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Notas: 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

MIRR - Mapa Integrado de Registo de Resíduos 

SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do 

Ambiente 

SIRER - Sistema Integrado de Registo Electrónico 

de Resíduos 

SGRU– Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos 

Resíduos na  

Exploração Agrícola - plásti-

cos 

Plásticos muitos sujos, rasgados, ou de embalagens 

de produtos considerados perigosos: tratamento 

especializado, não devendo ser reutilizados. 

Destino final 

Plásticos recicláveis: entregues nos ecopontos mais 

próximos (quantidades diminutas) ou entregues nos 

operadores licenciados para recolha de plástico ou 

armazenistas de materiais recicláveis (grandes 

quantidades). 

Plásticos não recicláveis: depositados nos ecocen-

tros de recolha de resíduos domésticos e urbanos, 

ou transportados para aterros de resíduos não peri-

gosos ou entregues no SGRU disponíveis para re-

cepção de plásticos.  



  

 

  
A utilização de materiais que se tornem obsoletos 

à actividade na exploração agrícola é comum. As-

sim, o agricultor torna-se naturalmente um produtor 

de resíduos (ex. plásticos, papel, biomassa) sendo 

necessariamente responsável por estes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A orientação produtiva, a dimensão e o modelo de 

organização da exploração determinam os factores 

de produção necessários à actividade e, por isso, 

também os resíduos que a exploração produz. No 

grupo dos Resíduos não orgânicos de uso na ex-

ploração agrícola encontramos os plásticos. 

Plásticos na exploração agrícola (APA, 2020) Resíduos na Exploração Agrícola  

Tipos de plásticos Utilização 

Depósito de água 

Sistemas de 

rega  

Mangueira de rega  

Ligações/uniões para distribuidores de 

água  

Acessórios de rega (aspersores, gotejado-

res, uniões …)  

Colectores/condutas/tubos/mangas de 

água  

Tela de cobertura entrelinhas (anti-ervas 

ao ar livre)  

Protecção 

de culturas   
Fita de fixação/marcação/sinalização  

Filme de cobertura de solo  

Redes de sombreamento/toldos  

Plástico para construção das estufas 

(manga e tela)  

Estufas/

Abrigos   

Filme para cobertura de solo  

Filme para cobertura de estufins  

Perfis de estufas/estufins  

Plástico de hidropónica  

Grampos/braçadeiras/molas (p/ fixação de 

plantas)  

Fio de suporte/fixação  

Depósito de água  

Acessórios de alimentação animal 

(bebedouros, comedouros, sem-fins, tuba-

gens)  

Pecuária  
Manga/Filme/tela de cobertura/

acondicionamento de ensilagem de milho/

ervas  

Filme e fios para acondicionamento de 

fardos de feno/palha  

Os plásticos agrícolas 

Registo obrigatório (APA, 2020) 

O agricultor que utiliza produtos fitofarmacêuticos é 

considerado produtor de resíduos perigosos e é 

obrigado a preencher o MIRR, que é parte integran-

te do SIRER, o qual está suportado na plataforma 

SILiAmb. As quantidades de todos os resíduos de 

embalagens de produtos fitofarmacêuticos produzi-

dos e o estabelecimento onde os entrega têm de 

ser registados. 

O MIRR deve ser preenchido e submetido anual-

mente entre 1 de Janeiro e 31 de Março com dados 

referentes ao ano anterior. 


