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Quinta da Arrota

ANÁLISE DAS MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

MTD’s aplicáveis e implementadas
Formação dos trabalhadores da exploração
Registos do consumo de água, energia e alimentos, da produção
de resíduos e estrume
Procedimentos de manutenção e reparação que assegurem o bom
funcionamento e a limpeza das instalações e equipamentos
Boas práticas agrícolas

Planeamento da execução das actividades na própria exploração,
tais como o fornecimento de materiais e a eliminação de produtos
e resíduos
Projeto para uma adequada aplicação do estrume – PGEP
Aplicação de procedimentos de emergência para lidar com
emissões e incidentes imprevistos

Sistemas de criação de
aves de capoeira

Estratégia alimentar para
aves de capoeira

Instalações ventiladas bem isoladas, com pavimento totalmente
coberto de material de cama com sistemas de bededouros sem
derrames (bebedouros tipo pipeta)
Gestão nutricional dos alimentos fornecidos às aves
A ração distribuída é preparada, com acompanhamento veterinário,
por parte do fabricante de forma a adaptar os alimentos às
necessidades das aves nos diferentes estádios de produção
Limpeza das instalações dos animais e dos equipamentos com
aparelhos de alta pressão depois de cada ciclo de produção

Redução do consumo de
água

Calibração periódica dos bebedouros para evitar derrames
Registo do consumo de água através de contadores
Deteção e reparação de fugas
Otimização do sistema de ventilação de cada edifício, a fim de
obter um bom controlo da temperatura e alcançar taxas de
ventilação mínimas no Inverno

Redução do consumo de
energia

Inspeção e limpeza frequentes dos ventiladores para evitar
resistências nos sistemas de ventilação
Utilização de luz de baixo consumo energético
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MTD’s aplicáveis,
não implementadas
O sistema de pavimento perfurado com sistema de
secagem por ar forçado
O pavimento em degraus com sistema de
secagem por ar forçado

MTD’s não aplicáveis

Justificação

Trata-se de sistemas dispendiosos, que
implicam um maior consumo de energia e
possuem elevados níveis de poeiras

Justificação

Sistema de jaulas em degraus com paredes
laterais amovíveis e secagem do estrume por ar
forçado

Não se trata do sistema de jaulas

Projecto para uma adequada aplicação do estrume
no terreno

O estrume não é aplicado no terreno

Armazenamento, em condições adequadas, do
estrume produzido pelas aves de capoeira

Não se faz armazenamento do estrume

Tratamento do estrume produzido pelas aves de
capoeira na exploração

Não se faz tratamento do estrume na
instalação

Espalhamento, no solo, do estrume produzido
pelas aves de capoeira

Não se faz espalhamento do estrume no
solo
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