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Resumo 

Em Portugal, o sistema atual, a recolha de cadáveres por uma empresa certificada 

e posterior incineração (SIRCA), tem muitas desvantagens, existindo assim uma cada vez 

maior pressão exercida sobre os produtores em encontrar métodos alternativos de 

eliminação de cadáveres. A não transmissão de doenças entre explorações não é 

assegurada pelo SIRCA, dado que o veículo de recolha dos cadáveres é o mesmo para 

várias explorações, ocorrendo contaminação cruzada entre explorações. A compostagem 

é um dos sistemas disponíveis, sendo que em termos de biosegurança a transmissão de 

doenças entre explorações é mais controlada. 

Em termos teóricos, os métodos alternativos para a eliminação de cadáveres são: 

a maturação aeróbia (compostagem), a hidrólise alcalina, o enterramento e a incineração 

na própria exploração. 

Compostagem é o processo de decomposição biológica e de estabilização de 

substratos orgânicos sob condições que permitem o desenvolvimento de temperaturas 

termofílicas (superior a 50℃), conduzindo à libertação biológica de calor, originando um 

produto final estabilizado, livre de patogénicos e esporos que pode ser aplicado no solo. 

O ensaio visou a verificação das vantagens de introduzir um sistema de ventilação, 

com quatro pilhas, duas com ventilação e duas sem ventilação, dado que na legislação 

europeia não se encontra previsto o revolvimento do material. 

Desde o enchimento das câmaras até ao envio do produto final para incineração 

decorrem 5 meses, assim, por ano apenas há a entrada de dois veículos de recolha, que 

não são provenientes de outras explorações. 

Aquando da escolha do sistema de eliminação de cadáveres é necessário 

considerar os custos associados a cada um deles. O custo da compostagem neste ensaio 

foi de 0,87€/kg de cadáveres. 

 

Palavras-chave: cadáveres, compostagem, ventilação, temperatura, custos. 
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Abstract 

In Portugal, the current system working, for the disposal of the carcasses in farms, 

is made by a certified company (SIRCA) which collects them, but has many 

disadvantages, putting a lot of pressure onto the farmes, forcing them to find alternatives 

to this system. The non transmission of diseases between farms it‘s not assured by this 

system, since the vehicle used to collect de carcasses it’s the same for multiple farms, 

occurring crossed contamination between farms. One of the available systems it’s 

composting, which in terms of biosecurity, the transmission of diseases is more 

controlled. 

Theoretically, the alternative methods for the elimination of carcasses are: aerobic 

digestion (composting), alkaline hydrolysis, burial, incineration on the farm. 

Composting is the process of biologic decomposition and the stabilization of 

organic substracts, under conditions that allow the development of thermophilic 

temperatures (above 50℃), leading to the biological release of heat, creating a stabilized 

final product, pathogenic and spore free, ready to be applied on the fields. This essay aims 

to verify the advantages of incorporating a ventilation system, with four piles, two with 

ventilation and two without, considering that the european law, doesn’t predict turning 

the material. 

It takes 5 months, since the filling of the chambers, to sending the final product to 

incineration, and so, in a year there are two trucks to collect it, that didn’t went to other 

farms. 

When the farmers have to choose which system they want to implement in their 

farms, they need to evaluate the costs associated with each of them. The cost of 

composting in this project was 0.87€/kg of carcasses. 

 

Keywords: carcasses, composting, ventilation, temperature, costs 
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UE – União Europeia. 

  



 

xxii 
 

 



 

Introdução 

Com a realização do presente ensaio pretende-se averiguar a viabilidade da 

compostagem para a eliminação de cadáveres numa exploração de suínos.  

Após a escolha do tema, deparei-me com o primeiro problema. O ensaio só 

poderia ser realizado se autorizado pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV), entidade do Estado, com funções de autoridade veterinária nacional e que zela 

pelo cumprimento das normas sanitárias. 

Então foi preciso elaborar um projeto, e respetivo plano HACCP adequado às 

imposições comunitárias e nacionais e submetê-lo à aprovação da DGAV. Foi exatamente 

por imposição da DGAV que o objeto inicial do ensaio teve que ser alterado. Inicialmente 

pretendia-se desenvolver um ensaio onde seria estudada a integração de diferentes 

percentagens de fração sólida dos dejetos, associada à incorporação da fonte de carbono 

principal, a serradura. Deste modo, seria definido uma percentagem ideal de fração sólida 

utilizada, de forma a não comprometer o sistema de maturação aeróbia, e utilizar um 

resíduo da exploração. Todavia e lamentavelmente a DGAV não permitiu a realização do 

ensaio com este objeto, sem autorização da União Europeia, pelo que o objeto do ensaio 

teve que ser alterado em conformidade com as imposições legais em vigor em Portugal e 

na Europa, e por isso o projeto submetido à DGAV teve que ser alterado em 

conformidade.  

Acresce que a DGAV sujeitou as instalações da exploração, afetas ao projeto, a 

uma vistoria efetuada por quatro técnicos da Direção Geral. A aprovação do projeto ficou 

dependente do resultado desta vistoria, bem como da prestação dos diversos 

esclarecimentos adicionais que aquela Direção Geral entendeu por bem solicitar. A 

autorização do processo administrativo da DGAV alterou não só o objeto do ensaio como 

atrasou o início da sua execução em cerca de 7 meses. 

Quanto à metodologia utilizada para a elaboração do presente documento, baseou-

se em duas partes, uma componente teórica e outra prática. A componente teórica, que 

procurou descrever os diferentes sistemas de eliminação de cadáveres disponíveis. Na 

parte prática, analisou-se exaustivamente as várias fases do processo de compostagem 

para a eliminação de cadáveres numa exploração de suínos. 
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Gostávamos assim que o estudo que desenvolvemos constituisse, pelo menos, um 

primeiro contributo válido na implementação do sistema de compostagem de cadáveres, 

em Portugal. Adicionalmente também se pretendeu averigurar se a introdução de um 

sistema de ventilação revela vantagens em termos da eficiência do processo de 

compostagem. A introdução de um sistema de ventilação revelou-se uma questão 

pertinente dado que o revolvimento do composto não está previsto na lei, ao contrário do 

que seria suposto executar em termos de boas práticas técnicas, para que o processo 

decorra em conformidade. Deste modo construiram-se quatro pilhas de compostagem, 

duas sem sistema de ventilação e duas com um sistema tubagens perfuradas associadas a 

um ventilador, para aferir as vantagens da introdução de um sistema ventilado nas pilhas 

de compostagem. 
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Parte Teórica 

Enquadramento Jurídico 

 

Considerações Prévias 

O SIRCA/suínos, Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos nas 

Explorações Suinícolas foi implementado pelo Decreto-Lei nº 244/2003, de 7 de outubro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 19/2011, de 7 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 38/2012, 

de 16 de fevereiro e pelo Decreto-Lei 33/2017, de 23 de março, aplicando-se aos 

cadáveres de suínos, centros de agrupamento ou instalações de comerciantes 

(entrepostos) no território continental.  

O funcionamento do sistema implica a necessidade de proceder à recolha dos 

cadáveres armazenados em contentores devidamente identificados, no prazo máximo de 

48 horas. O sistema não se aplica aos suínos que morram em abegoaria do matadouro ou 

no transporte para o mesmo, nem às explorações e centros de agrupamento que 

disponham de sistemas de incineração próprios devidamente aprovados.1 

Em instalações pecuárias sujeitas a restrições sanitárias, a Autoridade Sanitária 

Veterinária Nacional (DGAV) pode determinar a interdição da recolha de cadáveres, 

devendo o detentor praticar em alternativa a eliminação dos materiais in loco, incluindo 

o enterramento. O enterramento de cadáveres de suínos fora dos casos autorizados pela 

Autoridade Sanitária Veterinária Nacional constitui contraordenação nos termos do artigo 

11.º do Decreto-Lei n.º 122/2006, de 22 de junho. 

Também a não observância das condições de manutenção higio-sanitária de 

acondicionamento dos cadáveres de suínos que tenham morrido na exploração, centro de 

agrupamento ou entreposto, bem como do sistema de destruição de cadáveres aprovado 

ou a sua contratualização com estabelecimentos autorizados2, constitui contra-ordenação 

de acordo com o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 142/2006, de 27 de junho alterado pelo 

artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro. 

                                                           
1Edital SIRCA/suínos do Director Geral de Veterinária de 9 de fevereiro de 2010, disponível no site oficial 
da DGAV (Direcção Geral de Alimentação e Veterinária). 
2 De acordo com o Decreto-Lei n.º 122/2006, de 22 de junho. 
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Este diploma define ainda os termos do financiamento do SIRCA, através do 

pagamento de uma taxa por parte dos utilizadores do sistema, bem como as condições de 

isenção do pagamento da referida taxa.  

Para efeitos de isenção de taxa, os interessados devem submeter à aprovação da 

DGAV, através da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região respetiva 

(DSAVR3), um plano de eliminação de cadáveres que assegure o cumprimento dos 

requisitos previstos na referida lei. 

No presente documento pretende-se elencar os procedimentos e as normas 

técnicas que irão ser observadas com vista à eliminação de cadáveres de suínos, através 

de um plano de eliminação de cadáveres de suínos, mediante armazenamento em 

necrotério e recolha por empresa autorizada de processamento de subprodutos, e que foi 

submetida à aprovação da DGAV. 

 

Legislação Europeia 

As regras sanitárias relativas a subprodutos animais, e produtos derivados não 

destinados ao consumo humano são fixadas no Regulamento (CE) nº 1069/2009, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, que revogou o 

Regulamento (CE) n.º 1774/2002, designado por “Regulamento relativo aos subprodutos 

animais”. 

Este regulamento, inclui para além dos cadáveres de suínos também outros 

subprodutos resultantes de atividade suinícola, nomeadamente, fetos e restos de 

placentas, os quais são uma fonte potencial de riscos para a saúde pública e animal com 

consequências negativas também para o ambiente. 

Os principais objetivos das regras relativas aos subprodutos animais são 

nomeadamente o controlo dos riscos para a saúde pública e animal e a proteção da 

segurança da cadeia alimentar humana e animal.4  

De acordo com o artigo 4.º deste Regulamento, o encaminhamento dos cadáveres 

de animais é uma obrigação do respetivo detentor (operador5). 

Este Regulamento determina as circunstâncias em que os cadáveres devem ser 

eliminados, a fim de impedir a propagação de riscos para a saúde pública e dos animais. 

                                                           
3 Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 
4 V.g. considerando 11 do Regulamento (CE) 1069/2009 
5 V.g. nº 11 do artigo 3.º do Regulamento (CE) 1069/2009 
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Além disso, especifica em que condições os subprodutos animais podem ser utilizados 

para aplicações na alimentação animal e para diversos fins como em cosméticos, 

medicamentos e aplicações técnicas. Finalmente, obriga os operadores a manusear os 

subprodutos animais em estabelecimentos e instalações sujeitos a controlos oficiais. 

O Regulamento (UE) nº 142/2011 da Comissão, de 25 de fevereiro de 2016, define 

as regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos derivados não destinados 

ao consumo humano e aplica a Diretiva 97/78/CE do Conselho no que se refere a certas 

amostras e certos artigos isentos de controlos veterinários nas fronteiras ao abrigo da 

referida Diretiva. 

Na sequência da publicação do Regulamento (UE) n.º 2015/9, de 6 de janeiro, que 

entrou em vigor em 23 de fevereiro de 20157, os suinicultores podem utilizar, no território 

nacional, no âmbito de um Plano de Eliminação de Cadáveres de Suínos, para além dos 

métodos que se encontravam anteriormente previstos, também os métodos de maturação 

aeróbia seguida de incineração ou coincineração ou hidrólise com subsequente 

eliminação.  

 

Legislação Nacional 

Em Portugal a entidade competente para dar execução aos Regulamentos 

Europeus que estabelecem as regras sanitárias relativas a subprodutos animais, e produtos 

derivados não destinados ao consumo humano é a Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV).8 

De acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar 31/2012, de 13 de 

março (Lei Orgânica da DGAV) esta Direcção Geral tem por missão a definição, 

execução e avaliação das políticas de segurança alimentar, de proteção animal e de 

sanidade animal, proteção vegetal e fitossanidade, sendo investida nas funções de 

autoridade sanitária veterinária e fitossanitária nacional e de autoridade responsável pela 

gestão do sistema alimentar. 

                                                           
6 Este Regulamento aplica o Regulamento (CE) 1069/2009. 
7 Que altera o Regulamento (UE) n.º 142/2011, que estabelece medidas de execução para o 
Regulamento (CE) nº 1069/2009, incluindo disposições para a adoção de métodos alternativos de 
utilização ou eliminação de subprodutos animais ou produtos derivados.  
8 De acordo com o nº 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, Lei Orgânica 
do XXI Governo Constitucional, do Decreto-Lei n.º 18/2014, de 4 de fevereiro (artigo 9.º) alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 236/2015, de 14 de outubro (Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional). 
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Por seu turno de acordo com a alínea f) do n.º 2 do artigo 2.º do referido Decreto 

Regulamentar a DGAV prossegue entre outras as seguintes atribuições: 

Elaborar, coordenar, avaliar e executar os planos de controlo oficial (...) 

relativos à proteção e sanidade animal, incluindo as ações de inspeção higio-

sanitária dos produtos de origem animal e a implementação de programas de 

prevenção e luta relativamente a epizootias ou doenças de caráter zoonótico. 

O Decreto-Lei n.º 122/2006, de 27 de junho, estabelece as medidas que visam 

assegurar a execução e garantir o cumprimento no ordenamento jurídico nacional das 

obrigações decorrentes do Regulamento (CE) nº 1774/2002, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 3 de outubro, que estabelece as regras sanitárias relativas a subprodutos 

animais não destinados ao consumo humano. 

O Estado português detém um sistema de recolha de cadáveres de animais mortos 

nas explorações, designado por SIRCA, nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 

244/2003, de 7 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 19/2011, de 7 de fevereiro, pelo 

Decreto-Lei n.º 38/2012 de 16 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 33/2017, de 23 de 

março. 
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Sistemas de Eliminação de Cadáveres de Suíno 

 

Maturação Aeróbia 

  A maturação aeróbia, ou compostagem, é um dos métodos de eliminação de 

cadáveres previstos pela Direcção Geral de Alimentação de Veterinária (DGAV). 

 

Definição 

A compostagem é um processo de valorização dos resíduos sólidos ou semi-

sólidos que se baseia na degradação da matéria orgânica por ação de microrganismos em 

condições aeróbias, isto é, na presença de oxígénio. O processo de compostagem 

caracteriza-se pela elevação rápida da temperatura para a gama termofílica, resultante da 

concentração importante em matéria orgânica, que contribui para a destruição de 

microrganismos patogénicos (Silveira, Centeno, & Queda, 2006), assegurando condições 

de humidade adequada, oxigénio, temperatura, assim como o fornecimento de fontes de 

carbono, com vista a manter uma determinada relação C:N, que propicia o 

desenvolvimento de uma flora microbiana específica (Silva, 2007). Os substratos 

utilizados (como fonte de carbono) variam, podendo ser usados diferentes tipos de 

resíduos orgânicos e inorgânicos, como estrume de porco, vaca ou aves, serradura, entre 

outros (Franke-Whittle & Insam, 2013). 

Segundo Huang (1993), a compostagem é definida como o processo de 

decomposição biológica e de estabilização de substratos orgânicos sob condições que 

permitem o desenvolvimento de temperaturas termofílicas (superior a 50℃), conduzindo 

à libertação biológica de calor, originando um produto final estabilizado, livre de 

patogénicos e esporos que pode ser aplicado no solo. Assim, a compostagem é um método 

de estabilização de resíduos, mas requer condições específicas de humidade e de 

arejamento para produzir temperaturas na gama termófila. No entanto, de acordo com 

Franke-Whittle (Franke-Whittle & Insam, 2013) nos seus estudos mais recentes concluiu 

que este método de eliminação de cadáveres não destrói esporos, como será mencionado 

mais à frente. 

Este sistema de eliminação de cadáveres necessita de uma população microbiana 

muito elevada e diversificada, para que decorra de forma eficiente. Diferentes tipos de 

populações microbianas predominam durante as 4 fases consecutivas do processo, sendo 
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estes microrganismos mesofílicos, termotolerantes, e termofílicos aeróbios. As alterações 

ambientais que o composto sofre durante o processo, sejam elas a temperatura, o pH, o 

arejamento, a humidade e a disponibilidade de substrato, resultam em fases de 

crescimento exponencial e estabilização, para diferentes microrganismos (Franke-Whittle 

& Insam, 2013). 

Segundo Strauch, uma das maiores preocupações durante o processo é a não 

eliminação e proliferação de agentes patogénicos para os animais, humanos e plantas, 

pois o objectivo final é a utilização do composto na agricultura. Assim, qualquer processo 

e compostagem tem de ser capaz de eliminar qualquer agente de risco para a saúde pública 

(Strauch, 1996). Uma gestão inapropriada do processo de compostagem pode conduzir à 

profileração e dispersão de microrganismos potencialmente patogénicos e de bactérias 

e/ou fungos termotolerantes/termofílicos (Franke-Whittle & Insam, 2013). 

A compostagem providencia um sistema alternativo de eliminação de cadáveres, 

pouco dispendioso e aceitável em termos ambientais. As temperaturas atingidas aquando 

do processo de decomposição eliminam ou reduzem significativamente os agentes 

patogénicos, logo reduzem também a probabilidade de propagação de doenças. As 

temperaturas atingidas durante o processo resultam numa redução de microrganismos e 

de agentes patogénicos, mas não é suficiente para esterilizar completamente o produto 

final, logo pode haver o risco da sobrevivência e crescimento destes patogénicos. O nível 

de sobrevivência de agentes patogénicos resistentes no composto final, depende das 

temperaturas atingidas e da duração de tempo que estas se mantêm. A legislação em 

muitos países impõe que haja uma temperatura mínima de 65℃ durante 6 dias 

consecutivos, ou dois períodos de 3 dias com a temperatura acima dos 65℃ (Franke-

Whittle & Insam, 2013). 

Em Portugal a legislação exige uma temperatura de 55℃ durante 3 dias 

consecutivos. Geralmente é suficiente, que se atinja uma média de 55-60℃ durante um 

ou dois dias, para reduzir para um nível suficientemente baixo, os vírus, bactérias, 

protozoários, e helmintas patogénicos. No entanto, os esporos produzidos por bactérias 

esporuladas, como o Clostridium e Bacillus não são eliminados pelo processo. O pH 

atingido é normalmente acima de 8, o que também favorece a inativação de patogénicos. 

Estes também são eliminados pela ação de antibióticos que são produzidos por diversas 

bactérias presentes no composto (Franke-Whittle & Insam, 2013). 
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Instalações 

 

Aquando da construção das instalações, isto é do compostor, segundo Fulhage, 

deve ter-se presente que a localização não deve estar na proximidade de linhas de água, 

ou seja se este for construído no topo ou no declive de uma colina reduz ou elimina a 

superfície de água que pode atingir o compostor, provenientes de altitudes superiores. 

Caso este seja construído numa zona plana, tem que se assegurar que a superfície se 

mantém seca, podendo fazer-se uma barreira mais alta em volta ou criar uma espécie de 

elevação no solo antes da construção (Fulhage & E.Ellis, 2005). 

A instalação deve localizar-se numa zona com bons acessos e estradas, isto porque 

é necessário o acesso dos veículos que transportam os cadáveres, do veículo que 

transporta a fonte de carbono, assim como do transporte do produto final (Fulhage & 

E.Ellis, 2005). 

Segundo o Manual de procedimentos para a recolha, armazenamento ou 

confinamento, transporte e eliminação de cadáveres de suínos, disponibilizado pela 

DGAV, o local onde se integra o compostor e as suas características devem ter os 

seguintes requisitos: 

o O local deve ser disposto em conformidade com a legislação em vigor em 

matéria de proteção do ambiente, a fim de evitar odores e riscos para o solo e as águas 

subterrâneas; 

o Junto à vedação, na barreira sanitária instalada, a uma distância mínima de 

5 m dos alojamentos dos animais, de forma a impedir qualquer acesso à zona limpa da 

exploração pelo exterior da vedação; 

o Deve ainda ser salvaguardada a necessária distância em relação à entrada 

do pessoal na exploração (vestiário), à quarentena e ao armazém das rações; 

o Deve ser garantido que a deposição dos cadáveres nas células seja efetuada 

pela zona limpa através de acesso específico que apenas deve ser usado para este efeito, 

devendo permanecer fechado quando não estiver em utilização; 

o De fácil acesso, para a viatura de transporte de subprodutos; 

o De modo a permitir que a recolha do produto resultante do processo se faça 

exclusivamente pela zona exterior à vedação, para que não seja possível o acesso da 

viatura de transporte à zona limpa da exploração; 

o Com ponto de tomada de água canalizada, para lavagem do local; 
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o Deve possuir pavimento de fácil lavagem e desinfeção; 

o Deve possuir esgotos canalizados diretamente para o sistema de 

tratamento; 

o Deverá estar protegido do acesso de roedores, animais domésticos e 

insetos; 

o A estrutura deve ser em sistema fechado, com cobertura que impeça a 

entrada de água, composto por várias células com paredes sólidas, pavimento anti-

derrapante e sistema que permita a recolha de águas residuais ligada a tubo de 

escoamento com grelha com 6 mm que permita captar sólidos; 

o O número e a dimensão das células devem ser em função da mortalidade 

prevista para a exploração tendo em conta os procedimentos de análise de risco e pontos 

de controlo crítico (HACCP), devendo ter capacidade suficiente para um período de oito 

meses no mínimo (Veterinária, 2015). 

 

Materiais e requisitos para a compostagem 
 

Fonte de carbono e relação C:N 

A compostagem de cadáveres de suínos requer a adição de uma fonte de carbono, 

de forma a assegurar uma adequada relação carbono/azoto (C:N), para que o processo 

decorra em conformidade (Fulhage & E.Ellis, 2005). Existem disponíveis diversos 

materiais orgânicos que podem ser utilizados para o efeito, mas a escolha tem que ser 

feita, tendo presente a sua disponibilidade, custo, e características físicas. A serradura é a 

mais utilizada possuindo a característica fundamental de absorver o odor. A palha também 

pode ser utilizada assim como feno, mas este último possui uma menor percentagem de 

carbono em relação aos anteriores, isto é uma menor relação C:N. Relativamente ao feno, 

a sua composição em carbono varia muito se o feno é verde ou seco, sendo que o seco 

possui mais carbono em relação ao verde. Também se pode utilizar excedentes de culturas 

como a palha de trigo e talos de milho, mas estes têm que ser sujeitos a uma trituração 

para reduzir o tamanho da partícula. 

Também pode ser utilizado o composto final como parte da fonte de carbono numa 

nova pilha. Este tem a vantagem de inocular microrganismos na nova pilha. (Morse, 

2001). A tabela 1 abaixo apresentada resume os materiais para compostagem mais 

utilizados 
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 Outras fontes também sugerem as vantagens na utilização da serradura como fonte 

de carbono. Segundo Fulhage e Ellis, a serradura é a fonte de carbono ideal, devido ao 

reduzido tamanho de partícula, fácil utilização, características absorventes e a elevada 

composição em carbono. De acordo com os mesmos ensaios utilizando palha como única 

fonte de carbono, obtiveram-se resultados menos satisfatórios, com temperaturas de 

compostagem inferiores, mais exsudados e tempos de compostagem superiores. Este 

estudo sugere que se utilize a seguinte proporção, 160,27 kg de carcaças por 𝑚3 de 

serradura (Fulhage & E.Ellis, 2005)  

Aquando da escolha da fonte de carbono, ou substrato, que se vai utilizar no 

processo de compostagem, deve ter-se presente os seguintes aspetos: disponibilidade, 

custo, e características físicas. Relativamente à disponibilidade, deve ser um substrato 

que seja de fácil acesso, isto é, que durante todo o ano esteja disponível assim como tem 

que se assegurar que o fornecedor escolhido tem stock suficiente para as necessidades do 

processo. Em termos do custo, caso a exploração possua meios para ter um subproduto 

da exploração que possa ser utilizada como substrato para a compostagem os custos não 

são relevantes, mas caso tenha que recorrer a outras fontes estas também não têm um 

valor muito representativo, pois são maioritariamente excendentes da indústria, como a 

serradura e as aparas de madeira. As caraterísticas físicas do substrato escolhido são o 

aspeto que vai ter maior influência no modo como decorre a compostagem. Para além de 

Tabela 1 Materiais para compostagem mais utilizados 

Material Relação Carbono:Azoto (Peso:peso) 

Serradura 200 - 750 : 1 

Palha 48 – 150 : 1 

Talos de milho 60 - 73 : 1 

Composto Final 30 – 50 : 1 

Estrume de equino 22 - 50 : 1 

Estrume de perú 16 : 1 

Cadáveres de animais 5 : 1 

Estrume de suíno 3 : 1 

Tabela adaptada (Morse, 2001) 
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se ter de considerar a relação C:N do mesmo também é necessário optar por um tamanho 

de partícula suficientemente grande para haver arejamento mas não o suficiente para 

causar o arrefecimento da pilha (Morse, 2001). 

De acordo com o departamento da agricultura dos Estados Unidos da América, a 

relação C:N, na mistura inicial deve ser entre 25:1 e 40:1 (Service, 2015). 

 

Arejamento 

A compostagem aeróbia é um processo de decomposição de substratos orgânicos, 

realizado na presença de oxigénio. Os principais produtos deste metabolismo são o 

dióxido de carbono, a água e o calor. Por outro lado, quando se trata de uma compostagem 

anaeróbia, há a degradação dos componentes orgânicos na ausência de oxigénio, mas os 

produtos deste são o metano, o dióxido de carbono e os ácidos orgânicos. A compostagem 

anaeróbia liberta menos energia por kg de matéria orgânica compostada quando 

comparada com a aeróbia. Além disso, a compostagem anaeróbia é mais intensa em 

termos de odor pelo que, a maturação aeróbia é geralmente mais utilizada. Ainda assim é 

possível que existam zonas anaeróbias na pilha de compostagem, mas não é muito 

significativo (Huang, 1993). 

 Assim, o arejamento é fulcral para o funcionamento do processo porque tem o 

objetivo de suprir as necessidades em oxigénio dos microrganismos e funciona também 

como forma de controlar a temperatura. Este controlo pode ser feito de forma natural, 

revolvendo a mistura, ou de forma artificial através de mecanismos de injeção de ar. É 

através do arejamento que se controla a temperatura e a libertação de odores, ou seja é 

um aspecto fulcral para o funcionamento do processo (Silva, 2007). 

A presença de oxigénio potencia a decomposição e fornece melhores condições, 

dado que não há libertação de odores o que previne o aparecimento de moscas e 

consequentemente promove a rápida oxidação da matéria orgânica (Silva, 2007). 

Segundo Huang, as funções básicas para o arejamento são as seguintes: 

 fornecer o oxigénio necessário para permitir a actividade dos microrganismos 

aeróbios; 

 favorecer a regulação do excesso de humidade por evaporação; 

 manter a temperatura adequada (Huang, 1993). 

O arejamento encontra-se muito relacionado com a temperatura pois intervém na 

produção e perda de calor: 
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 aumenta a actividade dos microrganismos, o que gera uma perda de energia e 

como consequência um aumento na temperatura; 

 favorece o arrefecimento ao renovar o ar quente por frio; 

 pode também ser prejudicial, quando provoca uma perda excessiva de humidade 

e atrasar ou mesmo interromper o processo, pois provoca uma descida de temperatura. 

(Huang, 1993) 

Durante o processo de compostagem procede-se ao revolvimento das pilhas a 

compostar (em Portugal essa prática não está prevista pela legislação mas é entendimento 

dos serviços competentes da DGAV que após o encerramento o composto deve ficar 

armazenado, pelo que nao é admitido o revolvimento das pilhas9). Esta ação tem o 

objetivo de iniciar um novo ciclo de temperatura, dado que a temperatura aumenta 

inicialmente de forma exponencial e à medida que o oxigénio presente é consumido pelos 

microrganismos a temperatura tem tendência a diminuir acabando por estabilizar. Quando 

se dá esta estabilização é que se deve proceder ao revolvimento da pilha, introduzindo ar 

no sistema e iniciando um novo aumento da temperatura. Este passo permite também o 

arejamento de zonas da pilha que estejam em anaerobiose. 

 Quando se efetuou o volteio no ensaio de Brito, verificou-se uma degradação da 

matéria orgânica mais rápida, mas ao fim de cinco meses a concentração de matéria 

orgânica em sistemas com e sem volteio é semelhante (Brito, Amaro, Fernandes, & 

Mourão, 2007). 

 

Humidade 

 De acordo com Silva, (2007), a existência de água é fulcral para o bom 

desenvolvimento do processo de compostagem, pois trata-se de uma decomposição 

biológica da matéria orgânica, onde a presença de água é imprescindível para as 

necessidades fisiológicas dos microrganismos. Deste modo, é necessário existir um 

equilíbrio na percentagem de água no sistema pois o excesso ou a escassez podem atrasar 

o processo de compostagem (Silva, 2007). 

 Segundo a mesma revisão, diversos estudos apresentam diferentes intervalos entre 

os quais a humidade se deve encontrar, mas não de forma muito significativa. Quando a 

percentagem em humidade se encontra entre os 60% e os 65%, revela-se prejudicial 

                                                           
9 Segundo o Manual da DGAV (Veterinária, 2015) o pessoal não deve caminhar sobre o material armazenado (...). Pag 8, a) Fase de 
enchimento e de armazenamento 2.2.28. 
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dificultando o arejamento e conduzindo à anaerobiose. Por outro lado, quando esta está 

abaixo de 40% pode ocorrer a inibição da atividade microbiológica diminuindo assim a 

velocidade de degradação do material orgânico. Este autor considera assim que, o valor 

percentual ideal para a humidade é de 55% (Silva, 2007). 

Goméz obteve aproximadamente os mesmos valores. A humidade é o parâmetro 

que mais influencia a presença de oxigénio no composto e este está diretamente 

relacionado com a humidade de uma matriz sólida. Segundo a mesma revisão, um 

composto com uma humidade abaixo de 35% está biologicamente adormecido, e 

consequentemente também o índice de respiração (Gomez, Lima, & Ferrer, 2006). 

Segundo o ensaio de Brito et al. (2007), a percentagem de humidade média de 

pilhas de compostagem onde o substrato orgânico era a fração sólida de chorume de 

bovinos leiteiros, variou em função de diferentes origens (freguesias de Outeiro e 

Fajoses), entre 67% e 76% no início da compostagem e manteve-se ou aumentou na 

maioria das pilhas cobertas durante a fase termófila.  

Este último ensaio contraria as conclusões retiradas de outros ensaios referidos 

anteriormente, onde a humidade média deveria encontrar-se nos 55% e que, caso esta se 

encontrasse entre os 60% e os 65%, prejudicaria o arejamento e consequentemente o 

processo. 

 

Temperatura 

A temperatura é uma consequência do processo em si, logo é a partir da 

monitorização deste parâmetro que podemos retirar ilações sobre o desenrolar da 

compostagem. O aumento da actividade biológica gera calor, sendo que este se mantém 

retido dado que a matéria orgânica funciona como isolante, causando um aumento na 

temperatura (Gomez, Lima, & Ferrer, 2006). 

Segundo um ensaio elaborado por Brito et al. (2007), que se focou em verificar, 

de que modo a variação de características físicas, influência as caraterísticas químicas do 

composto final. Este ensaio teve por base a compostagem da fracção sólida de chorume 

de bovinos leiteiros, utilizando três tipos de coberturas. Assim chega-se aos seguintes 

gráficos de temperatura. 
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A fase termófila, isto é superior a 50℃, inicia-se pouco tempo depois da 

construção das pilhas e prolonga-se entre um a dois meses, consoante as condições físicas 

dos materiais. As coberturas em tela geotêxtil e as descobertas atingiram valores de 

temperatura na fase termófila da compostagem superiores em relação às pilhas cobertas 

com filme de polietileno preto, dado que beneficiaram da difusão de oxigénio. Dada a 

fácil degradação de microorganismos na fração sólida do chorume, mesmo quando as 

pilhas tinham uma pequena dimensão, foi possível alcançar temperaturas elevadas no seu 

interior. Posteriormente a cada volteio, verificaram-se aumentos da temperatura, sendo 

que, este aumento não foi tão acentuado nas pilhas cobertas com polietileno. Ao final de 

três meses as pilhas alcançam valores próximos da temperatura ambiente, evidenciando 

assim, o fim do período mais ativo da compostagem, não obstante a existência de um 

período mais prolongado para a maturação (Brito, Amaro, Fernandes, & Mourão, 2007). 

 

Tipos de Compostagem 

Segundo a revisão de Silva, (2007) os sistemas de compostagem agrupam-se em 

três categorias:  

Figura 1 - Evolução da temperatura média (℃) do interior das pilhas e do ar exterior às pilhas de compostagem, 

em função do tempo de compostagem (dias) da fracção sólida do chorume. As pilhas incluíram diferentes origens 

(freguesias de Outeiro e Fajoses), dimensões (5𝑚3 e 15𝑚3), tipos de coberturas (polietileno, tela geotextil e 

descoberto) (Brito, Amaro, Fernandes, & Mourão, 2007). 
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1. Sistemas de pilhas revolvidas (windrow) onde os materiais a compostar, 

estão dispostos por pilhas, e se procede ao revolvimento do material de 

forma a forçar o arejamento; 

2. Sistemas de pilhas estáticas aceleradas (static pile). Este sistema baseia-se 

na colocação dos materiais em pilhas, mas no pavimento existe um sistema 

de tubagens perfuradas onde é injetado ar para o interior da pilha. Havendo 

assim um arejamento também artificial mas não um revolvimento 

mecânico da massa a compostar; 

3. Sistemas fechados ou reatores biológicos (in-vessel), que são constituidos 

por câmaras em sistema fechado, onde o material a compostar é colocado, 

e possibilitam o controlo de todos os parâmetros do processo de 

compostagem (Silva, 2007). 

Silva, (2007) cita também que, no sistema de pilhas revolvidas que o controlo da 

temperatura é feito em simultâneo com as operações de revolvimento, assim como o 

controlo da humidade, pois é também nesta fase que se verifica as necessidades em água 

do composto. O revolvimento é feito através de um trator com uma pá frontal. 

No sistema de pilhas estáticas aceleradas, a mistura a compostar é colocada sobre 

um sistema de tubagens perfuradas, estando este sistema ligado a um ventilador. 

O último sistema permite controlar todos os parâmetros, sendo por isso a fase 

termófila mais reduzida em termos de tempo (Silva, 2007). 

 

Quatro etapas do processo 

A formação do composto, produto final, é conseguida através de quatro etapas, a 

saber, a preparação do resíduo, a compostagem em si, a maturação/armazenagem e a 

afinação. 

Durante a etapa de preparação do resíduo, pretende-se corrigir as características 

do resíduo para que a sua maturação aeróbia ocorra em conformidade. Assim, os fatores 

a considerar são a humidade dos constituintes, a estrutura e a razão carbono/azoto 

(Silveira, Centeno, & Queda, 2006). Deste modo, é essencial verificar qual a fonte de 

carbono que será utizada assim como a proporção em que esta vai ver incorporada. 

É durante a compostagem propriamente dita que ocorre a maior degradação 

devido à ação dos microrganismos. A temperatura sofre um aumento drástico, passando 

de uma fase inicial mesofílica (< 40℃) para uma fase termofílica onde a temperatura 
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pode atingir os 70℃, sendo que depois há uma redução gradual estabilizando em valores 

abaixo dos 45℃. Distinguem-se portanto 3 fases, uma mesofílica, uma termofílica e uma 

de arrefecimento (Silveira, Centeno, & Queda, 2006). 

Após a fase onde ocorrem as alterações mais violentas, segue-se a fase em que o 

material vai sofrer um processo de maturação, de forma a estabilizar e humificar o 

composto. O tempo da maturação depende do resíduo que está a ser tratado, da gestão e 

da qualidade que se pretende para o produto final. Durante esta fase pode ser necessário 

o arejamento do composto. 

O manual fornecido pela DGAV, explicita que o processo decorra durante um 

mínimo de 3 meses e um máximo de 9 (Veterinária, 2015). 

A fase final é a da afinação do composto, onde são aplicadas práticas que 

conduzem a alterações de determinadas características físicas dependendo das utilizações 

específicas que se pretendem, como a crivagem (Silveira, Centeno, & Queda).  

De sublinhar que em Portugal, atualmente, esta fase não faz sentido, dado que o 

produto final tem obrigatoriamente que ser incinerado. 

 

Construção das Pilhas de Compostagem 

No Manual de procedimentos para a recolha, armazenamento ou confinamento, 

transporte e eliminação de cadáveres de suínos, fornecido pela DGAV, estão estipulados 

alguns requisitos que aquando da fase de enchimento, se têm que cumprir. Assim, citando 

o manual, “em primeiro lugar, deve ser colocada sobre o pavimento uma camada de 

serradura de, pelo menos, 30 centímetros. Os cadáveres de suíno e outras matérias de 

suínos devem, em seguida, ser colocados sobre esta primeira camada de serradura, sendo 

cada nova camada de subprodutos animais da espécie suína cobertos com uma camada de 

serradura de, pelo menos, 30 cm de espessura, até a célula estar cheia;”. O manual frisa 

também que os operadores não devem caminhar sobre o material armazenado, pois 

promove a sua compactação e consequente a perda de oxigénio do interior da pilha. Por 

outro lado, os funcionários a operar na câmara de maturação aeróbia não podem ter acesso 

à zona limpa da exploração, sem se sujeitarem à passagem pela zona de desinfeção 

(Veterinária, 2015). 

De acordo com Debra Morse (2001), deve iniciar-se o enchimento introduzindo 

uma base da fonte carbono pela qual se optou inicialmente). Esta camada vai então 

estabelecer uma barreira na superfície da câmara entre o interior e o exterior desta, 
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possibilitando também a absorção de possíveis exsudados que possam surgir. Os 

cadáveres são então dispostos e distribuídos nesta primeira camada de serradura, devendo 

ter um distância entre si de 15 cm, assim como uma distância das paredes de 30 cm. Deste 

modo, promove-se a circulação de ar em torno das carcaças, assim como se cria uma 

espécie de isolamento entre si. Dependendo do tamanho da câmara, não se deve encher o 

fundo todo da câmara com esta primeira camada pois quando se quiser iniciar a segunda 

camada, os operadores não terão acesso ao fundo da câmara. Desta forma, caso a câmara 

tenha um comprimento grande, por exemplo 6 metros, deve proceder-se ao enchimento 

por pilhas de comprimento menor, começando no fundo e acrescentando novas pilhas em 

frente das anteriores. Após a colocação dos cadáveres, estes são então cobertos com uma 

nova camada de serradura com 30 cm. Pode adicionar-se também água caso seja 

necessário manter um determinado nível de humidade. Dado que pode tornar-se difícil 

adicionar água de forma uniforme em toda a pilha, o operador pode optar por introduzir 

a água na serradura, antes de esta ser colocada na pilha para cobrir a camada de cadáveres. 

(Morse, 2001). Na figura 1 abaixo apresentada encontra-se um esquema da construção 

das pilhas. 

 

Vantagens e desvantagens da compostagem 

Tal como em qualquer sistema também neste existem prós e contras associados. 

Assim abaixo apresenta-se uma tabela resumo desta temática. 

 

Figura 2 - Esquema adaptado (Morse, 2001) – Enchimento de uma câmara de compostagem 
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Tabela 2 – Vantagens e desvantagens da compostagem 

Vantagens Desvantagens 

Biosegurança; 
Custo inerente ao transporte e subsequente 

incineração dada a legislação, em vigor; 

Poluição olfativa reduzida; 
Custos associados à mão de obra, termómetro, 

serradura e instalações; 

Aceite pela opinião pública; 
Dado que a temperatura máxima ronda os 70℃, não 

se dá a eliminação de todos os agentes patogénicos 

Emissão de gases para a atmosfera pouco 

significativa; 
Difícil acesso à serradura em Portugal. 

No futuro, caso seja autorizada a utilização do pro-

duto final, pode ser aplicado na própria exploração 

como fertilizante, ou comercializado para esse fim; 

 

Produção diminuta de efluentes;  

Custo baixo das matérias-primas. (substratos, fontes 

de carbono) 
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Hidrólise Alcalina 

 

Este é também um dos sistemas de eliminação de cadáveres previsto pela DGAV. 

 

Definição  

A hidrólise alcalina representa uma tecnologia relativamente recente para a 

eliminação de carcaças. De acordo com a revisão de (Thacker & Kastner, 2004), este 

processo utiliza hidróxido de sódio (mais conhecido como soda cáustica (NaOH)) ou 

hidróxido de potássio (KOH) como catalizadores da hidrólise de material orgânico 

(proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, lípidos, etc.), convertendo-os numa 

solução aquosa estéril, constituída por pequenos péptidos, amino-ácidos, açúcares e 

sabões. É necessária a aplicação de temperaturas elevadas para acelerar o processo, 

aproximadamente 150℃, assim como associar a aplicação de altas pressões. 

Segundo os manuais de procedimentos disponíveis, de forma a inactivar os 

microrganismos patogénicos, as carcaças devem sofrer uma temperatura de 100℃ 

associada a uma pressão de 103 𝑘𝑝𝑎 durante 3 horas. Por outro lado, para destruir 

componentes que contenham priões é necessário que haja um aumento na temperatura 

para os 150℃ assim como a pressão e a duração do tratamento têm que aumentar para 

486 𝑘𝑝𝑎 e 6-8 horas, respetivamente. (Alkaline Hydrolysis - Summary, s.d.) 

Os produtos finais deste sistema são constituintes minerais como ossos, dentes das 

carcaças de vertebrados, sendo que estes apenas correspondem a 2% de todo o produto 

final e são facilmente sujeitos a uma trituração, originando assim um pó que pode ter 

aplicações como aditivo agrícola. 

Este sistema é altamente eficaz na eliminação de agentes patogénicos, como 

verificou Franke-Whittle, 2013 (Franke-Whittle & Insam, 2013), na sua revisão., (P F 

Dixon & Roberts, 2012) por seu turno utilizou este sistema de hidrólise alcalina a 

temperatura ambiente, com o objetivo de inativar os seguintes agentes infecciosos e 

patógénicos de peixes, anemia infecciosa do salmão (ISAV) e o Lactococcus garvieae. 

Ambos foram eliminados após 48 horas de tratamento, com 1M NaOH e um pH > 13. 

De acordo com a mesma revisão o produto final é estéril e pode ser libertado para 

os esgotos sanitários, apenas se este possuir valores de pH, temperatura e concentração 

de oxigénio de acordo com os manuais de procedimentos municipais legislados (Franke-

Whittle & Insam, 2013). 
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O pH do hidrolizado ronda os 10,3 a 11,5 (Thacker & Kastner, 2004), mas 

verificou-se que ao injectar dióxido de carbono no hidrolizado final este pode baixar o 

valor de pH até 8 ou menos. Tendo presente que este produto é rico em aminoácidos, 

pequenos peptidos e ácidos gordos, sendo por isso um óptimo “catalizador” para o 

crescimento de microrganismos. São necessários mais estudos para avaliar a viabilidade 

deste produto como fertilizante mas possui potencial para essa vertente (Franke-Whittle 

& Insam, 2013). 

Este processo permite a eliminação dos agentes patogénicos presentes nas 

carcaças incluindo priões, originando uma solução aquosa estéril, cor de café. Há por isso 

uma redução do volume até 97% (Franke-Whittle & Insam, 2013). 

 

Funcionamento do Sistema 

 

Existem no mercado várias empresas que disponibilizam aos produtores câmaras 

de digestão de tecidos, ou seja câmaras de hidrólise alcalina. De acordo com as brochuras 

da empresa BioSafe Life Sciences, existem várias categorias disponíveis, de acordo com 

a dimensão da câmara pretendida. 

Tabela 3 – Dimensões das câmaras de hidrólise alcalina 

Sistemas Standard Sistemas de Engenharia 

Capacidade (kg) Capacidade (kg) 

5 680 

14 970 – 1361 

20 1 814 

36 1 814 – 2 722 

91- 136 3 175 - 4 536 

227  
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Inicia-se a utilização colocando os cadáveres na câmara e fechando-a depois para 

assim definir o início do processo. Após o início da operação a digestão ocorre sem ser 

necessária qualquer outra intervenção. 

Durante o processo, o equipamento está programado para automaticamente 

injectar para o interior da câmara NaOH e água provenientes de reservatórios adjacentes. 

As quantidades de água e NaOH são adicionadas de acordo com o peso introduzido na 

câmara. Aquando da entrada dos componentes na câmara é acionada a bomba de 

recirculação, e os conteúdos do recipiente são aquecidos por uma caldeira e/ou por uma 

serpentina de aquecimento (Engineering, Alkaline Hydrolysis, 2017). 

“Os cadáveres são convertidos assim numa solução que é misturada 

continuamente durante períodos de tempo pré-programados. Os tecidos são rapidamente 

dissolvidos e hidrolizados em moléculas progressivamente mais pequenas. Quando este 

ciclo termina inicia-se o arrefecimento do hidrolizado até atingir uma temperatura 

adequada para ser descarregado. Finalmente a câmara é vazada sendo que os excedentes 

inorgânicos minerais, são essencialmente ossos, lavados” - (Engineering, Alkaline 

Hydrolysis, 2017). 

 

 

(Engineering, 2017) 
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A duração da totalidade das operações, entre: carregar os animais, enchimento da 

câmara, fase de aquecimento, cosedura, arrefecimento, enxaguamento e secagem situa-se 

entre 5-8 horas dependendo do número de variáveis que podem influenciar o processo. 

Estas podem ser a pressão, o tipo de animal e a sua dimensão, a quantidade de carcaças, 

assim como a quantidade de NaOH utilizada (Engineering, Alkaline Hydrolysis, 2017). 

Também deve ser considerado o tempo da monitorização da temperatura e do pH 

(Thacker & Kastner, 2004). 

 

Efluente Produzido 
 

Este processo de eliminação de carcaças origina um produto final, o hidrolizado, 

caracterizado por possuir uma coloração cor de café, ser considerado esterilizado e ser 

uma solução alcalina com um odor semelhante a sabão. Dependendo da legislação em 

vigor em cada país, relativamente às características químicas dos efluentes com permissão 

de serem libertados nos esgotos, este produto, nos Estados Unidos da América (EUA) 

pode ser libertado, caso possua valores de pH e uma temperatura dentro dos requisitos 

legais. 

Assim, este efluente tem que ser cuidadosamente monitorizado. No caso dos EUA 

existem limites de temperatura que devem ser cumpridos para a libertação de efluentes 

nos esgotos. 

O hidrolizado é uma solução alcalina, pelo que possui um pH entre 10,3 e os 11,5. 

O requisito fundamental para a libertação de efluentes é o de estes manterem-se abaixo 

Figura 3 - Excedentes da hidrólise alcalina 
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dos 10, sendo que alguns referem até valores de pH abaixo dos 9. Assim, pode ser 

necessário intervir, através da aplicação de um tratamento para reduzir os valores do pH. 

A injeção de dióxido de carbono na solução revelou-se muito eficiente na redução dos 

valores de pH, originando uma descida até 8 ou menos (Thacker & Kastner, 2004). 

 O volume de efluente produzido é também um fator muito relevante. Abaixo 

apresenta-se uma tabela que resume as estimativas para a produção de efluente. 

 

Deste modo, a eliminação do efluente produzido é um aspeto com uma extrema 

relevância, tendo que ser tomado em consideração quando se opta por esta tecnologia. É 

por isso, ainda necessário estudar outras vias de eliminção deste subproduto. 

 

Custos 

Os custos associados a esta tecnologia, são referentes à data da consulta, assim 

como as conversões, dado que os valores consultados são em dólares e libras e foi feita a 

conversão para euros e quilogramas. 

Deste modo, segundo os dados da empresa Biosafe Life Sciences, que possui estes 

equipamentos para comercialização, estimam-se os seguintes custos associados à 

utilização do sistema, sem considerar o valor do equipamento em si. 

Os valores apresentados tomam em consideração as seguintes variáveis: operador, 

electricidade, químicos utilizados, vapor, água, amortização da manutenção, custos 

associados à eliminação do produto final.  

                                                           
10 Assume-se uma unidade totalmente cheia. 
11 Assume-se uma unidade totalmente cheia. 

Tabela 4 – Produção de Efluentes da Hidrólise Alcalina 

Capacidade da 

Unidade (kg) 

Hidrolizado (efluente não 

diluído) produzido por ciclo 

(L)10 

Efluente total (hidrolizado, água para 

o arrefecimento, água utilizada para o 

enxaguamento, água coflush) (L) 11 

227 606 1212 

680 1666 3635 

907 2196 4392 

1814 4733 9466 

3629 9466 18931 

4536 11927 23853 

Tabela adaptada da revisão (Thacker & Kastner, 2004) 
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Tabela 5 – Custos estimados da hidrólise 

alcalina pela Biosafe Life Sciences 

Custo estimado de 

funcionamento 

 

$/lb 0,1-0,2 

€/kg 0,2-0,4 

(Enginnering, 2017) 

 

A mesma empresa, em 2004, comercializava os equipamentos, por 

aproximadamente 1,2 milhões de dólares, ou seja 1,0 milhão de euros, aproximadamente. 

Isto para uma câmara com uma capacidade de processar 1.814,37 kg de cadáveres a cada 

8 horas, ou seja perto de 6 toneladas por dia (Thacker & Kastner, 2004). 

 

Estimativa de custos de hidrolise alcalina/kg de cadáveres 

Considerando uma exploração com um efetivo de 900 porcas, com 12 leitões 

desmamados por parto, e 2,4 partos por ano, obtém-se um número de 28,8 leitões 

desmamados/porca/ano. 

Segundo a BioSafe Engineering (Engineering, Alkaline Hydrolysis, 2017), 

atualmente,12 é estimado um custo de cerca de $450.000 para um equipamento com 

capacidade máxima de 500kg e com uma esperança média de vida de 25 anos. Este 

montante inclui instalação, supervisão inicial e respetivo treino para se lidar com o 

equipamento, contudo deve ainda ter sido em conta o custo de transporte que importa em 

cerca de 1.500 euros (sem IVA). Assim, na aplicação do método da hidrólise alcalina é 

estimado um investimento inicial de cerca de 382.856 euros, conforme síntese infra: 

 

 

Taxa de câmbio EUR/USD a 13-10-2017 ¹ 1,180

Euros

Equipamento 381 356

Transporte 1 500

Investimento Inicial 382 856

¹ Taxa de câmbio a 13-10-2017, segundo a informação constante do portal do 

Banco de Portugal.  

                                                           
12 A informação foi recolhida através do contacto direto com a empresa. 

Tabela 6 – Taxa de câmbio e investimento inicial da hidrólise alcalina 



 

26 
 

Para a implementação deste método, apurou-se um custo médio de kg por animal 

morto de 4,08 euros/kg, o qual se regeu pelos seguintes parâmetros: 

 Este equipamento trata quimicamente a matéria orgânica, sendo que o químico 

ativo é o KOH (45%). Sabendo a densidade do KOH (45%), consegue-se calcular 

o seu preço por kg da seguinte forma: 

 

 

Densidade (kg/L) 1,510

Preço ($) de KOH (45%) por litro ¹ 14,4914

Preço (€) de KOH (45%) por litro² 12,2808

Preço (€) de KOH (45%) por kg de KOH 18,5441

¹ Segundo o site https://www.fishersci.com/shop/products/potassium-

hydroxide-solution-45-w-w-certified-fisher-chemical-6/p-213795

² Taxa de câmbio EUR/USD a 13-10-2017, segundo a informação constante do 

portal do Banco de Portugal.  

 Sabe-se que o equipamento consome 22% de KOH (45%) por kg de animais 

mortos, logo: 

Custo (€) de KOH (45%) por Kg de animais mortos 4,080  

Salienta-se que os montantes apurados não consideram outros custos variáveis 

(como, por exemplo, eletricidade) e custos fixos (como, por exemplo, taxas e/ou licenças) 

inerentes ao processo. 

Impacto ambiental 

Uma das grandes vantagens desta tecnologia, é a ausência de emissões de gases 

para a atmosfera assim como o odor ser muito pouco significativo, no produto final. 

Mas como já foi referido atrás a produção de efluente é uma preocupação, assim 

como as características em termos de pH, temperatura, BOD (Biological oxigen demand 

– carência bioquímica de oxigénio) tendo que ser um fator fulcral a ter em consideração 

(Thacker & Kastner, 2004). 

 

Vantagens e Desvantagens 

À semelhança dos outros sistemas de eliminação de cadáveres, todos acarretam 

vantagens e desvantagens, sendo que cada empresário deve avaliá-los em função dos 

meios de que dispõe e determinar qual se ajusta melhor às suas necessidades. Pelo descrito 

atrás este sistema parece ser apenas vantajoso mas também tem os seus inconvenientes. 

Abaixo apresenta-se a tabela 8, que resume as vantagens e desvantagens desta tecnologia. 

Tabela 7 – custos associados ao KOH (45%) (Scientific, 2017) 
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Tabela 8 – Vantagens e desvantagens da hidrólise alcalina 

Vantagens Desvantagens 

Combinação da digestão e esterilização em apenas uma 

operação;  

A capacidade das câmaras standart é 

reduzida para as necessidades dos 

produtores; (Thacker & Kastner, 2004) 

Redução do volume e peso das carcaças até 97%;  
Problemas de eliminação do efluente 

produzido; (Thacker & Kastner, 2004) 

Eliminação de todos os agentes patogénicos conhecidos, 

incluíndo priões; 
Custo dos equipamentos; 

Poluição olfativa reduzida; 
Custos associados à eliminação dos 

efluentes produzidos; 

Aceite pela opinião pública; (Thacker & Kastner, 2004) Volume elevado de efluente produzidos. 

Eliminação da radioactividade em tecidos afetados;  

Não emite gases para a atmosfera   

(Thacker & Kastner, 2004).  
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Enterramento 

O enterramento é uma das metodologias aceites pelo Governo português, mais 

concretamente pela DGAV, para a eliminação de cadáveres. No entanto, é necessário 

cumprir determinados requisitos e normas cumunitárias e nacionais, tendo sempre 

presente que este método constitui um risco potencial para a saúde pública, para a saúde 

animal e para o ambiente. 

Para combater a Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), Portugal criou o 

Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos na Exploração (SIRCA) tendo 

conseguido baixar o estatuto de risco em relação à doença das vacas loucas, sendo agora 

classificado como uma região de “risco negligenciável”, ou risco praticamente zero, pela 

União Europeia e pela Organização Mundial de Saúde. De facto o SIRCA tem permitido 

despistar eventuais casos de doença e destruir o agente infecioso. 

O SIRCA custa quase 12 milhões de euros por ano aos cofres do Estado, assim 

para reduzir as despesas do sistema o Governo alterou a lei (Decreto-Lei n.º 33/2017, de 

23 de março), voltando a permitir aos produtores de animais que enterrem os animais em 

zonas remotas e de montanha. 

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

21 de outubro, e respetivas alterações, define as regras sanitárias relativas a subprodutos 

animais e produtos derivados não destinados ao consumo humano. 

O artigo 18.º do Regulamento possibilita a recolha e a utilização de subprodutos 

animais, desde que provenientes de animais que não tenham sido abatidos, nem tenham 

morrido em resultado de uma doença transmissível ao homem ou aos animais, na 

alimentação de aves de rapina, bem como a possibilidade da utilização subprodutos de 

categoria 1 na alimentação de espécies em vias de extinção ou protegidas de aves 

necrófagas e de outras espécies que vivam no seu habitat natural, para a promoção da 

biodiversidade. 

O Regulamento determina as condições de recolha e encaminhamento de 

cadáveres animais que morram nos estabelecimentos em que são detidos, as formas da 

sua eliminação em condições seguras ou a sua utilização para outros fins, desde que 

minimizem os riscos sanitários envolvidos. 

Uma das formas previstas consiste, desde logo, na possibilidade de enterramento 

de cadáveres de animais de companhia e de equídeos. Também é possível autorizar o 

enterramento dos animais de espécies pecuárias no local do estabelecimento ou a sua 
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destruição por outros meios que sejam considerados seguros face aos riscos para a saúde 

pública e animal, em áreas classificadas como remotas, nos termos do artigo 19.º do 

Regulamento. 

Considerando que a permanência de cadáveres de animais numa exploração 

constitui uma ameaça à saúde pública, à saúde animal e ao meio ambiente, gerando-se 

dessa forma uma situação crítica no local, bem como o atraso da celebração do contrato 

SIRCA em 2016, a DGAV através do Aviso n.º 1/2016, veio determinar a suspensão 

temporária do serviço de recolha oficial de cadáveres no âmbito do SIRCA, pelo que os 

cadáveres de animais que tenham morrido em qualquer exploração localizada no território 

continental serão eliminados directamente pelo respectivo detentor/proprietário”. 

Em esclarecimento adicional àquele Aviso, a DGAV explica que, por questões de 

gestão e praticabilidade, o produtor “pode executar a operação de enterramento dos 

animais recorrendo a uma vala única dimensionada para uma previsão à mortalidade 

espectável da exploração”. E adianta que as comunicações de morte ao Sistema Nacional 

de Informação e Registo Animal (SNIRA) podem, além dos pontos referidos no Aviso, 

ser executadas diretamente pelo proprietário dos animais na aplicação informática SNIRA 

através do iDIGITAL, ou em qualquer posto informático (PI)”. (Borges, 2016) 

“O proprietário dos animais deverá entregar as Marcas Auriculares dos seus 

animais e os passaportes dos mesmos, no caso dos bovinos e dos equídeos, junto dos 

serviços oficiais ou junto dos PI’s, estando dispensado de entregar os meios de 

identificação electrónica que, eventualmente, identifiquem os seus animais.” 

Segundo o Aviso, os produtores podem ainda recorrer “à utilização de quaisquer 

outras formas de contratualização direta com privados de recolha e eliminação de 

cadáveres, cujo encargo será suportado diretamente pelo respetivo detentor e desde que 

obedeçam aos critérios legais”. O documento acrescenta que a escolha do local deve 

“garantir a distância necessária para salvaguardar da biossegurança da exploração, das 

instalações e habitações, de cursos e captações de água, de modo a evitar a contaminação 

de lençóis freáticos ou qualquer dano no meio ambiente”. A vala deve ser escavada com 

as paredes inclinadas para evitar desmoronamentos e ter a profundidade necessária de 

modo a que os animais carnívoros ou omnívoros e as pragas não possam aceder-lhes. 

A vala deve ter capacidade suficiente para enterrar os cadáveres assegurando que 

o empilhamento dos cadáveres não exceda 0,5 metros de altura. 

O fundo da vala ser previamente revestido com cal, em pó ou hidratada: 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/xeov21/attachfileu.jsp?look_parentBoui=19482737&att_display=n&att_download=y
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Bovinos – Para calcular a dimensão da vala, deve-se considerar que por cada 

bovino adulto é necessária uma área de cerca de 1,5𝑚2; 

Pequenos Ruminantes e Suínos – Equivalência de espécies: Um (1) bovino adulto 

equivale a Cinco (5) ovinos ou suínos adultos. 

O Aviso adianta que os cadáveres deverão ser cobertos com cal, em pó ou 

hidratada, logo seguida de terra, com uma altura mínima de um metro.” (Borges, 2016) 

Em 2017, o Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação determinou no 

Despacho nº 3844/2017, de 18 de abril13, a possiblidade de enterramento de cadáveres 

animais em áreas remotas do território nacional tendo em consideração a distância às 

unidades de transformação e/ou eliminação, as dificuldades de acesso, pelas condições 

orográficas de certas zonas do território, bem como as áreas de baixa densidade animal, 

onde o custo da recolha dos cadáveres dos animais mortos nos estabelecimentos é mais 

elevado e desproporcionado face aos eventuais riscos e benefícios sanitários.14 15 

O nº 3 do Despacho, estabelece as áreas remotas, (identificadas no Anexo ao 

Despacho) em que é autorizado o enterramento no local, dos animais das espécies bovina, 

ovina, caprina, e suína, ou a utilização de outras medidas alternativas de destruição 

previstas no Regulamento, dos cadáveres que morram nos estabelecimentos localizados 

nas freguesias ali identificadas. 

  

                                                           
13 Este Despacho foi proferido nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei nº 33/2017, de 23 de março, que 

estabelece que as derrogações previstas no artigo 19.º do Regulamento e a que se refere a alínea b) do n.º 2 do 

presente artigo, são estabelecidas por despacho do membro do Governo responsável pela área da agricultura. 
14 Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento e do Conselho, de 21 de outubro. 
15 Despacho n.º 3844/2017, de 18 de abril publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 8 de maio de 2017. 
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Incineração 

A incineração é também um dos sistemas aprovado pela DGAV para a eliminação 

de carcaças. As incineradoras estão mais usualmente associadas aos matadouros, quando 

há rejeição de carcaças ou em parceria com os sistemas de recolha de cadáveres como o 

SIRCA, dado que depois da recolha os cadáveres são incinerados. Estes são equipamentos 

e instalações com grandes dimensões e grandes capacidades considerando o elevado 

volume de material a incinerar. Assim, já existem no mercado empresas que 

comercializam incineradores para o produtor ter na exploração, com uma grande 

variedade de capacidades disponível permitindo assim ao produtor escolher em função 

das suas necessidades. 

De acordo com Cardoso (2002), este é o método que fornece o melhor destino 

para as carcaças. Caracteriza-o como eficiente, seguro e em função do modelo que se 

possui, permite ainda a utilização do calor para a alimentação de caldeiras. O incinerador 

deve localizar-se numa zona de fácil acesso. É necessário saber, em função das 

necessidades do produtor, a capacidade que se pretende, o índice de poluição, o tipo de 

combustível, e os métodos de seleção do material a incinerar. Obviamente não é possível 

incinerar vidros, produtos químicos ou inflamáveis. Os sistemas mais modernos possuem 

sistemas que permitem filtrar todo o fumo criado pelo funcionamento do equipamento, 

reduzindo o odor e captando parte dos componentes poluentes que seriam libertados para 

a atmosfera. Possuem também sistemas de captação de calor. Este método pode atingir 

temperaturas na ordem dos 1200℃, o que significa a eliminação de todos os agentes 

patogénicos (Cardoso, 2002). 

Relativamente aos incineradores de menor dimensão, existem várias empresas que 

os comercializam, uma das quais no Reino Unido, chamada Waste Spectrum. Segundo 

esta empresa os seus incineradores reduzem significativamente as despesas gerais e por 

sua vez, aumentam os lucros. O produto final são cinzas estéreis, cerca de 1 a 3%, que 

podem ser espalhadas no solo (Spectrum, Pig, 2017). 

 

Equipamentos 

 A empresa tem disponíveis incineradores com várias capacidades: Volkan 500, 

com uma capacidade até 500kg; Volkan 1500 com uma capacidade até 1500kg e o Volkan 

2000 com uma capacidade de 2000kg. Os três modelos enumerados são apenas 3 
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exemplos dos muitos existentes representando, em termos da capacidade o menor, o 

médio, e o maior. 

 

 

 

Custos 

O custo médio de incinerar um porco situa-se, aproximadamente entre 4,5 e 5,6€, 

tendo em consideração os custos atuais dos combustíveis a gás. No Reino Unido o custo 

associado à recolha do mesmo porco é aproximadamente de 16,9€, (Spectrum, Pig, 2017). 

Tabela 9 – Exemplos de incineradores disponíveis na Waste Spectrum 

 Volkan 500 Volkan 1500 Volkan 2000 

Espécie Ovinos e suínos  Ovinos e suínos Bovinos; Ovinos Caprinos e 

Suínos 

Capacidade 500 kg 1500 kg 2000 kg 

Combustível Diesel,  

LPG, 

Bio Gas, 

Gás Natural 

Diesel,  

LPG, 

Bio Gas, 

Gás Natural 

Diesel,  

LPG, 

Bio Gas, 

Gás Natural 

Volume 1.20m ³ 4.40m³ 4.37m ³ 

Peso 3,2 toneladas 4,5 toneladas 7,3 toneladas 

Dimensões 2.6m( comprimento)  

x 1.75m( largura)  

x 2.1m(altura) 

8,5m (comprimento) 

X 2,5m (largura) 

X 3,4m (altura) 

4,5m (comprimento) 

X 4,4m (largura) 

X 4,6m (altura) 

Consumos  Gás propano líquido:  

6 a 8 litros/hora  

 Gas Natural: 7 a 9 

Nm³/hora 

 Diesel: 6 a 8 litros/hora 

Depende da utilização Depende da utilização 

  

  

 (Spectrum, Volkan 500, 
2017) 

(Spectrum, Volkan 1500, 
2017) 

(Spectrum, Volkan 2000, 
2017) 
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Estimativa de custos de incineração/Kg de cadáveres 

Considerando uma exploração com um efetivo de 900 porcas, com 12 leitões 

desmamados por parto, e 2,4 partos/ano, obtém-se um número de 28,8 leitões 

desmamados/porca*ano. Ao adquirir este sistema de incineração os custos estimados 

envolvidos, segundo a Equiporave Ibérica, Lda16., representante da Waste Spectrum em 

Portugal, ascendem a cerca de 18.000 euros (sem IVA) com a aquisição de um incinerador 

com capacidade máxima de 500kg, sendo que a este montante acrescem os custos de 

transporte e instalação que rondam os 1.500 euros (sem IVA), bem como os custos com 

a montagem da canalização em cobre para abastecer os queimadores que importa em 

cerca de 900 euros (sem IVA). Face ao exposto, é razoável admitir que o método da 

incineração exige um investimento inicial de cerca de 20.400 euros. 

 

Euros

Equipamento 18 000

Transporte e instalação 1 500

Canalização em cobre 900

Investimento inicial 20 400  

Para o cálculo do custo médio da incineração por kg de cadáver, foram utilizados 

os dados fornecidos pela Equiporave Ibérica, Lda., pelo que foi estipulado que o consumo 

médio de gasóleo dos incineradores é de cerca de 7,5 litros por hora e que cada combustão 

dura, em média, cerca de 2,5 horas. Assim, apurou-se um custo de incineração médio por 

kg de carcaça de 0,24 euros. A saber: 

Custo médio gasóleo por litro ¹ 1,249

Duração média (em horas) de cada combustão 2,500

Custo médio de gasóleo por combustão 23,419

Custo médio de gasóleo ano ² 8 547,844

Peso médio (em Kg) de cadáver por ano ² 35 922

Custo médio de kg de cadáver por ano 0,238

² Considerando que num ano será efetuada um combustão por dia.

¹ Custo médio de gasóleo em portugal à data de 31/10/2017, segundo o a Direção Geral de 

Energia e Geologia (http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/)

 

É de salientar que o custo apurado não tem em conta outros custos variáveis 

(como, por exemplo, eletricidade) e custos fixos (como, por exemplo, taxas e/ou licenças) 

inerentes ao processo de incineração. 

 

                                                           
16 Informação recolhida pelo contacto direto  com a empresa. 

Tabela 11 - Cálculo do custo médio por kg de cadáver da incineração (Geologia, 2017) 

Tabela 10 – Investimento inicial da Incineração 
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Vantagens e desvantagens 

Os incineradores estão todos equipados com um sistema de ignição e com uma 

tecnologia de dupla câmara. Dado o elevado valor calorífico dos suínos, os custos de 

funcionamento são mais baixos sendo necessário menos combustível. 

Em termos de biosegurança este sistema também tem as suas vantagens dado que 

não há entrada de veículos para a recolha dos cadáveres, provenientes de outras 

explorações, reduzindo assim as possíveis contaminações cruzadas e disseminação de 

doenças. 

Estes incineradores estão aprovados pela legislação europeia. Os equipamentos 

têm um tempo de vida entre 12 e 15 anos. Outra vantagem diz respeito ao facto de este 

sistema não sofrer aumentos de utilização pelo aumento dos combustíveis, dado que não 

é necessário transporte do subproduto pois este é espalhado no solo, caso a exploração 

tenha área para isso (Spectrum, Pig, 2017). 
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Recolha por Empresa Certificada 
 

Sistema de recolha de cadáveres de animais mortos na 

exploração (SIRCA) 

O Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos na Exploração (SIRCA) 

foi criado com o objectivo de regular a recolha dos cadáveres de animais, em tempo útil, 

e visa permitir a despistagem obrigatória de eventuais encefalopatias espongiformes 

transmissíveis (EET´s), em conformidade com o disposto no Regulamento (CE) n.º 

1069/2009 que estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não 

destinados ao consumo humano, nomeadamente as que decorrem da interdição, em geral, 

do enterramento dos animais mortos na exploração. 

O Decreto-Lei n.º 33/2017, de 23 de março, assegura a execução e garante o 

cumprimento das disposições do Regulamento (CE) n.º 1069/2009, que define as regras 

sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos derivados não destinados ao 

consumo humano. 

Este sistema é coordenado pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV) e pelo Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP), com a 

colaboração do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV) e das Unidades 

de Transformação de Subprodutos (UTS). 

A recolha de cadáveres é desencadeada pela comunicação telefónica, do detentor 

do animal morto, para o CAT SIRCA (Centro de Atendimento Telefónico do SIRCA) 

No anexo 1 encontram as informações referentes às obrigações dos detentores de 

animais, assim como a ocorrência de não recolha, fornecidas pelo IFAP (IFAP, 2010) 

 

SIRCA Suínos (Veterinária, 2015) 

O SIRCA/SUÍNOS é o sistema de recolha de cadáveres de suínos mortos na 

exploração criado pelo Estado Português e aplica-se a todas as situações e períodos para 

os quais não exista plano de eliminação de cadáveres aprovado e válido, é implementado 

de acordo com o Decreto-Lei n.º 244/2003 e aplica-se aos cadáveres de suínos 

provenientes de explorações de suínos, centros de agrupamento ou instalações de 

comerciantes (entrepostos) do território continental. 

A DGAV pode ainda determinar a sua aplicação sempre que existam evidências 

que o plano implementado numa exploração não está a ser conduzido de acordo com as 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:PT:PDF
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regras estabelecidas por forma a assegurar a proteção da saúde pública e animal. Ao 

SIRCA/SUÍNOS aplicam-se os requisitos estabelecidos no contrato firmado para o efeito 

e de acordo com os respetivos manuais. Para assegurar o funcionamento do 

SIRCA/SUÍNOS, são definidos os seguintes procedimentos a obedecer pelos detentores 

das explorações: 

o Os cadáveres devem ser armazenados em contentores devidamente identificados 

com a menção “Subprodutos animais de categoria 2”; 

o Na ausência de refrigeração deve garantir que a recolha dos cadáveres não 

ultrapasse o prazo de 48 h;  

o Nas situações em que existam câmaras de refrigeração exclusivas para 

armazenamento dos contentores, com capacidade para manter uma temperatura 

no interior dos mesmos inferior a 8ºC, deve garantir que a recolha seja efetuada 

no prazo máximo de 7 dias;  

o No caso de explorações com equipamento de congelação dedicado 

exclusivamente ao armazenamento daqueles materiais, com capacidade para 

manter uma temperatura no interior dos mesmos inferior a -5ºC, a recolha pode 

ser efetuada no prazo máximo de 30 dias, podendo ser antecipada, sempre que 

necessário, mediante pedido à entidade de recolha, com vista a que a mesma tenha 

lugar no prazo máximo de 48 h após o pedido;  

o O detentor da exploração deve assegurar:  

 O fornecimento da informação que lhe for solicitada pela DGAV, 

designadamente sobre as condições existentes no necrotério (refrigeração 

ou congelação); 

 A existência do número de contentores necessários e suficientes para 

armazenamento dos cadáveres, determinado em função do cálculo do 

número de animais mortos, considerando os valores da mortalidade diária 

e a frequência da recolha; 

  Que os contentores estejam devidamente identificados e colocados em 

local da exploração, centro de agrupamento ou entreposto, dotado de 

condições para o efeito (necrotério), que deve estar implantado junto à 

barreira sanitária (vedação), de forma a impedir qualquer acesso à zona 

limpa da exploração;  

 Que os contentores sejam estanques e mantidos limpos e desinfetados; 
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 Que o local de armazenamento dos cadáveres (necrotério) seja facilmente 

identificável pelo operador responsável pela recolha dos subprodutos; 

 O preenchimento da Ficha de Recolha em todos os seus campos, 

nomeadamente o número de cadáveres por classe e o peso estimado dos 

materiais a recolher, devidamente validado mediante data, nome e a 

assinatura do suinicultor, que deve ser entregue ao transportador aquando 

da recolha do último lote de cadáveres;  

 A manutenção em arquivo da cópia da Ficha de Recolha, durante pelo 

menos três anos consecutivos;  

 Que a respetiva DSAVR seja notificada por escrito, caso a recolha dos 

cadáveres não tenha sido efetuada dentro da planificação prevista. O 

SIRCA/SUÍNOS não se aplica aos suínos que morram na abegoaria do 

matadouro ou no transporte para o mesmo. 

 

Taxa SIRCA 

De acordo com o nº 1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 33/2017 de 23 de março é 

fixada uma taxa, designada taxa SIRCA, cujo encargo cabe ao detentor de animais da 

espécie bovina, ovina, caprina e suína, e cujo valor é determinado por despacho dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da agricultura. 

As taxas SIRCA encontram.se previstas no Despacho nº 2905-A/2017 de 05 de 

abril de 2017, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 69, 6 de abril de 2017. De 

acordo com as alíneas c) e d) do nº 1 as taxas a cobrar relativamente a suínos são 1,25€ 

para porcos de engorda e reprodutores e 0,12€ para leitões, por animal de acordo com a 

classe de adulto ou jovem. 

Determina o artigo 8º do Decreto-Lei nº 33/2017 que a taxa é liquidada, cobrada 

e retida, pelo titular do matadouro ao apresentante dos animais para abate, dvendo este 

entregar aquele valor à DGAV no prazo de 60 dias a contar do último dia do mês em que 

foi prestado o serviço de abate. 

 

 

Estimativa para taxa de SIRCA/kg de cadáveres 

Considerando que uma porca reprodutora tem em média 2,4 partos por ano, e, em 

média, gera 12 leitões para abate por parto, por ano gera 28,8 leitões para abate; 
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Para o cálculo do custo, por quilograma de cadáveres, foram utilizados os mesmos 

dados do ensaio a que esta tese se refere, os quais se detalham na tabela abaixo. 

 

 

T ipo  de animais
A nimais na 

explo ração

T axa de 

mo rtalidade (%)

T axa de 

so brevivência (%)

P eso  médio  

(kg)

C adáveres 

(kg/ ano )

Porcas 900,00 0,040 0,960 250,00 9 000,00

Engorda 23 587,00 0,010 0,990 50,00 11 800,00

Recria 24 192,00 0,025 0,975 10,00 6 050,00

Leitões maternidade 30 240,00 0,200 0,800 1,50 9 072,00

Total 78 919,00 35 922,00

 

O custo apurado foi de cerca de 0,70 euros por cadáver e detalha-se como se segue: 

 . Considerando que uma porca reprodutora tem em média 2,4 partos por ano, e, 

em média, gera 12 leitões para abate por parto, por ano gera 28,8 leitões para 

abate; 

 A taxa SIRCA incide sobre o número de porcos enviados para abate. Calculou-se, 

portanto, e atendendo à taxa de mortalidade afeta a cada setor, o número de porcos 

médio, por ano, que passaram todas as fases e foram para abate. Assim, em média, 

cada porca reprodutora dará, por ano, cerca de 22 porcos vivos para abate: 

 

 

T ipo  de animais 

N .º animais/  

ano  (s/  

mo rtes)

T axa de 

so brevivência 

N .º animais/  ano  

(c/  mo rtes)

Leitões maternidade 28,800 0,800 23,040

Recrias 23,040 0,975 22,464

Engordas 22,464 0,990 22,239  

 Se a este valor multiplicarmos o número total de porcas, em média, da exploração, 

obtemos o número total de porcos vivos, em média, para abate num ano (cerca de 

20.015 porcos): 

 

 

N.º Engordas que vão para abate por porca reprodutora 22,24

N.º Engordas que vão para abate por 900 porcas reprodutoras 20 015,42  

 

 

 

 A esse valor multiplica-se a taxa SIRCA (1,25 euros) e obtém-se o que a 

exploração paga em média por ano (25.019,28 euros): 

Tabela 12 – Cálculo do nº de animais na exploração e quantidade de cadáveres 

Tabela 13 – Cálculo das mortalidades 

Tabela 14 – Cálculo do nº de animais que vão para abate numa exploração de 900 porcas 
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Taxa SIRCA por suíno (€) 1,25

Total (€) 25 019,28  

 

 Por fim, dividindo este valor pelo número médio de animais mortos em kgs, 

obtém-se o custo médio com o SIRCA por kg de cadáveres (0,70 euros/kg): 

 

 

 

Custo total com a Taxa SIRCA por ano 25 019,28

Peso (em kg) de animais mortos por ano  35 922,00

Custo Taxa SIRCA por kg 0,6965  

 

Conclui-se assim que o preço cobrado pelo SIRCA por kg de cadáveres é de 0,7€. 

Importante frisar que este sistema de recolha não impõe nenhum investimento em 

instalações/equipamentos. 

 

  

Tabela 15 – Cálculo custo inerente ao SIRCA por ano 

Tabela 16 – Cáculo Custo SIRCA/kg de cadáveres/ano 



 

40 
 

  



 

41 
 

Parte Prática 

Introdução 

A realização do ensaio implicou a obrigação de elaborar diversos documentos, 

com o objetivo de obter a aprovação das entidas competentes. A exploração onde este se 

realizou já possuía as instalações, pois prentendiam adoptar a compostagem como sistema 

de eliminação de cadáveres, em vez do sistema até então usado, a recolha por uma 

empresa certificada, através do SIRCA. Desta forma, e dado que a compostagem pode ser 

um sistema que pode pôr em causa a saúde pública, caso não se cumpram determinadas 

regras e certos requisitos legais, a DGAV exigiu a elaboração de um projeto para a 

aprovação da implementação do sistema. Na elaboração do projeto seguiu-se o manual 

disponibilizado pela Direção Geral (Veterinária, 2015). Foram entregues várias versões 

do projeto à medida que eram feitas correções e exigências pela DGAV.  

O objetivo inicial do projeto era fazer um estudo sobre a eficiência do processo de 

maturação aeróbia, introduzindo diferentes percentagens de fração sólida dos dejetos, 

para além da integração de serradura como principal fonte de carbono da mistura, 

considerando que é necessário assegurar uma relação C:N adequada. Este estudo não foi 

autorizado, pois a utilização da fracção sólida dos dejetos não está prevista na lei. 

Assim, o estudo foi alterado, optando-se por verificar se a introdução de um 

sistema de ventilação acelera o processo de maturação aeróbia. 

Desde a elaboração da primeira proposta à DGAV até à aprovação decorreram 7 

meses, tendo sido entregues 3 documentos que foram sofrendo alterações até à aprovação. 

Antes da aprovação e das últimas alterações ao projeto, foi realizada uma visita por parte 

dos serviços da Direção Geral, de modo a verificar pessoalmente as instalações e a 

viabilidade da implementação do sistema de maturação aeróbia na exploração. Desde a 

visita até à aprovação decorreu ainda mais 1 mês. (Anexo 6 Plano de eliminação de 

cadáveres, com confinamento por maturação aeróbia suínos e subsequente incineração).  

Em fevereiro, após a aprovação da DGAV, iniciou-se o ensaio, mas dado que o 

contrato com a ITS (Indústria de Transformação de Subprodutos - empresa de recolha de 

cadáveres) apenas terminava em maio, apenas parte dos cadáveres eram introduzidos na 

pilha, maioritariamente leitões e porcos de engorda de menor dimensão porque os animais 

de maiores dimensões eram armazenados na câmara refrigeradora aguardando a recolha 
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pela ITS. Desta forma na primeira pilha apenas foi introduzida uma porca. O mesmo se 

passou na segunda pilha dado que o contrato com a ITS cessou a meio da segunda pilha. 

O ensaio realizado focou-se então na verificação das vantagens de introduzir um 

sistema de ventilação, dado que na legislação europeia não se encontra previsto o 

revolvimento do material. Deste modo construiram-se 4 pilhas, duas com ventilação e 

duas sem ventilação. 

 

Descrição da exploração 

O presente ensaio foi elaborado de eliminação de cadáveres de suínos por 

maturação aeróbia e posterior incineração foi realizado na Herdade no Valão, Monte do 

Pessegueiro, Salvaterra de Magos, da empresa Valorgado – Agricultura e Pecuária Lda. 

Localização: Salvaterra de Magos – Várzea Fresca, 39° 00’ 10.73’’N, 8° 38’ 45.03’’O 

 

 

 

 

 

Figura 4 - vista aérea da zona da exploração 

Figura 5 - Vista aérea da exploração 
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Material e Métodos 

Metodologia 

Diariamente, os cadáveres de todos os sectores da exploração são recolhidos e 

encaminhados em veículo próprio da exploração para a unidade de maturação aeróbia. 

Na maternidade recolhem-se placentas, leitões, fetos e porcas. Na recria recolhem-se os 

cadáveres dos leitões com um peso compreendido entre os 7 e os 25 kg (peso médio 10kg) 

e na engorda os cadáveres dos porcos recolhidos têm um peso entre 25 e 100 kg (peso 

médio 50 kg). 

Os cadáveres são transportados para a unidade de maturação aeróbia pela zona 

semi-limpa da exploração, num veículo próprio, para reduzir a probabilidade de 

ocorrência de contaminações cruzadas. (Anexo 2 Circuito dos cadáveres na exploração). 

Uma vez na unidade os cadáveres são pesados e são colocados sobre o material 

acumulado, sem compactar evitando sempre que possível a sobreposição das carcaças, 

assim como também manteve uma distância de cerca de 10 cm das paredes da câmara, 

sendo então cobertos com a serradura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maternidades Gestação Recria Engorda 

 Placentas; 

 Leitões; 

 Fetos; 

 Porcas. 

 Abortos 

(placentas, fetos 

e embriões); 

 Porcas. 

 Leitões  

(7 a 25 Kg) 

 Leitões e 

porcos 

(25 Kg aos 

110 Kg) 

Transporte até ao 

compostor (dentro 

da zona semi-limpa) 

Unidade de Maturação Aeróbia 

1 3 5 2 4 6 

Notas: 1,2,3 e 4 - Câmaras de compostagem; 5 - Câmara de armazenamento de serradura; 6 - Zona de separação dos dejetos. 

 Figura 6 - Fluxograma do processo até à unidade de maturação aeróbia 
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Instalações17 

A instalação é constituída por quatro câmaras com 2,5𝑚 (𝑙𝑎𝑟𝑔) × 6𝑚(𝑐𝑜𝑚𝑝) ×

1,5𝑚(𝑎𝑙𝑡), uma câmara adicional para o armazenamento da serradura (como é possível 

verificar pelo esquema anterior), sendo que estas foram subdivididas em 3 secções. A 

esquematização encontra-se abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta esquematização exprime o que foi planeado, mas no capítulo onde se irá 

abordar a fase de enchimento poder-se-à verificar que não foi o que se verificou no ensaio. 

Todo o espaço está devidamente coberto e vedado, de forma a evitar a entrada de 

chuva, roedores, animais domésticos e insetos. As vedações existentes não podem 

garantir a completa impossibilidade de entrada de roedores e de insetos, mas pretendeu-

se que as condições nas pilhas de compostagem impeçam, tanto quanto possível, a 

possibilidade de estes animais se alojarem ou proliferarem no meio do composto. A 

instalação possui também uma rampa que conduz a um corredor central sobrelevado 

permitindo assim o acesso à parte superior das câmaras. 

A unidade de maturação aeróbia encontra-se localizada em conformidade com a 

legislação em vigor em matéria de proteção do ambiente por forma a evitar odores e riscos 

para o solo e águas subterrâneas. 

A instalação encontra-se na zona semi-limpa, a cerca de 25m da vedação que 

delimita a zona limpa da exploração (e a cerca de 30m dos alojamentos dos animais), ou 

seja, cumpre a distância mínima de 5 m dos alojamentos dos animais (figura 8). 

                                                           
17 No Anexo 3 encontra-se o registo fotográfico das instalações. 

 

Figura 7 - Esquematização das pilhas 

6m 

2,5m 

2 m 

2 m 

2 m 

2,5m 
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Foi salvaguardada a necessária distância em relação à entrada de pessoal na 

exploração (vestiário), à quarentena e ao armazém das rações, dado que se encontram em 

pontos opostos da exploração como é possível verificar no esquema do circuito dos 

cadáveres que se encontra em anexo (Anexo 2 Circuito dos cadáveres na exploração). 

A localização da unidade de maturação aeróbia é de fácil acesso para a viatura de 

transporte de subprodutos e permite que a recolha do produto resultante do processo se 

faça exclusivamente pela zona exterior à vedação, impossibilitando o acesso da viatura 

de transporte à zona limpa da exploração. 

As câmaras de compostagem estão equipadas com um ponto de tomada de água 

canalizada, para a devida lavagem do espaço, associado a esgotos canalizados 

diretamente para o sistema de tratamento. Estas possuem pavimento em cimento que 

permite a fácil lavagem e desinfeção das células. 

Cada uma das células possui à entrada calhas onde se introduzem tábuas de 

madeira tratada, impossibilitando desta forma o acesso de roedores e animais domésticos, 

por outro lado possui também cortinas basculantes na zona da entrada, e rede nas laterais, 

protegendo assim o tratamento da entrada de insetos. 

A unidade de maturação aeróbia foi desenhada em sistema fechado, com uma 

cobertura que impede a entrada de água, possuindo 5 células com paredes sólidas, 

pavimento antiderrapante e um sistema que possibilita o encaminhamento dos possíveis 

escorrimentos produzidos (a existirem) diretamente para um tubo de escoamento com 

uma grelha com 6mm que permite a captação dos sólidos. 

O dimensionamento da unidade de maturação aeróbia foi feito em função da 

mortalidade prevista para a exploração, sendo que se teve em consideração os 

procedimentos de análise de risco e pontos de controlo críticos (Anexo -7 HACCP). 

 

 

Figura 8 - Compostor 
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Estimativa da mortalidade e cálculos para o enchimento da 

unidade de maturação aeróbia  

A exploração é em ciclo fechado, constituída por um efetivo de 900 porcas e 

incluindo as fases de recria e engorda (Tabela 17). Considerou-se, para efeitos de cálculo 

do número de animais presentes, uma prolificidade de 14 leitões/parto e cerca de 2,4 

partos/porca/ano. Consideraram-se ainda as seguintes taxas de mortalidade, 4, 20, 2,5 e 

1%, respetivamente para as reprodutoras, os leitões nascidos e até ao desmame, a recria 

e a engorda. Considerou-se também um peso médio das reprodutoras que ronda os 250kg. 

Os pesos médios dos animais mortos na maternidade recria e engorda foram, 

respetivamente de 1,5, 10 e 50 kg, dado que a mortalidade ocorre, sobretudo, na fase 

inicial de entrada em cada setor. O cálculo do número de animais que anualmente morrem 

e o seu peso total são também apresentados. 

 
Tabela 17 – Estimativa do peso total de cadáveres gerados anualmente na exploração atendendo 

ao efetivo, prolificidade, número de partos por porca e ano e taxas de mortalidade. 

Tipo de  

animais 

Animais 

na 

exploração 

Mortalidade 

(%) 

Peso médio 

(kg) 

N Animais mortos 

(kg/ano) 

Porcas 900 4 250 36 9000 

Leitões 

maternidade 

30240 20 1,5 6048 9072 

Recria 24192 2,5 10 605 6050 

Engorda 23587 1 50 236 11800 

Total    6925 35922 

 

De acordo com a bibliografia consultada os cadáveres apresentam a composição 

apresentada no quadro abaixo (Tabela 18). 

 
Tabela 18 – Composição dos cadáveres dos vários tipos de animais, água, carbono e azoto. 

Tipo de animais Água (%) C:N 

H2O 

(g/kg) C (g/kg) 

N 

(g/kg) 

Porcas 73 7,7 182,5 200,2 26 

Leitões maternidade 80 7,7 1,2 231 30 

Recria 78 7,7 7,8 200,2 26 

Engorda 75 7,7 37,5 200,2 26 

Média 76,5 7,7 57.25 207,9 27 

 

Tendo em consideração os cadáveres produzidos na exploração e a sua 

composição apresentam-se no quadro acima (Tabela 18) as estimativas anuais, em peso, 

para os cadáveres, água, carbono e azoto. 
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Estimou-se então que, com estes valores de mortalidade e de pesos dos animais 

mortos, o enchimento de cada câmara de compostagem demorasse cerca de 2 meses. 

Desta forma, as 4 câmaras existentes permitiriam o armazenamento e uma maturação 

durante um período de cerca de 8 meses. Este tempo é consentâneo com as 

recomendações existentes e permitiria a integral compostagem dos cadáveres e 

estabilização do composto. 

 

Subtratos 

O processo utiliza matérias de animais da espécie suína:  

 Cadáveres de animais (exceto os que morreram no âmbito do controlo de 

uma doença); 

 Fetos, oócitos, embriões, sémen, sangue e placentas (provenientes de 

animais que não revelaram sinais de doença transmissível a seres humanos ou 

animais). 

Todos estes materiais são originários da própria exploração, sendo que esta não é 

objeto de qualquer restrição devido a suspeita ou confirmação de doenças graves 

transmissíveis que afetam a espécie suína. Apenas são utilizados os cadáveres dos animais 

que não tenham morrido devido a essas doenças ou que tenham sido abatidos com o 

objetivo do controlo de doenças, ou partes desses animais, sendo que o 

diagnóstico/controlo da causa é da responsabilidade do engenheiro zoootécnico 

encarregado e em caso de suspeita pelo veterinário da exploração. 

O método de eliminação de cadáveres, pode ser utilizado em explorações com 

classificação A3, A4 e A5 do Plano de Controlo e Erradicação da Doença de Aujesky. 

Considerando que a exploração em causa tem classificação A4, encontra-se habilitada 

para aplicar este método. 

A fonte de carbono pela qual se optou foi a serradura pois segundo os estudos 

consultados era a que assegurava um adequado processo de compostagem. 
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Equipamentos 
 

Equipamentos gerais 

O transporte dos cadáveres até ao compostor fez-se recorrendo a tratores da 

exploração, sendo que o veículo utilizado podia variar conforme a dimensão dos 

cadáveres assim como do volume de cadáveres do dia em curso. 

Junto da unidade de maturação aeróbia estão presentes equipamentos essenciais 

para o seu correto enchimento, assim como para a monitorização da temperatura. Destaca-

se assim a balança, para a pesagem dos cadáveres e dos substratos introduzidos na unidade 

de maturação aeróbia, o guincho mecânico, para o arrasto de cadáveres de grandes 

dimensões. 

 

Termómetros e Medições da Temperatura 

Foram utilizados três tipos de equipamento para a medição da temperatura, dois 

termómetros de medição instantânea e dois sensores de temperatura introduzido no 

interior do composto, um a 50cm de altura e outro a 1 m. Cada um destes foram 

introduzidos dentro de dois sacos de plástico e colocados dentro de uma luva de borracha, 

sendo depois incorporados no interior da pilha. Estes sensores apenas permitem uma 

leitura de 4 meses, pelo que a luva foi presa a um cordel o que permite a sua recolha 

quando o tempo de leitura chega ao fim. No entanto, esta metodologia não permitiu a 

recolha de quaisquer dados pois quando as sondas foram recolhidas encontravam-se 

inulizadas, devido à entrada de água no interior do aparelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Também se tentou utilizar um data loger para a medição constante da temperatura 

mas também este aparelho não permitiu uma recolha de dados fiáveis, porque algumas 

Figura 9 - Sensores de medição contínua 
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sondas não funcionaram e as que estavam operacionais não efetuaram uma leitura que 

permitisse a eleboração de gráficos. Deste modo todas as medições tiveram que ser feitas 

manualmente.  

Em cada pilha as medições foram feitas em três alturas, 40cm, 80cm e 120 cm de 

altura, e em cada altura efetuaram-se 6 medições. As medições iniciaram-se quando as 

pilhas foram atingindo cada uma das referidas alturas. À medida que o enchimento das 

pilhas decorria, aumentavam o número de pontos a medir. Assim entre o encerramento 

da pilha 1, dia 8 de março de 2017 e a introdução do Data logger, dia 29 de março de 

2017, todas as medições foram efetuadas em 18 pontos. 

 

Abaixo apresentam-se as alturas e os pontos em que se realizaram as medições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Esquema pontos de medição 

 

O Data logger foi introduzido no dia 30 de março, na pilha 1, em três pontos e 

três alturas (no ponto A, num ponto central e no ponto F), e na pilha 2 foi introduzido 

num ponto a duas alturas (no ponto B). Por uma questão de segurança, caso os dados do 

data loger não se revelassem viáveis continuou a fazer-se as medições manuais, na pilha 

1 apenas em dois pontos nas três alturas (no ponto C e D) e na pilha 2 em 5 pontos nas 

três alturas (no ponto A, C, D, E, F). 

Na pilha 2 deu-se outro imprevisto, ocorreu um desabamento, o que significa que 

cada pilha tinha predefinida uma largura de 2 metros mas com este acontecimento a pilha 

2 passou a ficar com 2,5 metros, consequentemente a pilha seguinte ficou mais pequena 

que as outras, ou seja a pilha 3 ficou com apenas 1,5 metros de largura. Este imprevisto 

também se refletiu no modo como se realizaram as medições da temperatura na pilha 3. 

40cm 

80cm 

120cm 

Pilha 1 Pilha 2 Pilha 3 Pilha 4 

A B C 

D E F 

Pontos em que se 

faziam as medições 

nas 3 alturas 

Corte transversal 
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Assim, considerando que esta última pilha era considerávelmente mais estreita, apenas se 

mediu a pilha em 4 pontos nas 3 alturas (A; B; C; F). 

Apesar do termómetro utilizado efetuar uma leitura instantânea, demorava muito 

tempo a estabilizar, entre 5 a 10 min. por medição, sendo que o tempo entre medições 

dependia da diferença de temperatura que se verificava entre os pontos. O quadro abaixo 

resume o número de medições por pilha, o sumatório destas, assim como o tempo médio 

dispendido nesta monitorização (considerando os 7 min. por ponto). 

As medições demoravam cerca de 357 min., isto é aproximadamente 6 horas, de 

cada vez que estas eram efetuadas, sendo que a totalidade das medições realizadas foi de 

1436, isto perfaz 10052 min, ou seja aproximadamente 168 horas, isto também 

considerando as medições da temperatura ambiente. 

Atendendo ao tempo dispendido nas medições (6 a 7 horas/dia de medição) e que 

por semana eram realizadas 2 medições, o que não era comportável em termos de esforço 

dispendido para o projeto e para agilizar o processo, foi necessário adquirir outro 

termómetro com duas sondas thermocouples, permitindo assim a realização de 3 

medições em simultâneo com dois termómetros em utilização. 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Termómetro K - TK62 assoociado a duas 
sondas de 1m e 1,5m 

Figura 11 - Termómetro HANNA instruments - Ktype 
thermocouple com sonda 1500 
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Após o encerramento das pilhas manteve-se a monitorização da temperatura até 

perfazerem 6 meses de compostagem.  

 

 

 

 

Verificaram-se dois casos particulares:  

  pilha 3 – esta encontrava-se dentro da mesma câmara das pilhas 1 e 2, e 

por isso quando ocorreu o encerramento da câmara, contabilizou-se 4 

meses (a legislação em vigor apenas obriga a 3 meses no mínimo), para o 

esvaziamento da câmara. Em consequência a pilha 3, ao contrário da 1 e 

da 2 não perfez os 6 meses de medições; 

 pilha 4 – esta foi não perfez os 6 meses de medições devido à data de 

encerramento do presente ensaio. 

Apresenta-se a abaixo uma tabela que resume as datas de início e de fim das 

medições em cada uma das pilhas 

 

 

 Sistema de tubagens e ventiladores 

O ensaio visou verificar as vantagens na introdução de ventilação associada a um 

sistema de tubagens perfuradas no fundo da câmara, possibilitando a introdução de ar no 

composto a partir do pavimento da câmara e favorecendo o arejamento do processo. 

Utilizou-se, portanto, o sistema de pilhas estáticas aceleradas (static pile). 

Este sistema foi efetuado na pilha 2 e 4. Inicialmente tentou-se efetuar a ventilação 

através da utilização de um Ventax (220 − 240𝑉 ≈ 15𝑊 ; 𝑚á𝑥 35𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎) na pilha 2, 

mas o fluxo de ar injetado era baixo para as necessidades do sistema  

 Tabela19 – Tempo por medição 

 Pilhas Nº de pontos 

medidos 

Tempo médio 

(minutos) 

 1 6 42 

 2 15 105 

 3 12 84 

 4 18 126 

Total/dia/medição:  51 357 

Tabela 20 – Datas de início e fim das medições 

Pilha 1 2 3 4 

Data início medições 24/03/2017 21/04/2017 20/05/2017 30/05/2017 

Data fim medições 11/07/2017 06/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 
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De seguida optou-se por um ventilador mais potente, com um maior caudal, que 

se revelou ser suficiente para o projeto em curso (29W).  

 

Figura 13 - Sistema de tubagens com ventilador pilha 2 

Figura 14 - Ventilador com potência de 29 W 



 

53 
 

Fase enchimento18 

Para esta fase assinalou-se nas paredes laterais da pilha um guia orientativo das 

alturas para que à medida que o enchimento decorria se saber as alturas de cada uma das 

camadas de forma a saber as quantitades a introduzir de palha e serradura assim como 

para ter noção do momento a partir do qual se iniciavam as medições da temperatura em 

cada uma das alturas citadas atrás. 

A fase enchimento de cada pilha iniciava-se sermpre com a colocação de uma 

cama de palha com cerca de 30 cm de forma a permitir o estabelecimento de uma barreira 

”limpa” entre o exterior e o interior da pilha de compostagem para a prevenção da 

libertação de odores e o acesso de insetos ao interior do composto. Possibilita também a 

absorção de possíveis exsudados assim como favorece o arejamento no interior da pilha. 

A palha foi introduzida na pá frontal de um trator para se proceder à sua pesagem (o trator 

foi pesado na balança dos camiões, primeiro com a pá vazia e de seguida com a palha, de 

forma a obter-se a tara). Após a colocação da palha procedia-se a incorporação da 

serradura, respeitanto os mesmos 30cm de altura (Figura 16). O enchimento fez-se por 

secções, isto é, as pilhas foram construídas faseadamente de forma a utilizar o espaço da 

melhor forma, pois a mortalidade é muito variável diariamente. 

Para a colocação da serradura recorreu-se à utilização de um alguidar que foi 

pesado na primeira utilização, vazio e cheio de serradura, tendo o valor obtido, sido 

utilizado como a medida da serradura, isto é, cada alguidar colocado corresponde a 8 kg 

de serradura. 

Normalmente, dado que a maior quantidade de 

cadáveres corresponde a leitões de maternidade, 

recria e placentas, estes foram pesados em baldes, 

sendo o balde pesado posteriormente. A balança 

utilizada é de suspensão, modelo (PCS – CS 300) com 

capacidade até 300kg (Figura 15). Esta também 

permitia a pesagem dos animais de maiores 

dimensões, como porcas reprodutoras e porcos de 

engorda, mas era necessário utilizar o trator com a pá 

frontal, colocando os garfos, onde se suspendia a 

balança e de seguida com o auxílio de uma corda presa 

                                                           
18 No Anexo 4 encontra-se o registo fotográfico da Fase de Enchimento. 

Figura 15 - Balança 
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à pata traseira do animal era pendurado na balança, depois elevava-se a pá suspendendo 

o cadáver, obtendo então o seu peso. Todos os cadáveres e placentas colocados nas pilhas 

foram pesados.  

De seguida, inicia-se a deposição dos cadáveres sobre esta camada de serradura 

(Figura 16, 17, 18). Os cadáveres foram cobertos por uma nova camada de substrato, com 

30 cm de altura. Sucedeu-se então a deposição de camadas sucessivas de serradura e 

cadáveres até atingir o limite superior da câmara. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo o processo de enchimento e maturação não se deve pisar sobre o 

composto, de forma a não o compactar, existindo uma passagem superior transversal para 

uma melhor monitorização e execução do processo.  

Construiram-se, portanto, 4 pilhas referentes ao ensaio (secção de cerca de 2 ×

2,5 𝑚) e considerando que em cada câmara (6 × 2,5 𝑚) se construiram 3 pilhas, a pilha 

4 foi construida na câmara 2. Para facilitar o processo de enchimento por pilhas 

colocaram-se duas paletes de madeira de forma a manter a construção da pilha na vertical. 

A construção da pilha 1 iniciou-se no dia 14 de fevereiro de 2017, tendo na sua 

constituição uma camada de palha, e sucessivas camadas de serradura e cadáveres. O 

enchimento desta decorreu sem quaisquer problemas, tendo sido terminada no dia 04 de 

abril de 2017.  

Figura 19 - Paletes de apoio à estrutura 

Figura 186 - Deposição palha e serradura Figura 188 - Deposição cadáveres Figura 187 - Camadas de cadáveres 
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A pilha 2 iniciou-se no dia 12 de 

abril e tinha uma disposição igual à 

pilha 1, mas com o sistema de tubagens 

perfuradas conectadas a um ventilador. 

Quando se iniciou esta pilha teve que se 

retirar as tábuas que estavam a segurar 

as paletes da pilha 1 e no dia seguinte, 

a palete do lado direito caiu sobre uma 

parte da pilha 2 (Figura 20). 

 

 

 

Importante frisar que no dia 1 de maio terminou o contrato com a ITS (Indústria 

de Transformação de Subprodutos - empresa de recolha de cadáveres). 

 

Deste modo tanto na pilha 1 

como na pilha 2, até esta data, apenas 

se colocaram uma parte das 

mortalidades da exploração, 

principalmente leitões, placentas e 

porcos de engorda com menores 

dimensões. Por este motivo o tempo de 

enchimento da pilha 1 foi muito mais 

prolongado do que no resto das pilhas 

pois não havia a deposição de 

cadáveres diariamente. Até dia 1 de maio a pilha 2 também só recebeu uma parte das 

mortalidades, logo a deposição de cadáveres não era diária assim como o volume de 

cadáveres introduzidos era inferior à mortalidade efetiva na exploração. Apartir desta 

data, a deposição passou a ser feita todos os dias assim como todos os cadáveres da 

exploração foram colocados nas pilhas, não havendo por isso, uma seleção do que era 

introduzido ou não, pois até este ponto a seleção era feita de acordo com a facilidade de 

colocação dos cadáveres dado que em regra este trabalho era feito por apenas uma pessoa 

e pretendia-se evitar a utilização do pessoal da exploração para este trabalho. A partir de 

Figura 20 - 2ª palete caiu 

Figura 21 - Pilha 2 com ventilação 
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1 de maio, quando morria um animal de maiores dimensões (reprodutora ou porco no fim 

da engorda) era necessário que duas pessoas colocassem a carcaça nas pilhas (figura 21). 

No dia 09 de maio ocorreu um imprevisto aquando do enchimento da pilha 2 pois 

deu-se um desabamento (Figura 22). Apesar da colocação das paletes, à semelhança da 

pilha 1, estas deslizaram e consequentemente a pilha 2 passou a ficar com uma largura de 

2,5m em vez dos originais 2m. Este acontecimento deu-se após quase um mês de 

enchimento, logo já havia um 

elevado volume de cadáveres 

no seu interior. Assim, 

quando este se deu houve 

cadáveres que ficaram 

descobertos, tendo havido 

uma perda de altura e a 

introdução de uma massa de 

ar fora do previsto. Deste 

modo foi necessário adicionar 

uma camada adicional de 

serradura. A pilha 2 encerrou 

no dia 10 de maio de 2017. 

Em consequência do 

desabamento da pilha 2, a 

pilha 3 ficou mais estreita do 

que as duas anteriores, com apenas 1,5m de largura. Inicialmente pretendeu-se fazer uma 

comparação entre as pilhas ventiladas (2 e 4) e as pilhas não ventiladas (1 e 3), mas dado 

que a pilha 3 ficou significativamente mais pequena, optou-se por fazer um tratamento 

diferente. Nesta pilha introduziu palha no pavimento seguida de uma camada com 30cm 

de serradura. Considerando que esta pilha era mais estreita também o tempo de 

enchimento foi mais reduzido (figuras 23). 

Figura 22 - Desabamento 
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A pilha 3 iniciou-se no dia 10 de maio de 2017 e terminou no dia 18 de maio de 

2017. Com o encerramento da pilha 3 também a câmara 1 foi encerrada (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em função dos imprevistos descritos atrás optou-se por instalar na pilha 4 um 

sistema de tubagens perfuradas, mas ao contrário da pilha 2 este sistema foi apenas 

implementado em metade da pilha. O objetivo desta opção foi obter amostragem que 

permitissem fazer a comparação entre o sistema ventilado com palha e o sistema não 

ventilado com palha, sendo a pilha 3 o controlo. Assim ter-se-ia uma pilha e meia sem 

ventilação e uma pilha e meia com ventilação. 

Figura 23 - Construção pilha 3 

Figura 24 - Encerramento Câmara 
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Deste modo a pilha 4 iniciou-se no dia 18 de maio de 2017 e terminou no dia 9 de 

junho de 2017. O enchimento das pilhas 3 e 4 foi muito mais célere do que as anteriores 

pois o enchimento destas coincidiu com um pico da mortalidade na exploração dado que 

houve uma onda de calor nesta altura. (Figuras 24) 

Com o encerramento da pilha 4 finalizou-se as pilhas referentes ao ensaio. 

Abaixo apresenta-se uma tabela que resume as datas de início e encerramento de 

cada umas das pilhas. 

Tabela 21 – Duração enchimento das pilhas 

Pilha 1 2 3 4 

Data início 14/02/2014 12/04/2017 10/05/2017  18/05/2017 

Data encerramento 04/04/2017 10/05/2017 18/05/2017. 06/06/2017 

Duração do enchimento 50 dias 30 dias 9 dias 20 dias 

  

Figura 25 - Construção pilha 4 



 

59 
 

Fase de maturação 

Quando a fase de enchimento de cada uma das pilhas termina, o objetivo é atingir 

os 55℃ durante três dias consecutivos, demonstrando assim que o processo de maturação 

está a decorrer em conformidade e que o empilhamento das camadas foi eficaz, sendo que 

nesta fase podemos dizer que a fase de maturação já se iniciou. 

Durante a medição diária teve-se em consideração uma determinada linha de ação. A 

temperatura de 55℃ teria que ser mantida durante 3 dias consecutivos, por forma a 

permitir que as pilhas pudessem ser retiradas após uma fase de maturação de 3 meses 

consecutivos. 

Durante a execução do projeto nunca se verificou a temperatura de 55℃ não ser 

atingida durante 3 dias consecutivos, pelo que não foi necessário aplicar as medidas 

definidas no procedimento de análise de riscos e pontos de controlo crítico (HACCP), 

assegurando o encaminhamento dos subprodutos animais nos termos do artigo 13. ° do 

Regulamento (CE) nº 1069/2009. 

O período de armazenagem após o início da fase de maturação (após a permanência 

da temperatura 3 dias consecutivos a 55℃) não ultrapassou os 9 meses dado que a câmara 

foi esvaziada após 4 meses do seu encerramento. 

Apresenta-se de seguida os tempos de maturação de cada uma das pilhas. 

 

 

 

 

 

  

Tabela 22 – Tempo de maturação 

 Pilha 1 Pilha 2 Pilha 3 Pilha 4 

Data encerramento 04/04/2017 10/05/2017 18/05/2017. 06/06/2017 

Data esvaziamento 23/09/2017 23/09/2017 23/09/2017 Ainda a decorrer        

Tempo de maturação ≈6 meses ≈4 meses ≈4 meses ≈4 meses 
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Esvaziamento da Câmara 1 (pilha 1, 2 e 3)19 

O esvaziamento da câmara 1 deu-se no dia 29 de setembro de 2017. Com o auxílio 

do trator com pá frontal o composto foi carregado para o camião destinado ao transporte 

para subsequente incineração. O camião que efetuou o transporte foi pesado à entrada da 

exploração, vazio, sendo depois pesado mais três vezes, para pudermos obter o peso de 

cada uma das pilhas. Isto é, quando se acabava de carregar cada uma das pilhas o camião 

era pesado (Figura 26) 

 

 

Mas surgiu um imprevisto pois o camião não teve capacidade para introduzir no 

reboque as 3 pilhas, logo a última pilha a ser carregada, ou seja a pilha 1, ainda restou 

carregar cerca de metade. Deste modo com dois tratores da exploração, um com pá frontal 

para fazer o carregamento, e outro 

trator com um reboque, o que 

sobrou foi introduzido neste 

reboque de forma a permitir à 

pesagem do restante composto 

correspondente à pilha 1. Assim 

fez-se a pesagem do trator com 

reboque, primeiro vazio e depois 

com o restante da pilha 1 (Figura 

27). 

                                                           
19 No Anexo 5 encontra-se o registo fotográfico do Esvaziamento da câmara 1. 

Figura 26 - Esvaziamento câmara para veículo de transporte 

Figura 27 - Excedente da pilha 1 



 

61 
 

À medida que se fazia o carregamento foi feito o registo fotográfico de cada uma 

das pilhas assim como foram recolhidos três sacos de amostras para cada uma das pilhas. 

A recolha das amostras fez-se através da introdução em três recipientes diferentes, 

um para cada pilha, de pequenas porções de diferentes partes da pilha que se estava a 

esvaziar, sendo então misturado o conjunto dentro do recipiente e retiradas as amostras 

para 3 sacos em cada pilha. Utilizaram-se sacos de cores diferentes por pilha de forma a 

evitar enganos. As amostras foram congeladas, sendo posteriormente enviadas para a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para análise (Figura 28). 

 

 

Tranporte e Incineração 

A empresa responsável pelo transportadora, foi a Propicigrama Lda. que fez o 

transporte desde a exploração em Salvaterra de Magos até à estação de incineração, PEC 

nordeste em Penafiel. 

 

Análise estatística 

Para a análise estatística foi utilizado o programa estatístico JMP versão 7.0 (SAS, 

2007) 

Foram realizadas análises de variância (ANOVA) e comparação múltipla de 

médias (Teste de Tuckey), para que fosse possível uma melhor percepção e análise das 

variáveis em estudo. 

Foram consideradas diferenças significativas para os valores de P inferiores a 

0,05. 

  

Figura 28 - Recolha amostras 
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Resultados e Discussão 

Peso de todo o material adicionado aos compostores 

Elaboraram-se diversas tabelas e gráficos de forma a organizar e permitir uma 

leitura dos dados recolhidos durante o decorrer do ensaio.  

O quadro abaixo (Tabela 23) contém as quantidades de todos os materais 

introduzidos nas quatro pilhas. Pela leitura do mesmo podemos verificar que a pilha 3 

recebeu uma quantidade de materiais muito inferior às outras, pois dado o que foi citado 

no capítulos referentes à fase de enchimento, esta pilha era a mais pequena.  

Pode-se ainda verificar que nas pilhas em que houve uma maior introdução de 

placentas e de leitões de maternidade, pilhas 2 e 4, constata-se que durante o intervalo de 

tempo em que estas foram cheias houve um maior número de partos pois a maioria da 

mortalidade associadas à maternidade relaciona-se com leitões nascidos mortos. A maior 

incidência de leitões de recria e de reprodutoras na pilha 4 ocorreu, porque houve um pico 

de mortalidade durante o enchimento desta pilha, dado que coincidiu com a altura de 

maior calor, e com esta alteração climática uma maior mortalidade associada à 

temperatura, por exemplo por clostridiose - clostridium perfringens (o diagnóstico foi 

efetuado pela observação dos cadáveres). 

A partir dos valores médios evidenciados podemos observar que a quantidade de 

serradura, ou seja da fonte de carbono em relação à quantidade de cadáveres foi de 

aproximadamente 1:1, isto é, para cada kg de cadáveres utilizou-se aproximadamente 1kg 

de serradura. Este parâmetro permite-nos ver mais ou menos a relação entre o carbono e 

o azoto introduzidos. Se observarmos este parâmetro por cada pilha podemos verificar 

que este parâmetro não variou muito. 

 

 

Tabela 23 - Quantidades (kg) de serradura e cadáveres colocados nas pilhas  

 Serrad.    Placent. 

Leit. 

Mat. 

Leit. 

Rec. 

Porcos 

Eng. Repr.  

Total. 

Cadáv. 

Serrad./Cadáv

. 

 (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg/kg) 

Pilha 1 1368 130 268 143 280 260 1081 1,3 

Pilha 2 1678 191 345 108 616 0 1260 1,3 

Pilha 3 888 103 196 94 235 201 829 1,1 

Pilha 4 1504 205 434 294 459 802 2193 0,7 

Valores 

médios 1360 157 311 160 397 316 1341 1,1 
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 A tabela abaixo (Tabela 24) demonstra, que mesmo em termos de volume 

disponível na câmara e do volume disponibilizado para a serradura e para os cadáveres, 

em termos médios os valores são muito próximos. Em termos particulares, por pilha, os 

valores também são muito próximos. Assim podemos concluir que mesmo com volumes 

variáveis entre pilhas o volume de serradura em relação ao volume de cadáveres manteve-

se relativamente constante. 

 

De acordo com o gráfico abaixo (Figura 29) pode verificar-se que apenas a pilha 

4 tem uma maior quantidade de kg de cadáveres introduzidos, pois foi nesta que houve 

uma maior quantidade de porcas reprodutoras introduzidas. Tal como foi referido atrás, 

o enchimento da pilha 4 ocorreu no pico do calor e consequentemente com o pico da 

mortalidade. O gráfico também exprime que aquando do enchimento das pilhas este fez-

se de forma aleatória, havendo uma distribuição heterogénia das diferentes categorias 

cadáveres. 

Quadro 24 - Quantidades (kg e kg/m3) de serradura e cadáveres colocados nas pilhas  

 Dimensões Volume Serradura Tot. Cadáv. Serradura 

Tot. 

Cadáv. 

 (c x l x a) (m x m x m) (kg) (kg) (kg/m3) (kg/m3) 

Pilha 1 2,5x2x1,5 7,5 1368 1081 182 144 

Pilha 2 2,5x2,5x1,5 9,375 1678 1260 179 134 

Pilha 3 2,5x1,5x1,5 5,625 888 829 158 147 

Pilha 4 2,5x2x1,5 7,5 1504 2193 201 292 

Valores 

médios     1360 1341 180 180 
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Material depositado nas pilhas

Pilha 1 Pilha 2 Pilha 3 Pilha 4

Figura 29 - Material depositado nas pilhas 
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Quando se procedeu ao esvaziamento da câmara 1, isto é das pilhas 1, 2 e 3, 

observámos que em termos médios houve uma perda de 35% da massa, isto é da 

totalidade apenas permaneceu em média, 65% de todo o material introduzido (Tabela 25). 

Assume-se que parte dessa perda deveu-se à evaporação, pois não houve a ocorrência de 

exsudados. Considerando esta particularidade, de não se terem verificado exsudados, não 

consideramos necessário introduzir água mas no futuro seria desejável que este parâmetro 

fosse monitorizado para avaliar se há a necessidade de adicionar água à mistura ou não. 

Este parâmetro não foi tomado em conta durante o processo por falta de meios e 

equipamentos, tal como também seria positivo fazer uma monitorização do pH do 

composto, algo que também não aconteceu. 

 

 

 

 

 

  

Tabela 25 - Quantidades de serradura e cadáveres colocados  (kg ; %) nas pilhas e composto 

retirado (kg; %) 

 Serradura 

Tot. 

Cadáv. 

Serrad./ 

Cadáv.  

Serrad.+ 

Cadáv. Composto Composto 

 (kg) (kg) (%) (kg) (kg)  (%) 

Pilha 1 1368 1081 127 2449 1940 79 

Pilha 2 1678 1260 133 2938 1920 65 

Pilha 3 888 829 107 1717 848 49 

Pilha 4 1504 2193 69 3697 * * 

Valores 

médios 1360 1341   2700 1569 65 

* Ainda não retirado      
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Pilha 1 
 

Aquando do enchimento desta pilha, como já foi referido, ainda havia a recolha 

pela ITS na exploração, o que se refletiu na concentração das categorias de cadáveres 

colocados na pilha. Na sua maioria introduziu-se cadáveres de pequenas dimensões e 

placentas. Apenas se introduziu uma porca reprodutora, antes do encerramento da câmara 

para que houvesse pelo menos um animal de grandes dimensões. Pela mesma razão esta 

pilha foi a que teve um período de enchimento mais prolongado. De acordo com o gráfico 

abaixo apresentado (Figura 30), podemos verificar este facto. 

 

O presente gráfico (Figura 31) expressa a deposição de cadáveres associada à 

deposição de serradura. A linha azul representa o valor acumulado de serradura 

introduzido, e a linha vermelha representa o valor acumulado dos cadáveres. Houve uma 

maior incorporação de serradura em relação à introdução de cadáveres o que está de 

acordo com o pretendido. 
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O gráfico seguinte (Figura 32) representa um resumo das medições efetuadas a 

uma altura de 40 cm nos pontos A, B, C, D, E e F. Pode ver-se que a partir de 29 de 

março, as medições nos pontos A, B, E e F terminaram, enquanto que nos pontos C e D 

continuaram. Isto deveu-se à introdução do data loger, sendo que os pontos C e D 

continuaram a ser medidos por uma questão de segurança, caso os dados do data logger 

não se verificassem viáveis, tendo sido o que aconteceu. 

 

Ainda em relação à altura de 40 cm pode verificar-se que a temperatura ambiente 

era baixa, pois o enchimento iniciou-se no inverno. Deste modo as temperaturas, apesar 

de terem cumprido os 55℃ impostos não ultrapassaram muito esse patamar, aquando do 

início da fase de maturação. Para além da temperatura ambiente verificada no início da 

fase de maturação, o facto do enchimento desta pilha não ter sido feito diariamente 

também pode ter tido implicações na progressão da temperatura. Outro fato que também 

pode ter infuencia na progressão da temperatura nesta altura pode ter sido a quantidade 

de palha e serradura colocada na camada colocada no pavimento pois introduziu-se 30 

cm de palha assim como 30 cm de serradura e a quantidade de cadáveres nesta primeira 

camada de carcassas foi relativamente mais baixa que as seguintes, logo o nível de 

maturação aeróbia também é menor. 

Após fase termófila, apenas foram medidos 2 pontos como já foi referido, e pela 

leitura destes podemos observar a tendência para a a aproximação com a curva da 

temperatura ambiente. 
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Pela leitura do gráfico abaixo (Figura 33), podemos observar que a uma altura 

média de 80cm a fase termófila atinge valores superiores do que a 40cm de altura. Mais 

uma vez este fato pode ter como causa a maior concentração de cadáveres nesta altura da 

pilha. Considerando a temperatura de 55℃, observa-se que o requisito da manutenção da 

temperatura por um período de 3 dias consecutivos foi cumprido, pois esta manteve-se 

acima desse valor durante o período de aproximadamente um mês, na generalidade dos 

pontos. Neste gráfico observa-se a mesma tendência do gráfico referente à altura de 40cm, 

de as temperaturas se aproximarem da temperatura ambiente. 

 

Abaixo apresenta-se o gráfico relativo às temperaturas registadas a uma altura 

de 120cm (Figura 34). 
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Observa-se que se deu um aumento abrupto da temperatura numa fase inicial, 

sendo que ao contrário da altura de 80cm, ocorreu uma descida mais acentuada. Verifica-

se também que houve um menor número de pontos a rondar os 70℃ e, contrariamente à 

altura anterior, não se deu uma estabilização temporária nas temperaturas mais altas. Por 

outro lado, a ambas as alturas, 80 cm e 120cm, a temperatura manteve-se a rondar os 55℃ 

cerca de um mês, tendendo depois a aproximar-se da temperatura ambiente. 

O gráfico abaixo apresentado (Figura 35), resume as médias observadas nas 3 

alturas consideradas, na pilha 1. De uma maneira geral observa-se que tanto a 80cm, como 

a 120cm de altura a temperatura cumpriu o requisito de se manter acima dos 55℃ durante 

3 dias consecutivos, mas o mesmo não se passou a 40 cm de altura. Como já foi referido 

atrás esta situação pode ter-se verificado devido à duração do enchimento. Isto é, numa 

fase inicial o volume de cadáveres introduzidos era baixo (dado que ainda estava em vigor 

a recolha pela ITS) e os cadáveres introduzidos eram apenas de animais de pequenas 

dimensões. Outro aspeto também importante referir, é que as medições da altura a 40 cm, 

podem ter sido feitas demasiado abaixo, ou seja não aos 40cm de altura mas 30, isto é um 

aspeto muito relevante porque caso isto tenha acontecido, as medições eram feitas apenas 

na primeira camada de serradura introduzida, nao sendo feita numa zona onde houvesse 

cadáveres. Como podemos verificar pela leitura do gráfico, um mês após o início da 

monitorização há um aumento da temperatura a 40 cm acabando por acompanhar a 

temperatura observada nas outras alturas. Assim esta diferença pode ter tido origem em 

falhas na monitorização. Em termos médios as temperaturas não ficaram nunca muito 

acima dos 55℃ podendo ter como razão a temperatura ambiente, dado que esta pilha se 

iniciou no inverno, assim como não ocorreu o arejamento do sistema. 
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Pilha 2 

 

Através da análise do quadro abaixo (Figura 36) podemos verificar que nesta pilha 

houve uma maior incidência de porcos de engorda pois aquando do seu enchimento 

ocorreu uma maior incidência de pneumonias neste sector da exploração. Nesta pilha não 

se verificou a introdução de nenhuma reprodutora. Até ao primeiro mês de enchimento 

desta pilha ainda havia a recolha por parte da ITS (até ao dia 1 de maio), como também 

se pode verificar pelo gráfico, a maior concentração de cadáveres deu-se a partir de maio. 

Até este ponto a deposição de carcaças não era feita diariamente, assim como a maioria 

dos cadáveres introduzidos era de pequenas dimensões.  

 

 

 

Pela análise do gráfico abaixo (Figura 37) pode verificar-se que nesta pilha houve 

uma maior diferença entre a deposição de serradura e a deposição de cadáveres. Esta 

diferença pode dever-se ao desabamento que ocorreu na pilha, que obrigou à introdução 

de uma nova camada de serradura, assim como ao facto de numa fase inicial desta pilha 

ter ocorrido outro imprevisto - a entrada de uma raposa dentro das instalações, o que 

obrigou ao adicionamento de quantidades extra de serradura, de forma a atenuar possíveis 

odores que tenham atraído o animal. Também se introduziu uma barreira física à entrada 

da câmara pois havia uma pequeno espaço por onde o animal passava. Após esta medida, 

não voltaram a ocorrer violações no plano HACCP (Anexo7). Considera-se estranho que 

o animal tenha sido atraído devido ao odor do material em compostagem atendendo que 

a libertação de odores durante o processo foi muito reduzida. 
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Na pilha 2 foi introduzido o sistema de tubagens perfuradas no pavimento, 

conectadas a um ventilador de forma a favorecer arejemento da mistura. Inicialmente o 

ventilador instalado tinha uma potência abaixo do necessário tendo sido posteriormente 

substituido por outro mais indicado para o efeito. Nesta pilha não se procedeu às medições 

do ponto B, pois neste ponto estava inserida uma sonda do data logger. 

Ao observar o gráfico abaixo (Figura 38) e fazendo uma leitura muito geral, 

verifica-se que a esta altura houve muitas variações na temperatura, mais específicamente 

nos pontos A e C.  

No dia 6 de maio introduziu-se o ventilador com mais potência, deste modo 

observando as leituras do gráfico verificamos que é nesta altura que as temperaturas 

começam a aumentar de forma mais acentuada, mas esta pilha sofreu um acidente, tal 

como já foi descrito, no dia 9 maio ocorreu um desabamento essencialmente do lado dos 

pontos A e D. Relativamente ao ponto C este encontrava-se junto da palete da pilha 1 que 

caiu sobre a pilha 2, logo neste ponto a concentração de cadáveres foi muito reduzida. 

Na fase inicial não houve leituras nos pontos A e C porque estava-se a definir em 

que pontos as medições iriam ser realizadas após a introdução do data logger. 

Procedendo a uma leitura do gráfico, conclui-se que aproximadamente a partir do 

dia 9 de maio ocorreu uma diminuição drástica da temperatura nos pontos A,C e D, sendo 

que também ocorreram diminuições nos pontos E e F mas não de forma tão abrupta. Nos 

dias seguintes a temperatura foi muito variável acabando por estabilizar apenas em julho. 
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Todas estas variações tiveram origem no desabamento pois houve a introdução de 

uma grande massa de ar e consequentemente perda de calor, dado que naquela porção da 

pilha ocorreu o semelhante a um revolvimento. O revolvimento das pilhas apenas deveria 

ocorrer quando a temperatura começa a estabilizar e se pretende iniciar o estabelecimento 

de um novo pico de temperatura, derivado da introdução de ar. O que se passou foi que 

quando o acidente ocorreu a temperatura ainda estava a desenvolver-se de forma 

ascendente. Este acontecimento condicionou o aumento inicial tendo depois ocorrido uma 

pequena subida. É de relembrar também que esta é uma pilha com ventilação, ou seja 

para além da massa de ar introduzida no sistema de forma involuntária ainda se deu a 

entrada de ar através do sistema de tubagens. Mesmo com todos estes incidentes a 

temperatura obtida cumpriu o requisito de 55℃ durante 3 dias consecutivos. 

A uma altura mais central da pilha, 80cm (Figura 39) também é possível 

identificar o ponto em que ocorreu o desabamento mas as variações não foram tão 

acentuadas pois foram colocadas novas camadas de cadáveres e de serradura, sendo que 

o ponto C numa fase inicial tem uma quebra devido a concentração muito baixa de 

cadáveres na zona em este se situava. Observa-se também que nesta pilha houve dois 

picos de temperatura o primeiro superior ao segundo; este acontecimento pode ter 

ocorrido devido à avaria do ventilador, que deixou de funcionar no dia 24 de junho, mais 

ou menos na mesma altura que se iniciou o segundo ciclo de temperatura. 
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A temperatura aumentou após a avaria do ventilador porque a ventilação não só 

favorece a libertação do calor produzido para o exterior, como propicia a fermentação e 

consequentemente a produção calor. 

Observando o gráfico apresentado abaixo (Figura 40) podemos verificar a 

evolução da temperatura na altura de 120cm na pilha 2. O único ponto mais variável é o 

ponto C, provavelmente devido à baixa concentração de cadáveres na sua envolvencia 

pois este estava muito junto da palete que caiu sobre a presente pilha proveniente da pilha 

1. Também é possível verificar o ponto em que se deu o desabamento devido à diminuição 

da temperatura, mas de uma maneira geral todos os pontos cumpriram o requisito de 

manter uma temperatura de 55℃ durante um periodo de 3 dias consecutivos.  

Os pontos D e E são os que atingem valores mais altos de temperatura, pois foi 

entre estes dois pontos que se colocou uma porca de maiores dimensões. Esta diferença 

também pode ter como base o facto de o sistema de ventilação nesta pilha cobrir todo o 

pavimento e de estes dois pontos se encontrarem mais próximos do início do circuito, ou 

seja se a massa de ar injetada não fosse suficiente, esta perdia-se no início do circuito. 

Desta forma, pode ser indicativo que a ventilação também influenciou a temperatura em 

termos positivos e que de futuro se pode considerar a introdução de outro ventilador mais 

potente, ou de um sistema de tubagens mais eficiente na dispersão do ar. Neste caso 

conclui-se que não se deu libertação de calor para o exterior porque existia uma maior 

concentração de cadáveres de animais de maior dimensão junto daqueles pontos. No final 
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das medições pode concluir-se que a temperatura de todos os pontos tem tendência em 

aproximar-se da temperatura ambiente. 

 

O gráfico apresentado abaixo (Figura 41) resume a evolução das temperaturas 

médias em cada uma das alturas, possibilitando assim a sua comparação. Tal como foi 

concluido nos gráficos referentes a cada uma das alturas, este também expressa o mesmo 

comportamento.  

Verificaram-se pois, dois ciclos de temperatura: 

 Uma subida da temperatura até uma gama termófila, que se manteve durante 

aproximadamente 1 mês e uma descida da temperatura na altura em que ocorreu 

o desabamento, sendo que a altura que mais sofreu em termos térmicos com o 

acidente foi a de 40 cm. Verifica-se também que de uma maneira geral após o 

desabamento o comportamento às 3 alturas foi homogéneo entre si. 

 

 Um aumento da temperatura nas três alturas provocado pela avaria do ventilador. 

Este aumento pode dever-se, tal como afirmámos antes, ao facto de a ventilação 

para além de favorecer a fermentação e consequentemente uma maior produção 

de calor, também propiciar a libertação deste mesmo calor, logo enquanto houve 
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ventilação a temperatura não era muito alta e a pilha já se encontrava em fase de 

arrefecimento, quando a ventilação cessou a temperatura voltou a aumentar um 

pouco pois não havia a dissipação do calor produzido. De seguida retomou a fase 

de arrefecimento. 

 Em termos médios, constatamos que a pilha 2 manteve-se acima da linha dos 55℃ 

durante cerca de 1 mês, portanto mais do que os 3 dias consecutivos obrigatórios. 
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Pilha 3 
 

Na pilha 3 o período de enchimento foi muito reduzido como é possível observar 

pelo gráfico (Figura 42), pois esta pilha ter uma capacidade muito inferior às outras, pelo 

que a sua capacidade máxima foi atingida muito mais rapidamente do que as restantes. 

O enchimento da pilha também foi rápido porque a deposição de cadáveres era 

feita, de uma maneira geral, diariamente e nesta altura morreram animais de maiores 

dimensões, que ocupam um maior volume, acelerando desta forma o enchimento. 

 

 

Nesta pilha a concentração de serradura em relação à concentração de cadáveres, é mais 

próximo. À semelhança do gráfico anterior também podemos observar que o enchimento 

desta pilha foi muito mais rápido em comparação com as anteriores, uma vez que a 

presente pilha tinha um volume significativamente mais pequeno (Figura 43). 
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No gráfico abaixo (Figura 44), constatamos que nesta pilha a maioria do pontos 

se manteve acima da linha dos 55℃, durante cerca de 1 mês, sendo que no ponto C houve 

uma quebra seguida de um aumento acentuado, assim como no ponto B. 

A razão para estas variações, não foi identificada. 

 

Observando os valores referentes à fase de arrefecimento, verificamos que 

também estes tendem a aproximar-se da temperatura ambiente, mas nunca se aproximam 

tanto como as pilhas anteriores. Se atentarmos ao valor médio da temperatura, concluimos 

que apenas durante o 1º mês esta se mantém acima dos 55℃, rondando os 65℃.  

Quando termina a fase termófila a temperatura mantém-se praticamente constante 

durante os 4 meses seguintes de medições rondando os 45℃. Pensamos que esta situação 

pode dever-se também ao volume de cadáveres, pois como a pilha era mais estreita, os 

cadáveres mantiveram-se mas próximos uns dos outros e a quantidade de serradura nesta 

pilha estava mais próxima da quantidade de carcarças originando, por isso, uma maior 

concentração de azoto, em comparação com as outras pilhas. Considerando que a pilha é 

mais pequena também a incidência de zonas anaeróbias é menor. 

A 80cm de altura (gráfico abaixo apresentado – Figura 45) a pilha 3 mantém uma 

temperatura acima da linha dos 55℃ durante aproximadamente 2 meses. Esta pilha foi a 

que manteve a fase termófila durante o período mais prolongado até então, na 
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generalidade dos pontos. Esta manutenção de temperaturas tão elevadas também pode 

dever-se à temperatura ambiente associada à época de calor em que decorreu. 

 

 

Também é possível evidênciar que a fase de arrefecimento ocorreu de forma mais 

gradual do que as pilhas 1 e 2. Este comportamento da curva pode dever-se em parte à 

temperatura ambiente, pois esta era significativamente superior, dado que o enchimento 

desta ocorreu no verão. Pela mesma razão, à semelhança da altura de 40cm o período de 

arrefecimento foi extenso e gradual, prolongando-se cerca de 3 meses, mas em termos 

médios manteve-se, durante este período de tempo, a rondar os 45℃. 

Na altura mais superficial, a 120cm de altura do pavimento (gráfico abaixo – 

Figura 46), a temperatura mantém-se próxima dos 70℃, em três pontos A, B e D , 

enquanto nos restantes pontos se mantém junto dos 65℃, pontos C, E e F durante cerca 

de 15 dias. Por outro lado, as temperaturas mantêm-se acima dos 55℃ durante 

aproximadamente 1 mês. A diferença de 5 ℃ entre os pontos referidos, pode ter sido 

obtida porque os pontos em que a temperatura é mais alta estavam junto da deposição de 

uma reprodutora, sendo por isso a actividade microbiana superior e consequentemente a 

temperatura. 

Em concordância com as outras alturas desta pilha a fase de arrefecimento deu-se 

gradualmente, sendo que numa fase final de medições se manteve, em termos médios 

cerca de 10℃ acima da temperatura ambiente. Verificou-se assim, que houve uma 
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Figura 435 - Temperatura a 80cm de altura pilha3 
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tendência para a aproximação com a temperatura ambiente. Podemos então assumir que 

caso a monitorização da temperatura se tivesse prolongado durante mais tempo a 

temperatura ambiente e a temperatura da câmara tenderiam para a igualdade. 

 

Através da leitura do gráfico é possível observar que a temperatura ambiente 

influencia a temperatura no interior da câmara. Quando a temperatura ambiente atinge o 

seu pico reflete-se na temperatura no interior da pilha, que nesta fase já se encontrava a 

sofrer uma redução gradual, para próximo dos 55℃, sendo que após a subida da 

temperatura ambiente, a temperatura no interior da câmara sofre um novo aumento 

voltando ao patamar dos 60℃, onde se mantém durante cerca de uma semana. 

Apenas na altura mais próxima do limite superior da pilha se observa esta 

influência tão drástica no interior da pilha, que ocorreu devido a variações térmicas no 

exterior da pilha. A influência da temperatura ambiente também se revela nas outras 

alturas mas de forma mais discreta. 
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O gráfico (Figura 47) permite a comparação entre a temperatura média das 

diferentes alturas na pilha 3. Pela leitura destes dados podemos retirar as seguintes 

elações: 

 a fase termófila manteve-se durante cerca de um mês, indo então ao 

encontro dos requisitos impostos de 55℃ durante 3 dias consecutivos; 

 as curvas entre si têm um comportamento muito aproximado;  

existe uma tendência para a temperatura se aproximar de valores próximos da 

temperatura ambiente; 
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Pilha 4 

 

Na pilha 4 houve uma colocação maior de animais de grandes dimensões, em 

relação às restantes pilhas, pois a sua fase de enchimento coincidiu com uma onda de 

calor e consequentemente com um pico de mortalidade nos animais. É de frisar que o 

registo das temperaturas, incluindo a ambiente foi realizado ao fim-do-dia, quando a 

temperatura já está muito mais baixa comparativamente com a hora de maior calor (como 

se vai evidenciar nos gráficos seguintes). Deste modo, observa-se que apesar de a pilha 4 

possuir o tamanho previsto o seu enchimento fez-se em apenas 20 dias (Figura 48). 

 

 

Tendo em conta o tamanho dos cadáveres depositados, e sabendo que nos dias 

seguintes à sua deposição estes duplicam de volume, nesta pilha, devido à escassez de 

serradura no armazém, foi necessário fazer um corte transversal no abdómen dos animais 

de forma reduzir o seu volume e, deste modo, reduzir a quantidade de serradura necessária 

para cobrir o animal por completo. Pode ter sido este o motivo pelo qual, esta foi a única 

pilha em que a quantidade de animais colocada foi superior à quantidade de serradura 

introduzida (Figura 49). 
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A 40 cm de altura, como se observa no gráfico abaixo (Figura 50), esta foi a pilha 

em que os pontos se mantiveram mais próximos durante o início da compostagem, 

rondando todos os 70℃. A temperatura manteve-se acima da linha dos 55℃, à 

semelhança da pilha três durante cerca de 1 mês 

De sublinhar nesta pilha é a constatação de que o arrefecimento se deu de forma 

mais gradual e se manteve junto da linha dos 55℃, na maioria dos pontos, praticamente 

até agosto. Adicionalmente, na fase final de medições a temperatura já se encontrava em 

alguns dos pontos muito próxima da temperatura ambiente, mais ou menos ao final de 4 

meses de compostagem. 
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Em relação aos 80cm de altura (Figura 51), observa-se que esta foi a pilha que 

atingiu valores mais altos de temperatura, chegando a passar os 70℃, sendo que estas 

temperaturas, foram descendo muito gradualmente, e apenas atingiram a linha dos 55℃, 

praticamente a meio do mês de agosto. Verifica-se também uma maior homogeneidade 

entre os pontos, relativamente ao resto das pilhas. Isto pode dever-se a uma melhor 

distribuição das mortalidades aquando do enchimento da pilha, e tal como já foi referido 

anteriormente, à maior concentração de animais de maiores dimensões dispostos de forma 

mais homogénea na pilha. 

 

Podemos também concluir que todos os pontos tendem a estabilizar 

aproximadamente nos 45℃, mas pode-se afirmar que se as medições tivessem continuado 

a temperatura estaria mais próxima da temperatura ambiente, pois verifica-se uma 

tendência neste sentido. 

Na altura das medições mais superficiais da pilha 4, 120cm (Figura 52), existe 

também um pico muito acentuado da temperatura no início do processo de compostagem, 

à semelhança da altura de 80cm. Esta mantém-se próxima dos 70℃ durante cerca de 10 

dias e apenas fica abaixo da linha dos 55℃ após praticamente 2 meses. Também se 

verifica uma tendência de aproximação com a curva da temperatura exterior mas até ao 

fim das medições esta ainda se encontrava entre os 50 e os 45℃, isto é mesmo sendo a 
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Figura 481 - Temperatura a 80cm altura pilha4 



 

83 
 

altura mais superficial da pilha esta, após 3,5 meses de medições, aproximadamente, 

ainda se mantinha acima da temperatura ambiente cerca de 15℃. 

 

 

 

O gráfico abaixo apresentado (Figura 53), descreve as médias de cada uma das 

alturas na pilha 4. De uma forma geral podemos verificar que estas se mantêm na gama 

termófila durante um maior período de tempo, assim como atingem valores de 

temperatura superiores aos apresentados nas pilhas anteriores.  

 

Estas evidências podem ter origem em vários aspectos: 

 A maior concentração de animais de maiores dimensões incorporados na 

pilha, como reprodutoras e porcos em fim de engorda; 

 O corte transversal feito no abdómen destes animais de maiores dimensões 

após a sua deposição no compostor; 

 O facto de na presente pilha se ter instalado um sistema de tubagens 

perfuradas associadas a um ventilador, favorecendo assim o arejamento da 

Figura 492 - Temperatura a 120cm altura pilha 4 
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mistura, e proporcionando alcançar temperaturas mais altas durante um 

período de tempo superior; 

 A temperatura ambiente também pode ter tido alguma influência na 

manutenção das temperaturas acima dos 55℃. 
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Comparação das pilhas 

O gráfico abaixo (Figura 54) sumariza as médias da temperatura, observadas em 

cada uma das pilhas. 

A pilha 1 é a que tem o pico de temperatura mais baixo pois o enchimento desta 

pilha foi feito de forma muito espaçada, em relação às outras pilhas em que o enchimento 

era feito diriamente. Todas as pilhas apresentaram um comportamento semelhante em 

termos de uma subida da temperatura seguida de um arrefecimento gradual da 

temperatura até esta tender para valores próximos da temperatura ambiente. 

A pilha 4 foi analisada como um todo mas na verdade esta está dividida em dois, 

pois metade da pilha tem ventilação enquanto a outra metade não tem. Numa análise geral 

esta pilha obteve temperaturas superiores pois a densidade de cadáveres em relação à 

serradura foi superior, acrescendo o aspeto de em metade da pilha ter sido feita a 

introdução forçada de ar. 

A temperatura ambiente pode ter influenciado os picos de temperatura pois estes 

foram superiores nos meses de maior calor. 
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Análises dos substratos de carbono e do composto final 
 

O quadro abaixo (Tabela 26) resume a composição das fontes de carbono utilizadadas 

como substrato no presente ensaio: 

 

Tabela 26 – Composição dos substractos utilizados 

MS – Matéria seca, MO – Matéria Orgânica, PB – Proteína Bruta, GB – Gordura Bruta, NDFaf – Fibra 

neutro detergente livre de cinzas (ash free), ADF – Fibra ácido detergente, ADL – Lenhina ácido 

detergente; Hcel – Hemicelulose, Lenh – Lenhina 

 

No quadro seguinte (Tabela 27), apresentam-se os resultados da composição do 

composto nas diferentes pilhas até agora removidas. Há uma 4ª pilha que está subdividida 

em 2, uma metade com ventilação forçada e a outra com ventilação natural sem recurso 

a ventilador um dos objetivos desta subdivisão foi obter um volume menor de pilha e 

assim favorecer o processo de ventilação. Neste momento ainda não há valores da 

composição do composto da pilha 4 pois ainda se encontra em processo de maturação, 

sendo que apenas em novembro se procederá ao esvaziamento da câmara. Estes dados 

apenas poderão ser analisados e apresentados aquando da defesa da dissertação. 

As pilhas 1 e 3 foram construídas com arejamento natural sem recurso a 

ventilação, enquanto na pilha 2 existe um sistema de tubagens perfuradas ligadas a um 

ventilador de forma a propiciar uma ventilação forçada.  

 

  % na Matéria Seca 

Amostra 
MS 

(105ᵒ) 
MO Cinza  PB GB 

NDFaf ADF  ADL Cel. Hcel Lenh.  

Método não sequencial 

Palha 92,8 89,4 10,6 4,5 4,3 71,8 49,7 10,8 38,9 25,9 61,1 

Serrim 77,4 99,5 0,5 1,4 6,5 95,6 80,4 30,4 50,1 16,7 30,7 

Tabela 27 – Composição composto 

 MS (%) 
MO 

(%MS) 
Cinzas 
(%MS) 

PB 
(%MS) 

GB 
(%MS) 

NDFaf 
(%MS) 

ADF 
(%MS) 

Pilha 1 69,9b 98,3a 1,67b 8,33b 0,42c 93,6a 79,9a 

Pilha 2 75,1a 98,9a 1,11b 8,68b 1,37b 92,3a 79,1a 

Pilha 3 66,3b 96,1b 3,89a 14,63a 2,72a 86,7b 74,9b 

Valor de P 0,0027 0,0035 0,0035 <0,0001 0,0005 0,0005 0,0005 

EP 1,027 0,359 0,359 0,3442 0,1935 0,6164 0,4487 
* Letras diferentes na mesma coluna representam médias diferentes (Tukey; P<0,05) 
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Pela leitura da tabela apresentada verificamos que as pilhas 1 e 3 (sem ventilação) 

apresentam valores de matéria seca próximos, enquanto no sistema ventilado da pilha 2 

o mesmo parâmetro é superior. A maior percentagem de matéria seca na pilha 2 pode ter 

sido devido ao sistema de ventilação pois ao arejar a pilha, propicia-se a fermentação, o 

que está diretamente relacionado com o aumento da energia térmica produzida e, 

consequentemente, a uma maior perda de água por evaporação que se reflete numa maior 

percentagem de matéria seca no composto final. As temperaturas verificadas nesta pilha 

não foram muito elevadas porque a ventilação também conduziu a uma libertação de calor 

do interior da pilha, no entanto isso não significa que a fermentação não tenha ocorrido 

como se pode verificar pelo valor mais alto de matéria seca observado nesta pilha. 

A partir dos dados obtidos pelo teste de Tukey, verifica-se que a pilha 1 e 3 tiveram 

resultados iguais em termos da percentagem de matéria seca, o que vai ao encontro do 

ponto descrito atrás. Pelas informações obtidas pelo P-value o material comportou-se 

sempre de forma diferente, isto é o processo de compostagem refletiu-se em todos os 

parâmetros avaliados. 

Outro aspecto importante a frisar, refere-se à percentagem de proteína obtida na 

pilha 3. Esta era a pilha mais pequena e assim o volume disponível para a deposição de 

cadáveres era inferior. Aquando do enchimento desta os cadáveres foram colocados mais 

próximos uns dos outros assim como também houve uma maior quantidade de carcassas 

por cada uma das camadas. Estes fatores refletiram-se em termos da relação 

serradura/cadáveres assim como na proteína, pois se há mais peso de cadáveres por 𝑚3, 

então também há uma maior concentração de azoto, e consequentemente uma maior % 

de proteína no produto final. 

Observando os outros parâmetros referentes à pilha 3 constata-se que a quantidade 

de cadáveres também é evidenciada na percentagem de gordura, também superior às 

restantes pilhas, assim como na percentagem de ADF e NDF, e nos parâmetros 

representativos do nível de fibra, que são inferiores nesta pilha em relação às outras, pois 

a maior introdução de cadáveres levou a uma redução na quantidade de serradura por 𝑚3. 

Em termos da composição em MO, Cinzas, PB, GB; NDF e ADF o teste de Tukey 

também vai ao encontro das conclusões retiradas no ponto atrás pois houve uma maior 

quantidade de cadáveres em relação ao volume disponível por pilha. Nas pilhas 1 e 2 a 

relação entre o volume disponível e os cadáveres e serradura, foi aproximadamente igual. 
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Análise Económica 

Custos da Compostagem associados ao presente ensaio 
 

Hipótese 1  

Apurou-se um custo médio de compostagem, por kg de cadáver, de 0,87 euros, o qual 

teve em consideração custos fixos e variáveis, conforme se explica: 

1. Admitindo que a relação entre serradura e cadáveres que se apurou ao longo deste 

ensaio é a mais indicada para este método, calculou-se o número de kgs de 

serradura que será necessário por kg de cadáveres: 

 

 

Serradura Cadáveres Composto

3 934 3 170 4 708

Valores em Kg

 

Relação serradura/cadáveres 1,241

Preço serradura /Kg 0,040

Custo serradura/Kg de cadáveres 0,050  

 

2. A incineração tem um custo de 0,77 euros por kg de composto.  

3. Este método deve ainda considerar o custo de transporte do composto para a 

incineração, tendo estimado um custo médio de 256 euros (sem IVA) por cada 

transporte de 4.708 kg de composto: 

 

 

Peso total (em Kg) por transporte 4708,00

Custo transporte por Kg de composto 0,054  

 

4. Assim, o custo médio da compostagem será a soma destes custos, tendo obtido 

um custo médio de 0,87 euros por Kg: 

 

 

Custo de compostagem/Kg animal morto 0,8740  

 

 

 

Tabela 28 – Quantidade material introduzido e custo associado à serradura 

Tabela 29 – Custo do transporte por kg de composto 

Tabela 30 – Custo da compostagem por kg de cadáveres 
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Hipótese 2 

O ensaio elaborado assumiu um custo de instalação de cerca 15.000 euros. 

No entanto, se assumirmos que o composto produzido na compostagem não tem 

agentes patogénicos graves, então podemos assumir que é possível uma futura alteração 

da lei e consequente permissão para utilizar o composto sem ser necessário a incineração.  

Nesse caso: 

1. O custo da serradura permanece inalterado (0,0496€/Kg de cadáver). 

2. Assume-se como rendimento plausível a venda do composto ao preço do estrume 

de porco (0,01€/Kg). Lembramos que este preço visa apenas ser ilustrativo. 

 

Relação Composto/Cadáveres 1,485

Preço Composto /Kg 0,010

Rendimento Composto /Kg 0,015  

 

3. Assim, no cenário em que é possível comercializar o composto, o custo médio da 

compostagem por Kg de cadáver é de 0,035€. 

 

 

 

De futuro, o composto final, para além da sua possível utilização como biofertilizante, 

este também pode ter potêncial como alimento para a produção de insetos. Caso se 

pretenda optar por esta via, seria necessário identificar qual a percentagem de proteína 

indicada para a alimentação de insetos e ajustar no processo de compostagem, pois como 

podemos identificar, a introdução de uma maior concentração de cadáveres e consequente 

redução na quantidade de serradura condiciona a percentagem de proteína no produto 

final. De salientar que esta proporção serradura/cadáveres deve ser feita com muita 

precaução de forma a que o processo de compostagem decorra de forma eficiente, dado 

que é necessário assegurar uma relação carbono/azoto adequada. 

 

Resumo comparativo entre os processos 

 

SIRCA Incineração Hidrólise Alcalina Compostagem *

Investimento inicial 0 20.400 382.356 15000

Custo por Kg de animal morto 0,70 0,24 4,08 0,87

* - Caso não haja necessidade de compostagem final do material compostado este preço por kg seria muito inferior. 

Custo Compostagem/Kg animal morto 0,0348

Tabela 31 – Possivel rendimento do composto/kg 

Tabela 32 – Custo da compostagem por kg de cadáveres 

Tabela 33 – Custo dos diferentes sistemas por kg de cadáveres 
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Conclusões 

O presente ensaio permitiu desmistificar diversos aspetos envolvendo o processo 

da compostagem, revelando-se viável a sua implementação numa exploração. 

Pudemos identificar diversas vantagens não tangíveis da adopção da 

compostagem de cadáveres. 

 desde logo uma das vantagens não tangíveis do sistema, está associada ao facto 

da libertação de gases para a atmosfera ser de apenas dióxido de carbono e de vapor 

de água, portanto durante o processo em si não há emissão de gases de efeito de estufa 

(GEE); 

 é falso que o processo conduz à libertação de odores muito intensos, durante todo 

o decurso do ensaio tal que nunca se verificou; 

 no futuro, caso seja autorizada a utilização do produto final, pode ser aplicado na 

própria exploração como fertilizante, ou comercializado para esse fim; 

 pode revelar-se viável a sua utilização para a limentação de insetos. 

As vantagens tangíveis, prendem-se com os seguintes aspetos: 

 Biossegurança; 

 Produção de efluentes muito pouco relevante; 

O processo tem sido estudado noutros países mas o presente ensaio integra-se no 

primeiro sistema de maturação aeróbia implementado numa exploração real, em território 

nacional. Deste modo, há ainda alguma resistência por parte dos produtores em relação 

ao processo.  

Considerando que o composto final, atualmente, é de incineração obrigatória, este 

revela-se mais dispendioso que outros sistema de eliminação disponível. Assim, de futuro 

podem ser equacionadas duas vias de ação: 

 Submeter um novo projeto, mas desta vez à União Europeia, solicitando a 

elaboração de um novo ensaio, que possibilite o espalhamento do composto e 

estudar a sua viabilidade como biofertilizante. Caso este se revele viável para 

este fim, pode estudar-se também a sua possível comercialização; 

 Caso um número considerável de produtores queira adoptar o processo, e 

assumindo que a não incineração do composto não se revele viável, então talvez 

fosse proveitoso criar uma incineradora associativa associada ao transporte do 

produto final, permitindo assim uma redução do preço inerente ao sistema, dado 

que o fator que mais contribui para o preço deste é o transporte e a incineração. 
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Outra desvantagem prende-se com o facto de o acesso à serradura não ser fácil em 

Portugal. O preço da serradura não é muito significativo mas atualmente em Portugal não 

há muitas empresas de serração a fazer a sua comercialização. Este foi um dos aspetos 

que provocou maiores condicionamentos na gestão do sistema. 

Sublinhe-se que não se compreende a diferença de critério imposta para à utilização 

do produto final da compostagem, como biofertilizante, quando tal não se verifica 

relativamente à utilização dos dejetos animais como fertilizante, sem que estes sofram 

qualquer tipo de tratamento. 

Relativamente ao ensaio em si, o sistema de ventilação revelou contribuir para o 

desenvolvimento da maturação aeróbia mas não de forma significativa, dado que acarreta 

algum investimento. Pode assim, em ulteriores ensaios, estudar-se se a introdução de um 

ventilador mais potente para um arejamento mais homogéneo em toda a pilha, reduzindo 

assim as zonas anaeróbias que possam existir e tornando o processo mais eficiente. 

As elaboração e posterior aprovação da implementação do sistema de maturação 

aeróbia para a eliminação das mortalidades da exploração, revelou-se um processo 

complexo e demorado (7 meses). Em contrapartida o ensaio apenas se prolongou durante 

cerca de 6 meses. 

As despesas não previstas do ensaio foram-se revelando com a execução do prejeto, 

por exemplo com o sistema de ventilação e com a medição das temperaturas.  

Tendo presente, que o objetivo do presente ensaio era estudar a viabilidade da 

implementação de um sistema de compostagem para a eliminação de cadáveres numa 

exploração de suínos, conclui-se que se trata de um sistema viável com ou sem ventilação, 

sem embargo de que a sua implementação em Portugal (e na União Europeia) implica o 

desenvolvimento do presente estudo quer em termos burocráticos junto das entidades 

competentes, quer em termos científicos.  

De uma maneira geral, a ventilação cumpriu os requisitos pretendidos, pois não 

só favorece a libertação do calor produzido para o exterior, como propicia a fermentação 

e consequente produção calor, sendo por isso, em nosso entender, uma opção viável. 

Os cumprimentos dos prazos mínimos de execução do ensaio não permitiram a 

obtenção dos resultados laboratoriais, relativos à sobrevivência de agente patogénicos, a 

tempo da entrega do presente documento, pelo que apenas poderão ser considerados em 

momento posterior. 
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Anexo 1 

 

Obrigações dos detentores de animais (IFAP, 2010) 

Compete aos detentores de bovinos, equídeos, ovinos e caprinos: 

 Comunicar ao CAT SIRCA a morte de qualquer animal ocorrida na exploração, 

no prazo máximo de 12 horas após a sua ocorrência, fornecendo a informação que 

lhe for solicitada; 

 Cumprir todos os procedimentos definidos pelo IFAP e pela DGAV, com vista à 

recolha dos animais, em tempo útil e nas condições sanitárias adequadas; 

 Caso o animal seja recolhido, registar no Livro de Registo de Existências e 

Deslocações da Exploração a Referência da Ficha de Recolha fornecida como 

comprovativo da comunicação telefónica de morte. Esta referência é constituída 

por uma letra e seis números (letra M para bovinos, V para equídeos e letra P para 

ovinos/caprinos); 

 Colocar o cadáver do animal no limite da exploração, em local de fácil acesso à 

viatura destinada à operação de recolha (o que a não se verificar inviabilizará a 

respetiva recolha); 

 Assegurar-se que o bovino e/ou ovino (com idade superior a 6 meses) está 

devidamente identificado com as marcas auriculares oficiais (brincos); 

 Entregar o passaporte do bovino no ato de recolha do cadáver, no caso dos 

equídeos deverá ser entregue o certificado de origem ou o passaporte para cavalos 

emitido pela Federação Equestre Internacional; 

 Assinar a "Ficha de Recolha/Guia de Acompanhamento de subprodutos de origem 

animal - cadáveres" e solicitar uma via da mesma, a qual deverá ser arquivada 

como justificativo da morte e da recolha do cadáver; 

 No caso dos bovinos, sempre que o cadáver seja recolhido ao abrigo do SIRCA, 

o detentor não necessita, nem deve, apresentar a declaração de morte do animal 

num Posto do SNIRB, uma vez que a mesma é automaticamente realizada pelo 

sistema. 
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Ocorrência de não recolha (IFAP, 2010) 

Admite-se que, nalgumas situações, por motivos operacionais, não seja possível 

satisfazer a recolha do cadáver em tempo útil (até às 20 horas do dia seguinte ao da 

comunicação). Quando tal se verificar, solicita-se que seja comunicado à linha telefónica 

disponibilizada, a ocorrência de uma não recolha. 

Neste caso, os serviços do CAT SIRCA darão indicações sobre o procedimento a seguir. 
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Anexo 2 

Circuito dos cadáveres na exploração 
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Anexo 3 

Fotografias Instalações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Distância instalações ao compostor 

Figura 53 - Estrada de acesso ao compostor 
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Figura 54 - Comppostor e separadora  de estrume 

Figura 55 - Compostor 
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Figura 56 - Câmara de compostagem 

Figura 57 - Janelas laterais da instalação 
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Figura 58 - Sistema de encaminhamento de possíveis exsudados para o poço da separadora 

Figura 59 - Estrada de acesso do veículo de sub-produtos pela zona semi-limpa 
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Figura 60 - Pormenor da instalação eléctrica 

Figura 61 - Grua 
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Anexo 4 

Fotografias Enchimento Pilhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 - Primeira camada palha mais serradura pilha 1 

Figura 63 - Pormenor da escala de  altura 
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Figura 64 - Primeira camada de cadáveres pilha 1 

Figura 65 - Finalização da primeira secção 
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Figura 66 - Secções  sucessivas de cadáveres e serradura 

Figura 67 - Primeira camda de cadáveres e serradura concluída pilha 1 
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Figura 68 - Introdução Data loger pilha 1 

Figura 69 - Primeira secção de palha, serradura e cadáveres 
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Figura 71 - Encerramento primeira secção pilha 2 

Figura 70 - Enchimento pilha 2 
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Figura 72 - Enchimento pilha 2 

Figura 73 - Enchimento pilha2 
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Figura 74 - Enchimento pilha 2 quase finalizado 

Figura 75 - Pilha2 
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Figura 76 - Colocação de um animal de grandes dimensões pilha 2 

Figura 77 - Desabamento 
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Figura 78 - Início enchimento pilha 3 

Figura 79 - Grande concentração de cadáveres por volume 
disponível 
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Figura 80 - Enchimento pilha 3 

Figura 81 - Enchimento pilha 3 
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Figura 83 - Encerramento câmara 1 

Figura 82 - Primeiras camadas de palha, serradura e cadáveres pilha 4 
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20 O enchimento da pá do trator foi feito através do recipiente modelo para a serradura de 8 kg para ser 
possível saber o peso da serradura colocado e acelerando o processo de cobertura dos cadáveres. 

Figura 84 - calocação da serradura quando um volume havia um volume avultadado de cadáveres 

Figura 85 - Enchimento pilha 4 
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Figura 86 - Enchimento pilha 4 

Figura 87 - Enchimento pilha 4 
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Figura 88 - Encerramento pilha 4 
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Anexo 5 

Fotografias Esvaziamento da Câmara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 - Início do esvaziamento 

Figura 90 - Esvaziamento pilha 3 
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Figura 91 - Carregamento do veículo de sub-produtos 

Figura 92 - Remoção das paletes de separação entre a pilha 3 e pilha2 
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Figura 93 - Remoção da pilha 2 

Figura 94 - Remoção paletes de separação entre as pilhas 2 e 1 
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Figura 95 - Remoção da pilha 1 

Figura 96 - Esvaziamento pilha1 
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Figura 97 - Veículo de transporte de sub-produtos 

Figura 98 - Colocação do excedente da pilha 1 num reboque da exploração 


