-líquido, seguido de um 
biodigestor para tratamento do efluente líquido com produção de 
biogás, que depois passa por 4 lagoas. Possui um decompositor. 

Vala do Outeiro 
(afluente do r. Alviela) 

S5 
Pilhas de estrume sob solo agrícola sem impermeabilidade ou 
cobertura. 

Rio Alviela 

s/i = sem informação 

No que diz respeito às linhas de água, é possível verificar, que existe a possibilidade de as 

escorrências e/ou descargas de efluentes ocorrerem directamente no rio Alviela em 9 das 23 

APs listadas. Observa-se ainda que as escorrências/descargas podem ser realizadas nos 

principais afluentes do rio Alviela em 5 das APs. Nas restantes APs, as escorrências/descargas 

podem ser efectuadas para linhas de água que podem não ter caudal durante a época estival 

ou mesmo durante todo o ano e, deste modo, infiltram-se no solo, podendo contaminar águas 

subterrâneas que tenham ou não ligação directa com o rio Alviela.  

Pelo motivo de não existir informação suficiente sobre os tratamentos aplicados em cada uma 

das APs, utilizou-se informação obtida através de um inquérito realizado aos exploradores na 

conferência “O Sector Agro-Pecuário, Desafios e Estratégias de Actuação”, realizada em 

Outubro de 2010 pela DADS-CMS. Deste modo, é possível dar uma ideia geral sobre o tipo de 

sistemas de tratamento aplicados em cada tipo de AP tendo em conta o tipo de produção: 

1. Suinicultura – regra geral, o tratamento é composto por um separador sólido-líquido seguido 

de um sistema lagunar. Algumas explorações podem possuir adicionalmente um biodigestor 

antes das lagoas ou uma ETAR com produção de biogás em substituição da lagunagem. 

2. Bovinicultura leiteira – geralmente o tratamento é constituído por um separador de sólidos, 

ETAR (digestor anaeróbio e reactor biológico aeróbio) e lagoas de maturação. 

3. Bovinicultura carne – neste caso o tratamento varia consoante o tipo de produção. Para 

produção semi-extensiva é usual ter um sistema de tratamento formado por um separador de 

sólidos, biodigestor, lagunagem ou ETAR; para produção intensiva ao ar livre a lagunagem; e 

para produção intensiva ou extensiva é também comum utilizar a cama seca (utilização de 

matéria seca, como palha, para cobrir o chão dos pavilhões auxiliares, onde os animais se 

alimentam). 

4. Avicultura carne – em geral, o tratamento utilizado é a cama seca; podem possuir um 

separador de sólidos em combinação com uma ETAR; as que não possuem área suficiente 

para implementar um sistema de tratamento utilizam fossas sépticas com poço absorvente. 

5. Avicultura ovos – neste caso, são usadas gaiolas com tapetes rolantes por baixo, de modo a 

poder recolher o excremento/estrume, o qual sofre uma secagem por meio de ventiladores e é 

armazenado até poder ser transferido para uma UTFO. As águas de lavagem dos pavilhões 

são armazenadas numa fossa estanque e, posteriormente, encaminhadas para o Sistema 

Municipal responsável pela gestão das águas residuais. 
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Os principais problemas associados aos vários tratamentos referidos, apresentados pelos 

exploradores e pelas fiscalizações, prendem-se sobretudo em: 

• Saturação das lagoas com matéria orgânica; 

• Efluente final com elevado teor de sólidos em suspensão totais; 

• Funcionamento incorrecto do sistema de produção de biogás; 

• Incorrecta impermeabilização da zona de armazenamento da fracção sólida do 

estrume/chorume; 

• Entupimentos e bombas estragadas nos processos de tratamento; 

• Dificuldade em encontrar soluções ambientalmente aceitáveis para a aplicação dos 

efluentes finais. 

A Tabela 18 mostra os valores de efectivo expressos em CN e a quantidade anual ponderada, 

de estrume e chorume, produzido por cada tipo de AP bem como o valor total dos três tipos de 

APs. O cálculo do valor total da quantidade de estrume e chorume, não é mais do que a soma 

de todas as quantidades de estrume por tipo de AP. 

Tabela 18 - Quantidade anual ponderada de estrume e chorume produzido por cada tipo de AP 

ID Tipo 
Nº de efectivos 

(CN) 
Efluente total produzido  

 (t ou m3/ano) 

A Estrume 7.217 – 8.590 [11] 7.000 – 8.570 

B 
Estrume 

1.911 - 1.927 
28.204 – 28.385 

Chorume 26.100 

S 
Estrume 

1.093 
9.604 

Chorume 14.215 

TOTAL 
Estrume 

10.285 – 11.674 
44.808 – 46.559 

Chorume 40.315 

A bovinicultura apresenta a maior produção de chorume e estrume, no raio de acção, seguido 

da suinicultura. Na globalidade, para a área do raio de acção de 93,5 km2, produzem-se cerca 

de 46.600 toneladas de estrume e 40.300 m3 de chorume. Através destes valores pode-se 

estimar a  produção de estrume e chorume das APs situadas na sub-bacia do rio Alviela, no 

concelho de Santarém. Neste caso, numa área de 146 km2, produzir-se-ão cerca de 72.700 

toneladas de estrume e 62.950 m3 de chorume. 

As Tabelas 19 e 20  apresentam os valores anuais ponderados dos parâmetros de qualidade, 

no estrume e chorume, produzido por cada tipo de AP, bem como o valor total para os três 

tipos de APs. O seu cálculo é realizado através das fórmulas [6] e [7]: 

�����(�/��) = �(�	/��) × �(
��

�
) ����⁄   [6] 

                                                      
[11] O valor aqui calculado, considera o efectivo da AP (A1) para produção de ovos e para produção de 
carne, daí serem apresentados dois valores. O valor do efluente total produzido leva em conta esta 
diferença, tal como o cálculo dos parâmetros. 
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�����(	
�/��) = �(	�/��	) × �(

��

	�
) ����⁄   [7] 

em que P é o parâmetro a calcular e Q a quantidade anual de estrume ou chorume produzido. 

Os valores da quantidade anual de estrume e chorume produzido, utilizados neste cálculo, são 

os que estão representados nas Tabelas 13, 14 e 15. A quantidade produzida de cada 

parâmetro de qualidade é fixa e pode ser consultada nas tabelas 34, 36 e 38 constantes nos 

Anexos 3, 4 e 5. No cálculo deste parâmetros deparou-se com os mesmo problemas que no 

caso do cálculo da quantidade total de estrume e chorume. Deste modo foram efectuadas as 

mesmas ponderações. Em adição, no caso dos vitelos de recria/engorda utilizaram-se os 

valores para os vitelos de recria até 6 meses. 

Tabela 19 - Valores anuais ponderados dos vários parâmetros de qualidade no estrume e chorume 
produzido por cada AP 

ID Tipo  
Ntotal 

(t ou m3/ano) 
Ndisp 

(t ou m3/ano) 
MS  

(t ou m3/ano) 

A 

Estrume (ovos) 189 - 231 94,5 - 116 3.500 - 4.285 

Estrume (carne) 238 - 291 122 - 150 4.550 - 5.570 

Total  ≈ 427 - 522 ≈ 217 - 266 ≈ 8.050 - 9.855 

B 

Estrume (vitelos) 0,58 0,14 - 0,28 9,9 

Estrume (leitaria) 100 24,6 - 47,3 3.969 

Estrume (carne) 73,4 - 74,7 (36,3–36,7)  2.398,4 - 2.449,1 

Total  ≈ 174 - 176 (61,5 – 84,5) ≈ 6.378 - 6.428 

Chorume (leitaria) 89 45,5 - 62,1 1.863 

Chorume (carne) 27 14,1 - 18,9 567 

Total  ≈ 116 ≈ 60 - 81 ≈ 2.430 

S 
Estrume 75 30 - 45 2.593 

Chorume 86 43 - 60 711 

TOTAL 
Estrume ≈ 676 - 773 ≈ 309 -396  ≈ 17.021 - 18.876 

Chorume ≈ 202 ≈ 103 - 141 ≈ 3.126 

 

Tabela 20- Valores anuais ponderados dos vários parâmetros de qualidade no estrume e chorume 
produzido por cada AP (continuação) 

ID Tipo  
MO  

(t ou m3/ano) 
P2O5 

(t ou m3/ano) 
K2O  

(t ou m3/ano) 

A 

Estrume (ovos) 2.310 - 2.828 210 - 257 140 -171 

Estrume (carne) 3.080 - 3.770 140 - 171 196 - 240 

Total  5.390 - 6.598 350 - 428 336 - 411 

B 

Estrume (vitelos) 7,7 0,2 0,6 

Estrume (leitaria) 3.308 41,6 204,1 

Estrume (carne) 1.512,7 - 1.549,6 26,2 - 26,9 85,5 - 87,4 

Total  ≈ 4.829 – 4.866 ≈ 68 - 69 ≈ 290 - 292 

Chorume (leitaria) 1.449 37,3 165,6 

Chorume (carne) 410 10,8 31,1 

Total  ≈ 1.859 ≈ 48 ≈ 197 

S 
Estrume 384 67 80 

Chorume 512 54 63 

TOTAL 
Estrume ≈ 10.603 – 11.848 ≈ 485 - 564 ≈ 706 - 783 

Chorume ≈ 2.371 ≈ 102 ≈ 260 
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Os valores para as boviniculturas de produção extensiva e de produção simultânea extensiva e 

intensiva, foram obtidos por uma regra de 3 simples tendo como base os valores dos 

parâmetros para a produção de bovinos de engorda intensiva. A quantidade total final de 

nutrientes, MO e MS é arredondada por excesso. 

Uma análise mais atenta sobre os valores apresentados nas Tabelas 19 e 20, demonstra que a 

avicultura é o tipo de AP que produz maiores quantidades de cada um dos poluentes no raio de 

acção do estudo. A razão pela qual os valores são superiores na avicultura, prende-se 

sobretudo com o elevado número de animais existentes. Se a distribuição de APs fosse 

semelhante na restante área da sub-bacia do rio Alviela, no concelho de Santarém, os valores 

aumentariam em cerca de 36%. Note-se que estes valores são para o estrume e o chorume 

bruto, sem qualquer tipo de pré-tratamento ou tratamento. 

Como é de esperar os valores são muito superiores para o estrume em relação ao chorume. 

Este facto deve-se, essencialmente, ao tipo de sistema de produção, pois a produção 

totalmente extensiva ou com estabulação em cama seca durante parte do tempo não produz 

chorume. Isto é, não são necessárias lavagens dos pavilhões de alojamento ou alimentação 

temporária, pois o uso de cama seca (palha) permite que a fracção líquida do estrume e os 

derrames dos bebedouros sejam absorvidos, sendo que a limpeza do piso é efectuada com 

uma forquilha. 

Pode-se verificar, também, que o estrume e o chorume são compostos principalmente por MO, 

37,6 e 38,4% respectivamente, e MS, 60% e 51% respectivamente. Este valores equivalem a 

uma produção média, aproximada, de 30,7 toneladas de MO no estrume por ano, e 6,5 

toneladas de MO no chorume por ano. As suas fracções são superiores no estrume, pois este 

contém a parte sólida do chorume. Analisando com mais atenção as percentagens obtidas para 

estes dois parâmetros, e sabendo que o estrume apresenta, por definição, 25% de MS e o 

chorume 20%, verifica-se que estas são muito superiores ao que deveriam ser na realidade. 

Este facto demonstra a dificuldade em quantificar um EP, pois este é influenciado por diversos 

factores que são referenciados no capítulo 3. 

Os nutrientes são produzidos em quantidades muito inferiores. No estrume, o N orgânico e o 

NH3 representam cerca de 2,3% do total de parâmetros contabilizados, tal como o K2O, e os 

fosfatos representam cerca de 1,6% do total. No que diz respeito ao chorume, os valores são 

de 3,3%, 4,2% e 1,7%, respectivamente, os quais são ligeiramente superiores ao do estrume. 

Até aqui falou-se da pressão que todos os efluentes produzidos, pelas APs referidas, exercem 

no raio de estudo. No entanto, a quantidade de efluentes real a sofrer tratamento é inferior 

porque não é contabilizado o efluente produzido em boviniculturas com produção em regime 

extensivo. Neste tipo de produção apenas se poderia contabilizar a cama seca (estrume + 

palha), mas regra geral este não sofre tratamento e é incorporado no solo como fertilizante 
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orgânico. Como não existe informação sobre a razão de estrume depositado em solo de 

pastoreio e o estrume depositado nas instalações de apoio, a quantidade de efluente produzida 

que sofrerá tratamento considerada, contabiliza apenas as boviniculturas em regime intensivo. 
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3 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES AGRO-PECUÁRIOS 

O estrume é um produto natural de resíduos agrícolas criados por todos os sistemas de criação 

de gado e a gestão desse estrume continua a ser uma tarefa cada vez mais importante para o 

sector agrícola da Europa, à medida que os métodos de criação de gado continuam a 

intensificar-se, produzindo mais resíduos. A gestão fornece um mecanismo para controlar os 

impactes ambientais negativos, tais como o excessivo enriquecimento em nutrientes dos solos 

e da água, os riscos patogénicos e as emissões de compostos que causam odor ou gases com 

efeito de estufa (GEE) (Schiessler, et al., 2008).  

De modo a cumprir o disposto na legislação portuguesa (DL nº 236/98, DL nº 243/2001, 

Portaria nº 50/2005 e DL nº 214/2008 e), relativo aos níveis máximos permitidos para a 

descarga de efluentes líquidos (águas residuais) nos meios receptores naturais, existe a 

necessidade de uma adopção de soluções técnicas sustentáveis, e se possível integradas, 

para o tratamento e disposição final dos efluentes resultantes.  

A minimização dos impactes negativos sobre o ambiente, provocados por descarga de 

efluentes pré-tratados nas linhas de água, deve ser considerada na concepção, no projecto e 

na exploração do próprio sistema de tratamento. O seu alcance depende, por exemplo, da 

adopção de critérios de dimensionamento apropriados ou de procedimentos operacionais 

optimizados.  

 

3.1 Sistema de Gestão de Efluentes Agro-Pecuários 

Um sistema de gestão de EP engloba em seis funções básicas (Figura 7):  

a) Produção: é função da quantidade e natureza dos resíduos agrícolas gerados pela 

exploração pecuária. Uma análise completa à produção inclui o tipo, consistência, 

volume, localização e periodicidade dos resíduos produzidos; 

b) Recolha: refere-se à recolha e aglomeração inicial desde o ponto de origem ou 

deposição num ponto de recolha;  

c) Armazenamento: é um confinamento temporário dos resíduos. O armazenamento é a 

ferramenta que permite ao gestor o controlo sobre o agendamento e repetitividade das 

funções do sistema; 

d) Tratamento: qualquer função designada para reduzir a potencial poluição dos resíduos, 

incluindo tratamento físico, químico e biológico; 

e) Transferência: movimento e transporte dos resíduos através do sistema; 

f) Utilização: inclui a reciclagem de produtos residuais reutilizáveis e a reintrodução de 

produtos residuais não reutilizáveis no ambiente [e.g. fonte de energia, camas, 

alimentação animal, MO ou nutrientes para plantas] (Krider, et al., 1999). 
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Figura 6 – Funções do sistema gestão de EPs 

Fonte: Krider, et al., 1999 

O tipo de tratamento utilizado irá variar consoante o efectivo produzido na exploração e o seu 

número, pois influencia a quantidade e as características dos efluentes produzidos. Outros 

factores a ter em consideração são o tipo de estabulação, a idade e o sexo dos animais, a 

alimentação do animal, o tipo de camas utilizadas, se utilizadas e se incorporadas nos 

efluentes e o processo de limpeza (DCEF, 2000). Também as condições meteorológicas e a 

zona onde se insere a AP afectam o tratamento a escolher. 

No subcapítulo seguinte apresenta-se uma breve descrição dos tratamentos básicos existentes 

e sua finalidade. 

No subcapítulo posterior serão feitas referências a diversos casos de estudo de processos de 

tratamento de EPs, existentes a nível nacional e europeu, e que combinam os vários 

tratamentos descritos em zonas com características de produção semelhantes. 

 

3.2 Tratamentos de Referência 

As técnicas básicas individuais de tratamento de estrume descritas nos próximos subcapítulos 

têm como base o Manual de Gestão de Resíduos Agro-Pecuários (Krider, et al., 1999),  

Santos, et al., 2005, Burton & Turner, 2003, e as técnicas disponíveis referenciadas no 

Documento de Referência para as MTD para “Criação Intensiva de Aves de Capoeira e Suínos 
[12] (European IPPC Bureau, 2003).  

  

                                                      
[12] As instalações abrangidas pelo DRMTD, referem-se a instalações com mais de 4.000 aves, 2.000 
porcos de produção (mais de 30kg) ou 750 porcas. 
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3.2.1 SEPARAÇÃO MECÂNICA 

Objectivo: Separação sólido-líquido do chorume em bruto; Recuperação da alimentação 

granulada presente no estrume para uso como ingrediente na alimentação; Recuperação dos 

sólidos do estrume de animais alimentados a forragem para uso em camas. 

Descrição: A separação mecânica ocorre através de um sedimentador, centrifugador, 

membranas, compressão, que também podem ser usados para diminuir o teor em sólidos e o 

volume necessário para o armazenamento, e facilitar o manuseamento do próprio estrume.  

3.2.2 LAGOA ANAERÓBIA 

Objectivo: Redução dos teores em MO (CQO, CBO) e em N nos efluentes e dos odores 

libertados. 

Descrição: Os constituintes orgânicos são estabilizados na lama ou removidos em última 

instância como CH4, CO2, NH3 e H2S. À medida que o chorume é decomposto, apenas uma 

parte dos sólidos totais (ST) é reduzida. As lamas, compostas por ST que não se decompõem 

e sólidos voláteis (SV) que requerem um longo período de tempo de decomposição, 

acumulam-se gradualmente na base da lagoa.  

3.2.3 LAGOA AERÓBIA 

Objectivo: controlo de odor e degradação da MO 

Descrição: O processo biológico de tratamento é predominantemente aeróbio. A sua actividade 

baseia-se na simbiose entre algas e bactérias (aeróbias e facultativas). As bactérias oxidam a 

MO (compostos solúveis e coloidais), e para esse fim, utilizam o oxigénio produzido pelas 

algas, produzindo CO2, NOx e fosfatos. Estes compostos nutrem as algas, por exemplo, o CO2 

é transformado em hidratos de carbono (fonte de carbono) pela acção da luz solar, libertando 

oxigénio, que por sua vez é utilizado de novo pelas bactérias. 

Alternativa: lagoa arejada mecanicamente para controlo de odor. Este tipo de concepção é 

usado para converter uma lagoa anaeróbia numa condição aeróbia, ou como alternativa, numa 

lagoa naturalmente arejada, que de outro modo teria de ser mais larga. 

3.2.4 LAGOA DE MATURAÇÃO/AFINAÇÃO 

Objectivo: Remoção de microrganismos patogénicos através da acção dos raios solares UV. 

Descrição: Lagoas totalmente aeróbias, que podem funcionar de modo facultativo. São 

consideradas para tratamento se houver a pretensão de utilizar o efluente resultante na 

irrigação de culturas agrícolas comestíveis. Geralmente, são instaladas em série com as lagoas 

anaeróbias e facultativas, recebendo o efluente que sai destas últimas e gerando um efluente 

de alta qualidade contendo oxigénio dissolvido e pouca carga orgânica.  
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3.2.5 LAGOA FACULTATIVA 

Objectivo: Estabilização da MO através da acção conjunta de algas e bactérias aeróbias, 

anaeróbias e facultativas. 

Descrição: Funciona como uma lagoa aeróbia à superfície e anaeróbia em profundidade. A 

diferença está em que o estrato de lamas anaeróbias é formado por sólidos sedimentáveis de 

maior dimensão, e os gases formados após a decomposição da MO são oxidados pelas 

bactérias aeróbias, presentes na parte superior da lagoa, ou são libertados directamente na 

atmosfera. O N produzido, é utilizado pelas algas, pois é necessário ao processo de 

fotossíntese. 

3.2.6 DIGESTÃO ANAERÓBIA 

Objectivo: controlo de odor e degradação da MO, com ou sem produção de biogás. 

Descrição: o processo, realizado num reactor, é mediado por microrganismos que promovem a 

degradação da MO em compostos mais simples, na ausência de oxigénio, possibilitando 

assim, a bioestabilização química dos resíduos orgânicos. Os processos utilizados podem 

variar consoante a temperatura, a gestão dos processos, o tempo de operação e o substrato de 

mistura. Na prática, o processo mesófilo é o mais comum e o termófilo é aplicado em reactores 

de grande dimensão. Os produtos finais são um chorume estabilizado e o biogás, mistura de 

gases (CH4, CO2, outros), que pode ser aproveitado para a produção de energia (eléctrica, 

calorífica ou combustível) (Silveira, 2009). 

Alternativa: Co-digestão anaeróbia, processo que proporciona o processamento de uma 

mistura homogénea de dois ou mais tipos de resíduos, sendo que existe um efluente principal e 

outros substratos em quantidade inferior (Braun & Wellinger, 2002). 

3.2.7 SECAGEM / DESIDRATAÇÃO 

Objectivo: valorização dos sólidos existentes no estrume 

Descrição: Na desidratação dá-se a remoção da água do estrume recentemente excretado 

através da evaporação pelo sol e pelo vento. Em climas mais húmidos, o estrume é misturado 

e moído, aquecido por um permutador de calor a 100ºC, no qual ocorre a desgaseificação, e é 

posteriormente encaminhado para um secador. O resultado desta técnica é um estrume 

pulverizável com um teor em MS de 85% e um condensado residual (efluente) baixo em N, P e 

CQO.  

3.2.8 COMPOSTAGEM 

Objectivo: decomposição da MO, redução de odor e vectores, destruição de ervas daninhas e 

patogénicos, e redução do teor de N e P em alguns casos. 
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Descrição: Processo natural melhorado e acelerado pela mistura do resíduo orgânico com 

outros materiais de uma forma estabelecida para um crescimento microbiano óptimo. A 

compostagem converte a MO do resíduo num produto orgânico estável por conversão do N da 

forma amoniacal instável para a forma orgânica mais estável. Os produtos principais da 

actividade microbiana são o CO2, a água e o calor. A técnica pode ser aplicada após a 

secagem do estrume fresco, a separação mecânica ou após a adição de material orgânico 

seco a uma fracção sólida relativamente húmida.  

3.2.9 BACIA DE SEDIMENTAÇÃO 

Objectivo: Remoção dos sólidos e outras matérias das escorrências produzidas pelo 

funcionamento da actividade agro-pecuária. 

Descrição: Uma bacia de sedimentação usada em associação com o funcionamento das APs é 

uma bacia de pouca profundidade ou um tanque/lago/reservatório projectado para baixas 

velocidades e para a acumulação de materiais sedimentáveis.  

3.2.11 APLICAÇÃO NO SOLO APÓS DILUIÇÃO 

Objectivo: Preparação dos resíduos para facilitar outra função (e.g. aplicação do resíduo ao 

solo por sistema dispersor) 

Descrição: A diluição envolve a adição de água limpa ou outro resíduo que tenha ST inferiores 

aos resíduos animais, da qual resulta um resíduo que tem a percentagem de sólidos desejada. 

3.2.12 TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO 

Objectivo: redução da emissão de odores e compostos gasosos (NH3 e H2S); melhoramento 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do estrume. 

Descrição: utilização de aditivos diversos (e.g. adsorventes, inibidores de urease, reguladores 

de pH, agentes oxidantes, floculadores, desinfectantes), que interagem com o estrume, 

geralmente de suíno, mudando as suas características e propriedades.  

 

3.3 Sistemas de Tratamento de Efluentes Agro-Pecuários 

Geralmente, o efluente não é processado por uma única técnica de tratamento, mas por uma 

sequência de diferentes tratamentos, denominado por sistema ou processo de tratamento. O 

desempenho técnico e ambiental destes sistemas pode ser afectado pelas características do 

efluente e dos tratamentos individuais aplicados, e pelo modo como as técnicas são operadas. 

Cada um dos sistemas de tratamento referenciados em seguida, utilizam as melhores técnicas 

disponíveis (MTD). Regra geral, segundo o DRMTD, os tratamentos são considerados MTD ou 

MTD condicional. As condições de utilização no processamento do efluente que determinam se 
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uma técnica é MTD dizem respeito a condições tais como: a disponibilidade de solo, o excesso 

ou a carência de nutrientes local, assistência técnica, possibilidade de comercialização de 

energia verde e regulamentos locais (European IPPC Bureau, 2003). 

3.3.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SUINÍCOLAS DE SÃO MARTINHO DO PORTO 

(PORTUGAL) 

A região Oeste, identificada na ENEAPAI como a região com maior representatividade em 

termos de explorações suinícolas, e dando seguimento às orientações da Estratégia, possui 3 

estações de tratamento de efluentes suinícolas (ETES), que têm como principal objectivo 

despoluir as linhas de água mais afectadas por este tipo de efluentes. 

Descrição: O processo de tratamento da ETES proposto (Figura 7) divide-se em 2 fases, o 

tratamento da fase sólida e o tratamento da fase líquida.  

 

Figura 7 – Linha de tratamento da ETES de São Martinho do Porto. 

Fonte: (Ferreira, 2009) 

Existem 2 tanques antes do digestor anaeróbio. Um destina-se à recepção do efluente 

proveniente das explorações suinícolas, o outro à recepção de efluentes equiparados que 

poderão ser co-digeridos simultaneamente. Os tanques estão equipados com um agitador 

mecânico que permite a homogeneização dos efluentes antes de entrarem no digestor em 

simultâneo, e impede a sedimentação nos mesmos. 
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1. Tratamento da Fase sólida 

o Digestão anaeróbia (DA) 

A DA ocorre em condições mesófilas (35ºC), e o digestor é de mistura completa, o que 

possibilita a combinação das funções de hidrólise, acidogénese e metanogénese num só 

órgão. Neste processo produz-se biogás, que é aproveitado na forma de energia térmica e 

eléctrica e lamas que prosseguem para o processo de desidratação. 

o Desidratação mecânica das lamas 

Desidratação em centrifuga, sendo adicionado previamente um polielectrólito floculante para 

concentrar as lamas. No final, as lamas são armazenadas em silos e posteriormente 

encaminhadas para aterro. O sobrenadante resultante é encaminhado para o tratamento 

biológico e apresenta valores bastante elevados para os principais parâmetros (Tabela 21). 

Tabela 21 - Caracterização do sobrenadante do processo de desidratação [13]. (Ferreira, 2009) 

Parâmetros Valor (mg/l) Parâmetros Valor (mg/l) Parâmetros Valor (mg/l) 

CQO 5.352 SSV 9.000 Ntotal 1.074 

SST 15.715 Ptotal 225 N-NH4 993 

2. Tratamento da Fase líquida 

o Tratamento Biológico  

O tratamento biológico é composto por um sistema de lamas activadas, no qual ocorrem os 

processos de nitrificação e desnitrificação, que permitem a remoção de grandes quantidades 

de carga orgânica (CBO5), de N-NH4
+ e de N-NO3 presentes no sobrenadante. 

o Decantação 

Visa a separação dos sólidos presentes no líquido que sai do reactor biológico, ou seja, entre o 

efluente clarificado e as lamas que se depositam na base do decantador. As lamas decantadas 

são direccionadas à cabeça da desidratação mecânica. 

Avaliação: No que diz respeito ao efluente final, a sua contaminação é bastante elevada 

(Tabela 22). Como os EPs não podem ser equiparados às águas residuais domésticas nem 

descarregados directamente nos meios hídricos, justifica-se o seu encaminhamento para uma 

ETAR, de modo a ser submetido a um tratamento complementar para que as normas de 

qualidade da água sejam atingidas (Ferreira, 2009).  

                                                      
[13] Valores para um universo de 17.000 efectivos, correspondente a 3.434.000 g/dia de CBO, ou seja, 
57.239 hab.eq (1 suíno = 3,367 hab.eq).  
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Tabela 22 - Caracterização do efluente após a decantação (Ferreira, 2009) 

Parâmetros Valor após decantação (mg/l) 

CQO 1.000 

SST 42,86 

SSV 0 

Ptotal 90 

Ntotal 500 

N-NH4 10 

 

3.3.2 ZERO NUISANCE PIGGERIES (ZNP) – LIFE04 ENV/FR/000337 (FRANÇA) 

A Bretanha, que tem 7.000 suiniculturas (50% da produção suína francesa), produz 10*106 

toneladas de estrume por ano. Nenhum dos processos de gestão de estrume existentes 

adoptava abordagens integradas eficazes que focassem todos os fluxos de resíduos (ar, 

líquidos e sólidos) e as condições de trabalho. O projecto LIFE francês, implementado no ano 

2004, demonstrou uma melhor gestão do estrume suíno através de soluções inovadoras de 

tecnologia integrada. 

A ideia central foi a de incorporar técnicas existentes num único sistema de gestão de 

chorume, o qual envolveu: a aplicação de técnicas de descarga para remover o estrume bruto 

numa base regular, para evitar a decomposição anaeróbia do mesmo no interior do edifício e, 

portanto, o odor; a utilização de sistemas de centrifugação para separar os resíduos sólidos e 

líquidos no estrume, para tratamento posterior; o tratamento biológico dos resíduos utilizando 

filtração por membranas; e a criação de um regime eficaz de compostagem para os resíduos 

da centrifugação (Figura 8). 

Parâmetros de ensaio: O ensaio envolveu a criação de uma planta protótipo e a utilização de 

uma suinicultura-controlo para fornecer dados de referência como termo de comparação com o 

desempenho do projecto LIFE. Em cada local foram examinados 5 grupos de 72 animais e as 

análises foram realizadas em quatro das tecnologias do sistema ZNP (Figura 8), a fim de 

optimizar as operações do protótipo. Os ensaios foram realizados durante o período de 

engorda de 120 dias, quando os suínos ganham peso dos 30 aos 120 kg e produzem cerca de 

36.360 L chorume/dia (5L/dia/suíno*72suínos); e iniciaram-se pelo sistema de descarga, de 

modo a identificar os volumes mais favoráveis (400L*6) e a frequência de descarga (6 vezes ao 

dia durante 3 min), para alcançar os melhores resultados. 

Descrição: O estrume é descarregado para a estação de pré-tratamento ZNP, onde sofre uma 

separação sólido-líquido por centrifugação e onde se dá a separação dos compostos de N e P. 

A fase seguinte envolve a utilização de uma membrana bio-reactor para o tratamento da 

fracção líquida, de modo a reduzir o teor orgânico e de N, limitando assim a libertação de N, e 

a remoção os patogénicos nocivos. A água tratada resultante é reutilizada no sistema de 
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descarga, o que contribui para uma redução da pressão sobre os recursos hídricos, os riscos 

de poluição e os custos da água. 

 

Figura 8 – Esquema do sistema ZNP. Adaptado de: (Prado et al., 2009) 

A fracção sólida proveniente da separação (≈700 kg estrume sólido/semana) segue para a 

unidade de compostagem, onde é misturada com palha (3.535 kg), atingindo a degradação 

aeróbia aos 7 dias, e gerando, até ao final de um ciclo de degradação de 8 semanas, até 80% 

de composto maturado, com propriedades sanitárias e biológicas que satisfazem o Standard 

AFNOR UF44A-N7. 

Avaliação: Os resultados obtidos demonstraram que o protótipo da tecnologia ZNP é altamente 

produtivo e relativamente simples de instalar, e como tal oferece benefícios que podem ser 

transferíveis a outros produtores de gado. No que respeita aos riscos de poluição ambiental 

proveniente das suiniculturas, a tecnologia contribui para a eliminação dos SS a 100%, do 

CQO total a 97% e do CQO solúvel a 92%; também o N é quase todo transformado em NO3
-

(cerca de 94%) e seguidamente desnitrificado, e os fosfatos diminuem em 84%. 

Analisando as emissões gasosas, verificou-se que o sistema ZNP, comparativamente às 

suiniculturas, reduziu até 60% o caudal anual de NH3 e N2O, o que se traduz numa grande 

melhoria da qualidade do ar. O uso generalista da tecnologia holística poderá contribuir com 

uma redução das emissões nacionais de NH3, originadas pelas suiniculturas, em cerca de 70%. 

O sistema oferece ainda benefícios a nível do consumo de água, devido ao sistema de 

reciclagem integral que providencia uma poupança até 40%, e a nível do bem-estar dos 

trabalhadores e dos suínos, devido ao sistema de descarga implementado (Schiessler, et al., 

2008).  
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3.3.3 TRATAMENTO BIOLÓGICO DO CHORUME DE VITELOS – 18.000 T/ANO (HOLANDA) 

Na Holanda, o tratamento aeróbio do chorume líquido de vitelos com posterior descarga do 

efluente clarificado para o esgoto, é considerado como alternativa à dispersão do chorume no 

solo. Foram estabelecidas 4 grandes centrais de tratamento aeróbio com um processo de 

nitrificação/desnitrificação (N/D) para o chorume. O produto resultante é uma lama, que tem 

apenas 15% do volume de chorume original, e o efluente remanescente é descarregado em 

segurança no sistema de esgoto local (Burton & Turner, 2003). 

Descrição: Os quatro sistemas funcionam continuamente, tendo cada um a capacidade de 

tratamento para 180.000 toneladas de estrume por ano. O chorume é processado em tanques 

dispostos em compartimentos concêntricos (Figura 9). O anel externo é arejado, enquanto o 

anel interno é apenas agitado, sem arejamento. A parte central é o clarificador, onde a lama e o 

efluente são separados. 

 

Figura 9 – Central de tratamento centralizada de estrume de vitelos.  

Fonte: Burton & Turner, 2003 

Avaliação: A análise das lamas indica uma remoção de 98% do N na forma de gases (NH3, 

N2O e N2). Estes dados de emissão foram correlacionados com a entrada da massa total do N 

no processo. Assim, as perdas de NH3 foram de 0,2% do azoto Kjeldahl total inicial (TKN), 

enquanto as perdas de N2O foram de 9-13% do TKN. Os restantes 85% foram emitidos pelo 

sistema comoN2.O P é removido da fase líquida por meio da dosagem de cal para os tanques 

de aeração. 

As melhores opções para uma redução nos odores são processos mesofílicos e termofílicos de 

arejamento a baixo nível (garantindo apenas o O2 necessário). Os benefícios a curto prazo do 

sistema de arejamento do estrume são a rápida degradação dos odores e emissões de NH3 

mais baixas. Para a estabilização do chorume e, por conseguinte, redução de odor, é indicado 

o sistema de arejamento a longo prazo num intervalo de temperaturas mesofílica e termofílica. 

O sistema é também uma boa opção para a N/D e até agora é uma opção prática e 

ambientalmente aceitável como meio de mitigação para o excesso de N nas APs, pois a 



40 
 

volatilização do NH3 é mais baixa devido aos baixos valores de pH no tanque de arejamento. 

No entanto, para que a N/D combinada se processe, é necessário trabalhar em condições 

mesofílicas, pois a nitrificação ocorre apenas nesta fase (Burton & Turner, 2003). 

3.3.4 CENTRAL TRACJUSA – 110.000 T/ANO (ESPANHA) 

Na Catalunha, a elevada concentração de suiniculturas despoletou a procura de uma solução 

para o excedente local de nutrientes de 1.710 ton de N e 730 ton de P por ano. Desenvolveu-

se, então, um plano de gestão de estrume que consistiu na combinação do tratamento e do 

transporte do estrume para outras áreas. A central TRACJUSA (Figura 10), resultante do 

estudo, processa o estrume de 80 APs localizadas a uma distância média de 5,6 km (Burton & 

Turner, 2003).  

 

Figura 10 – Esquema da central TRACJUSA.  

Adaptado de: Burton & Turner, 2003 

Descrição: A central é baseada no processo VALPUREN – combinação de processos. Para 

evitar variações muito acentuadas nas características do estrume à entrada da central, este é 

misturado em chorume com uma concentração média em ST de 6,5%. Esta mistura é então 

tomada como a composição média anual do chorume das explorações. Após a redução de 

volume e a remoção de areia, o chorume é bombeado para tanques de armazenamento. O 

chorume é digerido anaerobiamente em 2 digestores de 3.000 m3, agitados mecanicamente e 

aquecidos até a uma temperatura mesofílica. Este aquecimento realiza-se através de energia 

térmica fornecida pelo calor dos resíduos recuperado de uma central de energia eléctrica, e 

com um tempo de retenção hidráulico (TRH) de 20 dias. Os digestores estão ligados com uma 

membrana de suporte/retenção de biogás com uma capacidade de 500 m3. O chorume 

restante é desgaseificado num tanque de equalização agitado com um TRH de 8 horas. Após a 
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adição do polielectrólito, o chorume é centrifugado numa fracção sólida (lamas) e líquida. As 

lamas sofrem uma secagem e peletização e o líquido é acidificado a um pH<6 e, 

subsequentemente, concentrado num evaporador em vácuo a temperaturas baixas (Burton& 

Turner, 2003).  

3.3.5 CO-DIGESTÃO COM TRATAMENTO POSTERIOR – 10 000 T/ANO (ITÁLIA) 

A central de biogás centralizada de Bettoa, construída em 1982, pertence e é controlada por 

um consórcio de 35 suinicultores, cujas explorações estão situadas numa área de 30 km2. A 

central recebe estrume suíno e chorume bovino por meio de tubagens conectadas a cada AP 

e, como se situa num vale, mais de 50% do estrume é transportado graviticamente. A central 

também recebe 10.000 m3/ano de resíduos de lagares de azeite e de matadouros. No inverno o 

número de animais nas suiniculturas diminui, o que se traduz num decréscimo de resíduo suíno 

na central e os resíduos dos lagares de azeite podem ser tratados simultaneamente com uma 

razão 5:1. 

Descrição: O resíduo das suiniculturas é recolhido em 2 tanques interligados através de 

tubagens pressurizadas, cada um com capacidade de 50 - 100 m3 e um sistema de 

misturadores, bombas e controlo de nível. Um sistema computacional assistido controla o 

transporte do resíduo dos vários tanques para a central de tratamento (Figura 11).  

 

Figura 11 – Esquema da central de biogás centralizada para a co-digestão de estrumes animais 

com resíduos de azeite. Adaptado de: Burton & Turner, 2003 

A central consiste num tanque de recepção para o chorume animal (5.000 m3), um para os 

resíduos do azeite (100 m3), dois reactores anaeróbios e uma lagoa. A 1ª etapa realiza-se num 
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reactor primário (7.000 m3) totalmente agitado e aquecido por meio de permutadores de calor 

até atingir uma temperatura mesofílica (36 ºC) para a digestão. A 2ª etapa realiza-se num 

reactor secundário (2.500 m3) sem aquecimento adicional, atingindo os 24 ºC. A temperatura 

do resíduo influente, antes de entrar no reactor primário, é elevada a cerca de 10ºC através de 

permutadores de calor. As lamas provenientes do reactor anaeróbio secundário e do 

tratamento aeróbio são desidratadas e, subsequentemente, usadas na prática agrícola. O 

efluente gerado é tratado aerobicamente num tanque de oxidação com capacidade de 1.800 

m3, seguido de sedimentação e armazenamento do sobrenadante numa lagoa coberta, com 

capacidade para 100.000 m3. O efluente tratado é finalmente usado para irrigação. 

Avaliação: A eficiência total de remoção de CQO é cerca de 76% (Burton & Turner, 2003).  

3.3.6 PROCESSAMENTO DE ESTRUME AVÍCOLA 

No que diz respeito ao processamento do estrume avícola, torna-se mais difícil encontrar 

sistemas de tratamento centralizados, como os que se têm apresentado para as APs suinícolas 

e bovinas.  

Na Tabela 23 são apresentadas várias técnicas que podem ser utilizadas no tratamento do 

estrume avícola. Regra geral, o tratamento tem como objectivo a redução dos teores de N e P, 

que são bastante elevados neste tipo de estrume.  

Tabela 23 – Técnicas de processamento de estrume, produto e finalidade (ASIA-PRO-ECO 

Programme, 2006) 

Técnica Produto Finalidade 

Sem tratamento Estrume armazenado 

Aplicação ao solo 
Desidratação Estrume desidratado 

Compostagem Composto  

Pelletização Pelletes 

DA Biogás  
Energia 

Incineração Calor 

Como se pode verificar são técnicas que podem ser utilizadas in situ. No entanto, técnicas 

como a pelletização, a DA e a incineração tornam-se mais eficazes e produtivas quando 

existem quantidades de estrume elevadas. Portanto, tornam-se inapropriadas para explorações 

com uma produção de estrume muito baixa. 

Descreve-se de seguida um sistema de compostagem, um sistema de DA com produção de 

biogás e um sistema de incineração, para o tratamento do estrume avícola. 

1. Compostagem de estrume com casca de pinheiro – ensaio experimental 

O estrume avícola é caracterizado pelo seu elevado teor de humidade. Por este motivo, é 

necessário adicionar substâncias para aumentar o teor em MS, para que a compostagem 

alcance uma melhor eficácia. Neste caso, é adicionada casca de pinheiro, moída e seca, à 
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razão de 3:1 (excremento:casca) relativamente ao peso total. Esta melhora também o nível de 

pH e diminui a evaporação de N. As temperaturas atingidas rondam os 60 ºC. Contudo, o 

processo é bastante moroso, visto que 70% da MO permanece inalterada ao fim de 90 dias e 

as perdas de N são de cerca de 35% (com base na MS). Esta técnica é facilmente aplicável a 

explorações novas e já existentes, e é ideal para a produção de adubo orgânico, mas a 

libertação de NH3 é considerável e é necessário providenciar uma quantidade de aditivo 

suficiente (European IPPC Bureau, 2003). 

2. Digestão anaeróbia com produção de biogás 

A necessidade de fontes alternativas de energia levaram à construção de uma central de 

biogás, para converter resíduos animais em energia eléctrica e térmica, pela empresa Alfagy, 

no Reino Unido. Esta central utiliza como substrato o estrume avícola composto por 

excrementos, camas e desperdícios de ração, resíduos de culturas de milho, trigo, e estrume 

suíno. Ao contrário das centrais que têm sido apresentadas ao longo da dissertação, esta 

central paga aos exploradores pelo seu resíduo e em contrapartida estes recebem parte da 

energia gerada. A energia eléctrica produzida é ainda utilizada por uma população composta 

por 350 lares, a baixo custo. Para além de energia, é gerado um fertilizante orgânico que pode 

ser utilizado pelos agricultores locais, diminuindo assim a necessidade de importação e os 

custos. O sistema de tratamento é composto por dois digestores anaeróbios (Figura 12) 

acoplado a motor combinado de energia e calor (ALFAGY, 2010). 

 

Figura 12 – Digestores anaeróbios 

Fonte: ALFAGY, 2010) 

3. Incineração 

Na Holanda situa-se a maior central de tratamento de estrume avícola. O sistema de 

tratamento – incineração – não utiliza qualquer outro substrato. Tem capacidade para cerca de 

um terço da produção do país (440.000 t/ano), produzindo energia suficiente para 90.000 lares 

e cinzas que são utilizadas para produzir fertilizantes e outros produtos agrícolas (Chino, 2008).  
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3.3.7 CUSTOS 

Na Tabela 24 são apresentados os valores para o custo de investimento inicial, o custo de 

exploração e o custo-benefício de alguns das centrais de tratamento descritas anteriormente. O 

custo de exploração inclui o custo de tratamento, de energia e dos recursos humanos. O 

benefício indica as receitas obtidas pela venda da energia eléctrica, e as receitas obtidas pelo 

pagamento do tratamento dos efluentes pela parte do explorador. Os benefícios são obtidos 

sobretudo pela venda de energia eléctrica ou térmica, de composto para fertilização ou 

remediação de solos, entre outros. Todos os valores indicados estão actualizados para o ano 

de 2010, à taxa de inflação de 1,4%. Não foram incluídas eventuais amortizações do 

investimento. 

Tabela 24 – Custo do investimento inicial, de exploração e custo-benefício das centrais de 

tratamento (Ferreira, 2009; Prado, et al., 2009; Burton & Turner, 2003; Chino, 2008)  

Sistema Investimento inicial Custo de exploração Custo - benefício 

3.3.1 6.500.000 €  s/i - * 

3.3.2 902.500 €  15,2 -19,3 €/m3 Composto 

3.3.4 17.035.500 € s.i. Energia eléctrica 

3.3.5 7.331.500 € 
- 629.000 €/ano 

 

+ 335.000 €/ano (energia eléctrica) 
+ 512.000 €/ano (tratamento**) 
Total = (847.000 -629.000) €/ano 

3.3.6 152.100.000 € s/i 
Energia eléctrica 

Cinzas 

* Esta central produz biogás, tornando-se auto-sustentável a nível energético. Não existe informação 
sobre a venda de energia ou do biogás. 

** O tratamento do efluente suinícola e dos resíduos de lagares de azeite são pagos pelo explorador, por 
animal*ano (5,23 €) e por m3 (15,72 €), respectivamente. O governo contribuiu com um financiamento de 
60% do custo do capital da central e a rede eléctrica nacional pagava apenas 0,08 €/kwh de energia 
eléctrica produzida na central. 
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4 SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO 

O Plano Nacional da Água diz que a DQA vem acrescer um princípio fundamental para a 

gestão global dos recursos hídricos: o da bacia hidrográfica como unidade de gestão. Quer isto 

dizer que para além de serem integrados os vários tipos de massas, são integrados também os 

ecossistemas que delas dependem. Deste modo, são elaborados Planos de Gestão de Bacias 

Hidrográficas (PGRH) para cada região hidrográfica. Esta gestão passa pela protecção global 

dos recursos hídricos existentes, sendo assegurada por uma “abordagem combinada” entre a 

fixação de valores limite de emissão (VLE) para as substâncias poluentes e a fixação de 

objectivos de qualidade, bem como entre os objectivos de qualidade e quantidade para as 

águas de superfície e subterrâneas. 

Esta abordagem associa ainda os objectivos ambientais de qualidade e redução da poluição na 

fonte. Para este propósito, são utilizados meios específicos de controlo, nomeadamente 

programas de monitorização das águas de superfície, subterrâneas e zonas protegidas, por 

forma a garantir uma análise coerente e exaustiva do estado das águas em cada uma das 

regiões hidrográficas, com base em parâmetros ecológicos e químicos, quantitativos e 

qualitativos (MAOTDR, 2002). 

Os programas de monitorização podem ser utilizados com os mesmos objectivos, não a nível 

da unidade de gestão, mas a um nível mais local e mais específico. No estudo de caso, devido 

à imprevisibilidade das descargas, pois podem verificar-se acidentes ou ilegalidades, é de ter 

em conta este tipo de programas de controlo de poluição. A monitorização pode ser realizada 

nas águas de superfície onde tem sido confirmada a existência de descargas de efluentes, 

permitindo assim controlar o estado dessa massa de água. Pode, de igual modo, implementar-

se um sistema de monitorização dos vários parâmetros, à saída do tratamento de efluentes 

disponível na exploração ou central de tratamento, evitando a descarga para o meio hídrico em 

caso de não conformidade com a legislação aplicável. 

No caso concreto dos EPs, os principais parâmetros a monitorizar encontram-se classificados e 

definidos na tabela constante no Anexo 9. 

O objectivo da recolha e tratamento de águas residuais é a redução da carga poluente lançada 

nas águas naturais que são usadas como meio receptor de águas residuais. Outro objectivo é 

manter os custos, associados à recolha e tratamento de águas residuais, o mais baixo 

possível. 

Para termos de comparação, o Instituto da Água (INAG) possui um sistema de classificação 

dos cursos de água superficiais para determinar o seu estado de qualidade, o qual permite 

obter informação sobre os potenciais tipos de uso que podem ser considerados para a massa 

de água a classificar. Este sistema de classificação é apresentado no Anexo 10. Tendo como 
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base este sistema, as águas do rio Alviela poderão ser classificadas como “Muito má” durante 

as épocas de maiores descargas e entre o “Má” e o “Razoável” durante o restante tempo. O 

Anexo XXI do DL nº 236/98 estabelece, ainda, os objectivos ambientais de qualidade mínima 

para as águas residuais, apresentados na tabela constante no Anexo 10. 

 

O sucesso da implementação de um sistema de gestão integrado para um processo de 

tratamento de EPs passa por uma monitorização que seja fiável e robusta, e que não requeira 

conhecimentos especializados por parte do utilizador. Contudo é essencial efectuar uma 

análise de custo-benefício associado a um sistema de monitorização. 

No mercado existem diversas empresas que comercializam sistemas de monitorização, 

permitindo o controlo dos parâmetros mais importantes segundo a legislação. Existem várias 

soluções consoante o número de parâmetros que se pretende controlar e onde se quer 

controlar. Para além de que alguns sistemas permitem ao utilizador obter informação em tempo 

real e sem ter que se deslocar ao local. Outros vão mais além, incluindo um sistema de alarme, 

que alerta o utilizador de que o limite permitido na legislação para determinado parâmetro foi 

ultrapassado, possibilitando assim uma rápida acção sobre o problema, evitando danos 

maiores. 

No Anexo 11 podem ser consultadas algumas tecnologias de monitorização da qualidade de 

águas residuais e superficiais existentes no mercado, referindo os seus princípios de 

funcionamento e as suas características. Entre estas contam-se os sistemas de monitorização 

da S::can, da Hydrolab e da SEBA Hydrometrie. Todos os sistemas referidos têm 

características comuns, tais como: 

• uma monitorização multi-paramétrica, ou seja, permite o controlo de vários parâmetros 

em simultâneo através da combinação de sondas e sensores ligadas a um terminal; 

• possibilidade de instalação do sistema in situ; 

• informação recolhida em tempo real sem que o operador tenha de se deslocar ao local, 

com excepção da tecnologia Hydrolab que utiliza baterias de longa duração; 

• não necessita da utilização de químicos para realizar a análise. 
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5 GESTÃO DE EFLUENTES AGRO-PECUÁRIOS 

Neste capítulo é discutida a importância da implementação de uma gestão integrada 

sustentável dos EPs. Para este propósito analisa-se a exequibilidade de implantação de 

sistemas de tratamento centrais vs. individuais, em conciliação com os sistemas de 

monitorização. Nesta análise são propostos cenários diferentes, para os quais são estudados 

os seus benefícios, bem como as suas desvantagens. São, também, apontadas as principais 

dificuldades que o sector AP apresenta e sugeridas medidas que possam auxiliar a ultrapassar 

essas mesmas dificuldades. 

 

5.1 Gestão Integrada Sustentável de Efluentes Agro-Pecuários 

O estudo e a definição de soluções que permitam uma gestão integrada sustentável dos EPs é 

extremamente importante. A sua constituição permite, não só, o aumento da qualidade das 

massas de água, bem como a diminuição da contaminação dos solos e da libertação GEE. 

Possibilita, ainda, a criação de oportunidades de valorização da biomassa produzida pelas AP. 

O último ponto produz benefícios económicos a nível regional através da geração de postos de 

trabalho, e da venda/utilização dos subprodutos originados (adubo orgânico, energia térmica e 

eléctrica), não sendo necessário recorrer, em determinados casos, ao uso de electricidade da 

rede eléctrica nacional. Estas oportunidades contribuirão para alcançar os objectivos 

ambientais e energéticos impostos pelo Programa Nacional para as Alterações Climáticas e 

DQA, e pela Estratégia Nacional para a Energia, respectivamente. Também auxiliarão o 

cumprimento da legislação em vigor respeitante ao sector AP. 

Em reposta à ENEAPAI, presencia-se actualmente a tendência para a centralização das 

soluções a implementar através da “adopção de soluções conjuntas ou complementares de 

valorização e tratamento que promovam economias à escala regional e se demonstrem como 

as tecnicamente mais adequadas”. Contudo, esta preferência implica consequências que 

devem ser estudadas em oposição às soluções individuais (Soares, et al., 2007).  

Na escolha de um sistema de gestão de EPs, seja ele centralizado ou individual, é necessário 

ter em consideração critérios fundamentais como:  

• a qualidade pretendida do efluente final, ou seja, o tratamento do resíduo depende dos 

parâmetros definidos na legislação em vigor consoante o seu destino final; 

• a viabilidade económica da actividade: 

o custo de investimento, que depende do número hab.eq ou efectivo animal a 

tratar; 
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o custo de exploração, ou seja, os custos associados à manutenção do processo 

de tratamento, e à concentração do efluente (transporte) que depende da dispersão 

geográfica e relevo; 

o custos de transporte associados a sistemas de drenagem e bombagem de 

efluentes líquidos. 

Para além destes critérios, a solução mais adequada deverá, ainda, atender à necessidade de 

preservação do meio ambiente e à defesa da saúde pública (Departamento de Ciências e 

Engenharia - FCT, 2000). 

Podem ser considerados três tipos de soluções para a gestão dos EPs: 

• Solução centralizada - compreende a construção de uma ou mais centrais de 

tratamento de efluentes pecuários (CTEP) de grandes dimensões para uma escala regional, 

e a possibilidade da existência ou não de tratamentos individuais dispersos; 

• Solução semi-centralizada - envolve a construção de uma ou mais CTEP de menor 

dimensão a nível local (concelho ou freguesia(s)) e a possibilidade da existência ou não de 

tratamentos individuais dispersos; 

• Solução descentralizada - envolve sistemas de tratamento individuais.  

Adaptado de: (Durão, 2009) 

Analisando o sub-capítulo 3.3, é possível averiguar que os sistemas centralizados ou semi-

centralizados, dependendo da sua dimensão, não englobam todos os tipos de EPs existentes. 

A maioria processa apenas um tipo de EP, enquanto outros podem processar o estrume ou o 

chorume, de duas ou três fontes em simultâneo. A dificuldade em criar uma CTEP que englobe 

todos os tipos de efluentes, sejam eles estrume, chorume ou águas sujas, deve-se em parte às 

suas diferentes características. Estas diferenças atribuem-se, para além do tipo de efectivo e 

da finalidade que, por si só, se diferenciam no modo como processam os alimentos; à eficácia 

da gestão do abeberamento e da alimentação (desperdícios); à alimentação (gestão de 

nutrientes); e ao tipo de camas usadas. Também a separação ou não das águas pluviais e das 

águas de lavagem dos pavilhões ou celas são ponderantes, assim como o tipo de químicos 

utilizados na lavagem e desinfecção. Os químicos utilizados e a sua quantidade podem inibir a 

acção dos microorganismos no tratamento do efluente, ou dificultar outro processo que 

envolva, por exemplo, a adição de aditivos (European IPPC Bureau, 2003). Uma possibilidade, 

para ultrapassar esta dificuldade, será criar várias CTEP e localizá-las nas zonas de maior 

pressão para cada tipo de efluente, podendo englobar vários tipos de efluentes ou não. 

Uma das maiores desvantagens de uma solução centralizada será a necessidade obrigatória 

de transportar o efluente por grandes distâncias, podendo atingir várias dezenas de 

quilómetros entre a exploração e a CTEP. Isto implica custos muito elevados e um aumento 

das emissões de GEE. Estas implicações não são economica nem ambientalmente aceitáveis 

no caso de a central não obter lucro a partir dos subprodutos gerados, e a diminuição de GEE 

alcançada não compensar as emissões produzidas pelo transporte. Por outro lado, a carga 
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orgânica, de N e de P é concentrada num só local, o que, em caso de emergência (avaria ou 

sobrecarga do sistema), representa um grave problema e de difícil resolução devido à falta de 

alternativas próximas. Isto obrigaria ao armazenamento do efluente, na exploração, por 

intervalos de tempo superiores, o qual pode não ser possível devido ao TRH para o qual foi 

dimensionado, para além de que para TRH superiores podem ser despoletadas reacções de 

degradação. Obrigaria também ao transporte até outra CTEP, que se pode situar a centenas 

de quilómetros das explorações e pode não comportar o efluente em excesso. 

Quanto às soluções semi-centralizadas, estas visam resolver os problemas de poluição mais 

próximo da sua origem. Ou seja, implicam distâncias de transporte menores, consoante a área 

abrangida, seja ela a nível de um concelho ou de uma ou várias freguesias. Em contraposição 

com a solução centralizada, as emissões de GEE são muito inferiores, bem como os custos de 

transporte. O transporte, neste caso, pode ser realizado por: 1) camiões cisterna para efluentes 

com baixo teor de sólidos; 2) camiões contentor adequados ao transporte de efluentes com um 

conteúdo de sólidos muito elevado (lamas); ou 3) através de condutas próprias, para efluentes 

com teor de sólidos baixo e distâncias pequenas. Este tipo de centrais possibilita ainda uma 

menor concentração da carga orgânica, de N e de P num mesmo local físico. Em caso de 

avaria a sua resolução torna-se menos morosa e onerosa. Por estes motivos o TRH do 

efluente na exploração não é tão elevado, pois o transporte pode ser efectuado com mais 

frequência. Sendo assim, o dimensionamento do armazenamento pode ser efectuado para 

TRH ligeiramente superiores. Isto permite a retenção do efluente durante o tempo necessário à 

reparação da avaria/limpeza da CTEP, sem que as reacções de degradação se iniciem e não 

sendo necessário realizar um grande investimento. Outra alternativa é distribuir os efluentes 

pelas centrais mais próximas, quando existentes.  

No que diz respeito às soluções descentralizadas, estas utilizam sistemas de tratamento mais 

simples, pois sistemas que exijam competência tecnológica elevada só são viáveis para 

aplicações em grande escala. Algumas das explorações utilizam apenas um pré-tratamento 

como seja a separação sólido-líquido. Estes sistemas são de dimensionamento mais fácil, pois 

os parâmetros a ter em conta são menos, e a sua construção é menos onerosa. Também os 

custos de manutenção são mais baixos, tal como os custos relacionados com o transporte, 

quando existentes. O transporte é, geralmente, apenas necessário para o deslocamento do 

subproduto final até ao meio receptor, seja ele o solo, a massa de água, um colector de águas 

residuais urbanas, ou o aterro. Existe também a possibilidade da exploração ser auto-

sustentável em termos energéticos, consoante o processo de tratamento adoptado. Em caso 

de avaria, a sua resolução apresenta menores dificuldades. Neste caso, os tanques de 

armazenamento do influente e do efluente são dimensionados tendo em conta a necessidade 

de TRH superiores. Nalgumas explorações, existe uma segunda linha de tratamento para estas 

situações e para quando existe a necessidade de lavagem do sistema. 

Em contrapartida, para as soluções individuais são apontados inúmeros problemas que estão 

relacionados, principalmente, com questões respeitantes. 
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• Ao processo de tratamento. Isto é: 

o Explorações antigas com tratamentos obsoletos; 

o Explorações recentes com manutenção inadequada devido à falta de técnicos 

competentes, o que provoca problemas no funcionamento do processo e, por sua vez, 

o não cumprimento dos parâmetros de qualidade exigidos legalmente; 

o O custo de investimento inicial e de exploração bastante elevado para ser 

comportado pelo detentor da AP; 

o A necessidade de redimensionamento do sistema quando há um aumento 

significativo do efectivo, pois o sistema existente não comporta essa diferença, 

sobrecarregando-o, e diminuindo muito a sua eficácia; 

• Ao licenciamento das explorações - processos extremamente morosos; 

• À legislação - dispersa e confusa; 

• À falta de apoio financeiro público para aplicar as MTD – tecnologia de tratamento e 

destino final do resíduo e de efluente em excesso; 

• À escassez de recursos humanos;  

• Ao estado dos acessos às explorações; 

• À vizinhança.  

Os próprios detentores das APs apontam para a falta de apoio técnico; para a aplicação 

insuficiente e errónea das Boas Práticas Agrícolas (BPA) no que diz respeito ao uso correcto 

dos subprodutos finais; para a inexistência de estudos de viabilidade económica sobre 

construção de sistemas de tratamento centralizados e para a dificuldade na sua construção. 

Na área em estudo nesta dissertação, como se pode verificar pelas Tabela 15 e 16, do sub-

capítulo 2.5.1, os sistemas de tratamento adoptados são in situ, ou seja, individuais, não se 

conhecendo nenhum sistema centralizado no concelho de Santarém para EPs ou estudos 

específicos para este local. 

 

5.2 Cenários Propostos 

Neste sub-capítulo são analisados três cenários possíveis para uma gestão integrada 

sustentável para o tratamento dos EPs e um quarto cenário em que se contempla a 

conservação dos sistemas de tratamento existentes. 

5.2.1 CENÁRIO 1 – SOLUÇÃO CENTRALIZADA 

Área: Neste primeiro cenário é dada continuação aos pressupostos da ENEAPAI, ou seja, a 

área abrangida corresponde ao NAP 10. O núcleo 10 engloba doze concelhos, que estão 

distribuídos por três distritos, e que abrangem uma área total aproximada de 3.760 km2 (Figura 

17). Este NAP pertence à região hidrográfica do Tejo/Ribeiras do Oeste, incluindo para além do 

rio Alviela, o rio Almonda, o rio Nabão e o Rio Zêzere. 
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Como não se conhece a distribuição das APs nesta área nem as suas características, torna-se 

impossível estudar este caso em pormenor e deste modo são feitas apenas algumas 

inferências. 

Localização: Como se pode verificar na Figura 13, os concelhos do NAP 10 estão muito 

dispersos. Por este motivo a escolha da localização de uma central de tratamento é dificultada.   

 

Figura 13 – Núcleo de Acção Prioritária 10. Adaptado de: (Wikipédia, 2011) 

Os concelhos abrangidos no referido NAP não têm as mesmas características, tendo sectores 

prioritários diferentes para cada um deles, como é possível verificar na Tabela 25. 

Tabela 25 – Sectores prioritários em cada concelho do NAP 10 (Soares, et al., 2007). 

Concelho Sector prioritário Núcleo 

Abrantes Lagares Singular 

Almeirim Adegas Singular 

Alpiarça Adegas Singular 

Alvaiázere Lagares Singular 

Ansião Avicultura Singular 

Cartaxo Avicultura, Suinicultura e Adegas Misto 

Ferreira do Zêzere Avicultura, Suinicultura e Lagares  Misto 

Ourém Avicultura e Lagares Misto 

Santarém Avicultura, Bovinicultura, Suinicultura e Lagares  Misto 

Sertã Suinicultura Singular 

Tomar Avicultura, Suinicultura e Lagares Misto 

Torres Novas Lagares Singular 
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Como nesta dissertação está a ser estudado apenas o sector pecuário, excluem-se os 

concelhos de Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Alvaiázere e Torres Novas. Após esta exclusão, os 

concelhos de interesse distribuem-se como se apresenta na Figura 14, onde são indicados os 

sectores prioritários para cada um destes.  

 

Figura 14 – Distribuição dos concelhos englobados pelo NAP10 para os sub-sectores em estudo. 

Adaptado de: (Distritos de Portugal) 

Observando esta distribuição, a região poderia ser dividida em duas áreas. A primeira (região 

A) seria compreendida por Santarém e Cartaxo, onde os sectores predominantes são a 

avicultura, bovinicultura e suinicultura. A segunda (região B) seria compreendida pelos 

restantes concelhos, onde predomina a avicultura e suinicultura, dando maior atenção à 

avicultura. Deste modo, poderia implementar-se uma CTEP em cada região. 

Transporte: Devido ao tamanho das áreas abrangidas, apenas é possível dizer que o 

transporte dos efluentes teria de ser efectuado, obrigatoriamente, através de camiões cisterna 

e camiões contentor. 

Para que o transporte não tenha de ser efectuado entre todas as APs existentes e as CTEP, 

seria de ponderar a construção de centrais de armazenamento em cada um dos municípios. 

Ou seja, uma central de transferência que permita o armazenamento dos diferentes EPs, 

cumprindo todas as condições obrigatórias e dimensionadas para TRH que não permitam o 

início da degradação orgânica. Daqui seriam transportados para a CTEP.  

Tratamento: Como referido anteriormente, não se tem informação suficiente para inferir 

correctamente sobre este assunto. No entanto, sugerem-se sistemas de tratamento, com base 

nos apresentados no sub-capítulo 3.3, que poderiam ser adequados para cada uma das 

regiões, tendo em conta a distribuição de prioridades: 

Avicultura 

Suinicultura 

Avicultura 

Avicultura e Suinicultura 

Avicultura e Suinicultura 

Avicultura, Bovinicultura e Suinicultura 
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Região A – Combinação do “sistema de tratamento da co-digestão com tratamento posterior” e 

o “sistema de compostagem de estrume com casca de pinheiro”, ou, em alternativa a este 

último, o “sistema de DA com produção de biogás”. O primeiro processa o estrume suíno e do 

chorume bovino e produz energia eléctrica, lamas e líquido valorizáveis. O segundo processa o 

estrume avícola originando adubo orgânico.  

Região B – Combinação do “sistema de tratamento da Central TRACJUSA” e do “sistema de 

compostagem de estrume com casca de pinheiro”. O primeiro permite o tratamento de estrume 

de suínos e o segundo permite o tratamento do estrume avícola. Permitem a produção de 

energia eléctrica, compostos valorizáveis.  

Para APs com um efectivo muito pequeno, sendo classificadas como detenção caseira, não se 

justifica enviar o efluente para a CTEP. O valor monetário que o explorador teria de pagar para 

transportar e tratar o seu efluente, em comparação com a implantação de um tratamento 

básico, não compensaria. 

Monitorização: Para uma área destas dimensões, o ideal seria instalar 1 estação de 

monitorização a montante de cada CTEP e 1 no final da linha de tratamento de cada central. 

Deste modo, controlar-se-ia a qualidade da água de superfície, permitindo perceber se existem 

outras fontes de poluição para além do sector AP e se existem ainda descargas ilegais 

provenientes das mesmas. Por outro lado, controlar-se-ia a qualidade do efluente final do 

tratamento 

Avaliação: Devido à falta de informação que permita um estudo mais completo deste cenário, 

não foi possível concluir sobre a sustentabilidade económica, energética e ambiental do 

sistema de gestão de EPs.  

5.2.2 CENÁRIO 2 – SOLUÇÃO SEMI-CENTRALIZADA 1 

Área: Neste caso a área abrangida é o concelho de Santarém, o que perfaz um total de 559 

km2. Compreende, deste modo, as APs situadas tanto na sub-bacia hidrográfica do rio Alviela 

(146 km2), como as restantes existentes no concelho.  

À semelhança do cenário anterior, também não se conhece a distribuição das APs nesta área 

nem as suas características, de modo que são realizadas apenas algumas inferências. 

Localização: A Figura 15 representa o concelho de Santarém e as suas freguesias. Sendo um 

concelho mais ou menos uniforme, seria possível situar uma CTEP num local cujas distâncias a 

percorrer entre as APs mais distantes e a central sejam muito semelhantes. Visto que as 

freguesias de S. Nicolau, S. Salvador, Marvila e Santa Iria da Ribeira de Santarém são zonas 

urbanizadas, estas foram excluídas. Para que a CTEP se localize o mais central possível, o 

local mais adequado seria provavelmente a freguesia de Achete. 
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Figura 15 – Freguesias do concelho de Santarém. 

Fonte: Wikienergia.com 

Transporte: Apesar da área ser muito mais pequena que a do cenário 1, o transporte 

adequado seria também através de camiões cisterna e camiões contentor. Neste caso a 

construção de centrais de transferência não faria muito sentido, pois as distâncias não são 

muito grandes e porque, provavelmente, algumas freguesias não têm uma produção de 

efluentes que o justifique.  

Tratamento: Do mesmo modo que no cenário 1, não é possível inferir correctamente sobre 

qual o melhor sistema de tratamento a utilizar, pois não existe informação suficiente. No 

entanto, sugerem-se também sistemas de tratamento para este cenário, com base nos 

apresentados no sub-capítulo 3.3, que poderiam ser adequados. Visto existirem os três tipos 

de AP, seria interessante combinar o “sistema de incineração de estrume avícola” e o “sistema 

de co-digestão”, pois este último é dos poucos sistemas que consegue tratar dois efluentes de 

origem diferente em simultâneo. As suas vantagens já são conhecidas e quanto à incineração, 

esta possibilitaria a eliminação das formas de N e P críticas, produção energia eléctrica e 

térmica, e ainda compostos valorizáveis.  

Neste caso também não se justificaria o transporte e tratamento numa central do efluente de 

APs de muito pequena dimensão. 

Monitorização: O ideal seria possivelmente a instalação de uma estação de monitorização nas 

águas superficiais a montante da central e uma outra estação no final da linha de tratamento da 

CTEP caso o efluente final seja descarregado nas águas de superfície. Como a área abrange 

várias linhas de água seria interessante realizar uma monitorização regular dos parâmetros 

mais graves, por meio de sistemas mais simples. 
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Avaliação: De modo análogo ao cenário anterior não é possível retirar conclusões sobre a 

viabilidade económica, energética e ambiental do sistema de gestão de EPs.  

5.2.3 CENÁRIO 3 – SOLUÇÃO SEMI-CENTRALIZADA 2 

Área: Neste cenário ponderou-se, inicialmente, efectuar o estudo para apenas uma das 

freguesias do buffer de acção. Porém, ao avançar com o estudo verificou-se que não seria 

economicamente aceitável, nem teria lógica, construir uma CTEP em cada freguesia visto que, 

por exemplo, Vaqueiros tem apenas uma avicultura. Apesar da área compreendida pelo buffer 

de acção ser muito dispersa, estudou-se a viabilidade da implantação de um central nesta 

mesma área. Deste modo, pode-se aprofundar um pouco mais o estudo deste cenário. 

Localização: Para perceber qual o melhor local para a sua implantação consultou-se o plano 

de ordenamento do território do PDM (Plano Director Municipal) de Santarém. Deste modo 

verificou-se que tanto na área compreendida pelo buffer de acção, como a área total 

compreendida pelas 5 freguesias, não existem locais propostos para construção de zona 

industrial. Note-se que a construção de uma central de tratamento apenas pode ser realizada 

em áreas classificadas como zona industrial. Todavia, sabe-se que entre as APs A1 e A2, 

existe um local distante de aglomerados urbanos e que foi considerado, na revisão do PDM, 

como possível localização da nova zona industrial de Pernes (Figura 16). O local não é o mais 

central, relativamente à dispersão do buffer, mas tendo em consideração todas as APs 

existentes nessa mesma área, verifica-se que estas se concentram sobretudo em redor da 

localidade de Pernes. 

Transporte: Começou-se por determinar a distância entre cada uma das APs e a localização 

da central. Para se obter estas distâncias forma traçados os vários percursos possíveis com a 

ajuda do programa Google Earth. Como em alguns casos se encontrou 2 ou 3 alternativas, 

optou-se sempre pela que dava a menor distância a percorrer. Na Tabela 26 é possível 

consultar as menores distâncias encontradas.  

Observando a Tabela 26, é possível ver que não foram medidas as distâncias para 

determinadas APs. O motivo pelo qual não foram efectuadas, deve-se ao facto de que para o 

caso das boviniculturas extensivas (B3, B4, B7 e B8) não é possível recolher o estrume 

produzido, pois este encontra-se dispersado pelas pastagens onde o efectivo se encontra. No 

caso das suiniculturas, a S4 não foi contabilizada, pois até à data ainda não contêm efectivo 

nas suas instalações. 

 



56 
 

 

Figura 16 – Área de zona industrial (linha vermelha) e localização da CTEP.  

Adaptado de: Google Earth 

Tabela 26 – Distância entre as APs e a CTEP 

ID Distância (km) ID Distância (km) ID Distância (km) 

A1 1,33 B4 - B12 15,3 

A2 1,77 B5 6,59 B13 21,1 

A3 3,85 B6 6,83 S1 4,86 

A4 4,29 B7 - S2 - 

A5 4,52 B8 - S3 8,58 

B1 2,37 B9 12,8 S4 21,1 

B2 5,89 B10 13,2 S5 4,13 

B3 - B11 15,3 Média 8,5 

Algumas das distâncias entre as APs e a CTEP são muito pequenas, como é o caso das APs 

A1 e A2. Como o terreno nesta zona é muito acidentado, encontrando-se a maior parte das 

APs em zonas altas e a central num plano inferior, seria possível efectuar o transporte dos 

efluentes com teores de MS baixos por meio de condutas, aproveitando a gravidade. Estas 

condutas efectuariam o transporte entre o tanque de armazenamento de efluente na AP e o 

tanque de recepção da central de tratamento. No caso da avicultura seria impensável, pois o 

estrume produzido por este tipo de agro-pecuária contém teores de MS muito elevados o que 

dificultaria o seu transporte através deste sistema. Os restantes efluentes seriam transportados 

por camiões cisterna ou camiões contentor, dependendo do seu teor em MS. Os primeiros 

seriam mais indicados para transporte de chorumes e os segundos para o transporte de 

estrume. Em qualquer das hipóteses, a CTEP seria encarregada pelo transporte dos efluentes 

mediante o pagamento de uma quota por parte dos exploradores à central. Como o objectivo 

da dissertação não é a concepção de uma rede de condutas e não se tendo informação sobre 

o custo da sua implantação, optou-se por transportar todo o efluente pelo segundo método. 
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A distância média calculada entre as APs e a CTEP é de 8,5 km. No entanto este valor não é 

real, sendo necessário efectuar algumas ponderações. A primeira remete-se ao facto de que as 

APs S4 e B13 encontram-se na mesma instalação, mas como os seus efluentes têm 

características diferentes seria necessário, à partida, efectuar um transporte separado. Porém 

verifica-se uma grande discrepância no valor da distância para esta AP em comparação com 

as restantes. Sabendo que o tratamento nesta AP (S4-B13) é composto por um biodigestor 

com produção de biogás, e que tem a capacidade de processar os dois tipos de efluente, 

considerou-se que o processo de tratamento pode ser sustentável a nível ambiental, energético 

e económico. Sendo assim optou-se por excluir esta AP. Poder-se-ia desprezar igualmente as 

APs B11 e B12, mas como se desconhece o tipo de tratamento utilizado, é preferível mantê-los 

na determinação da distância média real. Sendo assim, a distância média é de 7 km. Note-se 

que as distâncias a percorrer são a dobrar, o que faz com que a distância média real seja de 14 

km.  

Tratamento: As centrais de tratamento integrado necessitam de uma quantidade mínima de 

efluente e que sejam alimentadas, preferencialmente, de um modo contínuo para que se 

tornem mais eficientes. Sendo assim, é importante que o efluente proveniente das APs 

classificadas como detenção caseira também seja contemplado para que a eficiência aumente. 

Neste caso, a melhor opção para processar dois tipos de efluente em simultâneo seria a “co-

digestão com tratamento posterior”. Este sistema tem a vantagem de produzir energia eléctrica 

e energia térmica tornando-o auto-sustentável. O efluente líquido final pode ser utilizado na 

irrigação de culturas e as lamas desidratadas podem ser utilizadas para fins agrícolas. Como 

se pode verificar no sub-capítulo 3.3.6, o tratamento do estrume avícola pode ser realizado por 

“desidratação”. Deste modo poder-se-ia encaminhar o estrume directamente para a unidade de 

desidratação da central e tratá-lo juntamente com as lamas para o mesmo fim.  

No exemplo que se apresentou, a central foi projectada para uma quantidade total de 11.000 

ton de efluente por ano. Tendo em conta os valores calculados nas Tabela 14 e 15 para a área 

em estudo, verifica-se que a soma do efluente (chorume) proveniente das suiniculturas (8.638 

m3/ano) e das boviniculturas (25.950 m3/ano) é cerca de três vezes superior. Note-se que o 

estrume avícola (7.785 ton/ano em média) também tem de ser contabilizado e que por isso a 

unidade de desidratação teria de ser dimensionada tendo em conta a sua quantidade. Para que 

o processo de desidratação tenha uma eficiência elevada, tem de levar em conta as 

características das lamas digeridas e sedimentadas, bem como as do estrume avícola. 

Como referido anteriormente, para a AP S4-B13, manter-se-ia o tratamento individual. Todavia, 

o sistema de tratamento utilizado poderá necessitar de algumas alterações para tornar o 

processo mais eficaz.  
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Monitorização: Como os subprodutos finais são todos reutilizáveis, não se justifica a 

implantação de uma estação de monitorização no fim da linha de tratamento. Contudo, seria 

necessário efectuar análises a estes subprodutos finais para determinar se os valores, 

sobretudo de N, P e MO, não ultrapassam as necessidades nutricionais das culturas onde 

seriam aplicados e não degradam os solos onde iriam ser incorporados. De modo a verificar se 

a poluição dos recursos hídricos no raio de acção é de facto proveniente dos EPs, seria 

necessário realizar análises regulares às águas de superfície. Este tipo de monitorização já é 

realizada pelo INAG de mês a mês. Foram instaladas 4 estações ao longo da linha de água, 

sendo que 3 delas se situam no concelho de Santarém e encontram-se no raio de acção, mas 

é necessário a deslocação de uma equipa ao local para obter os dados. Porém estas medem 

apenas os parâmetros de CBO5, OD, condutividade, cor e crómio total, o que não permite uma 

correcta monitorização da qualidade das águas superficiais. Então, o ideal seria a instalação de 

uma estação de monitorização na principal linha de água (rio Alviela) num local a montante da 

CTEP para controlo de todos os parâmetros de qualidade das águas superficiais, 

nomeadamente: CBO, CQO, NOx, SST, OD, NH4, fosfatos, coliformes, condutividade e pH. 

 

Avaliação: A avaliação da viabilidade sustentável de um sistema de gestão tem de ser 

estudada do ponto de vista económico, energético e ambiental. 

A) Avaliação económica: para uma correcta avaliação será necessário calcular os custos 

de investimento e anuais de todas as componentes do sistema de gestão e as receitas 

geradas. O custo de investimento considera a construção da central de tratamento, a aquisição 

do meio de transporte e da estação de monitorização. Os custos anuais consideram a 

manutenção do sistema de tratamento, o transporte do efluente e dos subprodutos finais, os 

gastos energéticos, os custos da equipa responsável pelo funcionamento da CTEP e os 

seguros associados. No cálculo dos custos de manutenção devem estar incluídas as 

amortizações anuais do custo de investimento. As receitas tem em conta a venda da energia 

eléctrica e dos subprodutos valorizáveis, bem como as quotas de transporte e tratamento do 

efluente pagas pelos detentores das APs. Deste modo, tem-se: 

Custos de Investimento (CI) = Sistema de tratamento + Meio de transporte + Estação de 

monitorização           [8] 

Custos anuais (CA) = Amortização + Manutenção + Transporte + Energia eléctrica + 

Pessoal + Seguros         [9] 

Receitas (R) = Energia eléctrica + Subprodutos + Quotas    [10] 
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Considerações no seu cálculo: 

1) Admitiu-se que o governo português financia 60% do valor da construção do sistema 

de tratamento; 

2) Geralmente os custos não são proporcionais à quantidade de efluente a processar, no 

entanto, como se desconhecem as expressões que permitem fazer o cálculo correcto, admitiu-

se que o custo da construção da central seria proporcional à quantidade de efluente;  

3) Sabe-se que a unidade de desidratação teria de ser redimensionada, aumentando o 

custo da construção da central. Porém existem unidades numa central, como os edifícios de 

administração, que não são necessários aumentar devido à quantidade de efluente a processar 

ser superior, esta diferença compensará o custo da unidade de desidratação. Sendo assim, o 

investimento inicial seria de 29.326.000 € e o custo de manutenção do sistema de tratamento 

rondaria os 2.516.000 €/ano; 

4) Para saber o custo de um camião cisterna, foi efectuado um pedido de orçamento à 

empresa JOPER. Sabe-se assim que o custo de um camião cisterna com uma capacidade de 

8.000 l (8 m3) pode chegar aos 70.000 € (JOPER, 2001); 

5) Devido à falta de informação sobre os custos dos vários tipos de sistemas de 

monitorização, considerou-se a estação de monitorização da S::can cujo valor ronda os 37.000 

€; 

6) No cálculo dos custos anuais desprezou-se o custo da energia eléctrica, pois não 

existe informação sobre os gastos energéticos e a central de tratamento gera a sua própria 

energia eléctrica e térmica. Desprezou-se ainda os gastos provenientes do transporte dos 

subprodutos até ao seu destino final por não se conhecer os seus locais; 

7) No cálculo da amortização deve-se considerar uma amortização com uma taxa de juro 

de 8% a 5 anos. O seu cálculo é realizado através da seguinte fórmula: 

� = ���� × �� = ���� ×
�

(���)���
	,								� = �,  ; � = " [11] 

 

em que Iact é o investimento actualizado e FA é o factor de amortização. O factor de 

amortização deve ser multiplicado pelo investimento actualizado para o final do tempo de vida 

útil considerado, o que neste caso é de 5 anos. O custo de investimento actualizado é 

calculado pela fórmula: 

���� = #�	 ×	(� + �)		�						� = �,  ; � = " [12] 

o que para um custo de investimento de 11.837.400 €, dá um custo que ronda os 16.731.850 €. 

A amortização anual a considerar será de 2.852.048 €, que como se pode verificar é da mesma 

ordem que os custos de manutenção; 

8) Por questões de simplicidade assumiu-se que o camião se desloca à AP e retorna à 

central independentemente de se encontrar cheio ou não. Para calcular o custo do transporte 

dos efluentes é necessário efectuar algumas considerações: 
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o O transporte seria efectuado apenas por um camião cisterna, pois não foi possível 

recolher dados sobre custos e características de um camião contentor; 

o Preço do gasóleo = 1,399 €/l;  

o O camião gasta 40 l aos 100 km; 

o A recolha dos efluentes é efectuada duas vezes por mês. 

Ter-se-ia então uma distância total a percorrer de cerca de 450 km (14 km * 16 APs * 2x por 

mês). Sabendo o custo do gasóleo e o gasto médio do camião foi possível calcular o custo do 

transporte, que ronda os 252 euros por mês, o que perfaz 3025 €/ano. Estes custos seriam 

suportados pelos detentores das explorações mediante o pagamento de uma quota à CTEP. 

No que diz respeito à aquisição do camião cisterna, esta seria executada pela central de 

tratamento;  

9) A equipa responsável seria composta por: um engenheiro responsável, um responsável 

e uma analista de laboratório, um técnico de equipamentos e um técnico informático. As 

remunerações anuais seriam, respectivamente, de: 17.500 €, 15.400 €, 12.600 €, 15.400 € e 

12.600 €. Considerou-se ainda a taxa de segurança social de 23% que perfaz um custo anual 

de 16.905 € (IST, 2008); 

10) No cálculo das receitas não é contemplada a venda dos subprodutos devido à falta de 

informação; 

11) De acordo com a (Resíduos do Nordeste, EIM, 2010), a rede eléctrica nacional pagava, 

em 2010, 0,095€/kWh. Para o cálculo da receita gerada pela venda da energia eléctrica, 

admitiu-se que a produção de energia eléctrica seria proporcional à quantidade de efluente 

tratado. Sabe-se que existem extrapolações para o seu cálculo, porém são necessários mais 

critérios dos quais não se dispõe de informação. Considerou-se, então, que a energia gerada é 

o triplo da produzida pela central exemplo, o que equivale a 12.000.000 kWh/ano o que gera 

uma receita de 1.140.000 €/ano com da sua venda. 

• As quotas dizem respeito ao transporte e tratamento do efluente. A quota de transporte 

seria de 189 €/ano. Como qualquer outro meio de transporte, o camião necessitaria de 

manutenções. Sendo assim, seria necessário aumentar o valor da quota. Admitiu-se que seria 

de 200 €/(ano*detentor). No que diz respeito à manutenção do sistema de tratamento, o 

detentor de APs suinícolas e bonvinícolas pagaria cerca de 5,23€ por animal e por ano, o que 

para um efectivo total de 2.170, corresponde a uma receita de 11.359 €/ano. No que toca ao 

tratamento do estrume avícola não existem dados. Todavia, comparando os valores de CN 

entre o efectivo avícola e suinícola-bovinicola, assumiu-se que a quota seria de 0,10 € por 

animal e por ano, o que geraria uma receita de 68.600 €/ano.  

A Tabela 27 permite uma melhor visualização de todos os custos e receitas. 
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Tabela 27 – Custos e receitas do sistema de gestão de EPs 

Custos de 
investimento 

Sistema de 
tratamento (€) 

40% Sistema de 
tratamento (€) 

Camião cisterna 
(€) 

Estação de 
monitorização (€) 

29.326.000  11.730.400 70.000 37.000 

Custos anuais 

Manutenção + 
Amortização 

(€/ano) 

Transporte 
(€/ano) 

Pessoa 
(€/ano) 

Energia eléctrica 
(€/ano) 

2.516.000 
2.852.048 

3.025 90.405 - 

Receitas 

Energia eléctrica 
(€/ano) 

Subprodutos 
(€/ano) 

Quota transporte 
(€/ano) 

Quota tratamento 
(€/ano) 

1.140.000 - 3.200 11.359 + 68.600 

Procedendo então aos cálculos finais tem-se: 

CI = 11.730.400 + 70.000 + 37.000 = 11.837.400 €       

CA = 2.852.048 + 2.516.000 + 3.025 + 90.405 + 0 = 5.461.478 €/ano 

R = 1.140.000 + 3.200 + 11.359 + 68.600 = 1.223.359 €/ano 

Verifica-se que o valor das receitas é inferior ao dos custos anuais, de modo que a central tem, 

ainda, um custo adicional de 4.238.119 € anuais, que é mais do dobro da receita gerada. 

Mesmo que fosse contemplado o valor da venda dos subprodutos finais, o custo adicional 

ainda seria muito elevado. Se não existirem meios, como financiamento ou subsídios, que 

cubram o valor adicional este sistema de gestão torna-se não viável do ponto de vista 

económico.  

B) Avaliação energética: Neste caso a central pode tornar-se auto-sustentável visto 

produzir biogás, que pode ser transformado em energia eléctrica e térmica, a serem utilizadas 

no funcionamento de todo a central. A energia eléctrica produzida equivale ao consumo de 

cerca de 5.250 habitações por ano (1 habitação = 2.285 kWh/ano) (Resíduos do Nordeste, 

EIM, 2010).  

 

C) Avaliação ambiental: Do ponto de vista ambiental, o sistema de gestão é viável, visto 

que apenas o transporte emite GEE para a atmosfera, a energia gerada na central é uma 

energia limpa, não existe contaminação de solos, nem de águas superficiais ou subterrâneas. 

Todavia, isto só é verdade se existir uma manutenção correcta e controlo do processo de 

tratamento bem como do sistema de monitorização. 

5.2.4 CENÁRIO 4 – SOLUÇÃO DESCENTRALIZADA 

A solução descentralizada representa um cenário em que se deixa a situação tal como ela está 

na actualidade. Isto é, mantêm-se os tratamentos individuais em cada AP. Contudo, como nem 
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todos os tratamentos demonstraram ser os mais indicados ou não são geridos correctamente, 

é necessário proceder a alterações. Estas alterações podem resultar na mudança para um 

tratamento mais eficaz, no seu redimensionamento ou na mudança do próprio modo de gestão 

e manutenção dos equipamentos. No caso de alteração ou mudança de tratamento tem-se em 

conta as MTD bem como a sua sustentabilidade, nomeadamente a oportunidade de produção 

de energia, fertilizantes e compostos estabilizados.  

Um exemplo de uma MTD para o tratamento do estrume avícola é a compostagem com casca 

de pinheiro de modo a aumentar o teor em MS do estrume e diminuir a libertação de 

compostos azotados para a atmosfera. Esta MTD tem a vantagem de poder ser aplicada em 

explorações existentes, sendo apenas necessário realizar algumas adaptações como adquirir 

um sistema de revolvimento, a impermeabilização do solo e um armazém fechado 

(Environmental Protection Agency, 2003). 

No caso das suiniculturas quando há problemas na eficácia do tratamento do efluente por 

lagunagem, um exemplo de MTD será instalar uma cobertura sob as lagoas para que as 

condições anaeróbias sejam mais eficazes, permitindo a geração de biogás. Este gás pode ser 

convertido em energia térmica para o aquecimento dos pavilhões de alojamento e em energia 

eléctrica. 

Transporte: O transporte é apenas necessário entre as unidades de tratamento que pode ser 

efectuado por meio de condutas ou tapetes rolantes. Nestes tipos de transporte é necessária 

energia eléctrica, no entanto as condutas podem aproveitar a gravidade. No que diz respeito À 

deposição do resíduo final este pode ser efectuado por condutas ou através de tractores com 

tambor ou cisterna, consoante o seu destino final.  

Monitorização: Numa solução individual não é viável cada AP instalar uma estação de 

monitorização muito sofisticada, pois o custo é muito elevado. O melhor será efectuar um 

acordo com uma entidade competente, por exemplo o INAG, em que esta garante a realização 

de análises regulares aos parâmetros de qualidade. 

Avaliação: Como não é exequível estudar caso a caso devido à carência de informação não é 

possível concluir sobre a sustentabilidade de uma solução descentralizada. No entanto, sabe-

se que uma alteração no processamento do efluente torna-se difícil pois os detentores das APs 

não conseguem comportar os seus custos e não existem financiamentos.   
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6 CONCLUSÕES 

A execução deste trabalho permitiu tirar conclusões sobre o estado em que se encontra a 

situação referente à poluição na sub-bacia hidrográfica do rio Alviela e determinar soluções 

para a sua resolução. 

Após o estudo, conclui-se que a principal fonte de poluição na área em estudo, incluindo o 

buffer de acção, é o sector agro-pecuário, nomeadamente, os efluentes gerados pela 

avicultura, bovinicultura e suinicultura. Conclui-se, de igual modo, que o problema da poluição 

se deve principalmente ao tratamento. Os processos de tratamento existentes são todos 

descentralizados, não se conhecendo nenhuma CTEP no concelho de Santarém. Estes têm 

quase todos problemas associados à sua má gestão e manutenção, à utilização de técnicas 

obsoletas e à falta de caminhos sustentáveis para a deposição do resíduo final. 

Depois de se terem analisado as várias soluções propostas, não se pode concluir nada sobre a 

viabilidade da solução centralizada e da solução semi-centralizada 1, devido à lacuna de 

informação. 

Porém, neste estudo, as soluções que interessam são a solução semi-centralizada 2 e a 

solução descentralizada. Apesar de não ser possível retirar conclusões imediatas sobre a 

viabilidade destas e compará-las, devido à falta de informação, pode-se efectuar algumas 

inferências.  

Dando prossecução aos pressupostos da ENEAPAI, a solução mais interessante é a solução 

semi-centralizada, pois é um sistema de gestão integrado de EPs. Do ponto de vista ambiental 

é viável pois as emissões de GEE provenientes do transporte dos EPs são compensadas pela 

energia limpa gerada na CTEP, o efluente líquido final é utilizado para irrigação e as lamas 

desidratadas são utilizadas para fins agrícola. Do ponto de vista energético, pode-se considerar 

sustentável, pois é gerada energia eléctrica e energia térmica que é utilizada no processo. O 

sistema de tratamento não produz resíduos, pois todos os subprodutos gerados são 

reutilizados. Do ponto de vista económico o sistema provou, mediante as aproximações que se 

realizaram para o seu cálculo, não ser viável, pois a CTEP ainda tem de pagar quase 4,24 

milhões de euros para que se possa manter em funcionamento. Do ponto de vista tecnológico, 

o sistema de gestão compreende as MTD para o tratamento e tecnologia de topo para o 

sistema de monitorização. Deste modo, o sistema de gestão integrada torna-se não 

sustentável.  

No que diz respeito à solução descentralizada, o problema reside na falta de 

financiamentos/subsídios a nível nacional e comunitário, dirigidos para a realização da 

reestruturação do processo de tratamento e sua manutenção por parte dos detentores das 

explorações. 
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No que se refere ao investimento para o estudo da implantação de CTEP, o PRODER 

(Programa de Desenvolvimento Rural) tem uma vertente de financiamento para “Projectos 

Estruturantes” (Acção nº 1.6.5). Em contrapartida este financiamento só está disponível para 

estudos a nível de NAP.  

Deste modo nenhuma das soluções é viável do pondo de vista económico, pois os custos 

associados a cada uma delas é demasiado elevado para ser comportado pelos detentores das 

APs. No entanto, propõe-se uma hipótese que pode resolver este problema, e uma segunda 

hipótese que poderá incentivar os exploradores a mudarem de atitude perante a poluição: 

• Hipótese 1 – Implementação de uma taxa ecológica que permita a criação de um fundo 

monetário que serviria para financiar estudos na área de controlo e prevenção da poluição, 

bem como a construção e manutenção dos sistemas de gestão integrada de EPs; 

• Hipótese 2 – Criação de um programa de agro-pecuárias sustentáveis. Este programa 

certificaria as APs como sustentáveis a todos os níveis, certificado que seria renovado 

anualmente. Pretende-se com este programa que o consumidor grossista/retalhista (grandes e 

pequenas superfícies, talhos, entre outros) obtenha os seus produtos apenas em APs 

sustentáveis. Esta solução é um incentivo à melhoria dos processos de tratamento no caso da 

solução descentralizada. No entanto, seria necessário efectuar um estudo sobre como 

mercado se comportaria perante a implementação deste programa, para perceber se seria uma 

solução viável. 

Ao longo do estudo do cenário 3, concluiu-se que nem sempre é viável enviar todos os 

efluentes para uma CTEP, pois as distâncias são muito grandes, o que aumenta a emissão de 

GEE para a atmosfera, para além de que a quota que o detentor teria de pagar seria superior, 

pois o custo de transporte também é superior. Este valor pode não ser comportado pelo 

detentor. Contudo, a solução individual existente pode nem sempre ser a mais indicada, e por 

isso é necessário realizar um redimensionamento ou uma reestruturação do processo de 

tratamento, entre outros, para o qual é necessário um financiamento. A hipótese 1 apresentada 

anteriormente pode resolver os problemas relacionados com esta questão para o cenário 3, 

pois pode financiar o investimento inicial na totalidade ou cobrir o valor necessário à sua 

manutenção, bem como financiar as alterações necessárias nas soluções descentralizadas. 

Deste modo o sistema de gestão integrado de EPs torna-se sustentável do ponto de vista 

ambiental, energético e económico. 

Ainda referente à solução descentralizada, para melhorar o desenvolvimento ambiental das 

explorações intensiva, consideradas as mais graves, devem ser implementadas MTD que 

permitam: 

• a identificação e implementação de programas de educação e formação dos 

trabalhadores;  

• a manutenção de registos de água e energia, quantidades de ração animal, resíduos 

produzidos;  
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• ter um procedimento para lidar com emergências como acidentes;  

• a implementação de um programa de reparação e manutenção, de modo a assegurar 

que as estruturas e equipamentos estão em bom estado de funcionamento e que as 

instalações sejam mantidas limpas; 

• plano de actividades no local, como a entrega de materiais e da eliminação de produtos 

e resíduos, e  planeamento de aplicação dos subprodutos gerados. 

Tornar-se-ia interessante estudar a combinação destas duas soluções. Isto é, implementar um 

sistema de gestão de EPs semi-centralizado, mas em vez de os sistemas de tratamento 

individuais ficarem a cargo do detentor, estes serem controlados e mantidos pela CTEP, 

mediante o pagamento de uma quota pela parte do detentor à central. 

Ao longo do estudo forma referidos diversos problemas no que diz respeito à: falta de 

informação ou informação incorrecta; dificuldade em coordenar as entidades competentes na 

área em questão; falta de fiscalizações no terreno; pouca ou má divulgação da legislação por 

parte das associações aos detentores das APs; falta de técnicos competentes na área; má 

formação dos detentores das APs, pois encontram-se casos em que não estão inscritos em 

associações ou o seu nível de escolaridade é muito baixo, o que muitas vezes não lhes permite 

a boa compreensão dos processos a seguir e ter conhecimento das actualizações da 

legislação. 

Todavia, para alguns NAP, os objectivos da ENEAPAI estão a ser cumpridos, se bem que com 

um atraso considerável. Apenas dois NAP estão em estudo e têm uma verba associada. Um 

deles foi o NAP 12 (Santiago do Cacém). Como previsto na Estratégia, formou-se uma 

Estrutura de Coordenação e Acompanhamento, cujas competências foram determinadas e 

traçou-se um plano de acção. Porém quando se começou a elaboração do PRGI surgiram 

problemas logo no início da 2ª etapa, a qual diz respeito ao “Diagnóstico e Caracterização da 

Situação Actual”. A principal razão para isto ter acontecido foi devido ao não cumprimento dos 

acordos de cooperação por parte de algumas entidades envolvidas na Estrutura de 

Coordenação e Acompanhamento. Deste modo não foi possível prosseguir com o estudo e não 

houve novos desenvolvimentos. 

Este exemplo demonstra que a resolução do problema do controlo e prevenção da poluição 

gerada pelos efluentes pecuários ainda tem um longo caminho a percorrer. 

No capítulo 7 é sugerida uma metodologia, que será interessante estudar num futuro trabalho, 

que ajudará a perceber melhor o comportamento dos contaminantes presentes nos EPs, 

devido a escorrências, rupturas e descargas no solo e no meio hídrico. 
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7 TRABALHO FUTURO 

Este trabalho não abordou a contaminação dos solos e das águas subterrâneas devido às 

descargas de efluentes agro-pecuários nestes meios ou rupturas nos processos de tratamento 

dos mesmos. Sendo esta contaminação um problema latente que foi encontrado no trabalho de 

terreno, quando se realizou as visitas às APs, é importante aprofundá-lo. 

A colaboração dos detentores das APs para uma avaliação da qualidade das águas e solos 

nas suas propriedades é bastante difícil. Deixa-se aqui uma ideia para um futuro trabalho para 

o estudo deste problema aplicando a Geofísica Aplicada. 

7.1 A Geofísica Aplicada 

A Geofísica é a ciência que estuda as propriedades físicas da Terra, envolvendo a 

interpretação de campos, como o magnético e gravitacional, que são influenciados pelas 

estruturas geológicas, resultando em mapas de distribuição espacial ou temporal de algumas 

destas propriedades físicas. Esta ciência divide-se em duas sub-áreas, a Geofísica Global e a 

Geofísica Aplicada. A primeira investiga os fenómenos relacionados com os movimentos do 

interior do planeta, enquanto a segunda diz respeito a investigações desde a superfície até a 

uma profundidade máxima de 5 km. 

A nível de pesquisas ambientais, a geofísica tornou-se numa metodologia essencial, devido ao 

seu carácter não invasivo e não destrutivo, celeridade na avaliação de grandes áreas com 

custo relativamente inferior (comparativamente a métodos tradicionais, como sondagens) 

(CETESB, 1999) e risco de acidentes relativamente baixo. Adicionalmente, os levantamentos 

geofísicos proporcionam a execução de perfis contínuos, facilitando com elevada exactidão a 

identificação das variações laterais resultantes de transformações litológicas ou ocasionadas 

pela existência da contaminação subterrânea (CETESB, 1999).  

Esta ciência, quando relacionada a estudos ambientais, diz respeito ao uso de métodos 

geofísicos na investigação de fenómenos físico-químicos a nível superficial, que restringem a 

conservação do ambiente local. Estes métodos proporcionam uma pesquisa indirecta das 

estruturas de sub-superfície, nomeadamente o substrato rochoso, através da aquisição de 

dados instrumentais. Possibilita assim, a avaliação das condições geológicas locais através 

dos contrastes das suas propriedades físicas, e a determinação da sua estrutura e do nível do 

lençol freático (Santos, 2005). 

Carvalho (2006) refere que a Geofísica pode ser aplicada ao mapeamento de áreas 

contaminadas. De acordo com o Manual de Gestão de Áreas Contaminadas da CETESB 

(CETESB, 2001), existem duas grandes etapas de gestão: 

Etapa 1: Identificação de áreas contaminadas, que compreende:  
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1) definição da região de interesse;  

2) identificação de áreas potencialmente contaminadas;  

3) avaliação preliminar e  

4) investigação confirmatória. 

Etapa 2: Processo de recuperação de áreas contaminadas, que compreende:  

1) investigação detalhada; 

2) investigação para remediação;  

3) projecto de remediação;  

4) remediação e  

5) monitorização. 

É na investigação confirmatória que se insere a Geofísica, sendo utilizada, de forma 

reconhecida e de vasta aplicação, em diversas áreas, incluindo-se diferentes tipos de 

contaminantes e de contextos geológicos. Nesta sub-etapa, as técnicas geofísicas são 

utilizadas na localização de pontos de amostragem mais apropriados, a partir da detecção de 

anomalias que representam os locais de elevada contaminação (CETESB, 2001). CETESB 

(1999) refere que estas técnicas podem ainda ser efectuadas aquando da Investigação 

detalhada, sendo utlizadas no mapeamento e monitorização da propagação da contaminação, 

e aquando da fase de Remediação, onde são aplicadas na apreciação da eficiência dos 

trabalhos de recuperação, pela corroboração das reduções das concentrações dos 

contaminantes.   

Estes métodos geofísicos são, geralmente, aplicados na detecção de contaminação em 

profundidade. A sua utilização está direccionada, particularmente, à localização de valas 

contendo resíduos, pesquisa de contaminações dispersadas no solo e em águas subterrâneas, 

detecção de tambores e tanques enterrados e determinação de vazamentos em tanques ou 

ductos (CETESB, 1999).  

CETESB (2001) expressa que, uma área está contaminada se um local ou terreno possui 

confirmadamente poluição ou contaminação, produto da introdução de elementos não 

originários daquela área, que podem alocar-se em todos os meios constituintes dessa área – 

solos, água, sedimentos, estruturas e demais materiais. 
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7.2 Métodos Geofísicos 

No campo das investigações para a realização de um mapeamento ambiental, as tecnologias 

mais aplicadas são: o Electromagnetismo (EM), a Resistividade Eléctrica (RE) ou 

Electrorresitividade, e o Ground Penetrating Radar (GPR) (Carvalho, 2006).  

A vantagem das tecnologias referidas acima, em relação a outras tecnologias geofísicas, reside 

na capacidade de detecção directa da contaminação subterrânea e não apenas na 

identificação das configurações geológicas das áreas em estudo.  

Aplicando dois ou mais métodos geofísicos diferentes, a exactidão das interpretações dos 

dados obtidos aumenta. Contudo, a escolha das técnicas a utilizar é influenciada pela natureza 

dos contaminantes e pela geologia local. Os desvios expressivos do modelo habitual das 

medidas geofísicas, que são as irregularidades, podem, do ponto de vista ambiental, apontar a 

existência de contaminantes em sub-superficie. O esclarecimento dessas irregularidades é 

muito importante pois pode indicar o grau de contaminação existente, facultando, deste modo, 

dados essenciais para as actividades de diagnóstico, monitorização da propagação dos 

contaminantes e acompanhamento da recuperação de uma área contaminada (CETESB, 

1999). 

Presentemente, o GPR é encarado como o método geofísico de maior resolução encontrado 

no mercado. Este facto deve-se ao seu vasto campo de aplicação. Possibilita a identificação de 

tubagens, tanques de combustível, resíduos derivados de hidrocarbonetos, chorumes, 

solventes, estruturas geológicas e até artefactos. A desvantagem a apontar relaciona-se com o 

grau de profundidade de investigação em solos condutivos, que é muito baixa, até 30 m. Já a 

RE permite uma investigação a maiores profundidades, 100 m ou mais, facilitando estudos de 

caracterização geológica, localização de resíduos enterrados, mapeamento de plumas de 

contaminação e prospecção de água (Geofísica Brasil). Estas duas tecnologias são 

consideradas as mais importantes no campo de contaminações de solos e águas por parte de 

efluentes. 

7.2.1 RESISTIVIDADE ELÉCTRICA OU ELECTRORRESISTIVIDADE 

A RE é um método que assenta nas propriedades eléctricas dos solos e rochas, por outras 

palavras, diz respeito à dificuldade encontrada pela corrente eléctrica para se propagar num 

meio qualquer, podendo ser modificado por factores como: quantidade de água nos poros das 

rochas e solos, quantidade de sais dissolvidos na água que preenche os poros; porosidade dos 

materiais e seus minerais constituintes. Deste modo, a investigação através deste método 

baseia-se na injecção de corrente eléctrica no solo e na detecção das propriedades eléctricas 

do meio, pela resposta encontrada à injecção de corrente (Carvalho, 2006). Os dados obtidos 

podem ser apresentados como pseudo-secções e mapas de iso-resistividade. A RE pode ser 

medida através de dois métodos: a sondagem eléctrica vertical e o “caminhamento” eléctrico.  
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As vantagens desta tecnologia prendem-se na sua fácil e rápida utilização, e o facto do seu 

custo ser relativamente reduzido quando comparado com outros métodos geofísicos (cerca de 

500 €/ha), para além de não exercer qualquer impacto sobre o meio ambiente (Glória, 2002). 

Como foi dito anteriormente, a profundidade de investigação pode atingir mais de 100 m, mas 

esta depende fundamentalmente da abertura dos eléctrodos de corrente, da geologia do local e 

da corrente eléctrica injectada no solo (CETESB, 1999). 

 

Figura 17 – Equipamento de medição da RE. 

Fonte: (CETESB, 1999) 

As Figuras 18 e 19 demonstram uma sondagem eléctrica vertical numa porção contaminada e 

numa porção não contaminada respectivamente. 

 

 

 

Figura 18 – Sondagem eléctrica vertical 

realizada em local de infiltração de resíduos 

contaminantes. Fonte: (CETESB, 1999) 

Figura 19 – Sondagem eléctrica vertical 

externa à área de indústria suspeita de 

contaminação. Fonte: (CETESB, 1999) 
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7.2.2 GROUND PENETRATING RADAR 

O GPR é um método de investigação não destrutivo que utiliza ondas electromagnéticas (OE) 

(Glória, 2002), para pesquisar o solo. Os sistemas do GPR actuam de forma semelhante a uma 

sonda, na medida em que emitem uma série de pulsos e estimam a distância a determinados 

objectos a partir do tempo que leva a detectar as reflexões desses mesmos pulsos (Ziaqiang 

Zhu, 2009). Estes pulsos (ondas) de energia electromagnética são irradiados, por uma antena 

transmissora, em direcção ao interior do solo. Parte desta energia é reflectida para a antena 

receptora, onde é amplificada, digitalizada e registada num meio magnético digital para 

processamento e armazenamento de dados (Carvalho, 2006). A força da reflexão depende do 

contraste eléctrico entre os materiais, sendo esta força registada por um período definido após 

cada pulso. Este registo é demonstrado sobre a forma de um sinal ou traço, que normalmente 

é representado em função de uma escala de tempo medida em nanossegundos. É gerada uma 

sucessão de traços, disposta num “radargrama” que é uma disposição de um traço após outro 

com a intensidade do sinal reflectido representado por diferentes cores ou em tons de cinza 

(Ziaqiang Zhu, 2009). Para além de proporcionar ensaios não destrutivos, possui facilidades 

operacionais, como a portabilidade dos equipamentos para a obtenção dos dados; a grande 

versatilidade do arranjo de campo dos sensores e receptores (Glória, 2002), ou seja, o 

equipamento pode adequar-se às condições locais através da mudança de antenas, que 

permite uma melhor definição para frequências mais altas e maior profundidade caso contrário 

(CETESB, 1999); e semelhanças das técnicas de processamento com aquelas utilizadas no 

tratamento de dados sísmicos (Glória, 2002). Este método pode ser utilizado em todo o tipo de 

superfícies, desde água a betão e compostos orgânicos, com excepção das superfícies 

metálicas e da água do mar (CETESB, 1999). Existem dois tipos de equipamento: portátil, o 

qual necessita de um operador para o carregar, auxiliado por um sistema de rodados ou de 

faixas~; e fixo (Figura 20), o qual é montado sobre um suporte fixo e permite fazer 

investigações em terrenos extremamente acidentados e nos quais o operador não se consegue 

deslocar em segurança. A Figura 21 representa um mapa do solo, em profundidade, onde se 

pode observar o local da contaminação. 
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Figura 20 - Tecnologia GPR utilizada na delineação e remediação de contaminações. Equipamento 

portátil (esquerda) e fixo (direita). 

 Fonte: (SENSOFT) 

 

Figura 21 - Secção do geo-radar indicando os limites da contaminação (atenuação do sinal) 

provocada pela infiltração de resíduos contaminados.  

Fonte: (CETESB, 1999) 
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Anexo 1 – Legislação 

ÁGUA 

Num estudo de poluição dos recursos hídricos, a legislação, sobre água, mais importante a 

considerar é a seguinte: 

� O Decreto-lei nº 45/94 de 22 de Fevereiro, sofrendo a Rectificação nº 63/94, alteração 

pelo DL nº 234/98, de 22 de Julho, e revogado pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, que 

regula o processo de planeamento de recursos hídricos e a elaboração e aprovação dos planos 

de recursos hídricos, determina a elaboração e aprovação de 15 Planos de Bacia Hidrográfica 

(PBH) e do Plano Nacional da Água (PNA) (este último aprovado, posteriormente, pelo DL nº 

112/2002). Estes planos são elementos enquadradores, estratégicos e programáticos do 

desenvolvimento do processo de planeamento de recursos hídricos para o início do século XXI, 

e devem ser encarados como instrumentos de um processo dinâmico, actualizado 

continuamente, tanto a nível da inventariação e caracterização como a nível da implementação 

das medidas e acções.  

Uma das principais linhas de orientação dos PBH e que fazem parte da estruturação do PNA 

diz respeito à protecção, conservação e requalificação dos meios hídricos e dos ecossistemas 

associados, o que vai ao encontro do presente estudo de caso. 

Um dos objectivos do PNA, como instrumento de acção, é possibilitar a identificação de 

potenciais situações de risco, e o estabelecimento de medidas de prevenção e de intervenção 

em situações de emergência.  

� No DL nº 47/94, de 22 de Fevereiro é estabelecido o regime económico e financeiro da 

utilização do domínio público hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água (INAG). São 

consagrados os princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, responsabilizando os 

usufruidores dos recursos hídricos pela sua correcta gestão e utilização. Em simultâneo, é 

criado um fundo que possa vir a ser utilizado no financiamento de acções e estruturas que 

visem a melhoria dos recursos e da sua utilização. 

 

� Lei nº 58/2005 de 29 de Dezembro (Lei da Água), que transpõe a Directiva nº 

2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro (DQA), estabelece as 

bases para a gestão das águas superficiais e subterrâneas. Este enquadramento tem a 

finalidade de, entre outros, evitar o prolongamento da deterioração e proteger e melhorar o 

estado dos ecossistemas aquáticos e terrestres e zonas húmidas que mantêm uma relação 

com os primeiros, e obter uma protecção acrescida e melhorada do meio aquático, por meio de 

medidas de redução progressiva e cessação ou eliminação faseada das descargas das 

emissões e perdas de substâncias prioritárias (nº1 do art.º 1º). 
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A referida lei não abrange apenas o meio aquático, mas ainda os respectivos leitos e margens, 

para além das zonas adjacentes, de infiltração e protegidas (nº1 do artº 2º). 

A lei refere ainda que para uma boa gestão da água devem-se observar determinados 

princípios relacionados com o factor poluição. Entre estes, encontra-se o Princípio de Gestão 

Integrada das águas e de todos os ecossistemas, onde é desenvolvida uma actuação 

quantitativa e qualitativa simultaneamente – condição para o desenvolvimento sustentável 

(alínea d) do nº 1 do artº 3º); o Princípio de Precaução onde devem ser adoptadas medidas que 

evitem os impactos negativos de certa acção (alínea e) do nº 1 do artº 3º); o Princípio da 

Prevenção onde são considerados os efeitos negativos de uma acção de forma a eliminar ou 

reduzir os seus impactes (alínea f) do nº 1 do artº 3º); e o Princípio da Correcção onde são 

impostas medidas de correcção e recuperação ao emissor poluente na fonte (alínea g) do nº 1 

do artº 3º). 

NORMAS DE QUALIDADE 

No regime jurídico português existem dois tipos de normas: as de qualidade do sistema de 

gestão de recursos hídricos português, e as de qualidade e descarga (definição do estado de 

qualidade). 

� Numa perspectiva de protecção da saúde pública, de gestão integrada dos recursos 

públicos e de preservação do ambiente, são estabelecidas, pelo DL nº 236/98 de 1 de Agosto, 

rectificado pela Declaração nº 22-C/98, que transpôs para o direito interno a Directiva nº 

76/464/CEE, as principais normas, critérios e objectivos de qualidade gerais com o intuito de 

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

usos. O Decreto-lei determina que a qualidade da água é fixada em função de vários usos 

reconhecidos e exprime uma compatibilização entre interesses de aproveitamento humano e 

os interesses na preservação da capacidade funcional ecológica. No capítulo VI são 

determinadas as regras gerais aplicadas a todas as descargas residuais nas várias massas de 

água (superficiais, territoriais, subterrâneas) e no solo. 

Para além da definição da qualidade em função do uso do recurso, o sistema jurídico 

determina (art. 66º do DL nº 236/98 – anexo XIX lista I) parâmetros de qualidade especiais para 

determinadas substâncias perigosas independentemente do uso do meio hídrico afectado, mas 

que ainda não estão em vigor por falta de diploma específico, segundo o PNA. Referente a 

este tipo de substâncias, são também previstas normas no anexo XIX lista II do DL nº 506/99 

de 20 de Novembro, alterado pelo DL nº 261/2003 de 20 de Novembro e 262/2003 de 23 de 

Outubro. 

� Ainda a nível da qualidade da água, o DL nº 243/2001 de 5 de Setembro, que transpõe 

a Directiva nº 98/83/CE do Conselho, de 3 de Novembro, rectificado pela Declaração nº 20-

AT/2001 e alterado pelo DL nº 306/2007, de 5 de Setembro, regula a qualidade da água 
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destinada ao consumo humano e visa proteger a saúde humana dos efeitos nocivos 

resultantes de qualquer contaminação da água para consumo humano, assegurando a sua 

disponibilização tendencialmente universal em boas condições de salubridade, limpeza e 

desejavelmente equilibrada na sua composição. 

Por último, o actual sistema de recursos hídricos português permite que as normas de 

descarga gerais, referidas acima, sejam derrogadas mediante a celebração de contratos entre 

a Administração e Associações representativas de um determinado sector de actividade 

económica. Tais contratos podem ter por objecto a definição de normas de descarga mais ou 

menos exigentes. No primeiro caso denominam-se de promoção ambiental (art. 68º do DL 

236/98), no segundo de adaptação ambiental (art. 78º do DL 236/98). 

As normas referidas até aqui fazem parte do primeiro tipo de normas.  

As normas de descarga e qualidade são previstas em instrumentos normativos de 

planeamento. A definição de estado de qualidade da água pode advir complementarmente do 

emprego de um agrupamento de normas de qualidade e de descarga cujo âmbito de aplicação 

é delimitado a uma determinada região espacial. Estas regras pretendem fixar parâmetros de 

qualidade da água mais exigentes do que os que derivam da aplicação do sistema geral, em 

função das particularidades de um bem jurídico especialmente delimitado. O DL nº 227/98, de 

17 de Agosto, é um dos regulamentos de áreas protegidas relativas à fixação da qualidade da 

água e à delimitação de parâmetros de descarga. Também os PBH podem prever este tipo de 

normas, embora o seu âmbito temporal e a sua forma (Decreto Regulamentar) possam suscitar 

algumas dúvidas sobre tal função.  

� No que diz respeito às normas de descarga que se aplicam às águas residuais, estas 

são estabelecidas através das Portarias nº 809/90 de 10 de Setembro para as águas 

provenientes de matadouros e de unidades de processamento de carnes e da nº 810/90, de 10 

de Setembro, para às águas residuais originadas pela actividade suinícola, este última 

revogada pelo DL nº 214/2008 de 10 de Novembro, que estabelece o regime de exercício da 

actividade pecuária (REAP) (alterado pelo DL nº 316/2009 de 29 de Outubro e pelo DL nº 

78/2010 de 25 de Junho). 

 

� DL nº 152/97 de 19 de Junho, alterado pelo DL nº 348/98 de 9 de Novembro e pelo DL 

nº149/2004 de 22 de Junho, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva nº 

91/271/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativamente ao tratamento de águas residuais 

urbanas. 

OUTRAS NORMAS DE QUALIDADE 

Ainda existem outras normas de qualidade que se referem especificamente às águas residuais  

e ao controlo de substâncias perigosas nos recursos hídricos: 
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� O DL nº 56/99 de 26 de Fevereiro, que transpõe para o direito interno a Directiva nº 

86/280/CEE, do Conselho, de 12 de Junho, e a Directiva nº 90/415/CEE, do Conselho, de 27 

de Junho, tem por objectivo fixar os valores limite a considerar na fixação de normas de 

descarga de águas residuais na água e no solo, os objectivos de qualidade para determinadas 

substâncias ‘ditas’ perigosas, os métodos de referência e o respectivo processo de controlo, 

com vista a eliminar ou reduzir a poluição que podem provocar nesses meios. 

 

� Portaria nº 50/2005, de 20 de Janeiro, aprova os programas de redução e controlo de 

determinadas substâncias perigosas presentes no meio aquático, que constam dos anexos da 

presente portaria e que dela fazem parte integrante. 

PREVENÇÃO E CONTROLO DA POLUIÇÃO 

No que diz respeito à prevenção e controlo da poluição em geral surgem as seguintes normas 

legislativas: 

� DL nº 235/97, de 3 de Setembro, alterado pelo DL nº 68/99, de 11 de Março, que 

transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 91/676/CEE, do Conselho, de 12 de 

Dezembro, estabelece as normas para a protecção da água contra a poluição causada por 

nitratos de origem agrícola, tendo como resultado o Código de Boas Práticas Agrícolas (CBPA) 

e obriga à identificação de águas poluídas e à designação de zonas vulneráveis à poluição. 

Exige ainda o desenvolvimento de programas de acção para estas zonas com a inclusão de 

medidas de aplicação compulsória das condições de boas práticas agrícolas. 

 

� DL nº 382/99, de 22 de Setembro, estabelece as normas e os critérios para a 

delimitação de perímetros de protecção de captações de águas subterrâneas destinadas ao 

abastecimento público, com a finalidade de proteger a qualidade das águas dessas captações, 

susceptíveis de serem contaminadas pela infiltração de águas lixiviantes. Nas zonas que 

compõem estes perímetros é condicionada, ou mesmo interdita, a actividade pecuária e a 

implantação de sistemas de tratamento de águas residuais. 

 

� DL nº 194/2000, de 21 de Agosto, alterado pelo DL nº 173/2008, de 26 de Agosto, o 

qual transpõe para o direito interno a Directiva nº 96/61/CE do Concelho, que sofreu igualmente 

alterações pela Directiva nº 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, visa a 

prevenção e o controlo integrados da poluição (PCIP) proveniente de certas actividades e o 

estabelecimento de medidas destinadas a evitar ou, quando tal não for possível, a reduzir as 

emissões dessas actividades para o ar, a água ou o solo, a prevenção e controlo do ruído e a 

produção de resíduos, tendo em vista alcançar um nível elevado de protecção do ambiente. 

Este diploma legal regulamenta o processo de licenciamento ambiental de diversas actividades 

industriais. Institui, também, o conceito de "Melhores Técnicas Disponíveis" (MTD) - técnicas 

mais eficazes, desenvolvidas a uma escala que possibilite a sua aplicação em condições 
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económica e tecnicamente viáveis, para alcançar um nível geral elevado de protecção do 

ambiente no seu todo. 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Para o estudo do impactes ambientais provocados por diversos projectos, incluindo construção 

de centrais de tratamento, agro-pecuárias entre outros, surge o decreto lei: 

� DL nº 69/00, de 3 de Março, alterado pelo DL nº 197/2005 de 8 de Novembro, que 

transpõe para o direito interno a Directiva 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho, a qual 

sofreu alterações introduzidas pela Directiva nº 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março, 

estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projectos públicos e 

privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente. 

AMBIENTE 

No que diz respeito à conservação e responsabilidade ambiental foram implementadas as 

seguintes normas legislativas. 

� DL nº 142/2008, de 24 de Julho, estabelece o regime jurídico da conservação da 

natureza e biodiversidade, aplicável ao conjunto dos valores e recursos naturais presentes no 

território nacional e nas águas sob jurisdição nacional. 

 

� DL nº 147/2008, de 29 de Julho, estabelece o regime jurídico da responsabilidade por 

danos ambientais, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva nº 2004/35/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril, que aprovou, com base no princípio do 

poluidor-pagador (PPP) o regime relativo à responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e 

reparação de danos ambientais. 
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Anexo 2 – Valores Máximos Recomendados e Valores Máximos 

Admissíveis (DL nº 236/98) 

Tabela 28 – Qualidade das águas doces superficiais destinada à produção de água para consumo 

humano (Diário da República, 1998) 

Parâmetros 
Expressão dos 

resultados 

A1 A2 A3 

VMR VMA VMR VMA VMR VMA 

pH, 25oC Escala de Sorensen 6,5-8,5 - 5,5-9,0 - 5,5-9,0 - 

Cor (após filtração simples) mg/l, escala 
Pt-Co 

10 (O) 20 50 (O) 100 50 (O) 200 

SST mg/l 25 - - - - - 

Temperatura oC 22 (O) 25 22 (O) 25 22 (O) 25 

Condutividade µS/cm, 20oC 1.000 - 1.000 - 1.000 - 

Cheiro 
Factor de diluição, a 

25oC 
3 - 10 - 20 - 

Nitratos (*) mg/l NO3 25 (O) 50 - (O) 50 - (O) 50 

Fluoretos (1) mg/l F 0,7-1,0 1,5 0,7-1,7 - 0,7-1,7 - 

Cloro orgânico total extraível mg/l Cl - - - - - - 

Ferro dissolvido (*) mg/l Fe 0,1 0,3 1 2 1 
 

Manganês (*) mg/l Mn 0,05 - 0,1 - 1 - 

Cobre mg/l Cu 0,02 (O) 0,05 0,05 - 1 - 

Zinco mg/l Zn 0,5 3 1 5 1 5 

Boro mg/l B 1 - 1 - 1 - 

Berílio mg/l Be - - - - - - 

Cobalto mg/l Co - - - - - - 

Niquel mg/l Ni - - - - - - 

Vanádio mg/l V - - - - - - 

Arsénio mg/l As 0,01 0,05 - 0,05 0,05 0,1 

Cádmio mg/l Cd 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 

Crómio total mg/l Cr - 0,05 - 0,05 - 0,05 

Chumbo mg/l Pb - 0,05 - 0,05 - 0,05 

Selénio mg/l Se - 0,01 - 0,01 - 0,01 

Mercúrio mg/l Hg 0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 

Bário mg/l Ba - 0,1 - 1 - 1 

Cianetos mg/l CN - 0,05 - 0,05 - 0,05 

Sulfatos mg/l SO4 150 250 150 (O) 250 150 (O) 250 

Cloretos mg/l Cl 200 - 200 - 200 - 

Substâncias tensioactivas (que reagem 
com o azul-de-metileno) 

mg/l sulfato de lauril 
e sódio 

0,2 - 0,2 - 0,5 - 

Fosfatos (*) (2) mg/l P2O5 0,4 - 0,7 - 0,7 - 

Fenóis mg/l C6H5OH - 0,001 0,001 0,005 0,01 0,1 

Hidrocarbonetos dissolvidos ou 
emulsionados mg/l - 0,05 - 0,2 0,5 1 

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares µg/l - 0,2 - 0,2 - 1 

Pesticidas totais (paratião, hexaclorociclo-
hexano, dieldrina e outros) 

µg/l - 1 - 2,5 - 5 

Carência química de oxigénio (CQO) (*) mg/l O2 - - - - 30 - 

Oxigénio dissolvido (*) (3) % saturação de O2 70 - 50 - 30 - 

Carência bioquímica de oxigénio (CBO5, 
20oC) (*) 

mg/l O2 3 - 5 - 7 - 

Azoto Kjeldahl (excluindo o azoto de NO2 e 
NO3) 

mg/l N 1 - 2 - 3 - 

Azoto amoniacal mg/l NH4 0,05 - 1 1,5 2 (O) 4 

Susbtâncias extraíveis com clorofórmio mg/l 0,1 - 0,2 - 0,5 - 

Carbono orgânico total (COT) mg/l C - - - - - - 

Carbono orgânico residual após floculação 
e filtração através de membrana (5µm) 

mg/l C - - - - - - 

Coliformes totais /100 ml 50 - 5.000 - 50.000 - 
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Tabela 29 - Qualidade das águas doces superficiais destinada à produção de água para consumo 

humano (Diário da República, 1998) (continuação) 

Parâmetros 
Expressão dos 

resultados 

A1 A2 A3 

VMR VMA VMR VMA VMR VMA 

Coliformes fecais /100 ml 20 - 2.000 - 20.000 - 

Estreptococos fecais /100 ml 20 - 1.000 - 10.000 - 

Salmonelas - 
Ausência em 

5.000 ml 
- 

Ausência 
em 1.000 

ml 
- - - 

 

(O) Os limites podem ser excedidos em caso de condições geográficas ou meteorológicas excepcionais (nº 

1 do artigo 10º). 

(*) Os limites podem ser excedidos para os parâmetros marcados com * em lagos de pouca profundidade 

e baixa taxa de renovação. 

(1) Os valores indicados constituem os limites inferior e superior das concentrações, determinadas em 

função da média anual das temperaturas máximas diárias. 

(2) Este parâmetro é incluído para satisfazer as exigências ecológicas de certos meios 

(3) Refere-se a um VMR. 
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Tabela 30 – Qualidade das águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas (Diário da 

República, 1998) 

Parâmetros 
Expressão dos 

resultados 

Águas de salmonideos Águas de ciprinídeos 

VMR VMA VMR VMA 

Temperatura oC 

A temperatura medida a jusante de um ponto de descarga 
térmica (no limite da zona de mistura) não deve ultrapassar a 
temperatura natural em mais de: 

- 1,5 - 3 
A descarga térmica não deve levar a que a temperatura, na 
zona situada a jusante do ponto de descarga (no limite da 
zona de mistura), ultrapasse os seguintes valores: 

- 21,5 (O) - 28 (O) 
- 10 (O) - 10 (O) 

O limite de temperatura de 10ºC só se aplica nos períodos de 
reprodução das espécies que necessitam de água fria para 
se reproduzirem e apenas nas águas susceptíveis de conter 
tais espécies. Os limites de temperatura podem, contudo, ser 
ultrapassados em 2% do tempo. 

Oxigénio dissolvido mg/l O2 
50%≥9 

100%>7 
50%≥9 

50%≥8 
100%≥5 

50%≥7 

pH Escala de Sorensen 
 

6-9 (O) (1) - 6-9 (O) (1) 

Sólidos suspensos totais mg/l 25 (O) - 25 (O) - 

CBO5 (20) mg/l O2 3 - 6 - 

Fósforo total mg/l P - - - - 

Nitritos mg/l NO2 0,01 - 0,03 - 

Compostos fenólicos mg/l C6H5OH - (2) - (2) 

Hidrocarbonetos 
 

- (3) - (3) 

Amoníaco não ionizado mg/l NH3 0.005 0,025 0.005 0,025 

Azoto amoniacal mg/l NH4 0,04 1(4) 0,2 1(4) 

Cloro residual disponível total mg/l HOCl - 0,005 - 0,005 

Zinco total mg/l Zn - 0,3 - 1 

Cobre solúvel mg/l Cu 0,4 - 0,04 
 

(1) As variações artificais do pH e, relação aos valores constantes não devem ultrapassar 0,5 unidades de 

pH nos limites compreendidos entre 6 e 9, desde que essas variações não aumentem a nocividade de 

outras substâncias presentes na água. 

(2) Os compostos fenólicos não devem estar presentes e concentrações que alterem o sabor do peixe. 

(3) Os produtos de origem petrolífera não devem estar presentes nas águas e quantidades tais que: 

 Formem um filme visível na superfície da água ou que se depositem em camadas no leito dos 

cursos de água e dos lagos e provoquem efeitos nocivos nos peixes, dando aos mesmos um sabor de 

hidrocarbonetos, perceptível pelo homem. 

(4) Podem fixar valores superior a 1 mg/l em condições geográficas ou climatológicas particulares e 

especialmente em caso de baixas temperaturas da água e de reduzida nitrificação ou quando a 

autoridade competente puder provar que não há consequências prejudiciais para o desenvolvimento 

equilibrado dos povoamentos de peixes. 

(O) derrogações possíveis. 

Nota: Os valores destes parâmetros forma fixados considerando que não há sinergia pela presença de 

outras substâncias nocivas (não enumeradas). 
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Tabela 31 – Qualidade das águas destinadas à rega (Diário da República, 1998) 

Parâmetros 
Expressão dos 

resultados 
VMR VMA 

Alumínio  mg/l 5 20 

Arsénio mg/l 0,1 10 

Bário mg/l 1 - 

Berílio mg/l 0,5 1 

Boro mg/l 0,3 3,75 

Cádmio mg/l 0,01 0,05 

Chumbo mg/l 5 20 

Cloretos mg/l 70 - 

Cobalto mg/l 0,05 10 

Cobre mg/l 0,2 5 

Crómio total mg/l 0,1 20 

Estanho mg/l 2 - 

Ferro mg/l 5 - 

Flúor mg/l 1 15 

Lítio mg/l 2,5 5,8 

Manganês mg/l 0,2 10 

Molibdénio mg/l 0,005 0,05 

Níquel mg/l 0,5 2 

Nitratos mg/l 50 - 

Salinidade 
CE dS/m 1 - 

SDT mg/l 640 - 

SAR (1) mg/l 8 - 

Selénio mg/l 0,02 0,05 

Sólidos suspensos totais mg/l 60 - 

Sulfatos mg/l 575 - 

Vanádio mg/l 0,1 1 

Zinco mg/l 2 10 

pH Escala de Sorensen 6,5-8,4 4,5-9,0 

Coliformes fecais /100 ml 100 - 

Ovos de parasitas intestinais N/l - 1 

(1) A relação de absorção de sódio (SAR) é traduzida pela seguinte equação, onde as concentrações 

devem estar expressas em meq/l: SAR = Na / [(Ca+Mg)/2] 1/2. 

  



xi 
 

Tabela 32 – Valores limite de emissão na descarga de águas residuais (Diário da República, 1998) 

Parâmetros  
Expressão dos 

resultados 
VLE (1) 

pH  Escala de Sorensen 6-9 (2) 

Temperatura  oC Aumento de 3oC (3) 

CBO5, 20oC (20)  mg/l O2 40 

CQO  mg/l O2 150 

SST  mg/l 60 

Alumínio mg/l Al 10 

Ferro total mg/l Fe 2 

Manganês total mg/l Mn 2 

Cheiro 
 

Não detectável na diluição 1:20 

Cor  
 

Não visível na diluição 1:20 

Cloro residual disponível: 
Livre 
Total 

mg/l Cl2 

mg/l Cl2 
0,5 
1,0 

Fenóis mg/l C6H5OH 0,5 

Óleos e gorduras mg/l 15 

Sulfuretos mg/l S 1 

Sulfitos mg/l SO3 1 

Sulfatos mg/l SO4 2.000 

Fósforo total mg/l P 

10 
3 (em águas que alimentem lagoas 

ou albufeiras) 
0,5 (em lagoas ou albufeiras) 

Azoto amoniacal mg/l NH4 10 

Azoto total mg/l N 15 

Nitratos mg/l NO3 50 

Aldeidos mg/l 1 

Arsénio total mg/l As 1 

Chumbo total mg/l Pb 1 

Cádmio total mg/l Cd 0,2 

Crómio total mg/l Cr 2 

Crómio hexavalente mg/l Cr (VI) 0,1 

Cobre total mg/l Cu 1 

Níquel total mg/l Ni 2 

Mercúrio total mg/l Hg 0,05 

Cianetos totais mg/l CN 0,5 

Óleos minerais mg/l 15 

Detergentes (sulfato de lauril e 
sódio) mg/l 2 (4) (5) 

(1) VLE – valor limite de emissão, entendido como média mensal, definida como média aritmética das 

médias diárias referentes aos dias de laboração de um mês, que não deve ser excedido. O valor diário, 

determinado com base numa amostra representativa da água residual descarregada durante um período 

de 24h, não poderá exceder o dobro do valor médio mensal (a amostra num período de 24h deverá ser 

composta tendo em atenção o regime de descarga das águas residuais produzidas). 
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(2) O valor médio diário poderá, no máximo, estar compreendido no intervalo 5-10. 

(3) Temperatura do meio receptor após a descarga de água residual, medida a 30 m a jusante do ponto de 

descarga, podendo o valor médio exceder o valor médio mensal do 2º. 

(4) O valor médio diário não poderá exceder o dobro do valor médio mensal. 

(5) Valor relativo à descarga da unidade industrial para a produção de HCH ou extracção de lindano ou, 

simultaneamente, produção de HCH e extracção de lindano.  
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Anexo 3 – Características de efluente bovino 

Tabela 33 - Quantidade média de nutrientes principais excretados anualmente por unidade animal de diferentes espécies pecuárias e sua conversão em CN para 

bovinos (MADRP, 2009) 

Tipo de animal  
Kg/t de estrume ou Kg/m3 de chorume [14]  Nutrientes excretados Kg por CN e ano  

Nt P2O5 K2O CN Nt P2O5 K2O 

Vaca leiteira [15] por animal 115,0 41,0 184,0 1,2 95,8 34,2 153,3 

Vaca mãe sem vitelo por animal 80,0 30,0 120,0 1 80,0 30,0 120,0 

Vaca aleitante - raças pesadas (>500kgpv) [16] por animal 90,0 32,0 125,0 1 90,0 32,0 125,0 

Vaca aleitante – raças ligeiras (<500kgpv) [18] por animal 70,0 26,0 110,0 0,8 87,5 32,5 137,5 

Bezerro ou vitela para criação [17] 

<1ano por animal 25,0 7,5 35,0 0,4 62,5 18,8 87,5 

1-2anos por animal 40,0 13,0 60,0 0,6 66,7 21,7 100,0 

>2anos por animal 55,0 20,0 75,0 0,8 68,8 25,0 93,8 

Vitelo recria/engorda (50-200Kg pv) [18] 
por lugar 13,0 4,5 7,0 0,4 32,5 11,3 17,5 

por animal 5,0 1,5 2,7 0,4 12,5 3,8 6,8 

Vitelo em aleitamento(até ±350Kg pv) [19] por animal 34,0 8,0 34,0 0,4 85,0 20,0 85,0 

Bovino de engorda intensiva [20] por lugar 33,0 11,0 33,0 0,8 41,3 13,8 41,3 

                                                      
[14] 

Nos casos particulares de produção de animais com ciclos mais curtos, com duração inferior a um ano completo, é preferível utilizarem-se os valores por lugar e por ano. 
Os tempos mortos entre dois ciclos estão compreendidos nos dados por lugar e ano; 
[15] 

Com um peso médio de 650 kg e uma produção anual de 7 000 kg de leite. Por 1 000 kg de leite a menos reduzir em 10% as dejecções, e por 1 000 kg a mais, aumentar 
2%.  
[16] 

Inclui até 2 vitelos por vaca; 
[17] 

Valores para um parto aos 30 meses. Para um parto à volta dos 24 meses, a quantidade excretada no 1º ano e 2º ano é inferior em relação a um parto aos 30 meses. Os 
vitelos vendidos com 3 a 6 semanas não são tidos em consideração; 
[18] 

Com 2,6 ciclos/ano ou recria de cerca de 150 dias após desmame na produção de vitelos para abate (< 8 meses) ou para posterior engorda/acabamento; 
[19] 

Com 1 ciclo/ano. Se os animais forem engordados até aos 400 kg os valores excretados passam a ser 43 kg de N, 11 kg de P2O5 e 45 kg de K2O; 
[20] Engorda intensiva a partir dos 65 kg até mais de 500 kg de peso vivo (pv). Se os animais não são colocados no estábulo senão após o desmame, os valores por lugar e 
ano passam a ser 38 kg de N, 13 kg de P2O5 e 39 kg de K2O (1 ciclo/ano); 
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Bovino de engorda intensiva  por animal 41,0 14,0 41,0 0,8 51,3 17,5 51,3 

Bovino de engorda em pastoreio [21] 
por lugar 40,0 12,0 55,0 0,8 50,0 15,0 68,8 

por animal 65,0 18,0 80,0 0,8 81,3 22,5 100,0 

Touro reprodutor por animal 50,0 18,0 85,0 1 50,0 18,0 85,0 

Tabela 34 – Quantidade e composição média dos estrumes e de chorumes não diluídos produzidos anualmente e sua conversão em CN para bovinos (MADRP, 

2009) 

Tipo de animal 
Efluente  

Pecuário [22] 
m3 ou t/animal ou 

lugar/ano [23] 
Kg/t de estrume ou kg/m3 de chorume 

MS MO Nt 
[24] Ndisp 

[25] P2O5 K2O 

Vaca leiteira 
Estrume 21,0 210 175 5,3 1,3-2,5 2,2 10,8 

Chorume 23,0 90 70 4,3 2,2-3,0 1,8 8,0 

Vaca aleitante 
Estrume 14,0 210 175 5,3 1,3-2,5 2,2 10,8 

Chorume 15,5 90 70 4,3 2,2-3,0 1,8 8,0 

Bovino de recria (6-24 meses) [26] 
Estrume 7,0 210 175 5,3 1,3-2,5 2,2 10,8 

Chorume 8,0 90 70 4,3 2,2-3,0 1,8 8,0 

Bovino de engorda intensiva 
Estrume 6,8 210 155 5,4 1,3-2,5 2,3 8,0 

Chorume 7,5 90 65 4,3 2,2-3,0 1,7 5,2 

                                                      
[21] Engorda na pastagem com 1 ou 2 períodos de pasto (ca. de 17 ou 22 meses, respectivamente), do nascimento até atingir mais de 500 kg; 
[22] O EP produzido depende do tipo de animal e da percentagem de fezes que contém. As quantidades referidas na tabela, para o chorume, não consideram a adição de 
águas lavagens ou pluviais.  
[23] Valores referentes a uma produção média.  
[24] Tendo como referência o valor de N excretado nas fezes e urina, deduziram-se a este as perdas de N (principalmente na forma de NH4

+) que para animais que consomem 
forragem grosseira são de 15% em estabulação condicionada e 20% em estabulação livre. 
[25] O Ndisp corresponde à fracção que resulta da mineralização do N orgânico que pode ser utilizada pelas culturas em condições óptimas. Esta fracção inclui o Ndisp a curto 
prazo, bem como o N que ficará disponível nos anos seguintes.  
[26] No caso dos bovinos de recria com menos de 1 ano, de 1 a 2 anos, ou com mais de 2 anos, o volume de efluentes produzidos por animal e ano deve ser de 5, 7 ou 10 
toneladas de estrume ou 5,5, 8 e 11 m3 de chorume, respectivamente, com as mesmas características dos efluentes das vacas aleitantes. Nos vitelos em aleitamento 
artificial/recria até 90 dias de idade, as quantidades são consideradas por lugar/ano (4 ciclos). 
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Vitelo de recria (<6 meses) Estrume 2,2 210 150 5,3 1,3-2,5 2,3 5,5 

Vitelo aleitamento (<3meses) [22] Estrume 1,4 90 150 5,3 1,3-2,5 2,3 5,5 

Tipo de animal 
Efluente  
pecuário 

CN 
m3 ou 

t/CNano 
Kg/CN/ano 

MO Nt Ndisp P2O5 K2O 

Vaca leiteira 
Estrume 

1,20 
17,5 3 063 93 33,8-43,8 39 189 

Chorume 19,2 1 342 82 42,2-57,5 35 153 

Vaca aleitante 
Estrume 

1,00 
14,0 2 450 74 18,2-35,0 31 151 

Chorume 15,5 1 085 67 34,1-46,5 28 124 

Bovino de recria (6-24 meses) 
Estrume 

0,60 
11,5 2 013 61 15,0-28,8 25 124 

Chorume 13,5 945 58 29,7-40,5 24 108 

Bovino de engorda intensiva 
Estrume 

0,60 
11,3 1 757 61 14,7-28.3 26 101 

Chorume 12,5 813 54 27,5-37,5 21 65 

Vitelo de recria (<6 meses) Estrume 0,40 5,5 825 29 7,2-13,8 13 30 

Vitelo aleitamento (<3meses) Estrume 0,20 3,5 525 19 4,6-8,8 8 19 
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Anexo 4 – Características de efluente suíno 

Tabela 35 - Quantidade média de nutrientes principais excretados anualmente por unidade animal de diferentes espécies pecuárias e sua conversão em CN para 

suínos (MADRP, 2009) 

Tipo de animal  
Kg/t de estrume ou kg/m3 de chorume  Nutrientes excretados Kg por CN e ano  

Nt P2O5 K2O CN Nt P2O5 K2O 

Porco de engorda/ substituição [27] 
por lugar 13,0 6,0 7,0 0,15 86,7 40,0 46,7 

por animal 4,0 2,0 2,3 0,15 26,7 13,3 15,3 

Porco de criação [28] por lugar 35,0 19,0 19,0 0,35 100,0 54,3 54,3 

Varrasco  por animal 18,0 10,0 10,0 0,3 60,0 33,3 33,3 

Porca aleitante [28] 
por lugar 42,0 23,0 18,0 0,35 120,0 65,7 51,4 

por porca e ciclo 5,1 2,8 2,2 0,35 14,6 8,0 6,3 

Porca gestante [28] 
por lugar 20,0 11,0 13,0 0,35 57,1 31,4 37,1 

por porca e ciclo 6,5 3,5 4,2 0,35 18,6 10,0 12,0 

Bácoro desmamado [28] 
por lugar 4,6 2,6 2,5 0,05 92,0 52,0 50,0 

por animal 0,4 0,2 0,2 0,05 8,0 4,0 4,0 

                                                      
[27]

 Corresponde a um lugar para engorda de um animal com um peso entre 25 - 100 kg com 3 a 3,2 ciclos por ano. A excreta de N baseia-se no consumo de forragem com 

um teor de proteína de 170 g/kg. Uma variação de 10 g de proteína bruta/kg leva a um aumento ou diminuição de 8% de N. A excreta de P2O5 indicada baseia-se no consumo 

de uma forragem com 6 g de P2O5/kg. Uma variação de 1 g/kg leva a um aumento ou redução de 25%. A quantidade excretada pode ser reduzida até um máximo de 10 kg de 

N e 2,7 kg de P2O5 por lugar de porco de engorda. 

[28] 
Ou porca reprodutora, compreende uma porca (depois do 1º parto) e a criação de 20 a 24 bácoros até um peso de 25-30 kg por lugar e por ano. Na porca aleitante 

consideram-se 8,2 ciclos/ano, na gestante 3,1 ciclos/ano e nos bácoros 11,5 ciclos/ano. A excreta de N baseia-se no consumo de forragem com um teor em proteína de 145 

g/kg para as porcas gestantes, 165 g/kg para as porcas aleitantes e 175 g/kg para os bácoros. Uma redução de 10 g de proteína bruta/kg leva a uma diminuição de 8% de N 

para as porcas e de 10% para os bácoros. A produção de P2O5 baseia-se no consumo de uma forragem com 6,5 g de P2O5/kg. Uma variação de 1 g/kg leva a um aumento ou 

redução de 20%. A quantidade excretada pode ser reduzida até um máximo de 29,2 g de N e 12 kg de P2O5 por lugar de porca de criação.  
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Tabela 36 - Quantidade e composição média dos estrumes e de chorumes não diluídos produzidos anualmente e sua conversão em cabeça normal (CN) para 

suínos (MADRP, 2009) 

Tipo de animal 
Efluente  
pecuário 

m3 ou t/animal ou 
lugar/ano 

Kg/t de estrume ou kg/m3 de chorume 

MS MO Nt 
[29] Ndisp P2O5 K2O 

Lugar de porcas reprodutoras 
Estrume 3,4 270 40 7,8 3,1-4,7 7,0 8,3 

Chorume 6,0 50 33 4,7 2,4-3,3 3,2 3,2 

Lugar de porcos de engorda / acabamento [30] 
Estrume 1,2 270 40 7,8 3,1-4,7 7,0 8,3 

Chorume 1,6 50 36 6,0 3,0-4,2 3,8 4,4 

Lugar de bácoros / leitões desmamados [31] 
Estrume 0,5 270 40 7,8 3,1-4,7 7,0 8,3 

Chorume 0,8 50 36 6,0 3,0-4,2 3,8 4,4 

Exploração de produção de leitões [32] 
Estrume 5,1 270 40 7,8 3,1-4,7 7,0 8,3 

Chorume 8,7 50 33 4,7 2,4-3,3 3,2 3,2 

Exploração em ciclo fechado [33] 
Estrume 12,9 270 40 7,8 3,1-4,7 7,0 8,3 

Chorume 19,1 50 36 6,0 3,0-4,2 3,8 4,4 

Tipo de animal 
Efluente  
pecuário 

CN 
m3 ou  

t/CNano 
Kg/CN/ano 

MO Nt 
[29] Ndisp P2O5 K2O 

Lugar de porcas reprodutoras 
Estrume 

0,35 
9,7 389 76 30,1-45,7 68 81 

Chorume 17,1 566 81 41,1-56,6 55 55 

Lugar de porcos de engorda / acabamento 
Estrume 

0,15 
8,0 320 62 24,8-37,6 56 66 

Chorume 10,7 384 64 32,0-44,8 41 47 

Lugar de bácoros / leitões desmamados Estrume 0,05 10,0 400 78 31,0-47,0 70 83 

                                                      
[29] Tendo como referência o valor de N excretado nas fezes e urina, deduziram-se a este as perdas de N (principalmente na forma de NH4

+) que para o estrume de suínos é 
de 20%. 
[30] Corresponde a um lugar para a engorda de um suíno dos 25 aos 100 kg com 3 a 3,2 ciclos/ano. 
[31] Consideram-se 11,5 ciclos/ano, tendo cada ciclo a duração de 32 dias. 
[32] Por cada porca alojada e ano, para além dos efluentes desta, são considerados os valores equivalentes a 5% de varrascos e 3 leitões desmamados. 
[33] Por cada porca alojada e ano, para além dos efluentes desta, são considerados os valores equivalentes a 5%de varrascos, 3 leitões desmamados e 6,5 porcos em 
acabamento. 
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Chorume 16,0 576 96 48,0-67,2 61 70 

Exploração de produção de leitões 
Estrume 

0,52 
9,8 390 76 30,2-45,8 68 81 

Chorume 16,7 552 79 40,2-55,2 54 54 

Exploração em ciclo fechado 
Estrume 

1,49 
8,6 346 67 26,8-40,6 60 72 

Chorume 12,8 461 77 38,5-53,8 49 56 
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Anexo 5 - Características de efluente avícola 

Tabela 37 - Quantidade média de nutrientes principais excretados anualmente por unidade animal de diferentes espécies pecuárias e sua conversão em CN para 

aves (MADRP, 2009) 

Tipo de animal  
Kg/t de estrume   Nutrientes excretados Kg por CN e ano  

Nt P2O5 K2O CN Nt P2O5 K2O 

Galinha poedeira [34] por 100 lugares 80,0 45,0 30,0 1,3 61,5 34,6 23,1 

Frangas de recria [35] 
por 100 lugares 34,0 21,0 12,0 0,6 56,7 35,0 20,0 

por 100 lugares 15,0 9,0 5,0 0,6 25,0 15,0 8,3 

Frangos de carne [36] por 100 lugares 45,0 16,0 22,0 0,6 75,0 26,7 26,7 

Perus (até 12kg )[37] 
por 100 lugares 140,0 70,0 40,0 3 46,7 23,3 13,3 

por 100 lugares 48,0 25,0 13,0 3 16,0 8,3 4,3 

 

 
  

                                                      
[34] A produção de P2O5 tem como base um teor em P na ração de 5,7 g/kg. Quando o teor de P varia 1 g/kg, a produção de P2O5 varia cerca de 20%; 
[35] Em 18 semanas as aves atingem o peso de 1,3 a 1,6 kg; consideram-se 2 a 2,5 ciclos por ano; 
[36] 

Os valores dos dejectos equivalem a uma unidade "100 lugares normais" (peso final dos animais até 2 kg de pv), em condições de detenção (30 kg/m2). Para raças de 
engorda intensiva estes valores correspondem a uma duração de 40 dias (9 ciclos/ano) e para raças de engorda extensiva de 60 dias (6 ciclos/ano). Dado que o peso final dos 
animais e a duração dos ciclos podem variar substancialmente, neste caso apenas se apresentam os valores dos nutrientes excretados com base nos lugares de frangos; 
[37] 

Produção de perus com um peso médio final de 12 kg, com 2,8 ciclos por ano; para os perus em pré-engorda até um 1,5 kg de peso vivo, o que corresponde a 6 ciclos/ano, 
a excreta é de 40 kg de N, 20 kg de P2O5 e 12 kg de K2O para 100 lugares de perus por ano; para o acabamento de engorda (de 1,5 kg a 13 kg de pv, 2,9 ciclos/ano), a 
excreta é 230 kg de N, 115 kg de P2O5 e 70 kg de K2O por 100 lugares; 
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Tabela 38 - Quantidade e composição média dos estrumes e de chorumes não diluídos produzidos anualmente e sua conversão em CN para aves (MADRP, 2009) 

Tipo de animal 
Efluente 
pecuário 

t/animal ou  
lugar/ano 

Kg/t de estrume  

MS MO Nt
[38] Ndisp P2O5 K2O 

Lugar de galinhas poedeiras 
Excrementos 0,027 350 250 21,0 8,4-13,6 17,0 11,0 

Estrume 0,015 500 330 27,0 11,0-16,0 30,0 20,0 

Lugar de frangas de recria Estrume 0,008 500 430 30,0 12,0-18,0 26,0 15,0 

Lugar de frangos de engorda [39] Estrume 0,008 650 440 34,0 14,0-21,0 20,0 28,0 

Lugar de perus [40] Estrume 0,030 600 400 28,0 12,0-18,0 23,0 13,0 

Tipo de animal 
Efluente  
pecuário 

CN t/CNano 
Kg/CN/ano 

MO Nt
[3] Ndisp P2O5 K2O 

Lugar de galinhas poedeiras 
Excrementos 

0,013 
2,1 519 44 17,4-26,2 35 23 

Estrume 1,2 381 31 12,7-18,5 35 23 

Lugar de frangas de recria Estrume 0,006 1,3 573 40 16,0-24,0 35 20 

Lugar de frangos de engorda Estrume 0,006 1,3 587 45 18,7-28,0 27 37 

Lugar de perus Estrume 0,025 1,2 480 34 14,4-21,6 28 16 

 

 

 

 

                                                      
[38] Tendo como referência o valor de N excretado nas fezes e urina, deduziram-se a este as perdas de N (principalmente na forma de NH4

+) que para o estrume de galinhas 
poedeiras é de 30% com tapete rolante, 50% com produção no solo e 40% nas aves d engorda. 
[39] Para raças de engorda intensiva estes valores correspondem a uma duração de 40 dias (9 ciclos/ano) e para raças de engorda extensiva de 60 dias (6 ciclos/ano). 
[40] Produção de perus com um peso médio final de 12 kg com 2,8 ciclos/ano. 
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Anexo 6 – Núcleos de Acção Prioritária  

 
Figura 22 – Núcleos de Acção Prioritária da ENEAPAI 

Fonte: Instituto da Água, 2007 
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Anexo 7- Área de Acção do Estudo 

 

Figura 23 - Buffer (a verde) de 1500 m ao eixo da linha de água (rio Alviela) 

Adaptado de: Google Earth 

     Rio Alviela 
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Anexo 8 – Classificação das Agro-Pecuárias 

Tabela 39 - Classificação das APs existentes no raio de acção 

ID Finalidade Tipo de produção Efectivo [41] CN; (CNtotal) Classe 

A1 s/i Intensivo  ≈ 196.000 [42] - 1 

A2 Produção de ovos Intensivo 295.000 0,013; (3.835) 1 

A3 Produção de ovos Intensivo  ≈ 148.000 [11] 0,013; (1.924) 1 

A4 Produção de carne Intensivo  27.000 0,006; (162) 2 

A5 Produção de carne Intensivo  ≈ 20.000 [11] 0,006; (120) 2 

B1 Produção de carne Intensivo ao ar livre 20 0,8; (16) 2 

B2 Viteleiro  Intensivo  50 0,4; (20) 2 

B3 s/i Extensivo 105 - 2 

B4  Produção de carne Extensivo  53 0,8; (42) 2 

B5 Produção de leite Intensivo 900 1,2; (1.080) 1 

B6 s/i - - - - 

B7 Produção de carne Extensivo 40-60 0,8; (32-48) 2 

B8 Produção de carne Extensivo  311 0,8; (249) 2 

B9 Produção de carne Intensivo/extensivo 400 0,8; (320) 1, 2 

B10 Produção de carne Intensivo/extensivo 200 0,8; (120) 1, 2 

B11 s/i - 62 - 2 

B12 s/i - 48 - 2 

B13 Produção de carne Extensivo  70 0,8; (56) 2 

S1 Ciclo fechado Intensivo  390 1,49 (581) 1 

S2 Ciclo fechado Intensivo 0 0 1 

S3 Ciclo fechado Intensivo  60 1,49; (90) 2 

S4 Ciclo fechado Intensivo 280+12 [43] 1,49+0,3 (421) 1 

S5 s/i - 4 0,15; (0,6) 3 

TOTAL - - - (≈ 9.109-9.125) - 

s/i = sem informação 

 

                                                      
[41] O valor indicado é baseado em números obtidos por entrevista aos proprietários, fornecidos por 
entidades competentes e pelos processos de obra que indicam a capacidade da exploração. 
[42] Valores estimados através de comparação de áreas das explorações cujos valores são conhecidos e 
pelo tipo de produção. 
[43] Para além do efectivo em ciclo fechado, esta AP possui ainda varrascos. 
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Anexo 9 – Parâmetros de qualidade de massas de água superficiais 

Tabela 40 - Parâmetros Organolépticos, Físicos, Químicos e Biológicos (Departamento de Engenharia Agrícolas-UFV; YSI) 

Classificação  Parâmetro Definição 

Organolépticos 

Sabor e Odor Resultam de causas naturais (algas; vegetação em decomposição; compostos orgânicos) e artificiais (esgotos). 

Cor 
Resulta da existência, na água, de substâncias em solução; pode ser causada por: ferro ou manganês, decomposição da MO da 
água, algas ou introdução de esgotos industriais e domésticos. 

Turbidez 
Sedimentos em suspensão (e.g. partículas de argila, solo e limo/lodo), entram na água a partir de locais perturbados e afectam a 
qualidade da água. Podem conter poluentes, tais como P, pesticidas ou metais pesados. As partículas suspensas diminuem a 
profundidade de penetração da luz através da água, aumentando a turbidez da água.  

Físicos 

Temperatura 
Afecta algumas propriedades da água (densidade, viscosidade, OD), com reflexos sobre saúde das espécies aquáticas e 
organismos. Pode variar em função de fontes naturais (energia solar) e antropogénicas (e.g. descargas industriais). 

 Sólidos em 
Suspensão (SS) 

 Resíduo que permanece num filtro após filtragem da amostra. Podem ser divididos em:  
• Sólidos sedimentáveis: sedimentam após um período t de repouso da amostra  

• Sólidos não sedimentáveis: removidos somente por processos de coagulação, floculação e decantação.  

Sólidos Dissolvidos 
(SD) 

Representam a matéria em solução ou em estado coloidal presente na amostra de efluente. 

Condutividade 
eléctrica 

Indicador da qualidade da água. Dados sobre a condutividade podem determinar a concentração de soluções, a detecção de 
contaminantes e determinar a pureza da água. 

Químicos 

pH 

Determina as características ácidas e básicas da água. Níveis de pH excessivamente altos ou baixos são frequentemente 
associados com deficiências nutricionais, toxicidade do metal, ou outros problemas para a vida aquática. pHs elevados tornam o 
NH3 mais tóxico. Durante a proliferação de algas, a fotossíntese aumenta o pH da água, especialmente em águas estagnadas ou 
de baixa movimentação. 

NH4
+ 

Ou a sua forma neutra de NH3 – forma de N que as plantas aquáticas podem absorver e incorporar em proteínas, aminoácidos e 
outras moléculas. Altas concentrações de NH4

+ podem aumentar o crescimento de algas e plantas aquáticas. As bactérias também 
podem converter o N-NH4

+ a NO3
- no processo de nitrificação, o que diminui o OD. 

NO3
- 

O NO3
- é móvel e pode infiltrar-se em rios, lagos e estuários de águas subterrâneas enriquecidas por dejectos humanos ou 

animais ou fertilizantes comerciais. Concentrações elevadas de NO3
- podem aumentar o crescimento de algas e plantas aquáticas. 

Fosfatos Podem ser provenientes de adubos, à base de P, ou da decomposição de materiais orgânicos e esgoto. 
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Oxigénio Dissolvido 
(OD) 

Para as espécies aquáticas, uma quantidade de OD adequada é de importância primordial para a sua sobrevivência. Uma vez que 
os níveis de OD estão directamente relacionados à qualidade da água, os dois são altamente interdependentes. Valores baixos 
indicam que a massa de água recebeu MO, e a sua decomposição é acompanhada pelo consumo e redução de OD na água, 
podendo alcançar teores muito baixos, ou zero (dependendo da capacidade de autodepuração da massa de água), levando à 
morte dos organismos aquáticos aeróbios. 

Carência 
Bioquímica de 
oxigénio (CBO) 

Mede a quantidade de O2 consumida por microrganismos na decomposição da MO. A CBO também mede a oxidação química da 
matéria inorgânica. A taxa de consumo de O2 é afectada por uma série de variáveis: temperatura, pH,  presença de certos tipos de 
microrganismos, e do tipo de material orgânico e inorgânico na água. 
A CBO afecta directamente a quantidade de OD nos rios e ribeiros. Quanto maior a CBO, mais rapidamente o O2 é esgotado na 
água. Isso significa que menos O2 está disponível para formas superiores de vida aquática. As consequências de CBO elevadas 
são as mesmas que as do OD baixo: os organismos aquáticos tornam-se estressados, sufocam e morrem. 
Fontes de CBO incluem solo, folhas e detritos lenhosos, esterco animal; efluentes de fábricas de celulose e papel, ETAR, e as 
centrais de processamento de alimentos, sistemas sépticos deficientes e escoamento de águas pluviais urbanas. 

Carência Química 
de Oxigénio (CQO): 

Quantidade de O2 necessária à oxidação da MO, através de um agente químico. Para o mesmo líquido, a CQO é sempre maior 
que a CBO. O aumento da CQO numa massa de água deve-se principalmente a esgotos industriais. 

Biológicos 

Coliformes 
Indicadores de presença de microrganismos patogénicos na água; os coliformes fecais existem em grande quantidade nas fezes 
humanas e, quando encontrados na água, significa que a mesma recebeu esgotos domésticos, ou efluentes equiparados, podendo 
conter microrganismos causadores de doenças. 

Algas 

As algas desempenham um importante papel no ambiente aquático, sendo responsáveis pela produção de grande parte do OD do 
meio; em grandes quantidades, como resultado do excesso de nutrientes (eutrofização), trazem alguns inconvenientes: sabor e 
odor; toxicidade, turbidez e cor; formação de massas de MO que, ao serem decompostas, provocam a redução do OD; corrosão; e 
interferência nos processos de tratamento da água. 
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Anexo 10 – Sistema de classificação do INAG 

Tabela 41 – Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos (Mana, 2007) 

Parâmetro Unidades 

A B C D E 

Excelente Boa Razoável Má Muito má 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX - 

Arsénio mg/l As - 0.01 - 0.05 - - - 0.1 >0.1 

Azoto amoniacal mg/l NH4 - 0.5 - 1.5 - 2.5 - 4 >4 

Azoto Kjeldahl mg/l N - 0.5 - 1 - 2 - 3 >3 

Cádmio mg/l Cd - 0.001 - 0.005 - 0.005 - >0.005 
 

Carência bioquímica de oxigénio mg/l O2 - 3 - 5 - 8 - 20 >20 

Carência química de oxigénio mg/l O2 - 10 - 20 - 40 - 80 >80 

Chumbo mg/l Pb - 0.05 - - - 0.1 - 0.1 >0.1 

Cianetos mg/l CN - 0.05 - - - 0.08 - 0.08 >0.08 

Cobre mg/l Cu - 0.05 - 0.2 - 0.5 - 1 >1 

Coliformes fecais /100 ml - 20 - 2000 - 20000 - >20000 
 

Coliformes totais /100 ml - 50 - 5000 - 50000 - >50000 
 

Condutividade µS/cm, 20ºC - 750 - 1000 - 1500 - 3000 >3000 

Crómio mg/l Cr - 0.05 - - - 0.08 - 0.08 >0.08 

Estreptococos fecais /100 ml - 20 - 2000 - 20000 - >20000 
 

Fenois mg/l C6H5OH - 0.001 - 0.005 - 0.01 - 0.1 >0.1 

Ferro mg/l Fe - 0.5 - 1 - 1.5 - 2 >2 

Fosfatos P2O5 mg/l P2O5 - 0.4 - 0.54 - 0.94 - 1 >1 

Fósforo P mg/l P - 0.2 - 0.25 - 0.4 - 0.5 >0.5 

Manganês mg/l Mn - 0.1 - 0.25 - 0.5 - 1 >1 

Mercúrio mg/l Hg - 0.0005 - - - 0.001 - 0.001 >0.001 

Nitratos mg/l NO3 - 5 - 25 - 50 - 80 >80 

Oxidabilidade - - - 3 - 5 - 10 - 25 >25 

Oxigénio dissolvido (sat) % saturação de O2 90 - 70 - 50 - 30 - <30 

pH* Escala Sorensen 6.5 8.5 5.5 9 5 10 4.5 11 >11 

Selénio mg/l Se - 0.01 - - - 0.05 - 0.05 >0.05 
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Sólidos suspensos totais mg/l - 25 - 30 - 40 - 80 >80 

Substâncias tensioacivas mg/l, sulfato de lauril e Na - 0.2 - - - 0.5 - 0.5 >0.5 

Zinco mg/l Zn - 0.3 - 1 - 3 - 5 >5 

* O pH, sendo um parâmetro muito dependente de características geomorfológicas, pode apresentar valores fora deste intervalo, sem contudo significar alterações de 

qualidade devidas à poluição. 

Classe A – águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade. 

Classe B – Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer potencialmente todas as utilizações. 

Classe C – águas com qualidade “aceitável”, suficiente para irrigação, para usos industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida 

piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto directo. 

Classe D – Águas com qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória. 

Classe E – Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 
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Tabela 42 – Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais 

Parâmetros  Expressão dos resultados VMA 

pH Escala de Sorensen 5-9 

Temperatura oC 30 

Variação de temperatura oC 3 

Oxigénio dissolvido % de saturação 50 

CBO5 mg/l O2 5 

Azoto amoniacal mg/l N 1 

Fósforo total mg/l P 1 

Cloretos mg/l Cl 250 

Sulfatos mg/l SO4 250 

Clorofenóis µg/l, por composto 100 

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares µg/l 100 

Substâncias tensioactivas aniónicas mg/l 0,5 
Pesticidas: 
Total 
Por substância individualizada 

µg/l 
µg/l 

2,5 
0,5 

Bifenilospoliclorados (PCB) µg/l 20 

Azoto Kjeldhal mg/l N 2 

Cianetos totais mg/l CN 0,05 

Arsénio total mg/l As 0,1 

Cádmio total mg/l Cd 0,01 

Chumbo total mg/l Pb 0,05 

Crómio total mg/l Cr 0,05 

Cobre total mg/l Cu 0,1 

Mercúrio total mg/l Hg 0,001 

Níquel total mg/l Ni 0,05 

Zinco total mg/l Zn 0,5 
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Anexo 11 – Sistema de Monitorização 

S::can 

De entre os vários tipos de sistemas, as sondas e sensores de monitorização, da S::can, com 

base no espectro UV-Vis (ultravioleta-visível) na solução, permitem a determinação em série 

dos parâmetros críticos e controlo do processo.  

A escolha do sistema de análise a utilizar é feita de acordo com o ou os parâmetros que se 

pretendem monitorizar. É importante referir que todos os instrumentos de medição da gama 

S::can não utilizam produtos químicos, nem originam resíduos, sendo uma mais-valia para o 

ambiente.  

Os sistemas de medição S::can apresentam várias vantagens, tais como: 

• monitorização de todos os parâmetros relevantes com um sistema modular; 

• sensores digitais "inteligentes", com a plena capacidade de auto-diagnóstico; 

• todos os sensores in situ, sem necessidade de extracção de água do processo; 

• comunicação digital e transferência de dados; 

• capacidade de controlo remoto e 

• acesso a todos os sensores e módulos através de qualquer computador em rede. 

Uma rede de monitorização S::can é compreendida pelas componentes descritas na Tabela 43. 

Tabela 43 -Componentes de uma rede de monitorização S::can (S::can) 

Componente Descrição 

Sonda 
Espectrómetro 

Instrumento de medição multi-paramétrico (até 8 parâmetros de qualidade da água) 
contínua e directa no meio (Figura 24).  
Princípio de funcionamento: é emitido um feixe de luz para a secção de medição, 
onde passa o meio a ser analisado. As substâncias presentes no meio absorvem luz 
visível e UV. O espectro de absorção total é gravado e convertido em comprimentos 
de onda, originando uma “impressão digital” do espectro (Figura 25). 

Sonda ISE 
Instrumento de medição multi-paramétrico de ião selectivo (até 4 parâmetros de 
qualidade da água) contínua e directamente no meio. 

Sensor Instrumento de medição óptico multi-paramétrico 

Terminal 
Componente onde está inserido o software e a memória e que faz a ligação entre a 
fonte de energia, uma sonda espectrómetro e até 3 sondas ISE e/ou sensores  

Software Permite o controlo, programação e recolha de dados da base de dados do terminal 

 

 

Figura 24 – Elementos de uma sonda espectrómetro.  

Fonte: S::can 
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Figura 25 – “Impressão digital” do espectro de absorção.   

Fonte: S::can 

 No caso da monitorização de águas de superfície contaminadas por vários tipos de efluentes, 

tratados ou não, ou à saída de cada tratamento antes da descarga no meio hídrico, existem 

determinadas sondas da gama S::can que possibilitam a medição dos vários parâmetros de 

qualidade das águas. 

Entre os vários tipos de sondas, a considerada mais completa denomina-se de: 

1. Sonda espectrómetro: Spectro::lyserTM, que permite o controlo dos seguintes 

parâmetros: CQO, CBO, COT, NO3-N, NO2-N, SST, turbidez, cor, temperatura e H2S 

(Figura 26). 

 

Figura 26 – Spectro::LyserTM 

Fonte: S::can 

 Pretendendo uma monitorização mais pormenorizada, existem outros instrumentos S::can que 

se podem conjugar com os anteriores como a: 

2. Sonda ISE: Ammo::lyserTMeco/pro, que permite o controlo dos parâmetros NH4-N, K+, pH 

e temperatura (Figura 27); 
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Figura 27 – Ammo::Lyser TM eco 

Fonte: S::can 

1.  Sensor: condu::lyserTMeco/pro, que permite o controlo da condutividade e da 

temperatura; 

2. Sensor: oxi::lyserTM, que permite o controlo do oxigénio dissolvido e da temperatura. 

A associação dos vários instrumentos, ligados simultaneamente a um terminal (Figura 28), 

permite uma maior fiabilidade na leitura dos resultados obtidos pelas várias sondas e sensores 

específicos. Esta associação, com algumas alterações, permite a montagem de uma Estação 

de Monitorização de Qualidade da Água (Figura 29). Na estação é integrado um software 

específico – ana::larm – que possibilita uma protecção contra qualquer tipo de composição 

“anormal” ou contaminação da água, ou seja, funciona como um sistema de alarme sempre 

que a concentração de um parâmetro a monitorizar ultrapassa o seu valor legal. 

 
Figura 28 – Sistema de configuração para o terminal con::stat.  

Fonte: S::can 
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Figura 29 – Estação de Monitorização da Qualidade da Água.  

Fonte: S::can 

Para a análise de custo-benefício foi inquirido o fornecedor da S::can, em Portugal, sobre o 

sistema de monitorização que compreenda as componentes: Spectro::lyserTM, Ammo::lyserTM, 

Condu::luserTM, Oxy::lyserTM, Con::lyte4, ou seja, que engloba os principais parâmetros a serem 

controlados num EP, ou seja, CBO, CQO, NOx, SST, OD, NH4 e condutividade. O custo 

associado a este sistema ronda valores entre os 36.100 e os 37.050 €, com IVA a 23%. 

 

SEBA Hydrometrie 

A monitorização da qualidade da água é realizada com recurso a sensores multi-paramétricos. 

Deste modo, é possível acompanhar, em tempo real, a evolução de vários parâmetros. 

Também estes sistemas de monitorização permitem o envio de alarmes no caso em que se 

verifiquem parâmetros anormais de qualidade da água ou nível. 

Os sensores citados estão equipados para medir até 16 parâmetros. Os sensores MPS (Multi-

Parametric Sensor) têm a vantagem de poderem ser aplicados em águas superficiais e 

subterrâneas em qualquer tipo de condições adversas, sem que isso afecte a sua precisão e 

manutenção.  

Para visualização dos valores de concentração dos parâmetros medidos, os sensores MPS 

podem ser combinados com o SEBA MPS-Checker para águas superficiais. Os locais de 

monitorização que necessitam de uma supervisão contínua, podem ser equipados com 
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sensores MPS (Tabela 44) combinados a uma base de dados multicanal SEBA ou a uma base 

de dados integrada. 

Tabela 44 – Sensores multi-paramétricos SEBA (SEBA Hydrometrie) 

Nº Parâmetro MPS-D8/ Qualilog-8 MPS-K16/Qualilog-16 

1 Nível de água (pressão) + + 

2 Temperatura + + 

3 

Condutividade 
- Sólidos Dissolvidos Totais 
- Salinidade 
- Densidade 

+ + 

4 
Oxigénio  
- Saturação de oxigénio 

+ + 

5 pH + 
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6 Redox (ORP) + + 

7 Amoníaco + + 

8 Nitrato  + + 

9 Cloro  + + 

10 Amónia  + + 

11  Sódio  + + 

12 Cálcio  + + 

13 Fluor  + + 

14 Potássio  + + 

15 
Fluorímetro de clorofila ou cianobatéria 
ou rodamina WT 

- + 

16 Sinal em contacto com a água (KLL) + + 

17 
Turbidez 
- Sólidos Suspensos Totais 

+ + 

 

A diferença entre o Qualilog e o MPS centra-se na incorporação ou não de uma memória para 

armazenamento dos dados de medição, respectivamente. O Qualilog pode ser ligado 

directamente a um portátil ou semelhante, enquanto o MPS tem de ser conectado a uma base 

de dados multi-canal MDS, à qual é possível ligar vários sensores em simultâneo (Figura 30). 

No caso do MDS-5 Com, é incorporado um modem GSM/ GPRS que permite controlar, verificar 

e descarregar os dados em estações remotas para estações centrais, possibilitando 

adicionalmente o alerta quando a concentração de um parâmetro ultrapassa os valores 

exigidos por lei, pois permite o envio de SMS. O software (SEBA Config e SEBA Demas db) 

para o controlo, programação e recolha de dados é compatível com dataloggers (base de 

dados) e sensores digitais. O DEMASdb, por exemplo, inclui vários níveis de alarme que são 

pré-estabelecidos consoante as necessidades e a legislação em vigor para os valores da 

concentração dos parâmetros de qualidade da água. 
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Figura 30 – Configurações possíveis para os sensores multi-paramétricos 

Fonte: SEBA Hydrometrie 

Não foi possível realizar uma análise custo-benefício, pois não se conseguiu uma resposta por 

parte da empresa fornecedora ao pedido de orçamento. 

 

Hydrolab 

A Hydrolab é outra empresa internacional que produz instrumentos multi-paramétricos no 

âmbito da qualidade da água. O equipamento de monitorização divide-se em sondas e 

sensores, sendo que a tecnologia aplicada providencia resultados com elevada fiabilidade e 

baixa manutenção. As sondas são concebidas para operar em rios, lagos e outros corpos de 

água onde o equipamento é capaz de efectuar leituras instantâneas e de longo período, pois 

possuem a capacidade de armazenar baterias internamente, conectar-se com um terminal de 

visualização (Figura 31) e também serem alimentadas por equipamentos externos. 

A Tabela 45 apresenta as características para cada sonda multi-paramétrica Hydrolab. 

Os sensores Hydrolab combinam-se com as sondas e podem ser ópticos, especiais ou de iões 

selectivos. Os dois primeiros efectuam medições para os parâmetros de turbidez, clorofila a, 

algas azuis e rodamina WT. Os sensores compostos por eléctrodos de iões selectivos medem 

a amónia, nitratos e cloretos. 
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Figura 31 – Terminal de visualização 

Fonte: Hydrolab 

Tabela 45 – Características das sondas Hydrolab (Hydrolab) 

Sondas 
Características 

MS5 DS5 DS5X 

Parâmetros  Temperatura; OD; Condutividade; pH; ORP; Turbidez 

Nº máximo de 
parâmetros 

10 16 15 

Nº de portas de conexão 4 7 7 

Sensores adicionais 2 3 s/i 

Tipo de sensores 
compatíveis 

- ópticos 
- iões selectivos 

- ópticos 
- iões selectivos 

- ópticos 
- iões selectivos 

Monitorização 
- pontual 
- longo período 

- longo período - longo período 

 

   

De igual modo, também não foi possível efectuar uma análise de custo-benefício para este tipo 

de sistema de monitorização. 

 


