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Resumo 

 
A Diretiva dos Nitratos da Comissão Europeia - Diretiva 91/676/CEE, de 12 de Dezembro, determinou 
que áreas que drenem para águas poluídas com nitratos ou suscetíveis de contaminação sejam 
designadas de Zonas Vulneráveis aos Nitratos. Nestas, os Estados Membros devem estabelecer 
Programas de Ação contendo medidas a adotar pelos agricultores as quais visam impedir a 
disseminação e geração de poluição a partir deste poluente, nessas áreas. O relatório tem como 
objetivo geral apresentar a evolução do trabalho desenvolvido no acompanhamento e fiscalização das 
medidas do Programa de Ação para a Zona Vulnerável a nitratos de origem agrícola – Caso de estudo da 
Zona Vulnerável de Beja, tendo como objetivos específicos: (1) Apresentar os dados e cálculos mais 
recentes e atualizados (2019/20) relativos às necessidades das culturas/fertilização e ao efetivo pecuário 
existente, dados reportados à Comissão Europeia no âmbito da elaboração do Relatório quadrienal das 
Zonas Vulneráveis; (2) Escrutinar os dados provenientes da fiscalização 2019/20 efetuada na área 
territorial do caso de estudo; (3) Identificar eventuais constrangimentos decorrentes da aplicação legal 
das medidas do Programa de Ação, apontando eventuais linhas de ação a implementar, numa 
perspetiva de engenharia ambiental. A metodologia seguida e os materiais utilizados para atingir os 
objetivos pretendidos tiveram na sua génese os dados oficiais e atualizados, provenientes de várias 
plataformas da Administração Pública, nomeadamente o SNIRA/IFAP; iSIP/IFAP; Relatórios do Controlo 
da Condicionalidade Ambiental/DRAPAL os quais permitiram efetuar a análise e cálculos necessários 
para apurar as cargas de azoto veiculadas, quer por via da componente de produção 
vegetal/fertilização, através das necessidades das culturas e das suas produções de referência, quer por 
via da componente da exploração pecuária, através do apuramento do azoto orgânico proveniente do 
efetivo pecuário declarado. A metodologia adotada permitiu ainda aferir o grau de cumprimento das 
medidas do Programa de Ação através dos elementos provenientes do Controlo da Condicionalidade 
Ambiental. No relatório de estágio apresentam-se os dados e cálculos mais recentes e atualizados 
(2019/20) reportados à Comissão Europeia no âmbito da elaboração do Relatório Quadrienal das Zonas 
Vulneráveis, os quais refletem também os resultados provenientes da fiscalização 2019/20 efetuada em 
contexto de fiscalização da condicionalidade ambiental. Adicionalmente, foram identificados eventuais 
constrangimentos decorrentes da aplicação legal das medidas do Programa de Ação, apontando 
eventuais linhas de ação a implementar, destacando-se, relativamente aos resultados os seguintes 
dados observados: (1) saldo líquido decorrente do balanço do azoto para o período de referência 2012-
2015 na ZV de Beja – caso de estudo é de -12,5 kg N/ha; (2) taxa de controlo efetuado às explorações 
em 2019 de 4,2%; (3) taxa de incumprimento das medidas impostas pelo PA é bastante reduzida, 
observando-se para o período de referência e para a amostra realizada uma taxa média de 10%. No que 
concerne a constrangimentos encontrados poder-se-á referir que: (a) as medidas impostas pelo 
Programa de Ação têm de ser adequadamente adaptadas aos diferentes pontos críticos e pressões 
existentes a nível nacional e regional, as quais devem permitir uma abordagem mais flexível a nível das 
explorações agrícolas e das suas especificidades regionais; (b) dever-se-á, numa ótica de otimização da 
governação integrada promover a investigação e inovação para obter soluções para alguns dos desafios 
identificados. 
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Abstract 

 
The Council Directive 91/676/EEC (the Nitrates Directive), concerning the protection of waters against 
pollution caused by nitrates from agricultural sources, was adopted on 12 December 1991. It has been 
determined that the areas draining into waters polluted with nitrates or susceptible to this type of 
pollutants is designated as Nitrate Vulnerable Zones. In these, Member States should establish Action 
Programs containing measures to be taken by farmers that aim to prevent the spread of this pollution in 
these areas. The main objective of the report is to present the evolution of the work developed in the 
monitoring and inspection of Action Programs measures for the Vulnerable Zone to nitrates from 
agricultural sources - Case study of the Vulnerable Zone of Beja, with specific objectives: (1) the most 
recent and updated data and calculations (2019/20) relating to the needs of crops/fertilization and the 
existing livestock, data reported to the European Commission in the context of the preparation of the 
four-year Vulnerable Zone Report; (2) Scrutinize the data from the 2019/20 inspection carried out in the 
territorial area of the case study - Vulnerable Zone Beja; (3) Identify possible constraints resulting from 
the legal application of the Action Program measures, pointing out possible lines of action to be 
implemented, from an environmental engineering perspective. The methodology followed and the 
materials used to achieve the intended objectives have in their genesis official and updated data, 
coming from various Public Administration platforms, namely SNIRA/IFAP; iSIP/IFAP; Reports of the 
Environmental Conditionality Control/DRAPAL which allow the necessary analysis and calculations to be 
carried out to determine the nitrogen loads carried, either through the crops production/fertilization 
components, through the needs of the crops and their reference productions, or by via the livestock 
farming component, through the determination of organic nitrogen from the declared livestock 
population. The methodology adopted makes it possible to assess the degree of compliance with the AP 
measures through the elements derived from the Control of Environmental Conditionality. With the 
preparation of the internship report it is intended to present the most recent and updated data and 
calculations (2019/20) reported to the European Commission in the context of the preparation of the 
Quadrennial Report of the Vulnerable Zone, which also reflect the results from the 2019/20 inspection 
carried out in the context of monitoring environmental conditionality. It is also intended to identify any 
constraints arising from the legal application of the measures of the Action Program, pointing out 
possible lines of action to be implemented, standing out, in relation to the results, the following 
observed data: (1) the net balance arising the nitrogen balance for the 2012-2015 reference period in 
the Beja ZV – case study was from -12,5 kg N/ha; (2) the control rate carried out on farms in 2019 was 
4.2%; (3) the rate of non-compliance with measures imposed by the PA is quite low, with an average 
rate of 10% for the reference period and for the sample carried out. Regarding the constraints found, it 
can be mentioned that: (a) the measures imposed by the Action Program must be adequately adapted 
to the different critical points and pressures existing at national and regional level, which must allow for 
a more flexible approach at the level of farms and their regional features; (b) with a view to optimizing 
integrated governance, research and innovation should be promoted to find solutions to some of the 
challenges identified.  
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1. Introdução 
 

1.1 Enquadramento do tema 

Decorrente das necessidades do Homem em suprimir a procura de alimentos, a política 

agrícola seguida na segunda metade do século XX, na União Europeia (EU), conduziu à 

intensificação da agricultura e da exploração pecuária, contribuindo de forma significativa para 

a poluição das águas superficiais e subterrâneas e, por outro lado, para a poluição do ar, 

degradação do solo, perda de biodiversidade, assoreamento de cursos de água e alteração das 

paisagens rurais (Soveral-Dias, 1999). 

 

A intensificação da produtividade agrícola durante grande parte dos últimos cinquenta anos foi 

acompanhada pelo crescimento significativo da utilização de fertilizantes, com especial 

enfoque para o azoto inorgânico (Sivasankar et al., 2020). Durante este período, a evolução da 

agricultura caracterizou-se por uma redução das pastagens permanentes e das zonas 

“tampão” (valas e sebes, zonas húmidas, entre outras), favorecendo o escoamento superficial, 

a erosão e a lixiviação dos nutrientes para os ecossistemas aquáticos e águas subterrâneas. A 

atividade pecuária aumentou no período referenciado, contribuindo para uma maior carga 

global de azoto depositados nos solos agrícolas da EU, resultante do estrume produzido pelos 

animais, principalmente bovinos, suínos, aves de capoeira e ovinos (Philippe, F.-X. et al., 2015).  

 

A Diretiva dos Nitratos da Comissão Europeia (CE), Diretiva 91/676/CEE, de 12 de Dezembro, 

determinou que as áreas que drenem para águas já poluídas com nitratos ou suscetíveis de 

contaminação sejam designadas de Zonas Vulneráveis (ZV) aos nitratos. Nestas, os Estados 

Membros devem estabelecer Programas de Ação (PA) contendo medidas a adotar pelos 

agricultores as quais visam impedir a disseminação e geração de poluição a partir deste 

poluente, nessas áreas. De forma a enquadrar a problemática referida anteriormente, e para 

efeitos do presente documento, entendeu-se ser essencial apresentar a temática sob uma 

perspetiva que permita estabelecer uma linha de raciocínio, inserindo nesse âmbito alguns 

conceitos, tais como o ciclo do azoto e a forma como a atividade agrícola e pecuária, que 

caracterizam a região, se integram nesse ciclo. Adicionalmente, são referidos os 

constrangimentos que ocorrem ao nível da degradação da qualidade da água devido à 

lixiviação do ião nitrato que, consequentemente, se manifesta no estado da qualidade das 

massas de água da região, mais concretamente no aquífero Gabros de Beja – ZV de Beja, 

levando como consequência dessa degradação à necessidade de implementação de medidas 

vertidas no PA com vista à salvaguarda desses recursos hídricos. 

 

1.2 Justificativa  

As massas de água subterrâneas na área do caso de estudo (aquífero Gabros de Beja – ZV de 

Beja) assumem, nos dias atuais, especial relevância do ponto de vista da salvaguarda/proteção 

de uma reserva de água estratégica. A área localiza-se em uma das regiões apontada pelo 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), a nível nacional e europeu, 

como sendo uma das mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas (especificamente, 

a escassez hídrica). As massas de água subterrâneas existentes na região assumem-se, neste 
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contexto, como um recurso fundamental para reverter possíveis cenários de escassez hídrica 

sendo, atualmente, primordial a sua proteção e salvaguarda. 

 

Simultaneamente, a atual reconversão de práticas culturais de sequeiro para regadio, que se 

têm verificado na área territorial do caso de estudo, apresenta-se como outra componente 

que deve ser adicionada a esta problemática. Nos últimos anos, fruto da beneficiação desta 

área (ZV de Beja) com o Aproveitamento Hidroagrícola do Empreendimento de Fins Múltiplos 

do Alqueva (EFMA), foi observada uma considerável alteração do uso do solo e das práticas 

culturais, consubstanciando assim, do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade, um 

tema bastante atual e cujo estudo pode eventualmente contribuir para a identificação de 

situações que possam ser alvo de atuação que visem os objetivos do PA. Para tal, pode ser 

referido o uso racional de fertilizantes como o azoto (solos/culturas), promovendo a redução 

da poluição das águas causada ou induzida por nitratos de origem agrícola, bem como as 

partes orgânicas com origem na atividade pecuária. 

 

O presente trabalho apresenta um documento em que se revela a capacidade de compreensão 

e estudo sistemático na área científica integrada na gestão ambiental e inserida no conteúdo 

funcional que o aluno desenvolve em contexto laboral. Devem ainda ser referidas as 

capacidades e competências adquiridas em âmbito académico e desenvolvidas em contexto 

profissional, cujas aptidões e métodos associados a essa área do saber permitem conceber, 

projetar e realizar um trabalho de reporte (Relatório de Estágio). 

 

1.3 Objetivos  

O presente relatório tem como objetivo geral apresentar a evolução do trabalho desenvolvido 

no acompanhamento e fiscalização das medidas do Programa de Ação para a Zona Vulnerável 

a nitratos de origem agrícola – Caso de estudo da ZV de Beja.  

 

Os objetivos específicos são:  

 

(1) Apresentar os dados e cálculos mais recentes e atualizados (2019/20) relativos às 

necessidades das culturas/fertilização e ao efetivo pecuário existente, dados reportados à 

Comissão Europeia no âmbito da elaboração do Relatório quadrienal das Zonas Vulneráveis;  

 

(2) Escrutinar os dados provenientes da fiscalização 2019/20 efetuada na área territorial do 

Caso de estudo – ZV Beja em contexto de fiscalização da condicionalidade ambiental;  

 

(3) Identificar eventuais constrangimentos decorrentes da aplicação legal das medidas do 

Programa de Ação, apontando eventuais linhas de ação a implementar, numa perspetiva de 

engenharia ambiental, as quais devem visar a aplicação de fertilizantes ao solo/culturas de 

forma racional, bem como, as melhores práticas agropecuárias no sentido da salvaguarda da 

qualidade das massas de água em causa (Aquífero Gabros de Beja – Zona Vulnerável de Beja). 
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2. Fundamentação teórica – Estado da arte 
 

2.1 Ciclo do Azoto 

De entre os elementos necessários à vida e essenciais ao desenvolvimento das plantas e dos 

animais, o azoto destaca-se pela sua participação na constituição de muitas das moléculas 

essenciais (aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos). O azoto (do grego A+Zoe, sem vida) é 

um elemento não metálico, presente na natureza sob forma gasosa (Varennes, 2003).  

 

Na forma gasosa, o azoto é abundante na natureza (constituindo cerca de 80% da atmosfera) 

podendo, no entanto, encontrar-se sob a forma de compostos orgânicos e inorgânicos 

(mineral): nitratos, entre outros. Na forma orgânica, o azoto provém essencialmente das 

proteínas e aminoácidos presentes na matéria orgânica, o qual pode ser “direcionado” para o 

meio hídrico por descarga de efluentes domésticos, industriais e agropecuários e/ou para o 

solo através da excreta dos animais. Estes compostos orgânicos podem ser hidrolisados a ureia 

e amoníaco, e este, por último, pode sofrer uma oxidação bacteriológica a nitritos e a nitratos 

(nitrificação) (Tate, 2020). A Figura 1 apresenta, esquematicamente, o ciclo do azoto na 

natureza. 

 

 
Fonte: science.howstuffworks.com (2007) 

Figura 1 - Ciclo do azoto na natureza 

 

O azoto é um dos constituintes dos fertilizantes essenciais no crescimento vegetal, o qual 

muitas vezes se estende, de modo indesejado, ao meio hídrico, quer pela presença de 

efluentes tratados ou não tratados, quer pelas escorrências superficiais e/ou percolação em 

profundidade de compostos azotados. Os compostos de azoto que normalmente existem na 

água podem ter origem natural (proveniente de erupções vulcânicas, de fixação biológica por 
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ação de microrganismos específicos, e de fixação não biológica, a qual ocorre no momento das 

descargas elétricas originadas por tempestades que envolvam trovoadas) ou serem 

provenientes da atividade humana. Estas, podem aumentar consideravelmente a quantidade 

de azoto que atinge os meios aquáticos, podendo ser veiculado através da precipitação, 

poeiras, escorrimentos de águas em solos agrícolas e/ou urbanos, e de águas residuais 

domésticas, industriais ou agropecuárias. A descarga dos compostos de azoto em meios 

aquáticos naturais provoca efeitos que podem ser nefastos para o equilíbrio do ecossistema, 

tais como: desenvolvimento excessivo de algas (eutrofização) e plantas superiores; diminuição 

da quantidade de oxigénio dissolvido; toxicidade em peixes (Varennes, 2003). 

 

A Figura 2 exibe a relação entre os vários compostos de azoto e as alterações que podem 

ocorrer na natureza. Convém referir que este elemento está sujeito a transformações cíclicas, 

de modo que pode ser utilizado e restituído constituindo-se, assim, o ciclo do azoto através do 

qual um átomo de azoto passa do estado orgânico ao inorgânico e vice-versa, numa sequência 

de processos que implicam a participação de organismos vivos e conversões químicas. 

 

 
Fonte: Adaptado de American Society of Agronomy, Soil Science Society of America (2020) 

Figura 2 - Ciclo do azoto: relação entre os vários compostos de azoto e as alterações que podem ocorrer na 

natureza. 

 

O ciclo do azoto compreende um conjunto de transformações que se processam em várias 

etapas, das quais se destacam:  

 

a) Formação de azoto inorgânico, como amoníaco, nitrito e nitrato, a partir de azoto 

orgânico resultante da decomposição de organismos e das suas excreções, através da 

mineralização; 

b) O azoto inorgânico pode ser absorvido por plantas e microrganismos e voltar a 

entrar na composição da matéria viva podendo assim circular, de novo na cadeia 

alimentar; 

c) O azoto inorgânico pode ser transformado em azoto molecular e óxidos de azoto 

que se libertam para a atmosfera, através da desnitrificação; 
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d) O azoto molecular atmosférico pode passar para a forma combinada através da 

fixação.  

 

O processo de mineralização do azoto inclui dois processos: a amonificação e a nitrificação. A 

primeira consiste na formação de compostos amoniacais, sendo realizada por microrganismos 

heterotróficos entre os quais se podem destacar algumas bactérias e fungos (Cianobactérias, 

Rhizobium e Azotobacter). A segunda é a oxidação da amónia (NH4
+) a nitrato, que ocorre em 

duas fases, realizada por dois géneros de bactérias que obtêm a energia necessária ao seu 

crescimento. Na 1ª fase da nitrificação as bactérias do género Nitrosomonas oxidam a amónia 

a nitrito, de acordo com a reação:  

 

NH4
+ + 3/2 O2          NO2

- + H2O + 2 H+ 

 

Na 2ª fase as bactérias do género Nitrobacter realizam a conversão do nitrito a nitrato, de 

acordo com a reação:  

2 NO2
- + O2        2NO3

– 

 

Os nitratos são um dos constituintes azotados de maior importância, na medida em que 

constituem, por um lado, um componente essencial à formação da biomassa das plantas e 

animais, e por outro lado, se comportam como um poluente importante das águas superficiais 

e subterrâneas. Este constitui a principal fonte de azoto para a maioria das plantas e, a nível do 

solo, a nitrificação pode verificar-se com relativa rapidez. É importante salientar que enquanto 

a amónia fica facilmente retida no solo, o mesmo não acontece com o nitrato devido à sua 

elevada solubilidade, sendo lixiviado para zonas inacessíveis ao sistema radicular das plantas, 

em condições de forte pluviosidade e de solo permeável. As perdas de azoto durante as chuvas 

de Inverno em climas mediterrânicos, podem corresponder a 50%, aproximadamente 

(Varennes, 2003).  

 

2.2 Problemática Ambiental do Azoto na interface solo/água e solo/ar 

O azoto é um elemento químico essencial para a existência de vida na terra. Sendo o 

macronutriente mais importante para o desenvolvimento das plantas, este apresenta-se na 

constituição de vários compostos, complexos organominerais e clorofilas (Santos, 1991).  

 

Uma vez presente na água e/ou solo, com origem natural ou antropogénica, fica sujeito a 

transformações físicas e químicas, armazenamento e transporte, que constituem os subciclos 

do azoto nos diferentes compartimentos ambientais (por exemplo, hidrosfera e litosfera), 

influenciando a sua disponibilidade e o potencial a ser perdido. Neste contexto, quando as 

quantidades do nutriente disponíveis no sistema em estudo são significativamente superiores 

às necessidades, resultam diferentes tipos de perdas (Erisman, 2011). A Figura 3 apresenta um 

esquema exemplificativo do ciclo do azoto no compartimento ambiental solo.  
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Fonte: Elaborada pelo autor adaptado de Di e Cameron (2002) e San'an Nie, Gui-Bing Zhu, Brajesh Singh, Yong-

Guan Zhu (2019) 

Figura 3 - Ciclo do azoto no solo 

 

Os compostos azotados no solo encontram-se sob diversas formas em um estado de equilíbrio 

dinâmico. Na presença de matéria orgânica, condições de aerobiose promovem a 

mineralização do azoto orgânico a nitrato (processo de amonificação e nitrificação) O ião 

nitrato, produto final e estável desta reação é muito solúvel na água e sendo adsorvido pelo 

solo (complexo argilo-húmico), é facilmente lixiviado pelas águas de percolação até à zona 

saturada. A desnitrificação é considerada a principal via de remoção de azoto, no entanto, a 

oxidação anaeróbica do azoto amoniacal (anammox) também desempenha um papel 

significativo na perda de azoto em ecossistemas agrícolas. Elevadas concentrações de azoto 

em solos agrícolas podem estimular o crescimento de bactérias anammox, resultando em alta 

atividade e diversidade de bactérias anammox e subsequente maior perda de azoto por essa 

via (San'an Nie et al., 2019) 

 

Ao nível das plantas, estas podem absorver os nitratos através da água que circula na fase 

líquida do solo ou a partir do ambiente onde se desenvolvem. No interior das células o 

composto sofre transformações bioquímicas que levam à produção de compostos essenciais 

ao crescimento e desenvolvimento da planta. Embora existam outras substâncias azotadas que 

podem servir de alimento às plantas, a maior parte destas prefere o consumo dos nitratos 

pelas suas características químicas, o que poderá explicar o excesso de fertilizantes aplicados 

na atividade agrícola. Convém realçar que o azoto formado contribui para a fertilidade do solo 
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e para o aumento de produtividade das culturas (Erisman, 2011). Na prática, a elevada 

produção e aplicação de fertilizantes, alterou o ciclo de azoto, na medida em que a taxa de 

formação de azoto reativo duplicou globalmente, chegando a triplicar na Europa (Sutton e 

Grinsven, 2011).  

 

Na agricultura, são usados diversos produtos que visam, de um modo geral, a obtenção de 

boas produtividades das culturas (Calouro, 2005). O facto de o azoto contribuir para o vigor da 

vegetação faz com que alguns agricultores tenham tendência em aplicar, por excesso, 

designadamente em culturas arvenses e hortícolas (Santos, 1996). Dada a sua grande 

solubilidade, são facilmente arrastados pelas águas de escorrimento superficial e/ou de 

infiltração, podendo, as perdas do nutriente, atingir por esta via, algumas centenas de quilos 

por hectare e por ano, dependendo de vários fatores como o teor de nitratos presentes no 

solo e a intensidade dos processos de escoamento e lixiviação (MADRP, 1997). Neste contexto, 

minimizar as suas perdas é uma tarefa complexa pois depende de diversas variáveis associadas 

ao seu ciclo. Por exemplo, mitigando as perdas no compartimento ambiental solo, poderá 

levar ao aumento das emissões deste elemento no ar, levando a um impacto maior deste 

contaminante (Stevens et al., 2009). 

 

A atividade agropecuária é, na Europa, uma das principais fontes de poluição de azoto através 

das emissões difusas de amoníaco (NH3), óxido de azoto (N2O) e monóxido de azoto (NO) para 

a atmosfera e do ião nitrato (NO3
-) tanto para as águas superficiais quanto para as 

subterrâneas (Oenema et al., 2011 e Philippe, F.-X et al., 2011). Devido à elevada solubilidade, 

a probabilidade de acumulação do ião nitrato em águas subterrâneas é elevada, potenciando a 

ocorrência de regiões de acumulação, especialmente, onde a agricultura e a atividade 

agropecuária são praticadas com intensidade. Assim, e embora algumas medidas tenham já 

sido tomadas para reduzir os excessos de azoto, a poluição difusa de origem agrícola e o seu 

efeito sobre as águas superficiais e subterrâneas dos países da UE é ainda um problema. A 

eliminação de nitrato nas águas subterrâneas é prioritária em vários países, dada a toxicidade 

e presença generalizada deste poluente nas mesmas (Della Rocca et al, 2006). Vários estudos 

(Chambel, 1992; Duque, 1997; Paralta e Ribeiro, 2001; Serra, et al., 2003), concluíram à data da 

sua realização, que a poluição das águas por nitratos, em Portugal Continental, era já uma 

preocupação.  

 

As tecnologias e as medidas para reduzir as emissões existem, mas a diversidade dos sistemas 

agrícolas do ponto de vista de solos, climas, culturas, tipos de fertilizantes, entre outros e a 

complexidade das vias através das quais ocorrem as perdas faz com que a sua aplicação não 

tenha a mesma eficácia para os diferentes sistemas de produção (Cameira e Mota, 2017). A 

falta de cuidado na definição dos planos de fertilização é tida como um dos fatores 

responsáveis pelas perdas elevadas de azoto. Sendo este um fator limitante de crescimento e 

produção, os agricultores tendem a utilizá-lo em excesso e sem considerar os aspetos 

particulares de cada tipo. Por outro lado, os diferentes fertilizantes possuem características 

específicas que requerem que a sua aplicação em condições diversas seja estudada do ponto 

de vista agronómico e ambiental (Khan et al., 2020). 
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O acréscimo de concentração em nitratos nas águas subterrâneas é consequência na maioria 

dos casos de fontes difusas ligadas à utilização intensiva e em algumas situações irracional de 

fertilizantes azotados nas atividades agrícolas. Adicionalmente, a aplicação de estrumes e/ou 

chorumes contribui igualmente para o aumento de nitratos, devido à oxidação do azoto 

amoniacal. 

 

Aproximadamente 62% das emissões de N2O globais totais são originadas em solos agrícolas e 

não agrícolas (Cameron et al., 2013). Uma parte do N2O emitido para a atmosfera é convertido 

em NO, que destrói a camada de ozono responsável por proteger a superfície terrestre da 

radiação ultravioleta (Varennes, 2003). O aumento da incidência da radiação ultravioleta na 

superfície terrestre tem consequências ambientais e humanas (Cameron et al., 2013). O N2O 

apresenta um tempo de residência na atmosfera de centenas de anos e tem um efeito de 

estufa cerca de 300 vezes superior ao dióxido de carbono, que é o gás com menor efeito de 

estufa (Brady e Weil, 2008). O NO e o N2O libertados para a atmosfera podem também 

contribuir para a formação do ácido nítrico, um dos principais constituintes das chuvas ácidas 

(Brady e Weil, 2008). Convém salientar que as perdas gasosas (NH3, NO e N2O) para a 

atmosfera contribuem direta e indiretamente para os efeitos negativos na saúde pública 

(Moldanovaá et al., 2011). 

 

A agricultura contribui com 50% do NH3 que é volatilizado em todo o mundo (Cameron et al., 

2013). A maioria do NH3 volatilizado dissolve-se na água das chuvas e causa acidificação e 

eutrofização dos ecossistemas ao retomar à superfície terrestre pelas chuvas ou por deposição 

seca. Assim, o NH3 tem impacto nas alterações climáticas (Cameira e Mota, 2017) e na saúde 

pública. 

 

2.3 Problemática do Azoto na Saúde Pública 

A presença de teores elevados, tanto de nitritos quanto de nitratos, na água para consumo 

humano pode originar problemas de saúde pública graves (Cameira e Mota, 2017): 

 

(a) “Meta-hemoglobinemia infantil” ou “doença do bebé azul”; 

(b) Cancro do estômago; 

(c) Doenças coronárias em adultos. 

 

Os casos da doença designada por “meta-hemoglobinemia infantil” ou "doença do bebé azul" 

são conhecidos há bastante tempo. Esta ocorre quando se associam os sistemas enzimáticos 

pouco desenvolvidos nos bebés com a ingestão de alimentos ricos em nitratos ou preparados 

com águas onde os seus teores são elevados (superiores a 50 mg/L). No entanto, o problema 

pode ser mais complexo, em situações já conhecidas, com teores mais baixos, devido a uma 

predisposição genética de algumas crianças. Especificamente, a ocorrência desta doença não 

está diretamente ligada aos teores em nitratos, mas sim aos teores em nitritos, deles 

resultantes por um processo de redução, que se associam à hemoglobina, formando um 

complexo estável. A sua hidrólise depende da atividade de uma enzima específica, que nos 

mamíferos jovens não atinge os níveis adequados. Daí, um bloqueio, ao nível de reoxidação da 
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carboxihemoglobina, de que pode resultar a morte por asfixia, acompanhada de uma 

coloração azul característica (cianose) (Stack, AM, 2009).  

 

Além dos riscos ligados à eventual concentração do teor de nitratos da água, também alguns 

alimentos podem conter teores excessivos de nitratos, como é o caso, por exemplo, das 

culturas hortícolas, quando adubadas excessivamente com adubos azotados de cobertura, 

antes da colheita, para se apresentarem mais verdes e viçosas. No estômago, os nitratos 

podem reagir com aminas e amidas (derivadas das proteínas, por hidrólise), formando-se 

nitrosaminas e nitrosamidas. Embora apresentando estruturas químicas e propriedades 

diversas, esses compostos, têm, em mais de 80% dos casos, propriedades cancerígenas 

(Fratucci, A. et al., 2017). 

 

2.4 Situação Europeia – Ponto de Situação da aplicação da Diretiva Nitratos a nível de todos 

os Estados Membros 

A agricultura, que ocupa cerca de metade do território da UE, proporciona diversos benefícios 

à sociedade. No entanto, algumas atividades agrícolas exercem pressões sobre as massas de 

água, afetando a saúde de ecossistemas aquáticos vitais.  

 

No presente item apresentam-se as informações comunicadas pelos Estados-Membros à CE 

relativas às pressões exercidas pela atividade agrícola que estão na origem da poluição da água 

por nitratos e da eutrofização. 

 

2.4.1 Efetivos pecuários 

Os grandes efetivos pecuários, quando concentrados localmente, suscitam riscos ambientais 

elevados devido ao desequilíbrio que apresentam entre a produção de efluentes pecuários, as 

terras disponíveis e as necessidades nutricionais das culturas. Este desequilíbrio cria um 

excedente de nutrientes, grande parte do qual passa, se não for retirado da região, mais tarde 

ou mais cedo, do compartimento ambiental solo para os demais (água e ar), dando por vezes 

origem a pressões adicionais nas zonas recetoras. Em 2013, o encabeçamento médio na UE28 

era de 0,73 cabeças normais (CN) por hectare de superfície agrícola utilizada (SAU) (Anexo 1) 

(Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, 2018). De acordo com este 

relatório, os encabeçamentos mais elevados ocorriam nos Países Baixos (3,57), em Malta 

(2,99) e na Bélgica (2,68), sendo os mais baixos, na Bulgária (0,21), na Letónia (0,26) e na 

Lituânia (0,29). Em comparação com 2010, o encabeçamento médio na UE28 diminuiu (-2,9 %). 

As maiores reduções relativas do encabeçamento aconteceram na Grécia (-18,9 %), em Malta 

(-17,9 %) e na Dinamarca (-14,4 %), tendo os maiores aumentos ocorrido na Áustria (+7,2 %), 

na Irlanda (+4,5 %), na Finlândia (+3,7 %) e a Alemanha (+3,5 %).  

 

Comparando os períodos de referência 2008-2011 e 2012-2015 (Commission Staff Working 

Document, 2018) observam-se as seguintes variações nos efetivos:  

 

 Bovinos: ligeiro decréscimo na UE28 (-0,7 %) (Anexo 2), com aumentos relativos 

significativos dos efetivos na Hungria (+13,8 %), na Estónia (+8,6 %), na Letónia (+8 %), 
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em Chipre (+5 %) e nos Países Baixos (+4,4 %) e, inversamente, reduções consideráveis 

na Roménia (-10,8 %), em Malta (-5,2 %), na Grécia (-5,1 %) e na Lituânia (-4,2 %); 

 Gado bovino leiteiro: ligeira diminuição na UE28 (-0,9 %) (Anexo 3), com aumentos 

importantes dos efetivos em Itália (+13,9 %), na Irlanda (+10,3 %), em Chipre (+6,3 %) e 

nos Países Baixos (+4,8 %) e decréscimos relativos significativos na Croácia (-19,1 %), 

na Lituânia (-14,7 %), na Polónia (-12 %), na Grécia (-11,3 %), na Eslováquia (-11,2 %) e 

em Malta (-5 %); 

 Suínos: redução na UE28 (-3 %) (Anexo 4), com aumentos relativos dos efetivos mais 

significativos em Portugal (+7,8 %), na Alemanha (+4,3 %) e no Luxemburgo (+3,5 %) e 

diminuições na Eslovénia (-28,5 %), em Malta (-24,8 %) e em Chipre (- 22,3 %); 

 Aves de capoeira: diminuição na UE28 (-0,5 %) (Anexo 5), com aumentos relativos 

dos efetivos mais significativos na Alemanha (+37,6 %), no Luxemburgo (+33,3 %) e na 

Finlândia (+28,7 %) e reduções em Chipre (-42,5 %), a Grécia (-24,2 %) e em Portugal (-

19 %).  

 

2.4.2 Utilização de fertilizantes 

De acordo com o Eurostat, a nível da UE28, foram utilizadas 9,2 kt de azoto proveniente de 

estrume animal no período 2012-2014. O valor indicado representa uma redução de 2,6 % face 

ao período 2008-2011 (Anexo 6). A utilização de azoto proveniente de estrume/efluentes 

pecuários aumentou mais de 5 % na Letónia e na Hungria, e diminuiu mais de 5 % na Bulgária, 

na República Checa, em Chipre, em Malta, na Polónia, na Roménia e na Eslovénia.  

 

A utilização total de fertilizantes minerais azotados e fosfatados na UE28 aumentou 4 % (Anexo 

7) e 6 % (Anexo 8), respetivamente, entre os períodos de referência 2008-2011 e 2012- 2015. 

Existem diferenças muito significativas entre os Estados-Membros, que vão da redução de 30 

% na utilização de fertilizantes minerais azotados na Eslováquia e de 46 % na utilização de 

fertilizantes minerais fosfatados nos Países Baixos a um crescimento de 56 % na Bulgária para 

estes dois tipos de fertilizantes. Embora a redução da utilização de estrume/efluentes 

pecuários a nível da UE reflita a redução global dos efetivos (-3,6 %) (Anexo 9). A nível dos 

Estados-Membros, as utilizações de azoto proveniente de estrume/efluentes pecuários e de 

fertilizantes minerais azotados estão estreitamente correlacionadas, sendo que as quantidades 

utilizadas são também muito semelhantes.  

 

2.4.3 Balanço de nutrientes 

Entre os períodos de referência 2008-2011 e 2012-2015, os saldos líquidos de azoto tiveram 

um ligeiro aumento a nível da UE28, de 31,8 kg N/ha para 32,5 kg N/ha (Anexo 10). Isto 

significa que, a nível da UE, existem mais perdas potenciais para o ambiente do que no período 

anterior, embora com grandes variações entre os Estados-Membros. No período 2012-2014, 

todos os Estados-Membros, com exceção da Roménia, registaram um excesso de azoto. Os 

excessos de azoto mais elevados (>50 kg/ha) ocorreram na Bélgica, na República Checa, na 

Dinamarca, em Chipre, no Luxemburgo, nos Países Baixos e no Reino Unido.  
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2.4.4 Controlo da água 

Dado ser essencial para a deteção de águas poluídas e a designação das zonas vulneráveis aos 

nitratos, bem como para a tomada de medidas adequadas no âmbito dos programas de ação, 

um bom controlo da qualidade da água constitui o ponto de partida para a aplicação adequada 

da Diretiva Nitratos. Embora a Diretiva Nitratos estabeleça determinadas disposições gerais 

em matéria de controlo, a definição do programa e da estratégia de controlo (localização das 

estações, densidade da rede, frequência e momento das colheitas de amostras, etc.) incumbe 

aos Estados-Membros. Os dados comunicados revelam a existência de esforços desiguais em 

matéria de controlo da água por parte dos Estados-Membros, bem como de um elevado 

número de novas estações sem tendências na UE. De facto, a intensidade do controlo (por 

exemplo, a densidade de redes de controlo e a frequência da colheita de amostras varia 

consideravelmente entre os Estados-Membros e pode nem sempre coadunar-se com as 

pressões efetivas. No controlo das águas subterrâneas para o período de referência 2012-

2015, foi comunicado um total de 34 901 estações de controlo de águas subterrâneas na UE28, 

número praticamente igual ao do período de referência anterior (Anexo 11). A densidade 

média da rede na UE28 rondava as oito estações por 1000 km2 de área terrestre. As 

densidades mais elevadas foram registadas em Malta e na Bélgica, com 130 estações e 97 

estações por 1000 km2, respetivamente. Em contrapartida, as densidades mais baixas 

registaram-se na Finlândia e na Suécia, com menos de uma estação por 1000 km2. A 

frequência média de colheita de amostras atingiu quase as duas colheitas por ano, variando 

entre menos de uma colheita na Dinamarca, Letónia, Polónia e Suécia e cerca de cinco 

colheitas na Bélgica e na Croácia (Anexo 12). 

 

2.4.5 Qualidade da água subterrânea 

No período 2012-2015, 13,2 % das estações de controlo das águas subterrâneas ultrapassaram 

o valor de 50 mg NO3
-/L e 5,7 % situaram-se entre 40 a 50 mg NO3

-/L (Anexo 13). Tal fato 

correspondeu a uma ligeira melhoria em comparação com o anterior período de referência, no 

qual 14,4 % das estações ultrapassaram os 50 mg NO3
-/L e 5,9 % se situaram entre 40 a 50 mg 

NO3
-/L. Quando comparadas, existiram grandes diferenças entre os Estados-Membros: em 

média, a Irlanda, a Finlândia e a Suécia quase não tiveram estações de águas subterrâneas 

acima de 50 mg NO3
-/L. Ao invés, em Malta, na Alemanha e em Espanha, respetivamente, 71 

%, 28 % e 21,5 % das estações de controlo de águas subterrâneas ultrapassaram, em média, os 

50 mg NO3
-/L. Porém, a comparabilidade dos dados entre Estados-Membros é limitada pelas 

diferenças a nível das redes e estratégias de controlo. As concentrações de nitratos mais baixas 

foram observadas em águas subterrâneas cativas e cársicas, com apenas 5 % das estações a 

registarem valores iguais ou superiores a 50 mg NO3
-/L. Por sua vez, a proporção mais elevada 

de estações com valores iguais ou superiores ao valor paramétrico, correspondeu a águas 

subterrâneas a profundidades entre 5 m e 15 m (Anexo 14) (Figura 4). 
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Fonte: adaptado de Commission Staff Working Document (2018) 

Figura 4 - Percentagem de estações de monitorização de água subterrânea com valores médios iguais ou superiores 
a 25, 40 ou 50 mg de nitrato por L para os vários períodos de referência (em diferentes profundidades) 

 

Comparando os resultados do controlo da água do período 2012-2015 com os do período 

2008-2011, a qualidade da água permaneceu inalterada ou melhorou em 74 % das estações. 

De facto, 36,9 % das estações da UE apresentaram uma tendência estável e 43,6 %, uma 

tendência decrescente. A qualidade da água piorou em 19,5 % das estações (Anexo 15), valor 

semelhante ao dos anteriores períodos de referência (Figura 5). As percentagens mais 

elevadas de estações com melhorias foram registadas em Malta (46,3 %), em Portugal (43,6 %) 

e na Bulgária (40,9 %), a mais estável foi a da Suécia (98 %) e as maiores percentagens de 

estações com piorias foram comunicadas pela Lituânia (58,5 %), pela Estónia (44,4 %) e por 

Malta (43,9 %). Assim, observa-se, em certos países, uma polarização da situação, com as 

zonas poluídas a piorarem e as zonas não poluídas a melhorarem. 

 

 
Fonte: adaptado de Commission Staff Working Document (2018) 

Figura 5 – Percentagem de estações de monitorização de água subterrânea-tendências de concentração nitratos 

períodos de 2008-2011 e 2012-2015  

 

2.4.6 Previsões relativas à qualidade das águas  

Os métodos aplicados pelos Estados-Membros para avaliar a evolução da qualidade da água 

baseiam-se, maioritariamente, na análise de tendências, em avaliações de cenários ou em 

simulações com modelos, por vezes combinadas com análises da evolução observada e 
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prevista das práticas agrícolas. Contudo, estas previsões caracterizam-se pelas incertezas que 

lhes são inerentes, devido à grande variabilidade das condições edafoclimáticas e aos seus 

efeitos na qualidade das águas. Devido às medidas tomadas no âmbito dos programas de ação, 

combinadas com a aplicação de várias medidas agroambientais incluídas nos programas de 

desenvolvimento rural, doze Estados-Membros e duas regiões previram uma redução adicional 

das concentrações de nitratos nas águas subterrâneas e superficiais. Sete Estados-Membros e 

três regiões não apresentaram uma antevisão clara da qualidade futura das águas, prevendo, 

por exemplo, uma melhoria da qualidade da água em determinadas massas de água e uma 

deterioração da qualidade noutras. Três Estados-Membros (Grécia, Croácia e Portugal) não 

apresentaram a sua previsão da qualidade das águas. A Bélgica (região da Flandres) e Chipre 

declararam ser impossível apresentar previsões devido ao desfasamento temporal entre a 

aplicação e os efeitos das medidas, ou por causa das condições climáticas e da hidrologia. 

 

2.4.7 Derrogações ao limite de 170 kg de N/ha/ano  

A Diretiva Nitratos prevê a possibilidade de derrogação da quantidade máxima de 170 kg de 

azoto proveniente de estrume animal, por hectare e por ano, em Zonas Vulneráveis, sob 

condição de serem cumpridos os critérios objetivos definidos no Anexo III da Diretiva e de as 

quantidades objeto da derrogação não comprometerem a realização dos objetivos da diretiva. 

As normas de gestão impostas aos agricultores beneficiários de derrogações são mais rigorosas 

do que as dos programas de ação, com obrigações adicionais em matéria de planeamento de 

nutrientes e condicionalismos suplementares na gestão dos solos. As derrogações são 

concedidas por meio de uma decisão de execução da Comissão, após parecer do Comité de 

Regulamentação dos Nitratos, que assiste a Comissão na aplicação da diretiva. No final de 

2015, vigoravam derrogações em seis Estados Membros, incidentes na totalidade do território 

(Dinamarca, Irlanda e Países Baixos) ou em algumas das respetivas regiões (Flandres, na 

Bélgica; Emília-Romanha, Lombardia, Piemonte e Veneto, em Itália; Inglaterra, Escócia, País de 

Gales e Irlanda do Norte, no Reino Unido) (Anexo 16). 

 

2.4.8 Processos por infração  

Em julho de 2017, existiam oito processos por infração instaurados contra sete Estados 

Membros:  

(1) França, em relação à designação das Zonas Vulneráveis a Nitratos (ZVN); 

(2) Grécia: em relação às ZVN e aos PA;  

(3) Polónia: em relação às ZVN e aos PA;  

(4) Eslováquia: em relação ao controlo, às ZVN e aos PA;  

(5) Bulgária: em relação aos PA;  

(6) Alemanha: em relação aos PA;  

(7) Bélgica (região da Valónia): em relação aos PA.  

 

No período 2012-2015, decorreram inquéritos “EU Pilot”1 em quatro Estados-Membros 

(República Checa e Luxemburgo, em relação aos PA; Estónia, em relação às ZVN; Espanha, em 

relação aos PA e às ZVN). Em 2016-2017, houve mais três inquéritos “EU Pilot” em três 

                                                           
1 O EU Pilot é um mecanismo de diálogo informal entre a Comissão e o Estado-Membro em causa sobre questões relacionadas 
com o potencial incumprimento da legislação da UE.É utilizado antes de um procedimento formal de infração. 
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Estados-Membros (Países Baixos, em relação à decisão de derrogação; Dinamarca e Reino 

Unido, em relação aos PA). 

2.4.9 Síntese  

Os dados sobre as concentrações de nitratos indicaram que, no período 2012-2015, a 

qualidade das águas doces e subterrâneas melhorou ligeiramente em comparação com o 

período de referência anterior (2008-2011). Simultaneamente, a situação foi variável na UE, 

havendo Estados-Membros em que os programas de ação estavam a ter bons resultados e 

outros em que existiu a necessidade de prosseguir as ações tendentes a reduzir e evitar a 

poluição. Em termos gerais, e apesar de alguns progressos positivos, a sobrecarga de 

nutrientes de origem agrícola continuou a ser uma das maiores pressões exercidas sobre o 

meio aquático. À semelhança do que sucedeu no período de referência anterior, a falta de 

dados e as diferenças entre as metodologias de avaliação da eutrofização adotadas pelos 

Estados Membros não permitiram tirar conclusões relativamente à evolução do estado trófico. 

A Comissão considerou que seria necessário adotar uma metodologia comum de avaliação da 

eutrofização para conseguir uma aplicação mais uniforme da legislação relativa à água. Não 

obstante, é possível concluir que subsistem problemas de eutrofização em muitas zonas, por 

exemplo, no mar Báltico. No período 2012-2015, a intensidade do controlo das águas 

subterrâneas foi semelhante à do período 2008-2011. Paralelamente, há ainda margem para 

reforçar o controlo da água em certos Estados Membros. Tal reforço pode ajudar a melhorar a 

comparabilidade dos dados relativos à amplitude e às tendências da poluição causada por 

nutrientes, bem como a obter um panorama mais pormenorizado da qualidade global das 

águas da UE e a garantir a deteção de todas as águas poluídas. A área total das ZVN tem vindo 

a aumentar desde 2012. Porém, em alguns Estados Membros, há ainda melhorias a introduzir 

na designação das zonas vulneráveis a nitratos, de modo a incluir todas as zonas que drenam 

para águas onde causam poluição e assim assegurar a eficácia dos programas de ação. De um 

modo geral, a qualidade dos programas de ação melhorou, com medidas mais rigorosas e 

melhores metodologias para obter uma fertilização equilibrada.  

 

2.5 Diagnóstico e caracterização de Portugal Continental 

O diagnóstico e a caracterização da qualidade das águas subterrâneas realizados no Plano 

Nacional de Água e nos Planos de Bacia Hidrográfica em Portugal Continental (INAG, 2001) 

mostrou claramente existirem níveis de concentração de nitratos de origem agrícola em alguns 

sistemas aquíferos do País, ultrapassando o valor paramétrico de 50 mg NO3
-/L, (como é o caso 

do sistema aquífero Gabros de Beja). Tal situação, ainda se mantém identificada também nos 

atuais Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH). 

 

As principais causas de poluição por nitrato em Portugal têm origem, sobretudo, na 

intensificação da agricultura de regadio e na atividade pecuária (Environmental Performance of 

Agriculture in OECD Countries since 1990: Main Report, 2008). O desenvolvimento da atividade 

pecuária em regime intensivo, sobretudo no domínio da suinicultura e bovinicultura, com 

elevadas concentrações de animais em áreas restritas, originou a produção de grandes 

quantidades de estrumes e chorumes cujo destino final passou a constituir um grave problema 

para a qualidade dos recursos hídricos, na medida em que os mesmos são na sua maioria 

destinados à aplicação ao solo através de valorização agrícola. De acordo com o Environmental 
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Performance of Agriculture in OECD Countries e Main Report, 2008 a descarga de efluentes 

brutos ou pré-tratados, provenientes de explorações pecuárias, nos cursos de água, nos 

últimos anos, tem tido como consequência problemas mais ou menos localizados de 

deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, em particular na região Oeste 

do território continental e também na região do Alentejo. Os efluentes pecuários, constituem 

importantes focos de poluição, em particular no que se refere ao azoto amoniacal, ao fósforo e 

alguns metais pesados, como o caso do cobre (Cu) e do Zinco (Zn).  

 

2.6 Zona Vulnerável de Beja 

Pese embora a atividade agropecuária desenvolvida na região seja caracterizada pela 

predominância da exploração pecuária em regime extensivo o facto é que nos últimos anos 

tem-se assistido a uma significativa intensificação da atividade agrícola inerente à beneficiação 

da área agrícola inserida na ZV de Beja pelo Aproveitamento Hidroagrícola do EFMA que tem 

conduzido à alteração das práticas culturais de sequeiro para regadio o que do ponto de vista 

da rentabilidade das explorações leva ao inevitável aumento da utilização de diversos fatores 

de produção que visam genericamente a obtenção de boas produtividades das culturas, como 

é o caso dos fertilizantes azotados.  

 

No caso do Alentejo, vários estudos de qualidade das águas subterrâneas (Serra et al., 2003), 

nomeadamente no aquífero Gabros de Beja, onde predominam terrenos muito férteis (barros) 

e sujeitos a grande intensidade agrícola, denunciam a presença de concentração de nitratos 

relacionada com a poluição difusa de origem agrícola que, em muitos casos atingem a 

concentrações elevadas, ultrapassando os valores limites legais de 50 mg NO3
-/L (Paralta e 

Ribeiro, 2003). 

 

Existindo clara evidência da presença do ião nitrato de origem agrícola nas massas de águas 

subterrâneas, mais concretamente no aquífero Gabros de Beja e de forma a minimizar os 

elevados efeitos negativos no ambiente e na saúde humana e animal, a UE tomou algumas 

medidas. Assim, em dezembro de 1991, foi adotada a Diretiva de Nitratos nº 91/676/CEE de 12 

de dezembro, com o objetivo de proteger a qualidade da água prevenindo a lixiviação de 

nitratos proveniente das atividades agrícolas e promovendo a adoção de um código para “Boas 

Práticas Agrícolas”. Além disso, a mesma diretiva determina que os Estados Membros 

designem as zonas que drenam para as águas poluídas ou suscetíveis de o serem, por nitratos 

de origem agrícola, como ZV com base nos resultados dos requisitos de monitorização 

estabelecidos.  

 

2.7 Enquadramento Legal 

A Diretiva 91/676/CEE, de 12 de dezembro de 1991 foi transposta para a legislação portuguesa 

pelo Decreto-Lei nº 235/97, de 3 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 68/99, de 11 de 

março. Tem como principal objetivo reduzir e impedir a poluição das águas causada ou 

induzida por nitratos de origem agrícola, com o objetivo de proteger a saúde humana, os 

recursos vivos, os sistemas aquáticos e salvaguardar outras utilizações legítimas da água. 

 

o Principais obrigações técnicas: 
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 Controlar a concentração de nitratos nas águas doces superficiais e nas águas 

subterrâneas, bem como, analisar o estado de eutrofização das águas doces 

superficiais, estuarinas, costeiras e marinhas; 

 Identificar as águas poluídas e as suscetíveis de o serem, em conformidade com os 

critérios do Anexo I do Decreto-Lei nº 235/97, de 3 de setembro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 68/99, de 11 de março, e designar as ZV. A lista das Zonas Vulneráveis 

deve ser revista, pelo menos, de 4 em 4 anos; 

 Elaborar Programas de Acão para as Zonas Vulneráveis. O prazo para a elaboração dos 

referidos programas é de 2 anos a contar da designação inicial, e de 1 ano a partir de 

cada nova designação. O prazo de execução é de 4 anos a contar da respetiva 

elaboração; 

 Elaborar um código ou códigos de boas práticas agrícolas a aplicar voluntariamente 

pelos agricultores e, obrigatoriamente, no âmbito dos Programas de Acão, bem como, 

programas de formação e informação dos agricultores, para promover a aplicação 

do(s) código(s) de boas práticas agrícolas. 

 Controlar a eficácia de aplicação dos Programas de Ação para as Zonas Vulneráveis. 

 

As Zonas Vulneráveis são as áreas que drenam para as águas poluídas ou suscetíveis de serem 

poluídas por nitratos e onde se praticam atividades agrícolas que possam contribuir para a 

poluição das mesmas. 

 

o Na identificação das águas poluídas por nitratos deverão ser aplicados, entre outros, os 

seguintes critérios: 

 Águas subterrâneas que contenham ou apresentem risco de conter uma concentração 

de nitratos superior a 50 mg/l; 

 Águas superficiais interiores (rios ou albufeiras), nomeadamente as utilizadas ou 

destinadas à produção de água para consumo humano que contenham ou possam vir 

a conter uma concentração de nitratos superior a 50 mg/l; 

 Águas superficiais interiores (rios ou albufeiras), estuários, águas costeiras e marinhas 

que se revelem eutróficos ou que se possam tornar eutróficos a curto prazo. 

 

o Na aplicação destes critérios, deverá igualmente atender-se: 

 Às características físicas e ambientais das águas e dos solos; 

 Aos conhecimentos disponíveis quanto ao comportamento dos compostos de azoto 

no ambiente (águas e solos); 

 Aos conhecimentos disponíveis acerca do impacto das ações empreendidas no âmbito 

da aplicação dos Programas de Ação. 

 

De acordo com o Anexo IV do Decreto-Lei nº 235/97, de 3 de setembro, os Programas de Ação 

deverão incluir medidas contempladas no Código de Boas Práticas Agrícolas, bem como outras 

específicas para as explorações abrangidas, designadamente, a quantidade de estrume animal 

a aplicar anualmente, que não poderá exceder 170 kg N/ha. 
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Em 2010 foram revistas e republicadas as ZV anteriormente designadas através das Portarias 

n.º 1100/2004, de 3 de Setembro, 833/2005, 16 de Setembro, 1433/2006, de 27 de Dezembro, 

e 1366/2007, de 18 de Outubro, tendo sido definidas nove ZV em Portugal Continental 

(Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 2016). Nelas, a Diretiva exige que a 

concentração de nitratos nas águas subterrâneas não pode exceder os 50 mg/L (valor máximo 

admitido, VMA). A Portaria n.º 164/2010, 16 março, aprova e identifica a lista atualizada das 

zonas vulneráveis do continente (Figura 6). 

 

  
Fonte: DGADR, 2012 

Figura 6 – Zonas Vulneráveis de Portugal Continental 

 

Para as Zonas Vulneráveis atualmente delimitadas no continente foi elaborado o Programa de 

Ação publicado através da Portaria nº 259/2012, de 28 de agosto. 

 

o Objeto e âmbito de aplicação: 

 Todos os agricultores titulares de explorações agrícolas, total ou parcialmente, 

localizadas em zonas vulneráveis. 
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o Principais medidas obrigatórias, previstas na Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto – 

Programa de Ação para explorações total ou parcialmente, dentro das ZV: 

 Efetuar fertilizações tecnicamente fundamentadas, estabelecendo um “Plano de 

Fertilização”, em função da análise da terra, da água de rega e da análise foliar e 

considerando a produção esperada para cada cultura; 

 Periodicidade da realização de análises (Quadro 1); 

 
Quadro 1 – Periodicidade de realização de análises (DRAPAL, 2014) 

Tipo de 

análise 
Parâmetro obrigatório 

Horticultura e 

Floricultura 

Culturas 

Arbóreas e 

arbustivas 

Restantes 

culturas 

Terra Pelo menos um dos seguintes: Azoto mineral; 

Azoto total; Azoto Nítrico ou Matéria orgânica 

Anual Quadrienal Quadrienal 

Água * Teor em Nitratos (NO3
-
) Anual Anual Anual 

Foliares Azoto; Fosforo; Potássio; Cálcio; Magnésio; 

Enxofre; Ferro; Manganês; Zinco; Cobre e Boro 

 Anual  

* Podem ser efetuadas de 4 em 4 anos, se a variabilidade da concentração registada anualmente for inferior a 
20% em relação à média dos últimos 3 anos. 

 

 Manter registo atualizado das fertilizações – “Ficha de Registo de Fertilização” - nas 

explorações com mais de 2 ha de SAU, com mais de 1 ha de culturas arbóreas e ou 

arbustivas, ou mais de 0,50 ha de floricultura e ou culturas hortícolas; para as 

explorações com menos de 1 ha SAU ou menos de 0,5 ha de floricultura ou de culturas 

de hortícolas, registar a fertilização apenas para a cultura que ocupe maior área ou em 

caso de áreas idênticas para a mais exigente em azoto. (Anexo VII da Portaria); 

 Manter permanentemente atualizados os “registos referentes à gestão de efluentes 

pecuários”, que contemplem os dados referidos na ficha-tipo constante do anexo XI 

da portaria; 

 Respeitar as épocas de aplicação estabelecidas para determinados fertilizantes; 

 Não exceder as quantidades máximas de azoto autorizadas por cultura; 

 Possuir, para as atividades pecuárias, uma capacidade suficiente de armazenamento 

dos efluentes pecuários, de forma a assegurar o equilíbrio entre a produção e a 

respetiva utilização ou destino. Deve ser assegurada uma capacidade de 

armazenamento calculada em função dos valores de referência previstos na tabela do 

Anexo V da portaria, para o período mínimo de 120 dias para as nitreiras e para os 

reservatórios de chorumes, se não for demonstrado sistema alternativo (passível de 

redução se demonstrável a eliminação efetiva dos efluentes, no âmbito do quadro 

legal definido); 

 As fossas e nitreiras devem ser impermeabilizadas; 

 Deposição temporária em medas ou pilhas de estrume no solo a distância mínima de 

15 metros do leito de cursos de água, ou 25 metros de captações subterrâneas de 

água, por período não superior a 48 horas, ou 30 dias se a deposição for feita em solos 

impermeabilizados e com a meda protegida; 

 Não aplicar mais de 250 kg de azoto orgânico total por hectare e por ano, o qual não 

deve conter mais de 170 kg de azoto total proveniente de efluentes pecuários; 
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 Aplicar os chorumes a baixa pressão (reduzir as perdas de azoto e evitar os maus 

cheiros) e proceder à sua incorporação no solo até quatro horas após a sua 

distribuição. Para os estrumes este limite é de vinte e quatro horas após a sua 

distribuição; 

 Não aplicar estrumes, chorumes ou outros fertilizantes nos 5 metros em redor de 

captações de água subterrânea destinadas exclusivamente a rega, ou 20 metros se 

destinadas a outros usos, sem prejuízo da demais legislação aplicável; 

 Não aplicar fertilizantes (de qualquer tipo) quando existir excesso de água no solo; 

 Não cultivar numa faixa mínima de 2,5 a 5 metros (IQFP menor ou maior que 1) a 

contar da linha de margem dos cursos de água. 

 

Foram então definidas as Zonas Vulneráveis aos Nitratos (ZVN) como sendo “áreas que 

drenam para as águas poluídas ou suscetíveis de serem poluídas por nitratos e onde se 

pratiquem atividades agrícolas que possam contribuir para a poluição das mesmas”. Dada a 

vulnerabilidade do Sistema Aquífero Gabros de Beja foi identificada a ZV de Beja (Figura 7).  

 

 
Fonte: DRAPAL,2014 

Figura 7 – Localização da ZV de Beja 

 

A adoção da diretiva relativa à proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de 

origem agrícola (Diretiva do Conselho n.º 91/676/CEE, – “Diretiva Nitratos”) representou um 

passo importante ao nível da integração das preocupações ambientais na agricultura, ao 

consagrar os princípios do poluidor/pagador e da prevenção na fonte. Esta Diretiva atribuiu a 

cada Estado Membro a responsabilidade de estabelecer um código de boas práticas agrícolas e 

a definição e identificação, dentro do seu território de águas de superfície e águas 



 

20 
Relatório de Estágio                                                                                                                                                                            Nuno Correia 

 

subterrâneas abrangidas pela poluição ou suscetíveis de o serem e as zonas vulneráveis para a 

poluição da água com nitratos. 

 

O cumprimento da Diretiva impõe aos Estados Membros a elaboração e aplicação de 

Programas de Ação para as zonas vulneráveis, integrando um conjunto de disposições e 

práticas culturais tendo em vista uma correta gestão do azoto nas explorações agrícolas e 

agropecuárias e, simultaneamente diminuir as suas perdas por arrastamento e infiltração. 

 

A eficácia destes programas de ação é avaliada através da monitorização periódica da 

concentração de nitratos nas águas superficiais e subterrâneas (Rede de monitorização da 

qualidade da água - APA,IP – dados disponíveis no Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SNIRH)) em locais representativos das zonas vulneráveis. 

 

A Diretiva Nitratos foi transposta para o quadro jurídico nacional através do Decreto-Lei n.º 

235/97, de 3 de Setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de março, 

referindo que, a fim de assegurar um nível geral de proteção de todas as águas contra a 

poluição causada ou induzida por nitratos de origem agrícola, teria de ser elaborado um 

Código de Boas Práticas Agrícolas. Este Código, já elaborado e aprovado (republicado e 

atualizado em 2018 - O novo Código de Boas Práticas Agrícolas a aplicar obrigatoriamente nas 

atuais Zonas Vulneráveis de Portugal Continental, aprovado e publicado através do Despacho 

n.º 1230/2018, de 5 de fevereiro), estabelece orientações e diretrizes de carácter obrigatório 

para as explorações inseridas em ZV, com o objetivo de auxiliar os empresários agrícolas e os 

técnicos que prestam apoio aos agricultores, visando racionalizar a prática das fertilizações e 

de todo um conjunto de operações e de técnicas culturais que direta ou indiretamente, 

interferem na dinâmica do azoto e consequentemente nos ecossistemas agrários.  

 

Assim, os instrumentos políticos são importantes na medida em que colocam um dado 

objetivo em prática. Neste caso, o objetivo assenta na redução das emissões de azoto para o 

ambiente e, para tal, recorre-se aos seguintes instrumentos de gestão: (i) instrumentos de 

regulação; (ii) instrumentos económicos; e (iii) instrumentos de comunicação (Oenema, 2011).  

 

Os instrumentos de regulação são os instrumentos políticos mais utilizados nas políticas 

ambientais da União Europeia. Um exemplo é a Diretiva Nitratos; os instrumentos económicos 

são desenvolvidos para estimular o comportamento dos agricultores, envolvendo taxas, 

quotas ambientais e subsídios a quem promover ou introduzir novas tecnologias e práticas 

amigas do ambiente; e, por fim, os instrumentos de comunicação são ferramentas 

disponibilizadas aos agricultores que visam informar as melhores práticas agrícolas a adotar. 

Um exemplo desta ferramenta é o Código de Boas Práticas Agrícolas (CBPA) (Sutton et al., 

2007).  

 

A Diretiva Quadro da Água (DQA) (EC, 2010a) abarca toda a legislação europeia para a 

proteção das águas superficiais, águas de transição, águas costeiras e subterrâneas. A Diretiva 

Quadro da Água (DQA) é um instrumento legislativo Europeu, que foi transposta para o quadro 

jurídico português através da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, que tem como objetivo fazer 
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com que cada Estado Membro consiga atingir uma gestão integrada da quantidade e da 

qualidade dos recursos hídricos com vista à melhoria da qualidade ambiental. Para tal, exige a 

implementação das medidas de onze Diretivas Europeias (EC, 2010b), entre as quais, a Diretiva 

das Águas Residuais Urbanas de 1990 (EC, 2010c), a Diretiva da Avaliação de Impactos 

Ambientais de 1985 (EC, 2010d), a Diretiva Nitratos de 1991 (EC, 2010e), a Diretiva do Painel 

Intergovernamental de Mudança Climáticas de 1996 (EC, 2010f), a Diretiva das Águas para 

Consumo de 1998 (EC, 2010g) e a Diretiva das Águas Subterrâneas de 2006 (EC, 2010h). As 

Diretivas mais importantes referentes às emissões de N nas águas subterrâneas e superficiais 

são a Diretiva das Águas residuais Urbanas de 1985 e a Diretiva Nitratos de 1991.  

 

Por último, a Portaria nº 259/2012, de 28 de Agosto, estabelece um Programa de Ação para as 

zonas vulneráveis com o objetivo de reduzir a poluição das águas causada ou induzida por 

nitratos de origem agrícola e para impedir a propagação desta poluição para maiores 

extensões. Para tal, é necessário identificar, primeiramente, as águas poluídas e as suscetíveis 

de o serem. Depois identificam-se as áreas a designar como Zonas Vulneráveis, ficando estas 

sujeitas a medidas transversais a todas as ZV.  

 

Os PA contêm medidas de caracter obrigatório provenientes do CBPA relativamente a: i) 

períodos durante os quais é proibida a aplicação de efluentes pecuários e fertilizantes; (ii) 

estruturas de armazenamento de efluente pecuário; e (iii) quantidades máximas de efluente 

pecuário (170 kg ha-1 ano-1) e de fertilizantes de modo a assegurar uma fertilização equilibrada, 

entre outras.  

 

No Quadro 2 é apresentado, em forma resumida, os diferentes documentos legais relativos à 

poluição de nitratos. 

 
Quadro 2 – Resumo da legislação relativa à poluição de nitratos. 

Documentos Descrição 

Diretiva 91/676/CEE, de 12 de 

dezembro 

Relativa à proteção das águas contra a poluição causada por 

nitratos de origem agrícola 

Decreto Lei n.º 235/97, de 3 de 

setembro 

Transpõe para direito interno a Diretiva 91/676/CEE, do 

Conselho, de 12 de dezembro, relativa à proteção das águas 

contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola 

Decreto Lei n.º 68/99, de 11 de 

março 

Altera o Decreto Lei n.º 235/97, de 3 de setembro, que 

transpõe para direito interno a Diretiva 91/676/CEE, do 

Conselho, de 12 de dezembro, relativa à proteção das águas 

contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola 

Portaria n.º 164/2010, de 16 de 

março 

Aprova a lista das zonas vulneráveis e as cartas das zonas 

vulneráveis no continente 

Portaria n.º 259/2012, de 28 de 

agosto 

Estabelece o programa de ação para as zonas vulneráveis de 

Portugal continental e Região Autónoma dos Açores 

 

A localização do agricultor na zona vulnerável, obriga-o a cumprir o CBPA cujas medidas 

encontram-se vertidas no PA as quais assumem caracter obrigatório, de onde se destaca o 

preenchimento de uma ficha de registo de fertilização, com base num plano de fertilização e 

obriga a preencher registos referentes à gestão de efluentes pecuários, entre outras medidas.  
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3. Materiais e Métodos  
 

O presente documento reporta ao período compreendido entre setembro de 2019 e 

dezembro de 2020, totalizando 15 meses efetivos de estágio. O período considerado abrange 

o acompanhamento, controlo/ fiscalização efetuado pela Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Alentejo (DRAPAL) em 2019/20 relativo às medidas impostas pelo PA, bem como a 

elaboração de cálculos/balanço do azoto (componente fertilização das culturas/exploração 

pecuária) que servem de base à elaboração do relatório quadrienal enviado à CE no âmbito da 

Diretiva Nitratos, transposto para ordem jurídica interna através da publicação do Decreto Lei 

n.º 235/97, de 3 de setembro, alterado pelo Decreto Lei n.º 68/99, de 11 de março. 

 

As competências foram desenvolvidas em contexto profissional, integradas no âmbito das 

atribuições e conteúdo profissional enquanto Técnico Superior a desempenhar funções na 

Divisão de Ambiente e Infraestruturas da DRAPAL, na área da proteção das águas contra a 

poluição causada por nitratos de origem agrícola e, enquanto representante da DRAPAL na 

Comissão Técnica de Acompanhamento da Diretiva Nitratos (CTADN) criada através da 

publicação do Despacho n.º 238/2014 – Diário da República, 2.ª Serie – n.º 4 de 7 de janeiro de 

2014. 

 

As competências encontram-se enquadradas em termos jurídicos, na transposição para ordem 

jurídica interna, da Diretiva Nitratos (Diretiva n.º 91/676/CEE, do Conselho, de12 de 

dezembro) e decorrentes da implementação do PA em vigor em Portugal Continental (Portaria 

n.º 259/2012, de 28 de agosto) mais precisamente na área de jurisdição territorial da DRAPAL. 

As mesmas desenvolveram-se na área do acompanhamento e fiscalização das medidas 

impostas pela portaria anterior (medidas a aplicar às zonas identificadas como vulneráveis, 

onde se insere o Caso de estudo – ZV de Beja) visando a redução da poluição das águas gerada 

ou induzida por nitratos de origem agrícola, especialmente a proveniente da fertilização 

azotada (solo/cultura) e/ou através da exploração pecuária, impedindo assim a propagação 

dessa poluição nas zonas vulneráveis. 

 

3.1 Identificação e Caracterização da área de estudo – ZV de Beja 

A ZV de Beja localiza-se no sul do país, na região do Baixo Alentejo, e integra parte dos 

concelhos de Ferreira do Alentejo, Beja e Serpa, perfazendo uma superfície total de 328,6 km2, 

sendo o sistema aquífero que abrange a área denominado por Gabros de Beja (Figura 8). 

 

A área de estudo integra-se numa região com um relevo plano ou quase plano a suave (66 % 

da área), 22 % moderado a ligeiramente acentuado e em que a restante área (12 %) apresenta 

um declive ligeiramente acentuado a acentuado, estendendo-se pelas margens do rio 

Guadiana e pela área circunscrita pelas povoações de Beringel, Peroguarda, Ferreira do 

Alentejo e Mombeja. 
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Fonte: Elaborada pelo autor com imagens disponíveis na web e DRAPAL, 2020 

Figura 8 – Localização/Enquadramento ZV de Beja 

 

 

3.1.1 Solos 

Os solos dominantes são os barros pretos calcários muito descarbonatados (Vertissolos 

calcários pélicos), os barros castanho-avermelhados muito descarbonatados (Vertissolos 

cálcicos crómicos), os barros castanho-avermelhados não calcários (Vertissolos êutricos 

crómicos), os barros pretos não calcários (Vertissolos êutricos pélicos), seguidos dos solos 

mediterrâneos pardos de materiais não calcários - para-barros (Luvissolos vérticos).No que 

concerne à capacidade de uso dos solos, predomina a capacidade de uso do solo A e B. Neste 

sentido, destaca-se a elevada aptidão agrícola dos solos em presença (Figura 9), sendo por isso 

reflexo, o investimento hidroagrícola existente em toda a área. 

 

 
Fonte: Adaptado de DRAPAL, 2014 

Figura 9 – Capacidade de Uso dos Solos (SROA) 
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Com a beneficiação desta área, verifica-se o Aproveitamento Hidroagrícola do 

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA) com uma representatividade de 

aproximadamente 56% da área total da ZV (Figura 10), existindo um forte incentivo à 

reconversão cultural, nomeadamente, das culturas de sequeiro para culturas de regadio e 

consequentes práticas culturais. 

 

 
Fonte: Adaptado de DRAPAL, 2020 

Figura 10 – Área da ZV de Beja beneficiada pelo Aproveitamento Hidroagrícola do EFMA. 

 

3.1.2 Clima 

O clima da região do estudo é do tipo mediterrânico, com chuvas distribuídas de maneira 

desigual ao longo do ano, sendo que a pluviosidade máxima se regista no inverno. Os verões 

são, maioritariamente, quentes e secos. A precipitação média anual observada na estação de 

Beja é, aproximadamente, 571 mm/m2.repartindo-se por um período chuvoso de outubro a 

fevereiro (estação fria: com 65% da precipitação média anual), e por um período seco, de 

março a setembro (época quente: com 35% da precipitação média anual). 

 

A temperatura média anual é de 16,5°C, com grande variabilidade mensal elevada, sendo que 

a média mensal mais elevada registada decorre em agosto (24,3°C) e mais baixa em janeiro 

(9,6°C). 
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A Figura 11 apresenta a evolução média mensal dos dados de pluviosidade e temperatura para 

a estação meteorológica do Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR) de Beja. 

 

 
Fonte: SAGRA – Dados 2011 

Figura 11 – Temperatura e precipitação – Estação COTR, Beja 

3.1.3 Culturas 

Os sistemas agrícolas predominantes da região são os culturais de sequeiro (arvenses e olival), 

e os de regadio tendo estes, assumido na última década, especial relevância em virtude da 

forte aposta nesse setor, fruto da beneficiação da área de estudo com o Aproveitamento 

Hidroagrícola do EFM permitindo a instalação de pomares, olival, vinha e algumas culturas 

arvenses e horto-industriais nesta área. Com base nos dados disponíveis (INE, Recenseamento 

agrícola 2009 - séries históricas, atualizado com base no Inquérito à Estrutura das Explorações 

Agrícolas – 2013 que sucede ao Recenseamento Agrícola 2009) constata-se que dentre as 

principais culturas permanentes e temporárias existentes na área em estudo, o olival ocupa 

90% da superfície das culturas permanentes no concelho de Beja, 85% e 97% nos concelhos de 

Ferreira do Alentejo e Serpa respetivamente (Figura 12). 
 

 
Fonte: INE, Recenseamento agrícola - séries históricas 

Figura 12 - Superfície das culturas permanentes (ha) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo (culturas 

permanentes); Decenal 
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Nas culturas temporárias, a prevalência de cereais, destaca-se em praticamente todas as 

freguesias abrangidas como a cultura que ocupa a maior superfície das culturas temporárias 

(Figura 13). 

 

 
Fonte: INE, Recenseamento agrícola - séries históricas 

Figura 13 - Superfície das culturas temporárias (ha) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo (culturas 

temporárias); Decenal - Freguesias 

 

3.1.4 Exploração Pecuária 

No que concerne à pressão agropecuária, a mesma assume pouca expressão na área de 

estudo, em virtude da predominância de solos de elevada aptidão agrícola os quais são 

essencialmente explorados sob a componente vegetal. Deve ser referido, no entanto, que 

devido às características naturais, culturais e edafoclimáticas da região, a forma de exploração 

pecuária predominante na região caracteriza-se pelo regime extensivo onde o encabeçamento 

animal é consideravelmente reduzido face à área em causa.  

 

A Figura 14 exibe a distribuição do efetivo pecuário na região, sendo possível observar que 

este é consideravelmente reduzido. Na generalidade, os efetivos pecuários na região são 

consideravelmente baixos, localizando-se os de maiores dimensões nas freguesias onde a 

existência de superfície de prados e pastagens permanentes é maior (Figura 15). As freguesias 

de Santa Maria (Serpa) e Quintos (Beja) destacam-se pela presença do maior efetivo animal de 

ovinos/caprinos da região. 

 

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

Cereais para grão Leguminosas secas para grão Prados temporários

Culturas forrageiras Culturas industriais Culturas hortícolas



 

27 
Relatório de Estágio                                                                                                                                                                            Nuno Correia 

 

 
Fonte: INE, Recenseamento agrícola - séries históricas 

Figura 14 - Efetivo animal (N.º) da exploração agrícola por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Espécie animal; 

Decenal - Freguesia 

 
Fonte: INE, Recenseamento agrícola - séries históricas 

Figura 15 - Superfície de prados e pastagens permanentes (ha) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Decenal - 

Freguesia 
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3.1.5 Aquífero – Características gerais 

O Sistema Aquífero dos Gabros de Beja (Figura 16), corresponde às formações gabro-dioríticas 

que se estendem entre os Concelhos de Ferreira do Alentejo, Beja e Serpa (aproximadamente 

350 km2), constituindo terrenos muito férteis (“Barros de Beja”) e, portanto, sujeitos a grande 

intensidade agrícola com o consequente incremento de aplicação de adubos e pesticidas. 

 

 
Figura 16 - Complexo Ofiolítico de Beja-Acebuches - Enquadramento geográfico do Sistema Aquífero (adaptado de 

Duque, 1997) 

 

As formações gabro-dioríticas alteradas e fraturadas que constituem o suporte do sistema 

aquífero apresentam produtividades bastante regulares, quando comparados com outros 

aquíferos do Alentejo. A produtividade média dos furos de captação instalados neste sistema 

situa-se entre os 3 e os 5 L/s (Duque, 1997). O balanço hídrico a partir de informações de 

extrações municipais contabilizadas indica que em termos médios, por cada km2 do aquífero 

gabro-diorítico, podem ser fornecidos cerca de 80 000 m3 de água subterrânea por ano, 

embora este valor seja difícil de manter durante os meses de verão e mais ainda após períodos 

plurianuais de seca (Paralta, 2001). 

 

Este sistema, pode considerar-se no seu conjunto, como tendo um comportamento hidráulico 

homogéneo, do tipo livre e poroso. Em profundidade, passa gradualmente a aquífero com 

circulação em meio fraturado cristalino. A espessura média de alteração ronda os 30 metros. A 

recarga estimada a partir de diferentes metodologias situa-se de 10 a 20% da precipitação 

média anual, maioritariamente concentrada entre janeiro e março/abril (Paralta, 2001). 

 

Na globalidade são águas bastante mineralizadas (420 a 850 mg/L), duras e de reação 

ligeiramente alcalina. 

 

3.1.6 Estado atual da massa de água (monitorização da qualidade da água – nitratos) 

Com base no histórico de dados disponíveis na página eletrónica do Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), referentes ao teor de nitratos nos pontos de 

amostragem da Rede de Monitorização da APA, IP (Entidade detentora da rede de 
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monitorização e responsável pelo controlo da qualidade da água) é possível observar o 

panorama atual da massa de água em causa, bem como a sua evolução histórica. 

 

A rede de monitorização é dividida em rede de quantidade e rede de qualidade, sendo esta ao 

momento composta por 32 pontos de amostragem operacionais (Figura 17). 

 

 
Fonte: https://snirh.apambiente.pt/ 

Figura 17 - Rede de Qualidade – Rede atual – localização das estações de monitorização 

Com o reconhecimento pela Comunidade Europeia de que a água é um património a proteger 

e preservar, foi estabelecido um quadro de ação comunitária no domínio da política da água 

através da publicação da Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

outubro - Diretiva Quadro da Água (DQA). A DQA, transposta para ordem jurídica nacional pela 

Lei da Água - Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (alterada pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 

22 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho), e pelo Decreto-Lei n.º 

77/2006, de 30 de março, estabelece que os Estado-Membros protegerão e melhorarão as 

massas de água, com o intuito de alcançar o bom estado de todas, tanto as massas de água 

superficiais (rios, albufeiras, transição e costeiras), como as massas de água subterrâneas.  

 

De acordo com a Lei da Água, os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) são 

instrumentos de planeamento das águas que visam a gestão, a proteção e a valorização 

ambiental, social e económica das águas ao nível da bacia hidrográfica. Como a água é um 

elemento essencial à vida e às atividades económicas estes planos são importantes para todos 

os cidadãos. Os PGRH são elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e atualizados 

de seis em seis anos. O segundo ciclo de planeamento refere-se ao período 2016-2021, 

estando os segundos PGRH, para cada Região Hidrográfica, em vigor até ao fim de 2021. Os 

critérios de classificação utilizados podem ser consultados nos PGRH em vigor no Anexo IV da 

parte 2. No decurso do 2º ciclo de planeamento, em 2018, e com o intuito de aferir a evolução 

do estado das massas de água, efetuou-se uma avaliação intercalar do estado das massas de 

água, recorrendo-se aos dados dos anos obtidos entre 2014-2017, para cada região 

hidrográfica (Figura 18). 
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Fonte: Relatório do estado das massas de água – APA,IP (2019) 

Figura 18 - Classificação das massas de água subterrânea 

 

A avaliação da qualidade da água subterrânea obteve-se, a partir do Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos (SNIRH) com base nas séries de dados referentes ao parâmetro em estudo, 

nitrato total (em NO3
-), para cada estação de monitorização (SNIRH, 2020).  

 

A análise dos dados teve na sua base o ponto crítico (ponto máximo) anual de cada estação, 

para o período de Verão e para o período de Inverno. Os resultados obtidos são classificados 

tendo em consideração a classificação estipulada no anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de 

agosto e, também a classificação estabelecida pela DQA e a Lei da Água (Figuras 19 e 20). 

 

  
Fonte: https://snirh.apambiente.pt/ 

Figura 19 – Classificação da ZV de Beja por estação de monitorização – 2019 – Aspeto geral 
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Fonte: https://snirh.apambiente.pt/ 

Figura 20 – Classificação da ZV de Beja em 2019 por estação de monitorização 

 

Com este procedimento torna-se possível encontrar focos de poluição em consequência do 

incumprimento das normas de qualidade da água impedindo a boa utilização do recurso, além 

de poder conduzir a perturbações potenciais dos ecossistemas associados, tendo assim 

implicações de carácter ambiental, social e económico. De uma forma genérica, a poluição das 

águas decorre da adição de substâncias que, direta ou indiretamente, alterem as 

características físicas e químicas do corpo de água de uma maneira tal, que prejudique a 

utilização das suas águas para usos benéficos. O grau de poluição das águas é medido através 

de características físicas, químicas e biológicas das impurezas existentes, que, por sua vez, são 

identificadas por parâmetros de qualidade das águas (físicos, químicos e biológicos). 

 

Para este efeito é fundamental avaliar em continuo as características físicas, químicas e 

biológicas das massas de água de forma a avaliar no tempo as suas tendências e a própria 

eficácia das medidas de salvaguarda deste recurso, vertidas nas disposições legais em vigor, 

constituindo dessa forma um histórico dos resultados obtidos ao longo do tempo, permitindo 

aferir o estado da massa de água. (Figura 21). 
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Fonte: https://snirh.apambiente.pt/ 

Figura 21 – Evolução histórica – isovalores médios Nitratos 
 a)Primeiros registos disponíveis, 2000; b) Entrada em vigor do PA, 2012; c) Últimos dados disponíveis, 2019 

 

3.2 Recolha e tratamento de dados – Critérios de cálculo 

Face à problemática da zona em estudo, a metodologia deste trabalho consistiu na 

identificação e seleção de indicadores provenientes de várias plataformas oficiais da 

Administração Pública, devidamente atualizados (indispensáveis para fundamentar a tomada 

de decisão). Por outro lado, para proceder ao cálculo, definiu-se indicadores de integração 

ambiental que traduzam, a nível territorial, as relações que se estabelecem entre as atividades 

agrícolas e o ambiente. Deste modo, a informação foi atualizada mantendo-se a sua 

sistematização segundo componentes ambientais ou domínios, entre os quais: Efetivo 

pecuário/ n.º de explorações – SNIRA/IFAP; Ocupação cultural/ n.º de explorações – iSIP/IFAP; 

Fiscalização do PA – Relatórios do Controlo da Condicionalidade Ambiental/ DRAPAL, 

Qualidade da água – SNIRH/APA, possibilitando assim identificar a importância dos diferentes 
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usos de solo neste contexto e simultaneamente o seu impacto na área em estudo através do 

apuramento quer do input de carga azotada proveniente dos efluentes pecuários, quer da 

estimativa das necessidades de azoto das culturas presentes na área de estudo (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Fonte dos dados 

 
 

A Figura 22 exibe o fluxograma da metodologia processual geral inerente à obtenção de dados 

que permitem posteriormente efetuar os cálculos necessários para apurar as cargas de azoto 

veiculadas, quer por via da componente de produção vegetal, através das necessidades das 

culturas e das suas produções de referência, quer por via da componente da exploração 

pecuária, através do apuramento do azoto orgânico proveniente do efetivo pecuário 

declarado. Ambas as situações foram apuradas com base nos valores de referência dispostos 

nos Anexos da Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto, sustentados pelas declarações de 

caracter obrigatório realizadas pelos agricultores em sede do iSIP (Sistema de Identificação do 

Parcelar) e do SNIRA (Sistema Nacional de identificação e Registo Animal) (Figura 23), bem, 

como, o fluxograma relativo à metodologia adotada para efeitos de fiscalização das medidas 

do PA, permitindo assim aferir o grau de cumprimento do mesmo (Figura 24). 

 

 
Figura 22 – Fluxograma Geral - procedimentos 

Fonte dos dados - dados disponibilizados pelo IFAP, IP

Ocupação cultural - iSIP 2019 - dados por concelho

N.º de beneficiários distintos - iSIP por concelho

Superfície Agrícola Útil - SAU  

Efetivo Pecuário (EP) - SNIRA - declarações de existências - dezembro de 2019 - dados por concelho

N.º de beneficiários distintos (SNIRA) com animais declarados por concelho

Dados disponibilizados INE - RGA2009
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Em termos gerais, a metodologia encontra-se em virtude do cumprimento e garantia de 

segregação de funções, dividida em duas grandes áreas, nomeadamente: a área do 

Acompanhamento/Monitorização do PA e a área da Fiscalização do PA. 

 

 

3.2.1 Acompanhamento do Programa de Ação 

Face ao nível de agregação dos dados disponibilizados pelo IFAP – Ocupação Cultural/n.º de 

Explorações (nível de concelho) e considerando que os concelhos abrangidos por ZV não se 

encontram na sua totalidade (área) inseridos nas respetivas ZVs, foi realizado um ajustamento 

da área através da metodologia invocada pela DGADR, considerando que o efetivo pecuário e 

a distribuição das culturas, assumem uma distribuição homogénea no concelho (ajustamento 

dos valores totais disponibilizados e agregados por concelho, pela percentagem de área do 

concelho inserida em ZV, tendo sido realizado para o efeito o apuramento da percentagem da 

área de cada concelho inserida em ZV com recurso ao Sistema de Informação Geográfica e os 

restantes cálculos com recurso a folha de calculo Excel). 

 

 
Figura 23 – Fluxograma procedimento Acompanhamento/Monitorização – DRAPAL 

 

Para apuramento das necessidades em azoto das culturas e uma vez que os dados 

provenientes do iSIP agregam as culturas em grupos de culturas, foram definidos 5 grupos 

para realização dos cálculos, tendo como base as principais culturas existentes na região: (a) 

Permanentes/Frutícolas; (b) Culturas temporárias; (c) Olival; (d) Pastagens permanentes e (e) 

Vinha. 
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Para efeitos de cálculos da quantidade máxima de azoto a aplicar [(c) Olival e (e) Vinha] 

considerou-se o cenário mais desfavorável e admissível no PA, ou seja, os cálculos tiveram na 

base o valor de azoto mais elevado possível (valor superior ao valor de referência) e previsto 

na Portaria nº 259/2012, de 28 de agosto. 

 

Para efeitos de cálculos da quantidade máxima de azoto a aplicar [(a) Frutícolas e (b) Culturas 

temporárias] e face à grande variabilidade deste tipo de culturas com consequentes 

necessidades de fertilização, os valores médios foram estimados com base na experiência 

adquirida na elaboração dos relatórios quadrienais – CE, efetuados pela DRAPAL-DAI desde 

2012, mantendo assim a coerência para fins de comparação de resultados (o sistema iSIP junta 

num só parâmetro/indicador todas as culturas por tipo, ex. permanentes-

frutícolas/temporárias, ou seja, não permite calcular individualmente a quantidade de azoto 

para cada tipo de cultura). Neste contexto, foram utilizados valores estimados com base nos 

resultados de relatórios anteriores, onde se destacam: 

 

 Culturas Frutícolas - 130 kg N/ha; 

 Culturas temporárias – 150 kg N/ha 

 

Ambos os valores em consonância com o definido no PA. Para as restantes culturas (Olival, 

Vinha e Pastagens Permanentes) foram adotados os valores indicados no Anexo VIII do PA - 

Portaria n.º 259/2012, ou seja:  

 

 Olival – 120 kg N/ha;  

 Vinha – 90 kg N/ha; 

 Pastagens Permanentes - 0 kg N/ha 

 

Para efeitos de cálculos da quantidade de chorume produzido anualmente pelas diferentes 

espécies pecuárias, bem como, para a definição da quantidade de azoto disponível veiculado 

pelos animais, foi considerada a forma como os dados SNIRA disponibilizados pelo IFAP vêm 

agregados e a forma como as espécies pecuárias/animais estão dispostas na tabela do Anexo V 

– Quantidade e composição média de estrumes e de chorumes não diluídos produzidos 

anualmente por diferentes espécies pecuárias (adaptado de Agroscope Changins-Wãdenswill 

ACW, 2009, Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto). Como não permite a conversão direta, os 

valores apurados tiveram na sua base a melhor aproximação possível à realidade da Região, 

onde predomina a exploração pecuária em regime extensivo, tendo sido adotado para efeitos 

de cálculo do apuramento de azoto disponibilizado por via do efetivo pecuário, os seguintes 

valores: 
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Quadro 4 - Quantidade de chorume produzido e azoto total disponível por espécie animal/idade 

 Chorume 

m
3
 ou t/animal/ano 

Nt 

kg/animal e ano 

Bovinos >24 meses 15,5 4,3 

Bovinos 6 a 24 meses 8 4,3 

Bovinos < 6 meses 2,2 5,3 

Ovinos/caprinos 1,7 8 

Suínos 8,7 4,7 

Fonte: Adaptado de Agroscope Changins-Wãdenswill ACW, 2009, Portaria n.º 259/2012, 28/08 

 

3.2.2 Fiscalização do Programa de Ação 

Considerando o disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto, 

nomeadamente no que concerne à obrigatoriedade do controlo anual, ao nível da parcela ou 

parcelas homogéneas a efetuar pela DRAP territorialmente competente, em 1% das 

explorações com mais de 2 ha de SAU, ou mais de 0,50 ha de floricultura e ou culturas 

hortícolas, bem como, a estratégia de otimização de recursos e garantia do principio de 

segregação de funções, o controlo definido na legislação mencionada anteriormente é 

realizado no âmbito da Condicionalidade Ambiental – PU, para todas as Zonas Vulneráveis do 

Alentejo, onde se insere o caso de estudo – ZV de Beja. Uma vez que a amostra gerada pelo 

IFAP, IP dá cumprimento ao exigido na lei vigente, a mesma é alvo de controlo/fiscalização 

realizado por equipas especializadas para o efeito, garantindo-se assim uma total isenção na 

obtenção de resultados e simultaneamente uma otimização dos recursos existentes. 

 

 
Figura 24 – Fluxograma procedimento Fiscalização - DRAPAL 
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Assim, após a receção dos relatórios de controlo/fiscalização elaborados em contexto dos 

Requisitos Legais de Gestão (RLG1) - Diretiva proteção das águas contra a poluição por nitratos 

de origem agrícola (Diretiva nº 91/676/CEE, de 12 de dezembro) são apurados os relatórios 

legíveis, que são posteriormente tratados com recurso a folha de cálculo Excel os dados 

provenientes dessas ações de controlo que recaem sobre os seguintes indicadores: 

 

1. Controlo das parcelas adjacentes às captações de água quando não se destina a consumo humano 

1.1 Armazenamento temporário de estrumes a mais de 15m contados da linha do limite do leito dos 
cursos de água 
1.2 Armazenamento temporário de estrumes a mais de 25m de uma qualquer origem de água 
subterrânea (poços, furos, minas, fontes, nascentes) 
2. Controlo das infraestruturas de armazenamento de efluentes pecuários (AEP) 

2.1 Existência de infraestruturas de armazenamento de efluentes pecuários, caso a exploração detenha 
atividade pecuária 
2.2 Capacidade das infraestruturas de armazenamento de efluentes pecuários (1) 

2.3 As infraestruturas destinadas ao armazenamento de efluentes pecuários encontram-se 
impermeabilizadas 
3. Controlo ao nível da parcela 

3.1 Ficha de registo de fertilização por parcela ou grupos de parcelas homogéneas (2) 

3.2 Boletins de análise (3) 

3.3 Quantidade de azoto por cultura constante na ficha de registo de fertilização (4) 

3.4 Época de aplicação de fertilizantes (5) 

3.5 Limitações às culturas e às práticas culturais (6) 

 
NOTAS 
(1) A capacidade de armazenamento de efluentes pecuários é calculada nos termos da alínea 
b) do nº5, números 6 a 8 e nº 11 do artigo 10º e do Anexo IX da Portaria nº 259/2012, de 28 de 
agosto. Em caso de capacidade de armazenamento insuficiente, é possível a existência 
evidenciada de contratualizações que justifiquem a insuficiência das infraestruturas de 
armazenamento de efluentes pecuários. 
 
AEP existente = AEPexp + AEPcont 
AEP necessário - Capacidade de armazenamento de efluentes pecuários necessária, calculada, 
segundo a Portaria n.º 259/2012. 
AEP existente - Corresponde ao armazenamento total de efluentes pecuários, disponível para 
a exploração pecuária. 
AEPexp - Corresponde ao armazenamento total de efluentes pecuários, existente em 
infraestruturas/equipamentos próprios da exploração pecuária, sendo igual ao somatório da 
capacidade de retenção dos efluentes, nomeadamente em fossas, nitreiras, valas de condução 
dos efluentes das instalações até ao sistema geral de armazenamento, lagoas e outros 
reservatórios próprios previstos para o efeito. 
AEPcont - corresponde à capacidade evidenciada de efluentes pecuários que é contratualizada, 
quer seja pelo aluguer de infraestruturas/equipamentos de armazenamento, quer pelo 
encaminhamento dos efluentes pecuários para entidades habilitadas para o efeito (ex: 
estações de tratamento de águas residuais (ETAR), unidades técnicas de efluentes pecuários, 
unidades de biogás, unidades de compostagem, unidades de incineração ou combustão, 
aterros, valorização agrícola, entre outras). 
 
Quando o indicador 2.2. se encontra em incumprimento a avaliação do nível do critério 
Gravidade é a seguinte: Baixo (Se AEP existente corresponder de 76% a 99% da AEP 
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necessário); Médio (Se AEP existente corresponder de 51% a 75% da AEP necessário); Elevado 
(Se AEP existente for menor ou igual a 50% da AEP necessário). 
 
(2) Quando o indicador 2.3. se encontra em incumprimento a avaliação do nível do critério 
Permanência é a seguinte: Baixo (Se a infraestrutura apenas se encontra impermeabilizada na 
base ou nas paredes laterais); Médio (A infraestrutura não apresenta qualquer zona 
impermeabilizada). 
 
(3) Ficha de registo de fertilização, nos termos dos números 9 e 10 do artigo 8º e do Anexo VII 
da Portaria nº 259/2012. No limite o grupo de parcelas homogéneas poderá coincidir com a 
exploração agrícola. Caso não apresente ficha de registo de fertilização porque a parcela se 
encontra em pousio ou ocupada por uma cultura cuja não fertilização foi atestada pela 
respetiva DRAP, ou ainda porque está em incumprimento no indicador 3.1, os indicadores 3.3 
e 3.4, deverão ser preenchidos com "T" (S: cumpre; N: não cumpre; T: não aplicável), devendo 
ser indicado o motivo em Observações. 
 
(4) Boletins de análise nos termos do Artigo 8º da Portaria nº 259/2012. 
Quando o indicador 3.2. se encontra em incumprimento a avaliação do nível do critério 
Gravidade é a seguinte: Baixo - Se não apresenta os boletins de análise, mas tem ficha de 
registo de fertilização; Médio - Se não apresenta boletins de análise e ficha de registo de 
fertilização. 
 
(5) Quantidade máxima de azoto, em kg de azoto por hectare, a aplicar às culturas nos termos 
do número 1 e 2 do artigo 9º e dos anexos VII e VIII da Portaria nº 259/2012. 
Nfr - quantidade de azoto total efetivamente aplicado pelo agricultor através da fertilização 
(kg/ha) e que consta na ficha de registo de fertilização (campo VII 3.4 do Anexo VII do 
programa de ação). 
F - quantidade teórica de azoto total (kg/ha) a disponibilizar à cultura, através da fertilização, 
prevista no cálculo do balanço de fertilização (campo VII 3.3 do Anexo VII do programa de 
ação) 
F = N - (Ns + Na + Nr) 
N - é a necessidade da cultura em azoto (kg/ha) para atingir determinada produtividade 
(Anexo VIII da Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto). 
Ns - é a quantidade de azoto mineral (kg/ha) disponibilizado pelo solo. 
Na - é a quantidade de azoto (kg/ha) fornecido ao solo pela água de rega. 
Nr - é a quantidade de azoto (kg/ha) proveniente dos resíduos das culturas precedentes. 
 
Quando o indicador 3.3. se encontra em incumprimento a avaliação do nível do critério 
Gravidade é a seguinte: Baixo (Quando Nfr corresponder a um valor entre 101% e 149% do F); 
Médio (Quando Nfr corresponder a um valor superior ou igual a 150% do F). 
 
(6) Comparação com a época em que não é permitido aplicar às terras determinados tipos de 
fertilizantes, nos termos do número 1 do artigo 4º e Anexo II da Portaria nº 259/2012 e da 
Nota interpretativa nº2/2017- retificada, da DGADR, de 1 de março de 2017. 
 
(7) Comparação com as limitações às culturas e às práticas culturais agrícolas nos termos do nº 
2 do artigo 6º e do Anexo III da Portaria nº 259/2012. 
 

 

 



 

39 
Relatório de Estágio                                                                                                                                                                            Nuno Correia 

 

4. Resultados 
 

Neste capítulo apresenta-se os resultados apurados através da metodologia adotada sendo 

apresentado no ponto 4.3 uma breve discussão aos mesmos. No capítulo 5, é apresentado 

com maior detalhe as considerações e discussão final. 

 

4.1 Acompanhamento do Programa de Ação – dados base para o relatório quadrienal CE 

Os resultados provenientes da metodologia referida anteriormente e apresentados de seguida 

foram considerados os dados de base, oficiais, para efeitos da elaboração do relatório 

quadrienal da Diretiva Nitratos, onde foram apresentados os valores mais recentes e 

atualizados (20219/2020), apurados pela DRAPAL-DAI, reportados à CE no âmbito da 

elaboração do Relatório Quadrienal das ZV 2016-2019. 

 

4.1.1 Componente vegetal/Ocupação Cultural – iSIP 

De acordo com a componente vegetal/ocupação cultural apurou-se, para a área ajustada 

(percentagem da área do concelho inserida em ZV) e considerando os 5 grupos de culturas 

representativas da Região, um valor total de 747285 kg/N (valor de azoto necessário para 

suprimir as necessidades das culturas/áreas identificadas no Tabela 1. O valor apurado 

correlacionado com a área de SAU da ZV de Beja, correspondeu a uma estimativa de consumo 

de azoto de 26 kg N/ano/ha SAU. 

 
Tabela 1 – Resumo componente vegetal – Ocupação cultural iSIP2019  

 

Beja F.Alentejo Serpa Beja F.Alentejo Serpa

Frutícolas 2169 628 258 417 54 12 483

Culturas Temporárias 12775 2422 2811 2454 209 133 2796

Olival 9637 2731 1709 1851 236 81 2168

Pastagens Permanentes 1250 448 1041 240 39 49 328

Vinha 137 298 42 26 26 2 54

TOTAL (ha) 25968 6527 5861 5830

Frutícolas 483 1) 62803 a)

Culturas Temporárias 2796 1) 419439 a)

Olival 2168 120 260174

Pastagens Permanentes 328 0 0

Vinha 54 90 4869

Total 5830 747285

área da ZV (ha) 32860

ha de SAU na ZV 29084

área das culturas na ZV  (ha) 5830

kg de N por ano consumido pelas culturas da ZV 747285

Estimativa consumo de N por ano/ha de SAU (kg) 26

Culturas
ÁREA do tipo de culturas por Concelho (ha)

ÁREA AJUSTADA % concelho 

inserida em ZV (ha)

ÁREA 

TOTAL ZV 

(ha)

DESIGNAÇÃO DA ZV

Culturas Azoto

Cultura (iSIP)

Área das 

culturas na 

ZV (iSIP) - ha  

 

Quantidade 

máxima de 

azoto a 

aplicar às 

culturas (kg 

N/ha)   - 

(Anexo VIII 

do PA)

 

Quantidade 

máxima de 

azoto a 

aplicar (kg 

N)  por 

cultura 

Beja
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1) Valor variável em função da cultura em causa; a) Culturas temporárias e frutícolas/quantidade de azoto necessária (média) 

Frutícolas – 130 kg N/ha; Culturas temporárias – 150 kg N/ha. 

 

4.1.2 Componente Animal/Efetivo Pecuário – SNIRA 

Em conformidade com a metodologia seguida para efeitos de apuramento da carga de azoto 

proveniente do efetivo pecuário existente na Região foi efetuado, à semelhança, do 

procedimento realizado para a componente vegetal, um ajustamento do número de 

animais/espécime para a percentagem da área do concelho inserida em ZV. Face às 

características da Região e à forma de exploração predominante (regime extensivo), as 

espécies animais representativas são: bovinos, ovinos/caprinos e suínos. De acordo com o 

previsto no ANEXO V do PA - Portaria n.º 259/2012, e para efeitos de cálculos do azoto total 

veiculado pelo chorume proveniente do efetivo pecuário, teve-se em consideração, uma vez a 

variabilidade entre os valores de azoto total provenientes no chorume e a quantidade de 

chorume veiculado em função da espécie e da idade dos animais, os valores constantes no 

Quadro n.º 4 apresentado anteriormente. 

 

Decorrente da metodologia adotada apurou-se, proveniente do efetivo pecuário ajustado à 

percentagem da área do concelho inserida na ZV de Beja o seguinte valor: 392581 kg Nt/ano 

(Tabela 2) o que corresponde a uma média de 13,5 kg Nt/ha SAU/ano, sendo esse valor, 

inferior, caso seja correlacionado com a área total da ZV (12 kg Nt/ha SAU/ano). 

 

Tabela 2 – Resumo componente animal – Efetivo Pecuário – SNIRA/Dez2019 

 

Ovinos/Caprinos

Beja

MESES DE IDADE 

<6

MESES DE IDADE  

>=6 e <24

MESES DE 

IDADE  

>=24

total efetivo

Porcas 

reprodutoras > 

50 Kg

Outros suínos 

com mais de 3 

meses

Efetivo n.º de animais SNIRA - Dez 2019 2254 4099 8759 28121 1950 326

Ajustamento à % do concelho inserido em ZV 433 787 1683 5402 375 63

TOTAL 5402

Ferreira do Alentejo

MESES DE IDADE 

<6

MESES DE IDADE  

>=6 e <24

MESES DE 

IDADE  

>=24

total efetivo

Porcas 

reprodutoras > 

50 Kg

Outros suínos 

com mais de 3 

meses

Efetivo n.º de animais SNIRA - Dez 2019 790 1478 3105 18630 8536 4272

Ajustamento à % do concelho inserido em ZV 68 128 268 1610 738 369

TOTAL 1610

Serpa

MESES DE IDADE 

<6

MESES DE IDADE  

>=6 e <24

MESES DE 

IDADE  

>=24

total efetivo

Porcas 

reprodutoras > 

50 Kg

Outros suínos 

com mais de 3 

meses

Efetivo n.º de animais SNIRA - Dez 2019 1532 2068 6536 58001 1584 804

Ajustamento à % do concelho inserido em ZV 72 98 309 2743 75 38

TOTAL 2743

TOTAL em ZV 9755

Zona Vulnerável Total NIFs (iSIP)

NIFs com animais 

(explorações com 

animais - SNIRA)

Espécie 

Pecuária

Efetivo -animais 

(SNIRA)

Chorume (m3 

ou 

t/animais/Ano) 

Anexo V da 

Portaria n.º 

259/2012

Total de 

Chorume (m3 

ou 

t/espécie/Ano)

Nt no 

chorume ( 

Kg/animal

/Ano)                         

Anexo V 

da 

Portaria 

n.º 

259/2012

Nt Total 

(Kg/Ano)

574 2,2 1262 5,3 6689

1013 8,0 8103 4,3 34845

2260 15,5 35030 4,3 150631

Ovinos-

Caprinos 9755 1,7 16584 8,0 132670

Suínos 1657 8,7 14414 4,7 67746

TOTAL 15259 75394 392581

SAU em ZV 29 084 ha  

Área da ZV (ha) 32860 ha  

Kg de N/Ano produzidos por EP 392581 Kg

Média de Norg/ha na área da ZV 12 kg Norg/ha/ano

Média de Norg/ha na SAU 13,5 kg Norg/ha/ano

Bovinos Suinos

2903 437

464 1107

479 113

3847 1657

Resumo

456

Efluente Pecuário Azoto

Beja 178 277

Bovinos 

(<6m|6-

24m|>24
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4.1.3 Balanço do Azoto 

A Diretiva Nitratos preconiza a prática de uma fertilização equilibrada a nível das explorações 

agrícolas, o que implica evitar perdas fornecendo às culturas a quantidade adequada de 

nutrientes de que necessitam. O balanço de nutrientes é definido como a diferença entre a 

incorporação de nutrientes num sistema de exploração agrícola (principalmente, estrume 

animal e fertilizantes) e a remoção de nutrientes do sistema (a absorção de nutrientes pelas 

culturas e pastagens). O excesso de nutrientes ocorre quando nem todos os fertilizantes e 

estrume animal aplicados no solo são absorvidos pelas plantas ou removidos durante a 

colheita. Um excesso representa uma perda potencial para o ambiente ou um risco de perda 

futura devido à acumulação no solo. 

 

Com o trabalho desenvolvido observou-se de uma forma geral, uma necessidade de 

consumo/absorção de nutrientes pelas culturas de aproximadamente 26 kg N/ano/ha SAU 

face às culturas declaradas em iSIP e uma disponibilidade de nutrientes veiculados pela 

exploração pecuária (efetivo pecuário – dezembro de 2019 – declaração de existências SNIRA) 

estimada em 13,5 kg Nt/ha SAU/ano. Os valores obtidos no decorrer do estágio, comprovam 

tanto o predomínio da exploração pecuária em regime extensivo que caracteriza a Região, 

bem como, a necessidade de incorporação de nutrientes – fertilizantes, de forma a suprimir as 

necessidades do sistema da exploração agrícola predominante na área de estudo. Face aos 

dados obtidos, observa-se na ZV de Beja – caso de estudo, um saldo líquido negativo de -12,5 

kg N/ha, relativamente às necessidades de consumo/absorção de nutrientes pelas culturas e 

ao azoto veiculado pela exploração pecuária. 

 

Os valores apurados refletem um balanço de azoto consideravelmente inferior aos valores 

referidos pela Eurostat, 2017, onde o saldo líquido decorrente do balanço do azoto para o 

período de referência 2012-2015 a nível da UE28 é de 32,5 kg N/ha e para Portugal 26 kg N/ha, 

tendo sido aferido com os dados de 2019. 

 

4.2 Fiscalização do Programa de Ação 

Pese embora a legislação vigente (n.º 2 do artigo 16.º da Portaria n.º 259/2012, de 28 de 

agosto) mencione a obrigatoriedade do controlo anual, ao nível da parcela ou parcelas 

homogéneas a efetuar pela DRAP territorialmente competente, em 1% das explorações com 

mais de 2 ha de SAU, ou mais de 0,50 ha de floricultura e ou culturas hortícolas, o que se 

verificou foi que a DRAPAL, supera, em 2019, substancialmente esse valor (Tabela 3). Deve ser 

referido que tendo como base o universo disponibilizado pelo IFAP, IP (Tabela 4), a taxa de 

controlo efetuado às explorações em 2019 foi de 4,2% - Universo de beneficiários elegíveis – 

456; Amostra para fiscalização – 19 beneficiários/NIFs. 

 
Tabela 3 – Amostra de Controlo/Fiscalização 

 

Universo 

Beneficiários 

Valor absoluto de 

NIFs controlados
% NIFs controlados

456 19 4,2

Controlo 2019

ZV BEJA
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Tabela 4 – Apuramento de Beneficiários/NIFs 

 
 

Em termos de incumprimentos verificados e tendo como base os indicadores gerais, observou-

se, no que diz respeito a infraestruturas de armazenamento de efluentes e/ou 

armazenamento temporário de estrumes em parcelas adjacentes a captações de água (linhas 

de água e/ou poços, furos, etc.), que a taxa de incumprimentos é nula, o que vai ao encontro 

das características da própria Região onde predomina uma atividade pecuária em regime 

extensivo, e que não carece, na grande maioria dos casos, desse tipo de infraestruturas e/ou 

armazenamentos. Paralelamente à situação descrita anteriormente, constata-se que a 

esmagadora maioria dos indicadores referentes à atividade pecuária (indicadores 1 e 2) foram 

identificados como não aplicável, o que reflete as características relativas ao tipo de 

exploração pecuária predominante na região, pois os indicadores em causa, baseados nos 

objetivos da Diretiva, visam o controlo de explorações pecuárias em regime intensivo, situação 

que não predomina dentro da área em estudo – ZV de Beja. 

 

Na amostra fiscalizada, os incumprimentos observados e detetados enquadraram-se no 

controlo ao nível da parcela, assumindo uma reduzida expressão face à percentagem de 

cumprimentos e de casos não aplicáveis observados, podendo mesmo ser encarados como 

ocorrências pontuais, dada a sua reduzida representatividade (Tabela 5 e Figura 25). 

 
Tabela 5 – Resumo dos Relatórios de Controlo/Indicador 

 
 

 

 

 

 

N.º DE 

BENEFICIÁRIOS/Concelho

n.º benf na 

% ZV

TOTAL 

BENEFICIÁRIOS 

em ZV

N.º DE 

BENEFICIÁRIOS

/Concelho

n.º benf na 

% ZV

TOTAL 

BENEFICIÁRIOS 

em ZV

Beja 0,1921 826 158,7 776 149,07

F do Alentejo 0,0864 513 44,3 212 18,32

Serpa 0,0473 1574 74,5 226 10,69

% àrea concelho inserida em ZV 

ZV BEJA 277 178 456

UNIVERSO de BENEFICIÁRIOS c/animais fonte: 

SNIRA

UNIVERSO de BENEFICIÁRIOS Ocup. 

Cultural Fonte: iSIP

Total 

Beneficiários

S-cumpre
N-não 

cumpre

T-não 

aplicável

32 0 68

32 0 68

16 0 84

16 0 84

16 0 84

63 11 26

74 5 21

58 11 32

58 16 26

58 11 323.5 Limitações às culturas e às práticas culturais (6)

3.3 Quantidade de azoto por cultura constante na ficha de registo de fertilização (4)

3.4 Época de aplicação de fertilizantes (5)

3. Controlo ao nível da parcela

1.2 Armazenamento temporário de estrumes a mais de 25m de uma qualquer origem de água subterrânea (poços, furos, minas, 

fontes, nascentes)

2. Controlo das infra-estruturas de armazenamento de efluentes pecuários

2.1 Existência de infra-estruturas de armazenamento de efluentes pecuários, caso a exploração detenha atividade pecuária

2.2 Capacidade das infra-estruturas de armazenamento de efluentes pecuários (1)

2.3 As infra-estruturas destinadas ao armazenamento de efluentes pecuários encontram-se impermeabilizadas

%

3.1 Ficha de registo de fertilização por parcela ou grupos de parcelas homogéneas (2)

3.2 Boletins de análise (3)

1.1 Armazenamento temporário de estrumes a mais de 15m contados da linha do limite do leito dos cursos de água

1. Controlo das parcelas adjacentes às captações de água quando não se destina a consumo humano
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Resumo por Indicador 

 

 

Figura 25 – Resumo por indicador – Fiscalização (DRAPAL) 

 

 

4.3 Discussão dos Principais Resultados 

Decorrente dos resultados apurados, observa-se que os valores refletem com expressividade, 

as características do sistema agrícola predominante na Região. Destaca-se um baixo 

encabeçamento, explorado essencialmente em regime extensivo, facto que conduziu a valores 

de azoto total veiculado pelo efetivo animal declarado, bastante reduzidos face ao limite legal 

em vigor, ou seja, valor apurado 13,5 kg Nt/ha SAU/ano; limite legal 170 kg/ha SAU de azoto 

total provenientes de efluentes pecuários incluindo a excreta dos animais em pastoreio 

(conforme disposto no ponto 7 do artigo 8.º da Portaria n.º 259/2012, 28/08). 

 

Relativamente à componente vegetal, constata-se que a quantidade de azoto necessária para 

suprimir as necessidades das culturas, (valor aferido com base áreas e culturas declaradas e 

respetivas produções de referência), que são necessários 26 kg de N ano/ha de SAU para 

suprimir essas necessidades, ou seja, valor que conjugado com os resultados aferidos de azoto 

total veiculado pelo efetivo animal reflete um balanço de azoto consideravelmente inferior aos 

valores referidos pela Eurostat, 2017 onde o saldo líquido decorrente do balanço do azoto para 

o período de referência 2012-2015 a nível da UE28 é de 32,5 kg N/ha e para Portugal 26 kg 

N/ha (anexo 10) e na ZV de Beja – caso de estudo é de -12,5 kg N/ha. 

 

Ao nível do controlo/fiscalização do PA constatou-se o cumprimento das disposições legais no 

que concerne à obrigatoriedade do controlo anual, ao nível da parcela ou parcelas 

homogéneas a efetuar pela DRAP territorialmente competente, em 1% das explorações com 
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mais de 2 ha de SAU, ou mais de 0,50 ha de floricultura e ou culturas hortícolas. Para o ano de 

2029 foi verificado um aumento substancial quando comparado com os anos anteriores 

(Tabela 6), onde se observou para o universo disponibilizado pelo IFAP, IP uma a taxa de 

controlo efetuado às explorações em 2019 de 4,2% - Universo de beneficiários elegíveis – 456; 

Amostra para fiscalização – 19 beneficiários/NIFs (Tabela 6). 

 
Tabela 6 - Amostra de Fiscalização 2016-2019. 

 
 

No que concerne a incumprimentos verificados sem sede de controlo/fiscalização do PA, estes 

recaíram, essencialmente, sobre os indicadores de controlo ao nível da parcela, variando a 

taxa de incumprimentos entre 5% a 16% (falta de ficha de registo de fertilização por parcela ou 

grupos de parcelas homogéneas, boletins de análise, quantidade de azoto por cultura 

constante na ficha de registo de fertilização, e época de aplicação de fertilizantes e/ou 

limitações às culturas e às práticas culturais). Em termos absolutos, o número de 

incumprimentos verificados em 2019 aumentou relativamente aos anos anteriores, situação 

que está diretamente relacionada com o aumento do número de explorações controladas 

(Tabela 7). 

 
Tabela 7 - Síntese de resultados Fiscalização 2016-2019  

 
 

No que diz respeito ao controlo ao nível das parcelas adjacentes às captações de água e 

controlo das infraestruturas de armazenamento de efluentes pecuários, em termos 

percentuais, a taxa de incumprimentos é nula, situando-se a taxa de não aplicabilidade entre 

68 a 84% e a de cumprimento das medidas do PA desses indicadores na ordem de 16 a 32%. 

De uma forma geral, observa-se uma elevada taxa de cumprimento dos indicadores quando 

legíveis e uma elevada taxa de não aplicabilidade dos indicadores no que concerne ao controlo 

ao nível das parcelas adjacentes às captações de água e controlo das infraestruturas de 

armazenamento de efluentes pecuários que refletem o tipo de sistema de exploração pecuária 

da Região. 

 

Em termos absolutos a taxa de incumprimento das medidas imposta pelo PA é bastante 

reduzida, observando-se para o período de referência e para a amostra realizada uma taxa 

Universo 

Beneficiários

Valor 

absoluto de 

NIFs 

controlados

% NIFs 

controlados

Universo 

Beneficiários

Valor 

absoluto de 

NIFs 

controlados

% NIFs 

controlados

Universo 

Beneficiários

Valor 

absoluto de 

NIFs 

controlados

% NIFs 

controlados

Controlo 2016-2017 Controlo 2017-2018 Controlo 2018-2019

ZV BEJA 794 9 1,1 794 15 1,9 456 19 4,2 43

TOTAL NIFs 

CONTROLADOS 

2016-2019

2016 2017 2018 2019

ZV Indicador

TOTAL de 

INCUMPRIMENTOS 

2016-2019 por 

indicador

% 

INCUMPRIMENTOS 

2016-2019

3.1 Existência de ficha de registo de fertilização por parcela ou grupos de parcelas homogéneas 0 0 1 2 3
7

3.2 Boletins de análise 2 1 1 1 5 12

3.3 Verificação da quantidade de azoto por cultura constante na ficha de registo de fertilização 0 1 1 2 4 9

3.4 Verificação da época de aplicação dos fertilizantes 0 0 1 3 4 9

3.5 Verificação das limitações às culturas e às práticas culturais 0 0 1 2 3 7

Total 2 2 5 10 19

N.º Incumprimentos/                       

indicador

ZV BEJA
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média de 10% de incumprimentos referente apenas aos indicadores de controlo ao nível da 

parcela. 

 

Os resultados obtidos espelharam, com alguma segurança, os resultados da evolução histórica 

da massa de água – caso de estudo – ZV de Beja, mencionados anteriormente. Embora tenham 

evoluído positivamente nas últimas duas décadas, este resultado foi obtido em parte, a partir 

da aplicabilidade das medidas impostas pelo próprio PA, mas também alavancadas pela 

reconversão cultural sequeiro para regadio verificada na área da ZV de Beja (Aproveitamento 

hidroagrícola do EFMA). Esta alteração levou nas ultimas duas décadas, em grande parte da 

área da ZV, ao abandono de fertilização de fundo que ocorria nas culturas de sequeiro de 

outono/inverno onde a fertilização ocorria no período mais favorável à lixiviação do azoto e, 

também, à consequente alteração das práticas culturais as quais são, atualmente, 

desenvolvidas com forte apoio técnico e científico (agricultura de precisão), destacando-se, 

por exemplo, as técnicas de rega gota a gota e a fertirrega, que maximizam a absorção de 

nutrientes pelas culturas e evitam a colocação de nutrientes no solo em época desnecessária 

ao ciclo vegetativo, evitando assim a disponibilidade desses nutrientes para serem arrastados 

para fora da zona radicular e lixiviados em profundidade.  
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5. Conclusões e Desafios Futuros 
 

As práticas agrícolas, como a fertilização, influenciam a qualidade da água potável, podendo a 

presença em excesso de nitratos impactar na saúde (exemplo da meta-hemoglobinemia). 

Adicionalmente, o excesso de nutrientes pode ser responsável por problemas de cariz 

ambiental com fortes repercussões nos habitats e nas massas de água, pelo que, as tendências 

observadas na aplicação da Diretiva Nitratos podem ter repercussões quer, no abastecimento 

de água potável à sociedade no meio urbano, rural e mesmo, no meio natural. 

 

Dada a elevada taxa de cobertura territorial dentro da área de estudo, referente, quer à 

Ocupação cultural/ n.º de explorações, registada no Sistema de Identificação Parcelar (iSIP), 

quer do Efetivo pecuário/ n.º de explorações, registado no Sistema Nacional de Informação e 

Registo Animal (SNIRA), ambos sistemas/bases de dados detidos e geridos por organismo 

oficial do Ministério da Agricultura, nomeadamente, pelo Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas, IP (IFAP) e face à atual escassez de recursos humanos e materiais que a 

DRAPAL atravessa, a obtenção de dados que visem dar resposta às necessidades decorrentes 

da legislação vigente é nos dias de hoje um enorme desafio. É nesse sentido e com um especial 

foco na maximização e otimização de recursos que a DRAPAL-DAI encontra nas bases de dados 

referidas anteriormente resposta às suas necessidades, promovendo desta forma uma 

otimização dos recursos disponíveis em prol do cumprimento do quadro legal em vigor, 

assumindo, os resultados do Controlo/Fiscalização realizados em sede de Controlo Ambiental 

RLG1, caracter oficial para efeitos de cumprimento do exigido pela da Diretiva Nitratos.  

 

Os valores apurados indicam, com expressividade, as características do sistema agrícola 

predominante na Região: 

 - Componente animal: baixo encabeçamento animal, explorado essencialmente em regime 

extensivo, conduzindo a valores totais azoto veiculado pelo efetivo animal declarado, bastante 

reduzido, face ao limite legal em vigor (apurado: 13,5 kg Nt/ha SAU/ano; limite legal 170 kg 

Nt/ha SAU/ano (em conformidade com o disposto no ponto 7 do artigo 8.º da Portaria n.º 

259/2012, de 28 de agosto) provenientes de efluentes pecuários incluindo a excreta dos 

animais em pastoreio. 

- Componente vegetal: atentar à quantidade de azoto necessária para suprimir as 

necessidades das culturas declaradas em função das áreas instaladas e produtividades 

esperadas (apurado: 26 kg de N ano/ha de SAU, resultando para a ZV de Beja um valor/saldo 

líquido negativo de -12,5 kg N/ha).  

 

A análise dos dados obtidos assumiu uma especial relevância em duas áreas distintas: (1) dão 

cumprimento ao disposto na legislação em vigor; (2) dão cumprimento das medidas 

estabelecidas pelo Programa de Ação, o que possibilita identificar, anualmente, onde existem 

as maiores fragilidades no cumprimento dessas e atuar nesse sentido.  

 

Os resultados obtidos com os cálculos efetuados segundo a metodologia adotada para efeitos 

de elaboração do Relatório Quadrienal 2016-2019, que tiveram na sua génese os dados oficiais 

e atualizados (iSIP e SNIRA), corroboraram a atual caracterização da atividade agrícola 
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desenvolvida dentro da ZV de Beja – caso de estudo. Apesar do setor integrar atividades 

potenciais de promover a introdução excessiva de azoto no solo e na água, os dados apurados 

refletiram o tipo de sistema de exploração predominante nesta área (valores substancialmente 

inferiores ao permitido na legislação vigente).  

 

Ao nível do Controlo/Fiscalização do PA constatou-se o cumprimento das disposições legais no 

que concerne à obrigatoriedade do controlo anual, ao nível da parcela ou parcelas 

homogéneas, em 1% das explorações com mais de 2ha de SAU, ou mais de 0,50 ha de 

floricultura e ou culturas hortícolas, tendo-se verificado para o ano de 2019 um aumento 

substancial relativamente aos anos anteriores atingindo-se uma a taxa de controlo efetivo às 

explorações em 2019 de 4,2%. 

 

Não obstante de poderem existir casos pontuais em que eventualmente possam estar a 

contribuir de forma prejudicial para a degradação da qualidade das massas de água, o que se 

verificou com a análise dos dados é que a atividade agrícola/agropecuária predominante é 

uma atividade exercida essencialmente em regime extensivo e em que muitos dos casos na 

produção vegetal não é aplicado qualquer fertilizante azotado (pastagens permanentes).  

 

Importa também reportar que em sede de Controlo/Fiscalização constata-se uma elevada taxa 

de cumprimento das medidas do PA, no entanto, existem aspetos que merecem ser alvo de 

uma sensibilização direcionada, isto é, constata-se no que diz respeito ao preenchimento de 

Fichas de Registo de Fertilização/Análises solo, água, foliares/Balanço de Fertilização e outros 

elementos documentais que a grande maioria dos agricultores/explorações controlados 

encontram-se em conformidade, no entanto, é uma matéria que merece especial atenção, por 

ser uma área em que a ação da DRAPAL pode originar bons resultados, nomeadamente 

através da sensibilização e divulgação do CBPA promovendo uma melhoria nesses indicadores. 

 

Em suma, dos resultados obtidos e apresentados no presente relatório persistem vários 

desafios: 

o As medidas têm de ser adequadamente adaptadas aos diferentes pontos críticos e 

pressões existentes a nível nacional e regional.  

o O Programa de Ação deve permitir uma abordagem mais flexível a nível das 

explorações agrícolas e das suas especificidades regionais, promovendo uma 

diferenciação que vise aumentar a apropriação e o empenhamento dos agricultores.  

o A abordagem dever ser acompanhada por objetivos e metas ambientais claros, 

associados à prestação de aconselhamento e apoio eficazes aos agricultores para 

escolher e aplicar as medidas adequadas, por mecanismos de execução mais rigorosos 

e por um planeamento preciso da gestão de nutrientes. 

 

Eventuais linhas de ação a considerar no futuro 

Face à constatação anterior percebe-se que temos pouco conhecimento do território, poucos 

dados de campo que possam sustentar que a atividade agrícola apesar de potencial foco de 

introdução de azoto em excesso não é a única atividade responsável pelo aumento do teor de 

nitratos nas águas subterrâneas, sendo fundamental mapear/caracterizar com rigor todo o 
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território e perceber quais as áreas mais sensíveis utilizando ferramentas tecnológicas, tais 

como, modelação ambiental para apoio à gestão e tomada de decisão. 

 

Dever-se-á implementar medidas concretas para a salvaguarda das áreas de 

proteção/afastamento em relação à aplicação de fertilizantes azotados e outras substâncias 

nocivas junto de massas de água superficiais – albufeiras, charcas e linhas de água, bem como, 

junto de captações de água subterrânea – furos/poços (ativos e desativados), uma vez que 

essas áreas podem atuar como veios de comunicação com as próprias massas de água, bem 

como, implementar medidas concretas nas áreas classificadas pela REN, identificadas como 

áreas de máxima infiltração. 

 

É necessário dar mais atenção à forma de integrar a investigação e inovação para obter 

soluções para alguns dos desafios identificados. Os projetos de investigação podem contribuir 

para a adoção de uma metodologia que permita avaliar estes fenómenos de forma mais 

harmonizada, com vista ao reforço do controlo da qualidade da água, por exemplo, com base 

em ferramentas de controlo de ponta, e à elaboração de programas de ação mais eficazes.  

 

No contexto do referido no parágrafo anterior e aproveitando a publicação prevista pelo INE, 

para 2021, relativamente aos dados recolhidos em sede de RGA2019, seria oportuno envolver 

a academia para a elaboração de metodologia científica capaz de identificar explorações tipo 

(explorações que representem a região) de forma a desenvolver com uma base matemática 

um sistema que permita, de forma coerente e aproximada à realidade, extrapolar resultados 

para a área total da ZV, reduzindo desse modo o erro associado à fragilidade do critério de 

base, critério definido pela DGADR, onde se admite para efeitos de cálculos, uma distribuição, 

quer das culturas, quer do efetivo pecuário, homogénea em toda a área da ZV, o que pode 

eventualmente conduzir a situações que não correspondem à realidade territorial, as quais se 

refletem pontualmente em determinadas estações de monitorização da qualidade da água. 

 

Desafios futuros 

Um dos desafios consiste em evitar as perdas de nutrientes para a água e para a atmosfera 

mediante uma gestão eficaz dos nutrientes. A aplicação de metodologias de cálculo de 

nutrientes e de recolha de dados poderia permitir uma estimativa mais harmonizada dos 

balanços de nutrientes e uma utilização mais eficaz dos mesmos. 

 

Outro desafio passa por determinar como ter devidamente em consideração todas as 

incorporações de nutrientes, incluindo as provenientes de fontes que não os fertilizantes 

minerais e orgânicos provenientes do efetivo pecuário, por exemplo os consagrados em 

recente contexto de economia circular, nomeadamente: lamas de depuração; resíduos 

orgânicos digeridos – RSU; corretivos de solos e águas residuais tratadas utilizadas na irrigação, 

indo ao encontro do plano de ação para a economia circular. Estes desenvolvimentos 

promissores constituem uma oportunidade para incentivar a utilização de nutrientes 

reciclados que possam substituir os nutrientes primários. O principal desafio consiste em obter 

produtos reciclados com um desempenho ambiental e agronómico pelo menos igual ou 
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superior ao dos nutrientes primários que visam substituir, visando a redução do potencial de 

lixiviação e a promoção do aumento do teor de matéria orgânica no solo. 

 

Existe também, tal como refere o documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado 

Agriculture and sustainable water management in the EU (Agricultura e gestão sustentável da 

água na UE), a necessidade de melhorar a governação, reforçar o diálogo e coordenar ações 

conjuntas de todas as partes interessadas (autoridades competentes em matéria de 

agricultura e ambiente, agricultores, empresas do setor da água, e utilizadores, etc.). Neste 

contexto, as orientações europeias convidam os Estados-Membros a melhorarem as sinergias 

entre as Diretivas Natureza e a Diretiva Nitratos. 

 

Por último e num contexto de desenvolvimento sustentável a Diretiva Nitratos contribui para 

fazer face aos fluxos de azoto e de fósforo para a biosfera e os oceanos, identificados pela 

comunidade científica como uma das nove fronteiras planetárias. Por outro lado, os fluxos de 

nutrientes e a perda de biodiversidade constituem duas fronteiras planetárias já ultrapassadas. 

Além disso, ao ajudar a reduzir os impactos ambientais negativos associados à produção de 

alimentos (ODS 2), ao apoiar a melhoria da qualidade da água (ODS 6) e ao reduzir a poluição 

que afeta a água doce e os ecossistemas (ODS 14 e ODS 15), a diretiva contribui igualmente 

para o sucesso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na UE. 

  



 

50 
Relatório de Estágio                                                                                                                                                                            Nuno Correia 

 

6. Referências Bibliográficas 
 

Calouro, F., (2005). Atividades Agrícolas e Ambiente. Sociedade Portuguesa de Inovação, Porto, 96 pp. 

Cameira, M. D. R.; Mota, M. (2017). Nitrogen Related Diffuse Pollution from Horticulture Production: 

Mitigation Practices and Assessment Strategies. Horticulturae, 3(1), 25. 

Cameron, K. C., Di, H. J., & Moir, J. L. (2013). Nitrogen losses from the soil/plant system: a review. Annals 

of Applied Biology, 162, 145–173 pp. 

Chambel, A. (1992) - Estado da Água Subterrânea em Rochas Fissuradas da Região de Évora, in Anais do 

1º Congresso da Água, APRH. 

Commission Staff Working Document Accompanying the document Report form the Commission to the 

Council and the European Parliament on the implementation of Council Directive 91/676/EEC 

concerning the protection of waters against pollution caused from agricultural sources based on 

Member State reports for the period 2012-2015, 2018. 

Della Rocca, C., Belgiorno, V., Meriç, S. (2006). Overview of In-situ Applicable Nitrate Removal Processes. 

Desalination, 204: pp 46–62. 

Duque, J. M. (1997) – Caracterização hidrogeológica e modelação matemática do aquífero dos Gabros 

de Beja. Tese de Mestrado, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Lisboa, 210 pp 

Duque, J., Almeida, C. (1998). Modelação Matemática do Sistema Aquífero dos Gabros de Beja. 4º 

Congresso da Água, 12 pp.  

Duque, J.M.P. (2005). Hidrogeologia do Sistema Aquífero dos Gabros de Beja. Faculdade de Ciências, 

Universidade de Lisboa. 419 pp. 

Environmental Performance of Agriculture in OECD Countries since 1990: Main Report, 2008. 

European Commission, (2007). Report from the Commission to the Council and the European Parliament 

on implementation of the Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against 

pollution caused by nitrates from agricultural sources for the period 2000-2003.  

European Commission, (2010a). Water Framework Directive (WFD; 2000/60/EC). Disponível em: 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html. 

European Commission, (2010b). Bathing Water Directive (BWD; 2006/7/EC). Disponível em: 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html. 

European Commission, (2010c). Urban Waste: water Treatment Directive (91/271/EEC). Disponível em: 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html.  

European Commission, (2010d). Environmental Impact Assessment Directive (85/337/EEC).  

European Commission, (2010e). Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters 

against pollution caused by nitrates from agricultural sources. Disponível em: 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html.  

European Commission, (2010f). Directive on Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC; 

1996/61/EC). 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html


 

51 
Relatório de Estágio                                                                                                                                                                            Nuno Correia 

 

European Commission, (2010g). Drinking Water Directive (98/83/EC). Disponível em: 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/index_en.html.  

European Commission, (2010h). Groundwater Directive (2006/118/EC). 

European Commission, (2010i). Water Framework Directive (WFD;2000/60/EC). Disponível em: 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html. 

Fratucci, A.; Silva, L.; Guedes, MCS, (2017). Nitratos, nitritos e n-nitrosaminas : efeitos no organismo. 

Ano VI – n.º 12-Outubro de 2017, Revista Eletrônica FACP. 

Gheysari, M., Mirlatifi, S. M., Homaee, M., Asadi, M. E., & Hoogenboom, G. (2009). Nitrate leaching in a 

silage maize field under different irrigation and nitrogen fertilizer rates. Agricultural Water 

Management, 96, 946–954. 

INAG (2001), Plano nacional da água – Introdução, caracterização e diagnóstico da situação atual dos 

recursos hídricos. Instituto da Água, Vol.1 E2. 

Jia, X., Shao, L., Liu, P., Zhao, B., Gu, L., Dong, S., Zhao, B. (2014). Effect of different nitrogen and 

irrigation treatments on yield and nitrate leaching of summer maize (Zea mays L.) under lysimeter 

conditions. Agricultural Water Management, 137, 92–103. 

Jornadas Luso-Espanholas sobre Águas Subterrâneas no Sul da Península Ibérica. Associação Portuguesa 

dos Recursos Hídricos. Faro, 23 a 27 de Junho. 

Khan S, Anwar S, Shaobo Y, Gao Z, Sun M, Ashraf MY, Ren A, Yang Z. (2020). Consumo de água no solo, 

eficiência do uso da água e produção de trigo de inverno em resposta a fertilizantes nitrogenados e 

preparo do solo. PeerJ 8 : e8892 

MADRP, 1997. Código das Boas Práticas Agrícolas. Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 

e das Pescas. Para a proteção da água contra a poluição com nitratos de origem agrícola. (Republicação 

e atualização - Versão em vigor 2018, Ambiente e Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - 

Gabinetes dos Secretários de Estado do Ambiente e das Florestas e do Desenvolvimento Rural). 

Oenema, O. (2011). Nitrogen in current European policies. In Sutton, M., Howard, C., Erisman, J., Billen, 

G., Bleeker, A., Grennfelt, P., Grinsven, H., Grizzetti, B.,The European Nitrogen Assessment (pp. 62-78). 

Cambridge University Press. 

Paralta, E. e Ribeiro, L. (2001). Stochastic Modelling and Probability Risk Maps of Nitrate Pollution in the 

Vicinities of Beja (Alentejo, south Portugal). In: 3rd International Conference on Future Groundwater 

Resources at Risk, Lisbon, 25-27 June. 

Paralta, E. e Ribeiro, L. (2003). Monitorização e Modelação Estocástica da Contaminação por Nitratos do 

Aquífero Gabro-diorítico na Região de Beja – Resultados, Conclusões e Recomendações. In: Seminário 

sobre Águas Subterrâneas, LNEC, Lisboa, 27 e 28 de Fevereiro de 2003. 

Paralta, A. E., Francês, P. A., & Ribeiro, L. (2005). Avaliação do Sistema de Aquífero dos Gabros de Beja e 

Análise Crítica à rede de monitorização no contexto da Diretiva Quadro Água. 7º SILUBSA. Évora. 

Philippe, François-Xavier; Baudouin Nicks (2015). Review on greenhouse gas emissions from pig houses: 

Production of carbon dioxide, methane and nitrous oxide by animals and manure. Agriculture, 

Ecosystems & Environment. Volume 199, 1 January 2015, Pages 10-25. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html


 

52 
Relatório de Estágio                                                                                                                                                                            Nuno Correia 

 

Philippe, François-Xavier; Jean-François Cabaraux; Baudouin Nicks (2011). Ammonia emissions from pig 

houses: Influencing factors and mitigation techniques. Agriculture, Ecosystems & Environment Volume 

141, Issues 3–4, May 2011, Pages 245-260. 

 
Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a execução da Diretiva 91/676/CEE 

do Conselho, relativa à proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola, 

elaborado com base nos relatórios dos Estados-Membros para o período 2012–2015, 2018 

Ribeiro, L., Paralta, E., Nascimento, J., Amaro, S., Oliveira, E., Salgueiro, A.R. (1991) A Agricultura e a 

Delimitação Das Zonas Vulneráveis ao Nitrato de Origem Agrícola Segundo a Diretiva 91/676/CE. 

Robert L. Tate (2020) The Nitrogen Cycle: Mineralization, Immobilization, and Nitrification (pp 355-388). 

Santos, J.Q. (1991). Fertilização. Fundamentos da utilização dos adubos e corretivos. Coleção EuroAgro 

(30), publicações Europa-América, Mem Martins. 

Santos, J. Q., (1996). Fertilização – Fundamentos da utilização dos adubos e corretivos. 2ª Ed., 

Publicações Europa-América, 441 pp. 

Santos, F., (1996). Tabelas e Quadros. Série Didática - Ciências Aplicadas nº 84. UTAD, Vila Real. 

Serra, E., Paralta, E., Nascimento, J. e Ribeiro, L. (2003). Análise Comparativa de dois Índices de Poluição 

Agrícola no Sistema Aquífero dos Gabros de Beja (Sector da Margem Esquerda do Rio Guadiana).  

Sivasankar, Sobhana, Lee Kheng Heng, Si-Yong Kang (2020), Agriculture: Improving Crop Production, 

Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, Elsevier.  

Soveral-Dias, J.C., (1999). A gestão do azoto nos ecossistemas agrícolas. Contribuição para o seu estudo. 

Lisboa. Instituto Nacional de Investigação Agrária. 

Stack, AM. Etiology and evaluation of cyanosis in children, Sep 30, 2009 

Stevens, C. J.; Maskell, L.C.; Smart, S. M.; Bullock, J. M.; Thompson, K. (2009). Nitrogen deposition causes 

widespread loss of species richness in British habitats: Global Change Biology 16. The European Nitrogen 

Assessment (pp. 671-679). Cambridge University Press. 

Sutton, M. A.; Errisman, J. W.; Oenema, O. (2007). Strategies for controlling nitrogen emissions from 

agriculture: regulatory, voluntary and economic approaches. In: Fertilizer Best Management Practices: 

General Principles, Strategies for their Adoption and Voluntary Initiatives vs Regulations. International 

Fertilizer Industry Association, Paris, France (pp. 245-259). 

Sutton, M.; Grinsven, H. (2011). Summary for policy makers. In Sutton, M., Howard, C., Erisman, J., 

Billen, G., Bleeker, A., Grennfelt, P., Grinsven, H., Grizzetti, B., The European Nitrogen Assessment (pp. 

24). Cambridge University Press 

Sutton, M. (2011). Assessing our nitrogen inheritance. In Sutton, M., Howard, C., Erisman, J., Billen, G., 

Bleeker, A., Grennfelt, P., Grinsven, H., Grizzetti, B., The European Nitrogen Assessment (p. 2). 

Cambridge University Press. 

Varennes, A. (2003). Produtividade dos solos e ambiente. Escolar Editora. Lisboa. 485 p. 

 

 

 

 

 



 

53 
Relatório de Estágio                                                                                                                                                                            Nuno Correia 

 

7. Anexos 
 

Anexo 1 - Densidade pecuária – encabeçamento médio CN por ha de SAU em 2010 e 2013, e a variação 

entre os anos de 2010 e 2013 (Eurostat, junho de 2017). 
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Densidade Pecuária - Encabeçamento médio (CN/ha de SAU) 2010 e2013 (Eurostat, junho 2017). 

  

Variação da densidade pecuária (%) entre 2010 e 2013 (Eurostat, junho 2017). 
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Anexo 2 – Numero total de bovinos (1,000) para o período de 2008-2015, e a variação entre os períodos 

2008-2011 e 2012-2015 (Eurostat, junho 2017). 
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Número médio de bovinos totais (1.000) nos períodos de notificação 2008-2011 e 2012-2015 (Eurostat, 

junho 2017). 

 

Variação no número de bovinos totais (%) entre os períodos de relatórios 2008-2011 e2012-2015 

(Eurostat, junho 2017). 
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Anexo 3 –Número de bovinos leiteiros (1.000) no período 2008-2015, e a variação entre os períodos 

2008-2011 e 2012-2015 (Eurostat, junho 2017). 
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Número médio de bovinos leiteiros (1.000) nos períodos de notificação 2008-2011 e 2012-2015 

(Eurostat, junho 2017). 

 

 

Variação no número de bovinos leiteiros (%) entre os períodos de relatórios 2008-2011 e 2012-2015 

(Eurostat, junho 2017). 
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Anexo 4 - Número de suínos (1.000) no período 2008-2015, e a variação do número entre os períodos 

2008-2011 e 2012-2015 (Eurostat, junho 2017). 
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Número médio de suínos (1.000) nos períodos de notificação 2008-2011 e 2012-2015 (Eurostat, junho 

2017). 

 

 

Variação no número de suínos (%) entre os períodos de relatórios 2008-2011 e 2012-2015 (Eurostat, 

junho 2017). 
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Anexo 5 - Número de aves (1.000) em 2010 e 2013, e a variação entre os anos de 2010 e 2013 (Eurostat, 

junho 2017). 
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Número médio de aves (1.000) em 2010 e 2013 (Eurostat, junho 2017). 

 

 

Variação no número de aves (%) entre 2010 e 2013 (Eurostat, junho 2017). 
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Anexo 6 - Uso de azoto proveniente de estrume animal (1.000 kg N) no período 2008-2015, e a variação 

entre os períodos 2008-2011 e 2012-2015 (Eurostat, junho 2017). 
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Uso de azoto proveniente de estrume animal (1.000 kg N) no período 2008-2015 (Eurostat, June 2017). 

 

 

Variação no uso de azoto proveniente de estrume animal (%) entre os períodos de relatórios 2008-2011 e 

2012-2015 (Eurostat, junho 2017). 
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Anexo 7 - Uso de azoto inorgânico (1.000 kg N) no período 2008-2015, e a variação entre os períodos 

2008-2011 e 2012-2015 (Eurostat, junho 2017). 
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Uso de azoto inorgânico (1.000 kg N) no período 2008-2015 (Eurostat, junho 2017). 

 

 

Variação no uso de azoto inorgânico (%) entre os períodos de relatórios 2008-2011 e 2012-2015 

(Eurostat, junho 2017). 
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Anexo 8 - Uso de fertilizantes fosfatados (1.000 kg P) no período 2008-2015, e a variação entre os 

períodos 2008-2011 e 2012-2015 (Eurostat, junho 2017). 
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Uso de fertilizante fosfatado (1.000 kg P) no período 2008-2015 (Eurostat, junho 2017). 

 

 

Variação no uso de fertilizante fosfatado (%) entre os períodos de relatórios 2008-2011 e 2012-2015 

(Eurostat, junho 2017). 
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Anexo 9 –Número de Unidades Pecuárias (1.000) em 2010 e 2013, e a variação entre os anos de 2010 e 

2013(Eurostat, junho 2017). 
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Número médio de Unidades Pecuárias (1.000) em 2010 e 2013 (Eurostat, junho 2017). 

 

 

Variação no número de Unidades Pecuárias (%) entre 2010 e 2013 (Eurostat, junho 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
Relatório de Estágio                                                                                                                                                                            Nuno Correia 

 

Anexo 10 - Saldo líquido de azoto (kg N por ha) no período 2008-2015, e a variação entre os períodos 

2008-2011 e 2012-2015 (Eurostat, junho 2017). 
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Saldo médio líquido de azoto (kg N/ha) nos períodos de relatórios 2008-2011 e 2012-2015 (Eurostat, 

junho 2017). 

 

 

Variação do saldo líquido de azoto (kg N/ha) entre os períodos de relatórios 2008-2011 e 2012-2015 

(Eurostat, junho 2017). 
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Anexo 11 – Número de estações e densidade de estações (estações por 1.000 km2) de monitorização de 

águas subterrâneas - medições médias anuais de nitrato nos períodos de relatórios 2008-2011 e 2012-

2015, e variação (%) entre os dois períodos e a frequência amostral média anual em 2012-2015. 
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Densidade da estação de monitorização de águas subterrâneas (estações por 1.000 km2) no período de 

relatórios 2012-2015.Estações com dados de medições médias anuais de nitrato. 

 

 

Anexo 12 - Frequência média anual de amostragem de águas subterrâneas no período de relatórios 

2012-2015. Estações com dados de medições médias anuais de nitrato. 
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Anexo 13 -Diagrama de frequência de concentrações médias anuais de nitrato em águas subterrâneas, 

em todas as profundidades . 

 

 

Anexo 14 –Diagrama de frequência de concentrações médias anuais de nitrato em águas subterrâneas 

em diferentes profundidades, agregadas em todos os Estados-Membros . 
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Anexo 15 - Diagrama de frequência de tendências nas concentrações médias anuais de nitrato em águas 

subterrâneas em diferentes profundidades, agregadas em todos os Estados-Membros. 

 

Anexo 16 -Derrogações em vigor no final do ano de 2015. 

 

 

 


