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PGEP - PLANO DE GESTÃO DE EFLUENTES PECUÁRIOS
1. ÂMBITO
O Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) tem como base a Portaria
n.º 631/2009, que estabelece as normas regulamentares à gestão dos
efluentes das atividades pecuárias e as normas regulamentares relativas ao
armazenamento, transporte e valorização de outros fertilizantes orgânicos,
prevista no Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 de junho que aprova o Regime de
Exercício da Atividade Pecuária (REAP).

2. DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO
Este PGEP refere-se à exploração suinícola pertencente a Crigado –
Sociedade Agro-Pecuária, S.A., contribuinte n.º 502 253 070, sita no lugar de
Quinta da Quebrada, freguesia de Murtede, concelho de Cantanhede e distrito
de Coimbra.

A atividade principal é a produção de leitões, em regime intensivo, com
capacidade para 990 porcas reprodutoras, com a marca PTJP03A, o que
corresponde a 514,8 CN.

3. DIMENSIONAMENTO
O Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) foi elaborado recorrendo a
aplicação existente na DRAPC (http://www.drapc.min-agricultura.pt/drapc/
servicos/ licenciamento/reap.php#pgep) e ao preenchimento e utilização dos
seguintes impressos:
 Formulário PGEP- Plano de Gestão de Efluentes Pecuários
 Caracterização de Núcleo de Produção de Suínos (NPS),
 Valorização Agrícola de Efluentes Pecuários (VAEP).
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3.1 Quantidades de efluentes produzidos
O cálculo dos efluentes produzidos por ano foi efectuado com base no Código
de Boas Práticas Agrícolas - Anexo II e para o seguinte efetivo:


Núcleo 1 - Suínos
Animais

CN

Chorume

Águas lavagem

Porcas

514,8

8613 m3

3432 m3

No Anexo II – CBPA 2009 são apresentadas as quantidades e a composição
média do chorume produzidos anualmente.

Assim sendo e de acordo com o Código de Boas Práticas Agrícolas, esta
exploração, com 515 CN, produz cerca de 11873 m3 de efluente por ano, dos
quais 3432 m3 são uma estimativa para as águas de lavagens e ainda 172 t de
estrume.

3.2 Sistema de armazenamento
O sistema de tratamento existente nesta exploração suinícola consiste num
sistema lagunagem, composto por tanque de receção, separador de sólidos,
três lagoas anaeróbias, uma lagoa facultativa e duas lagoas de maturação.
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O efluente produzido é encaminhado das valas do interior dos pavilhões para
um poço de receção, onde é bombeado para o separador de sólidos. A parte
líquida é encaminhada para a primeira lagoa anaeróbia e seguindo por
gravidade para as lagoas seguintes.
Os sólidos recolhidos na nitreira, localizada por baixo do separador, são
posteriormente aplicados na fertilização de solos agrícolas. A nitreira é uma
estrutura em betão e cimento, impermeabilizada e coberta. As escorrências são
canalizadas para o tanque de receção. O separador funciona em função da
quantidade de sólidos retirada diariamente, podendo não funcionar todos os
dias. Nos períodos de novembro, dezembro e janeiro não funciona.

Da última lagoa anaeróbia o efluente é enviado para a lagoa facultativa onde se
dá a remoção da carga orgânica através de processos aeróbios à superfície da
lagoa e de processos anaeróbios no fundo da lagoa passando depois para as
lagoas de maturação.
A eliminação de microrganismos patogénicos dá-se nos diversos órgãos onde
se criam condições adversas à vida desses microrganismo como são as ações
das radiações ultravioletas, o arraste por matérias sedimentáveis, o meio
ambiente impróprio ao seu desenvolvimento e a luta biológica com seres vivos
adaptados.
Finalmente o efluente é utilizado na agricultura para valorização agrícola.

São respeitadas todas as regras inerentes a um correto acondicionamento e
transporte, evitando-se assim a ocorrência de emissões difusas e odores
desagradáveis para a atmosfera.
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Diagrama do tratamento:
EFLUENTE BRUTO
Poço de receção

Separador se sólidos

Lagoas Anaerobias

Nitreira

Lagoa Facultativa

Lagoas maturação

3.3 Capacidade de armazenamento
A capacidade total da ETAR é 7252,75 m3. Para um caudal médio mensal de
989,4 m3 tem uma capacidade de retenção de 7 meses. A nitreira,
impermeabilizada, e coberta, com 56 m3, tem capacidade para 56 toneladas.

Poço de receção
Formato ...................................... Cilíndrico

Diâmetro ................................. 10,0 m
Profundidade total ................... 4,0 m
Profundidade útil ..................... 3,5 m
Volume útil .............................. 274,75 m3

1.º Lagoa anaeróbia
Volume útil ........................................................................ 210 m3
Profundidade útil ............................................................... 3,5 m
Profundidade total ............................................................. 4,0 m
Altura do bordo livre .......................................................... 0,5 m
Inclinação dos taludes (V:H) ............................................. 1: 1
Área no topo ..................................................................... 154 m2
Área na superfície do líquido ............................................ 130 m2
Área a meia altura útil ....................................................... 70 m2
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2.º Lagoa anaeróbia
Volume útil ........................................................................ 1224 m3
Profundidade útil ............................................................... 3,5 m
Profundidade total ............................................................. 4,0 m
Altura do bordo livre .......................................................... 0,5 m
Inclinação dos taludes ...................................................... 1 : 1
Área no topo do talude...................................................... 588 m2
Área na superfície líquida ................................................. 540 m2
Área a meia altura útil ....................................................... 408 m2
3.º Lagoa anaeróbia
Volume útil ........................................................................ 648 m3
Profundidade útil ............................................................... 3,5 m
Profundidade total ............................................................. 4,0 m
Altura do bordo livre .......................................................... 0,5 m
Área no topo do talude...................................................... 352 m2
Área na superfície líquida ................................................. 315 m2
Área a meia altura útil ....................................................... 216 m2
Lagoa facultativa
Volume útil ........................................................................ 3596 m3
Profundidade útil ............................................................... 2,0 m
Profundidade total ............................................................. 2,5 m
Altura do bordo livre .......................................................... 0,5 m
Inclinação dos taludes ...................................................... 1 : 1
Área no topo do talude...................................................... 2080 m2
Área na superfície líquida ................................................. 1984 m2
Área a meia altura útil ....................................................... 1798 m2
1.º Lagoa maturação
Volume útil ........................................................................ 650 m3
Profundidade útil ............................................................... 2,0 m
Profundidade total ............................................................. 2,5 m
Altura do bordo livre .......................................................... 0,5 m
Área no topo do talude...................................................... 448 m2
Área na superfície líquida ................................................. 405 m2
Área a meia altura útil ....................................................... 325 m2
2.º Lagoa maturação
Volume útil ........................................................................ 650 m3
Profundidade útil ............................................................... 2,0 m
Profundidade total ............................................................. 2,5 m
Altura do bordo livre .......................................................... 0,5 m
Área no topo do talude...................................................... 448 m2
Área na superfície líquida ................................................. 405 m2
Área a meia altura útil ....................................................... 325 m2
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O armazenamento é compatível com as épocas de aplicação definidas de
acordo com o respetivo plano de fertilização das culturas.

4. VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA
A valorização agrícola dos efluentes produzidos é efetuada pela empresa e por
terceiros, sendo preenchida a guia de acompanhamento.
Os quantitativos de efluente pecuário que pode se valorizado numa
determinada área da exploração está dependente da ocupação cultural, em
função das necessidades de fertilização das culturas, o planeamento da
afetação de efluente não é efetuada ao nível da parcela mas às culturas nela
praticada. O sistema de rotação cultural permite que as quantidades de
nutrientes aplicados no solo através dos efluentes sejam progressivamente
assimilados pelas culturas.
A primeira parte do quadro do impresso VAEP encontra-se formatada para as
culturas descritas no Manual de fertilização das culturas e respetivos níveis de
produtividade.
Culturas praticadas:


Batata  140 kgNdisp /hectare



Milho  170 kgNdisp /hectare

A calendarização da aplicação de efluentes pecuários é efetuada em termos de
tipo de cultura e do sistema de rotação cultural existente. No caso das parcelas
com rotação cultural a aplicação do efluente antes da plantação da batata é em
fevereiro e no caso do milho aquando da preparação do terreno, após a
colheita da batata, e durante os meses junho e julho.

As parcelas destinadas ao espalhamento de efluente estão descritas na tabela
seguinte, a cultura praticada depende da altura do ano e das necessidades. No
caderno de campo serão efetuados esses registos.
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Na UP / NIF 502253070
N.
N.º Parcela
Seq
4

1683725916901

6

1683725917004

7

1683726768006

Cultura
Batata
Milho
Batata
Milho
Batata
Milho
TOTAL

Área
(ha)
1,34
9,13
1,21

11,68

Chorume
(m3)
141
117
957
802
127
106

2250

O restante efluente é entregue a terceiros para valorização agrícola.

5. REGISTOS A ADOTAR
O Caderno de Campo constitui um documento imprescindível para assegurar
uma adequada gestão dos efluentes pecuários, e deve evidenciar os locais
onde os efluentes pecuários foram utilizados, bem como as quantidades
utilizadas em função das necessidades das culturas em nutrientes.

O responsável da exploração elabora um caderno de campo onde efetua o
registo da quantidade de efluente que pretende espalhar, que parcelas estão a
ser utilizadas e a área a que corresponde assim como a cultura associada. Na
exploração são efetuadas culturas rotativas.
O efluente entregue a terceiros fica registado no caderno de campo na ficha
referente ao Encaminhamento de Efluentes Pecuários para o exterior. Esta ficha
destina-se a ser preenchida pelos produtores de efluente pecuário que enviam
efluente para o exterior da sua exploração, acompanhado das respetivas Guias
de Transferência de Efluentes Pecuários (GTEP).
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CADERNO DE CAMPO
Aplicação de Efluentes Pecuários
Identificação da
Parcela

Aplicação de Efluentes

Áreas de aplicação dos

Cultura

efluentes (ha)

Tipo

Origem

Data Aplicação

3

Tipo de efluente: Estrume (t) ou Chorume (m ).

Responsável pela Exploração: _________________
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REGISTO DE EFLUENTES ENTREGUES A TERCEIROS
Data

N.º Guia

Chorume

(GTEP)

Quantidade (m3)

Destinatário
Nome e NIF

Transportador

Destino / exploração

Nome

Morada

Responsável pela Exploração: __________________________________________
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ANEXOS
 Formulário PGEP - Plano de Gestão de Efluentes Pecuários
 Caracterização da exploração agrícola
 Planta de implantação
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