
  
 

MONITORIZAÇÃO ANUAL E QUADRIENAL 

ZONA VULNERÁVEL 
ESPOSENDE-VILA DO CONDE 

NOTA SÍNTESE 

INTRODUÇÃO 
 

DESDE 2007 QUE A DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE (DRAPN) REALIZA A 
MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA ZONA VULNERÁVEL DE ESPOSENDE-VILA DO CONDE, COM 
O INTUITO DE CONHECER E ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS, RECOLHER 
DADOS, DIVULGAR E INFORMAR OS AGRICULTORES SOBRE OS COMPROMISSOS E MEDIDAS 
OBRIGATÓRIAS APLICÁVEIS A QUEM SE DEDICA À ACTIVIDADE AGRÍCOLA NESTE TERRITÓRIO.  

A Zona Vulnerável de Esposende-Vila do Conde foi criada pela Portaria 1037/1997, de 1 
de outubro, sendo à data designada por Aquífero livre de Esposende e Vila do Conde, 
no seguimento da implementação da Diretiva 91/676/CEE de 12 de dezembro, estando 
os seus limites atuais definidos na Portaria 1433/2006, de 27 de dezembro, e constando 
da lista de zonas vulneráveis (Portaria 164/2010, de 16 de março). Este território, com 
suscetibilidade para a poluição das águas causada ou induzida por nitratos de origem 
agrícola, é monitorizado pela DRAPN desde 2007. 

Numa análise quadrienal (2008-2011, 2012-2015 e 2016-2019) evidencia-se que, a Zona 
Vulnerável de Esposende-Vila do Conde, em doze anos (2008-2019) teve decréscimos 
de 44,5% do número de explorações com bovinos, 10,2% do número total de bovinos 
e 11,5% do número de Cabeças Normais (CN) de bovinos (IFAP). 

O decréscimo do encabeçamento de bovinos (1,4%/ano) tem reduzido a pressão de 
azoto de origem orgânica com proveniência dos efluentes pecuários, decrescendo 
1,5%/ano, devido à diminuição da produção de azoto total de efluentes de bovinos ter 
sido reduzido de 1.599 toneladas/ano (2008) para 1.319 toneladas/ano (2019). 

Estima-se que em 2019 a quantidade de chorume de bovino disponível no território é, 
em média, de 49 m3/ha de Superfície Forrageira (SF) (eram 91 m3/ ha de SF em 2008), 
e tem vindo a decrescer à razão de 3,5% ao ano desde 2008, refletindo a diminuição do 
número de efetivos e o aumento da superfície forrageira. 

A amostra monitorizada em 2019 foi composta por 59 agricultores, 52% com atividade 
hortícola, 21% com pecuária de leite, 13% com outras atividades agrícolas, 9% com 
pecuária de carne e 5% com culturas arvenses. Foram recolhidas amostras de águas de 
138 poços ou furos e analisadas as práticas culturais numa área de 466 hectares. 

 

 

 

SOBRE AS PESSOAS E A AGRICULTURA 

O território onde se encontra a Zona 
Vulnerável Esposende-Vila do Conde 
tem menos agricultores, menos 
animais, menos superfície agrícola 
utilizável, área de floresta e superfície 
irrigável, menos área de horticultura 
ao ar livre e menos área de vinha. Por 
outro lado, tem mais população 
residente, maior densidade 
populacional, mais superfície 
forrageira e aumentou 
significativamente a área de culturas 
protegidas. 

ZONA VULNERÁVEL EM NÚMEROS 

> 205,72 km2 

> 645 habitantes/Km2 (2011)  

> 2.128 explorações agrícolas (2009) 

> 620 explorações c/bovinos (2019) 

> 18.146 CN de bovinos (2019) 

> 6.095 hectares de SAU (2009) 

> 307 Kg Ntotal/ hectare de SF (2019) 

> 29,3 CN de bovinos/exploração (2019) 

> 4,2 CN /ha de SF (2019) 

> 1.319 toneladas Ntotal de efluente (2019) 
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NITRATOS NAS ÁGUAS 
 

O teor médio em nitratos nos poços e furos avaliados nas explorações visitadas em 2019, 

56,6 mg NO3
-/L, é o segundo valor mais baixo das treze campanhas já monitorizadas 

pela DRAPN, sendo maior apenas que o valor da campanha de 2012, que registou o 
valor médio mais baixo de sempre com 49,3 mg NO3

-/L. 

Os resultados obtidos da monitorização de 1.663 poços e 396 furos, ao longo de todas 
as campanhas, demonstram que os valores em nitratos são mais elevados nas águas 
dos poços (média de 72,3 mg NO3

-/L) do que nos furos (média de 42,1 mg NO3
-/L), 

reforçando a ideia de que é nas águas subterrâneas de menor profundidade que reside 
o maior problema da contaminação por nitratos. Não obstante, enquanto nos poços os 
valores médios encontrados nas águas destinadas a rega e consumo doméstico são 
muito próximos (71,3 e 74,3 mg NO3

-/L), nos furos, o teor médio em nitratos das águas 
de rega é muito inferior ao verificado nas águas dos furos que se destinam ao 
abastecimento doméstico (34,4 e 54,7 mg NO3

-/L). 

Com recurso à técnica de Inverse Distance Weighted (IDW) foi possível quantificar que 
a área do território da zona vulnerável com teor em nitratos na água abaixo dos 50 mg/L 
de NO3

- corresponde a 60,1%, enquanto 35,7% se situa entre 50 mg NO3
-/L e 100 mg 

NO3
-/L, e a restante área (4,2%) encontra-se acima dos 100 mg NO3

-/L. 

FERTILIZAÇÃO AZOTADA DAS CULTURAS 
 

Na comparação quadrienal dos sistemas culturais, registou-se uma evolução 
ambientalmente favorável na horticultura em estufa e de ar livre, onde tem diminuído a 
quantidade de azoto aplicado por unidade de superfície, sobretudo entre os quadriénios 
2008/2011 e 2016/2019. Porém, é de assinalar que nas culturas forrageiras se verificou 
uma ligeira tendência de acréscimo do nível médio de fertilização azotada, sobretudo no 
quadriénio 2016/2019. 

INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E EXTENSÃO RURAL 
 

Ao longo das campanhas, foram realizadas 48 sessões com agricultores, estando 
presentes 818 dos 1.539 convocados para estas ações de divulgação e sensibilização 

para o problema da poluição das águas por nitratos de origem agrícola e para a 
necessidade de cumprir as medidas obrigatórias previstas no programa de ação. Por 
outro lado, desde 2014 está disponível no portal da DRAPN o Sistema Integrado de Apoio 
às Práticas Agrícolas em Zonas Vulneráveis (SIAPA-ZV), uma plataforma de apoio à 
fertilização das culturas e gestão da capacidade de armazenamento de efluentes 
pecuários, tendo sido realizadas, desde o início do seu funcionamento, 18 sessões de 
formação com a participação de 174 técnicos ou agricultores.  

 
 

 
 

 
 

NOTA CONCLUSIVA 
 

Os indicadores obtidos da análise dos dados recolhidos pelas equipas de monitorização são elucidativos. Têm existido melhorias na 
diminuição dos teores de nitratos das águas subterrâneas (embora com oscilações anuais e existência de locais com pontos de água muito 
poluídos), tem diminuído a quantidade de azoto orgânico total e azoto total proveniente de efluentes pecuários, mas subsistem demasiadas 
situações em que não existe uma adequada capacidade de armazenamento de efluentes. Perante estas evidências, entende-se que, apesar 
das melhorias encontradas, existe margem para melhorar os indicadores, havendo disponibilidade dos interessados para fazer esse caminho. 

56,6 mg NO3
-/L 

Teor médio de nitratos na água 

2019  

MONITORIZAÇÃO (DESDE 2007) 

> 13 campanhas 

> 2.110 amostras de água recolhidas 

> 48 reuniões de sensibilização 

> 818 agricultores participantes 

 

SIAPA-ZV (DESDE 2014) 

> 18 sessões de formação 

> 174 técnicos/agricultores  

> 2.551 acessos 

> 292 utilizadores registados 

 

 

 
OS DESAFIOS DO PRESENTE  

Os esforços dos agricultores e suas 
organizações têm produzido 
resultados, porém ainda existem 
pontos a melhorar como: 1) 
alargamento do aconselhamento 
agrícola para estabelecer e manter os 
«Planos de Fertilização», «Fichas de 
Registo de Fertilização» e «Registos 
referentes à Gestão de Efluentes 
Pecuários»; 2) aumento da capacidade 
de armazenamento de efluentes 
pecuários; 3) adoção de outras 
soluções de valorização dos efluentes 
pecuários; 4) adoção da agricultura de 
precisão na rega e fertilização das 
culturas hortícolas. 
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