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ENQUADRAMENTO GERAL 
A necessidade de produzir alimentos ou produtos agrícolas de forma rentável e competitiva no mercado atual, tem levado os agricultores 

a optar maioritariamente pela aplicação de PF´S, em detrimento de outros meios indiretos de luta. No entanto e, muitas vezes resultante 

de uma incorreta aplicação têm ocorrido sistematicamente fenómenos de resistência aos agentes nocivos bem como contaminações e 

acidentes decorrentes da sua aplicação massiva. 

Atendendo a esta preferência, quase massal dos agricultores, torna-se pertinente definir PF bem como caracterizá-lo e classificá-lo em 

função do inimigo que combate, o seu modo de ação, bem como as vias de penetração e mobilidade nas culturas. 

Admitindo à priori que, qualquer que seja o PF, tem inerente a si uma determinada característica toxicológica, com capacidade para causar 

danos ao homem enquanto aplicador, consumidor, ambiente e espécies não visadas, torna-se pertinente abordar os Sistemas 

Regulamentares que suportam as autorizações de homologação, venda, distribuição e aplicação destes produtos, nos vários cenários 

possíveis. 

Cada PF é caracterizado por um determinado grau de toxicidade que lhe é inerente, tornando- o um produto mais ou menos perigoso, para 

todos aqueles que, de forma direta ou indireta, com ele contactam. Desta forma abordaremos as medidas de segurança necessárias 

aquando do manuseamento ou aplicação de um PF, enaltecendo a necessidade de utilização de um equipamento de proteção específico 

(Equipamento de Proteção Individual – EPI), para cada produto e atividade, bem como o reforço da necessidade da leitura do rótulo e 

cumprimento da informação e procedimentos nele constante. 

Muitos dos problemas e acidentes decorrentes de um PF prendem-se com uma incorreta utilização derivada da ausência de leitura da 

informação constante no rótulo, levando a acidentes e contaminações ambientais consideráveis. Desta forma e com o objetivo de 

minimizar os riscos de contaminações de natureza ambientais são descritas no capítulo 9, normas e procedimentos a ter durante cada uma 

das fases relativas aos PF’S, desde a sua compra, transporte, preparação da calda, aplicação e após aplicação, baseando-se sempre nos 

princípios da BPF. 

Partindo do princípio de que a agricultura produz em grande parte bens de consumo e, atendendo a que a aplicação de PF´S nas culturas 

se traduz inevitavelmente pela acumulação de resíduos desses mesmos produtos nos alimentos, revela-se de extrema importância o 

conhecimento dos Limites Máximos de Resíduos autorizados em agricultura, para cada cultura, bem como o conhecimento e respeito pelo 

Intervalo de Segurança, decorrente da aplicação desse produto e a sua colheita. 

Uma correta aplicação e respeito pelas instruções descritas no rótulo, são princípios base de respeito pelos parâmetros de controlo e 

segurança alimentar, culminando numa agricultura sustentável de respeito pelo Homem e Natureza. 

O presente manual de formação visa ser uma ferramenta de apoio aos formandos do curso de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, 

inserido o programa aprovado pela Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), e tem como principal objetivo auxiliar 

aplicadores nas suas atividades agrícolas na proteção das culturas. 

 

INTRODUÇÃO 
A agricultura e consequentemente as culturas são constantemente sujeitas a ataques de diferentes organismos nocivos que, condicionam 

ou limitam o desenvolvimento das mesmas. Ao longo de todo o processo ou ciclo culturas o Homem, enquanto agricultor, técnico ou 

trabalhador agrícola tem que atuar de forma a minimizar esses efeitos para desta forma conseguir rentabilizar a sua exploração, quer do 

ponto de vista quantitativo, qualitativo ou económico. 

De entre os diferentes meios de luta disponíveis e que, deverão sempre ser alternativa à proteção das culturas a luta química revela-se a 

mais adotada acarretando consigo alguns efeitos negativos derivados da sua utilização. 

Desta forma e para tentar minimizar os efeitos adversos do uso de produtos fitofarmacêuticos, dispomos atualmente de normas e técnicas 

de segurança quer do ponto de vista regulamentar, ou de carácter prático. 

Visando atingir um ponto de equilíbrio entre a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, segurança para o aplicador o consumidor e 

ambiente, foram criadas e legisladas medidas de segurança que reduzam o efeito negativo da utilização de produtos fitofarmacêuticos, 

abordadas ao longo do manual. 
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PROTEÇÃO DAS PLANTAS 
 

PRINCIPIOS GERAIS DE PROTEÇÃO DAS CULTURAS 

A cultura em particular e a agricultura em geral encontra-se sistematicamente afetada por inimigos das culturas que prejudicam o seu 

correto e saudável desenvolvimento. Desta forma torna-se necessário a tomada de medidas preventivas e corretivas para minimização dos 

efeitos negativos destes organismos. 

A tomada de decisão quanto aos diferentes meios de luta, deve ser feita tendo em consideração, por um lado o efeito que a luta tem sobre 

o inimigo, assegurando-se da sua eficácia, por outro a escolha deste modo de controlo deve ter em consideração os efeitos secundários, 

não menos importantes, que esta luta tem sobre o ambiente e fauna auxiliar. 

Desta forma e recorrendo aos diferentes meios de luta alternativos à luta química, podemos complementar a nossa atividade de proteção 

das culturas minimizando os efeitos adversos da utilização sistemática e algumas vezes indiscriminada de produtos fitofarmacêuticos. 

Para tal, o agricultor tem à sua disposição um conjunto de escolhas alternativas, para que desta forma, possa praticar uma proteção das 

plantas seguindo os princípios gerais da proteção integrada. 

MEIOS DE PROTEÇÃO DAS CULTURAS- DOENÇAS PRAGAS E INFESTANTES 

Entende-se por inimigo das culturas ou organismo nocivo qualquer espécie, raça ou biótipo de vegetais ou animais ou agentes patogénicos, 

nocivos/prejudiciais aos vegetais ou produtos vegetais. 

De entre os organismos nocivos, destacam-se aqueles que, pela sua importância, mais estragos provocam: 

- Pragas - conjunto de seres de diversas espécies, insetos na sua maioria, que provocam alterações no estado sanitário das plantas, 

impedindo o seu saudável e pleno desenvolvimento; 

- Doenças - alterações no processo de vida que afetam toda a planta ou alguns dos seus órgãos. Provocadas por fungos, bactérias e vírus; 

- Infestantes -planta que se desenvolve onde não é desejada causando prejuízos devido à concorrência pela água, luz e nutrientes. 

 

Desde há muito que o agricultor se habituou ao uso de produtos fitofarmacêuticos, na proteção das suas culturas, muitas vezes em 

detrimento de outras opções igualmente eficazes na proteção das suas culturas. Todas estas ações consecutivas de aplicação de FP´S 

(produtos fitofarmacêuticos), tem levado a contaminações e consequências ambientais graves e para as quais é difícil retroceder. 

Desta forma, a tomada de decisão sobre qualquer intervenção ou proteção das culturas, devem ser ponderadas alternativas ao uso de 

PF´S. 

De entre os vários meios de luta existentes, deverão ser equacionados todos e cada um, muito antes do recurso à luta química. 

 

Controlo físico, biológico e químico 

Controlo Físico 
A luta física prende-se com medidas de “afastamento” dos inimigos das culturas, não atuando ao nível biológico, nem da cultura, nem do 

inimigo. 

Integra ações que envolvem meios mecânicos, térmicos, eletromagnéticos e sonoros, que têm por fim eliminar ou afastar os inimigos. 

- Meios mecânicos: integram as mobilizações do solo, mondas manuais de infestantes e frutos, destruição de restos de culturas infetadas 

ou infestadas, eliminação de órgãos ou frutos infetados, apanha de insetos à mão, alagamentos de solo e lavagem de árvores, a colocação 

de armadilhas contra roedores, etc. 
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- Meios térmicos: contemplam a termoterapia (ar quente, água quente e vapor de água) para destruição de vírus e tratamento de órgãos 

de propagação vegetal, a solarização do solo contra fungos e nemátodos, a exposição direta de certos organismos à chama, até níveis 

térmicos de sensibilidade e o controlo de algumas doenças por refrigeração. 

- Meios eletromagnéticos: envolvem radiação eletromagnética – raios x, raios γ e luz UV – para o controlo de doenças. 

- Ruídos sonoros: incluem os ultrassons usados para afugentar aves. 

Controlo Biológico 
A luta biológica, consiste no emprego de organismos vivos para controlar organismos nocivos. 

Desta forma, é atualmente conhecida e reconhecida a importância dos auxiliares no controlo das pragas, sendo para isso necessário a sua 

correta identificação e proteção, esta ultima mediante a sua introdução nas culturas ou através da aplicação de PF´S que se revelem sem 

qualquer efeito prejudicial aos mesmo  

Entende-se por: 

Auxiliar – organismo antagonista dos inimigos das culturas, com atividade predadora, de parasitismo ou patogénica. 

Auxiliar Parasitoide – normalmente pertence à classe insecta e desenvolve-se à custa de um outro indivíduo de outra espécie, acabando 

por provocar a sua morte. 

Auxiliar predador – organismo que necessita para se alimentar, mais do que um indivíduo que lhe servirá de presa. Tem vida livre em todas 

as formas móveis  

Auxiliar patogénico – são bactérias, fungos e vírus responsáveis por provocar determinadas doenças nas pragas, que, no entanto, deverá 

ser considerada como uma luta específica dentro da luta biológica, que alguns autores preferem considerar como sendo luta 

microbiológica. 

Controlo Químico 
Consiste na utilização de substâncias ativas naturais ou de síntese na proteção das plantas, os designados “pesticidas”. A base de suporte 

é fornecida pelos produtos fitofarmacêuticos. 

Controlo Manual e mecânico 
A Luta Cultural consiste na adoção de medidas naturais com o objetivo de controlar ou minimizar os inimigos das plantas. É tão velha 

quanto a própria agricultura e tem por base a tomada de medidas indiretas tendentes ao bom desenvolvimento das culturas que deve e 

pode ser adotada por qualquer agricultor. 

São exemplo destas práticas: 

-Rotações culturais; 

-Preparação do solo; 

-Fertilizações e regas equilibradas; 

-Densidade de sementeira e plantação; 

-Podas equilibradas; 

-Eliminação de restos de cultura; 

Meio de luta biotécnica 
A luta biotécnica é um modo de luta direta que tem como princípio de funcionamento a alteração negativa de certas funções vitais no 

organismo nocivo. 

Inclui o uso de: 

-Feromonas 

-Reguladores de crescimento 
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a) Feromonas – São hormonas, produzidas em glândulas existentes no corpo dos insetos, que os organismos nocivos emitem para 

comunicar entre si com o intuito de acasalarem. São produzidas pelas fêmeas. 

 

  

Figura 1- Hormonas/atrativos 

b) Reguladores de Crescimento de insetos (RCI) – são substâncias que se usam com o intuito de afetar o desenvolvimento dos 

insetos (mudas). Interferem no sistema hormonal do inseto, não deixando de ser produtos fitofarmacêuticos com um modo de ação e 

características específicas,  

 

PROTEÇÃO INTEGRADA 
Evolução da proteção das plantas. 

A atividade agrícola, inserida num meio natural, encontra-se sujeita à constante ação de agentes patogénicos que influenciam 

negativamente as suas produções agrícolas. 

O uso indiscriminado e mal aplicado de determinadas técnicas agrícolas, nomeadamente o recurso a determinados produtos 

fitofarmacêuticos, bastante nocivos para o ambiente, Homem enquanto aplicador e consumidor e para a fauna auxiliar, em muito 

contribuíram para um desenvolvimento nada sustentável do ecossistema agrário. 

Desta forma urge a necessidade de corrigir e trabalhar a agricultura de uma forma consistente e coerente com o que se espera de uma 

agricultura e desenvolvimento sustentável. 

É neste contexto que surge a Proteção Integrada. Visando o combate aos inimigos das culturas, a Proteção Integrada privilegia e sustenta-

se num combate a esses mesmos inimigos recorrendo-se de técnicas e práticas, que visam um controlo eficaz, sem, no entanto, colocar 

em causa o ambiente circundante. Apoiando-se em técnicas de controlo que fomentam o desenvolvimento natural dos inimigos das 

culturas e, simultaneamente, respeitando o ambiente, o Homem e organismos auxiliares. 

“um processo de luta contra os organismos nocivos utilizando um conjunto de métodos que satisfaçam as exigências económicas, 

ecológicas e toxicológicas dando caráter prioritário às ações que fomentam a limitação natural e respeitam os níveis económicos de 

ataque”. 

Com uma ação e visão bastante mais abrangente, sobre uma agricultura e desenvolvimento sustentável, a Produção Integrada, além das 

normas e restrições da proteção das culturas, gere-se por um sistema integrado de produção de produtos agrícolas de elevada qualidade, 

utilizando como pedra basilar, a Proteção Integrada mas, bastante mais abrangente, abraça também normas e técnicas de respeito e 

preservação dos recursos naturais, solo, águas naturais, fertilização e manutenção do solo, permitindo uma aproximação de uma 

agricultura de sucesso e sustentável, no tempo e no espaço. 

Princípios gerais da Proteção Integrada 

1 — A prevenção e o controlo dos inimigos das culturas devem ser obtidos ou apoiados, nomeadamente, através de: 

1.1 — Rotação de culturas; 
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1.2 — Utilização de técnicas culturais adequadas, por exemplo, técnica de sementeira diferida, datas e densidades das sementeiras, 

enrelvamento, mobilização mínima, sementeira direta e poda; 

1.3 — Utilização, sempre que adequado, de cultivares resistentes ou tolerantes e de sementes e material de propagação vegetativa 

de categoria normalizada ou certificada; 

1.4 — Utilização equilibrada de práticas de fertilização, de calagem e de irrigação e de drenagem; 

1.5 — Prevenção da propagação dos inimigos das culturas através de medidas de higiene, por exemplo, através da limpeza regular 

das máquinas e do equipamento; 

1.6 — Proteção e reforço de organismos úteis importantes, por exemplo, através de medidas fitossanitárias adequadas ou da 

utilização de infraestruturas ecológicas no interior e no exterior dos locais de produção. 

2 — Os inimigos das culturas devem ser monitorizados através de métodos e instrumentos adequados, sempre que estejam disponíveis, 

os quais incluem observações no terreno e, sempre que possível, sistemas de aviso e de diagnóstico precoce assentes em bases científicas 

consolidadas, bem como através de informações de técnicos oficialmente reconhecidos. 

3 — Com base nos resultados da estimativa de risco, o utilizador profissional deve decidir se aplica ou não medidas fitossanitárias, e em 

que momento, devendo, antes de realizar os tratamentos, recorrer a níveis económicos de ataque como componentes essenciais da 

tomada de decisão e, se possível, aos que se encontrem definidos para a região, para zonas específicas, para as culturas e para condições 

climáticas específicas. 

4 — Os meios de luta biológicos, físicos e outros meios não químicos sustentáveis devem ser preferidos aos meios químicos, se permitirem 

o controlo dos inimigos das culturas de uma forma satisfatória. 

5 — Os produtos fitofarmacêuticos aplicados devem ser tão seletivos quanto possível para o fim em vista e ter o mínimo de efeitos 

secundários para a saúde humana, os organismos não visados e o ambiente. 

6 — O utilizador profissional deve manter a utilização de produtos fitofarmacêuticos e outras formas de intervenção nos níveis necessários, 

por exemplo, respeitando a dose mínima eficaz constante do rótulo, reduzindo a frequência de aplicação ou recorrendo a aplicações 

parciais, tendo em conta que o nível de risco para a vegetação deve ser aceitável e que essas intervenções não aumentem o risco de 

desenvolvimento de resistência nas populações dos inimigos das culturas. 

7 — Quando o risco de resistência a uma medida fitossanitária for conhecido e os estragos causados pelos inimigos das culturas exigirem 

a aplicação repetida de produtos fitofarmacêuticos nas culturas, deve recorrer-se às estratégias anti-resistência disponíveis para manter a 

eficácia dos produtos, incluindo a utilização de vários produtos fitofarmacêuticos com diferentes modos de ação. 

8 — Com base nos registos relativos à utilização de produtos fitofarmacêuticos e ao controlo dos inimigos das culturas, o utilizador 

profissional deve verificar o êxito das medidas fitossanitárias aplicadas. 

Estimativa do risco e modelos de previsão 
As técnicas de amostragem, baseadas na aplicação direta ou indireta, permitem efetuar a avaliação dos problemas fitossanitários bem 

como o levantamento dos auxiliares presentes na vinha. 

É através da informação recolhida por essas técnicas que, poderemos chegar a uma estimativa de risco, ao NEA e posteriormente a uma 

tomada de decisão assertiva relativamente ao problema em causa. 

Técnicas de amostragem 
 

Observação visual 

A observação visual consiste na quantificação periódica de pragas e doenças, estragos e prejuízos, bem como para quantificação dos 

auxiliares presentes, através da observação de um determinado nº de órgãos representativos das plantas. 

Esta técnica de amostragem é realizada sobre a cultura no campo e, de acordo com o número de plantas e órgãos pré-definidos para os 

diferentes inimigos, bem como a periodicidade da sua realização e a época de observação. 
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Para uma parcela até 4hectares as observações devem incidir sobre 100 órgãos, variando com o inimigo em causa, à razão de 2 órgãos por 

cepa, em 100/50 cepas, distribuídas ao acaso pela parcela. Há medida que aumenta a dimensão da parcela, terão que aumentar 

proporcionalmente o número de observações. 

 

A observação visual deverá ser realizada, percorrendo a parcela em zig-zag entre duas linhas, selecionando alternadamente cepas do outro 

lado da linha, até ao número de cepas pré-definido. 

Na monitorização das pragas, regista-se o número total de indivíduos observados por folha, cacho ou botão floral ou ainda, calculando a 

percentagem de órgãos atacados/ocupados nas plantas observadas. 

 

 

Figura 2 Esquema de zig-zag a adotar na observação visual (Original Cavaco, M., 2005)Fonte: Adaptado de 
DGADR 

 

 

 

Relativamente às doenças, nos períodos de risco, deve observar-se periodicamente a intensidade de ataque ao longo da vinha, de acordo 

com o definido pela figura acima. 

A referenciação da presença de sintomas é feita com base na escala abaixo  

0- Ausência 

1- Até 10% do órgão atacado (folha ou cacho)  

2- 10-25% do órgão atacado (folha ou cacho) 

3- Superior a 25% do órgão atacado (folha ou cacho) 

A incidência de doença, é classificada: 

0- Ausência 

1- Focos ou plantas isoladas (presença incipiente) 

2- 25-50% da superfície da parcela atacada (ataque médio) 

3- Superior 50% da superfície da parcela atacada (ataque intenso) 

Técnica das pancadas 

A técnica das pancadas tem como objetivo, não apenas a observação de pragas e auxiliares presentes na cultura, mas a sua captura, 

permitindo uma avaliação difícil de outra forma. 

Para uma parcela até 4 hectares esta técnica deverá ser aplicada a 100 cepas, representativas da parcela, efetuando 3 pancadas (rápidas 

e consecutivas) em dois braços de cada cepa. 

Para parcelas de maior dimensão, a amostra também deverá ser superior. 

Armadilhas 

As armadilhas de monitorização são utilizadas, para fornecer informação sobre a época mais provável de aparecimento de pragas e 

auxiliares. 
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São extremamente uteis para determinação do pico de voo das pragas, permitindo uma aplicação de tratamento no momento mais preciso. 

A estimativa de risco não deve ser feita apenas com base na contagem de indivíduos capturados nas armadilhas, uma vez que, a relação 

entre as capturas e a intensidade de estragos verificada nem sempre é direta. O modo mais correto consiste em conjugar os dados 

recolhidos das armadilhas com a observação visual aos órgãos das cepas. 

Armadilhas sexuais 

A armadilha sexual, tipo Delta é composta por uma base de cola, na qual de instala um difusor, contendo 

a feromona indicada ao inimigo que se pretende monitorizar, por exemplo, na vinha este tipo de armadilha 

é vulgarmente utilizada na captura de machos de traça-da-uva. 

 

 

 Figura 3 Armadilha sexual Delta para captura da traça-da-uva, Lobesia botrana Fonte: Modo de Produção Integrada (PRODI) - Proteção e 
Produção Integrada das Culturas, Isabel Magalhães - Eng.ª Agrónoma - DRAPC - Direção de Serviços de Agricultura e Pescas 

Armadilhas cromotrópicas 

As armadilhas cromotrópicas funcionam como atracão dos artrópodes a determinadas colorações 

(tropismo visual), à qual se pode adicionar uma feromona sexual para captura de machos. 

Na vinha é vulgarmente utilizada para captura de cicadelídeos, mosca do mediterrâneo e auxiliares, 

apresentando preferencialmente uma coloração amarela. 

São colocadas no início da Primavera, uma por parcela e substituídas semanalmente. 

 

Figura 4 Armadilha cromotrópica amarela para captura de cigarrinha verde e auxiliares Fonte: Modo de 
Produção Integrada (PRODI) - Proteção e Produção Integrada das Culturas, Isabel Magalhães - Eng.ª 
Agrónoma - DRAPC - Direção de Serviços de Agricultura e Pescas 

 

Armadilhas alimentares 

Garrafas mosqueiras ou McPhail 

Utilizadas para capturar machos e fêmeas de dípteros, as armadilhas alimentares contêm um atrativo 

alimentar, proteína hidrolisada, e/ou atrativo sexual, para captura de machos. 

A proteína hidrolisada é mais eficaz na captura das fêmeas, devendo ser substituída semanalmente. 

Devem ser colocadas, de Maio a Outubro, num número de duas por parcela, uma na bordadura, outra na zona 

central, ambas na parte média da cepa. 

 

Figura 5 Garrafas mosqueiras ou McPhail para captura de dípteros Fonte: Modo de Produção Integrada (PRODI) - Proteção e Produção 
Integrada das Culturas, Isabel Magalhães - Eng.ª Agrónoma - DRAPC - Direção de Serviços de Agricultura e Pescas 

I 
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Armadilha tipo Tephri 

Utilizada para captura de fêmeas de mosca do género Ceratitis capitata, a armadilha Tephri é composta por um 

reservatório cilíndrico no qual se introduz: acetato de amónio (FFA), putrescina (FFP) e trimetilamina (FFT), aos 

quais se junta uma pastilha de inseticida. 

Neste tipo de dispositivo as moscas capturadas morrem e secam rapidamente, permitindo maior facilidade na 

contagem de indivíduos capturados. 

As observações devem ser realizadas semanalmente. 

 

Figura 6 Armadilha tipo Tephri Fonte: Modo de Produção Integrada (PRODI) - Proteção e Produção Integrada das 
Culturas, Isabel Magalhães - Eng.ª Agrónoma - DRAPC - Direção de Serviços de Agricultura e Pescas 

 

Estações meteorológicas 
Para a monitorização das doenças, provocadas pelo ataque de fungos, as estações meteorológicas, fornecem dados diários sobre a 

evolução das condições climáticas. Associadas a um software, de monitorização de doenças, baseado em modelos matemáticos, permitem 

em termos numéricos e gráficos estabelecer indicadores favoráveis de estimativa de risco para o aparecimento de doenças. 

Trata-se de um investimento relativamente caro, pelo que os viticultores, poderão aceder a essas informações através das associações de 

técnicos ou através dos avisos agrícolas da sua região. 

De salientar que, os dados fornecidos pela estação meteorológica não dispensam a observação visual, principalmente nos períodos mais 

críticos de incidência de doenças. 

Nível Económico de Ataque (NEA) 
O nível económico de ataque encontra-se definido para cada praga 

em cada região e época do ano, sendo a sua intensidade de ataque 

determinante para a tomada de decisão e medida de proteção. 

Podemos definir “Nível económico de ataque” como: o nível de 

ataque a partir do qual o prejuízo causado pela destruição da praga 

é superior ao custo do tratamento para o seu controlo. 

Tomada de decisão 
A tomada de decisão deve ter sempre em conta a estimativa do risco, 

o NEA, bem como os diferentes meios de luta adequados para 

realidade da parcela. 

Luta química- Seleção dos produtos fitofarmacêuticos 

Os métodos de luta atrás definidos permitem, em teoria, equacionar 

dois tipos distintos de intervenção: 

A prevenção – corresponde a medidas indiretas, que se baseiam: 

– No uso otimizado dos recursos naturais; 

– Nas práticas agrícolas sem impacte negativo nos ecossistemas; 

– Na proteção e aumento de organismos auxiliares. 

 

 

Figura 7- Nível económico de ataque 
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O controlo – corresponde a medidas diretas, que assentam: 

– No uso de medidas que agem exclusivamente sobre os organismos nocivos a combater; 

– Na aplicação de medidas menos seletivas. 

A análise prévia de cada problema necessita ter em conta elementos tão distintos como: 

- A cultura – variedades, origem, localização, estado fenológico, área, tratamentos feitos (com quê, quando, como, etc.). 

- O(s) problema(s) – identificação do(s) agente(s) nocivo(s), sua bioecologia e virulência. 

- Os auxiliares presentes. 

- As condições climáticas (no momento e esperadas no imediato) chuva, humidade, temperaturas, vento, etc. 

- O sistema de aplicação – volume de calda, aparelhagem de pulverização, bicos, bombas, filtros, etc. 

Assim, é da análise de todas estas questões e tendo em conta as exigências toxicológicas e ambientais que terá de surgir a opção pela 

solução para o problema, o que significa por regra a escolha de um Produto fitofarmacêutico. 

Essa forma de uso está refletida na Proteção Integrada e esta é fundamental em Agricultura Sustentável. 

E, assim, o Produto fitofarmacêutico selecionado terá de ter um perfil que reflita: 

- Baixa toxicidade para o homem e animais; 

- Parâmetros ecotoxicológicos aceitáveis para auxiliares, organismos vivos e ambiente; 

- Seletividade para a cultura, as culturas seguintes e as culturas vizinhas; 

- Ser eficaz. 

Registo dos tratamentos  
Os tratamentos realizados devem constar num Caderno de Campo ou ficha de registo no qual deve constar: 

-Data tratamento 

-Inimigo a combate 

-Produto utilizado 

-Dose de aplicação 

-Calda gasta/ha 

-Intervalo de segurança 

- Data da Vindima 

 

PRODUÇÃO INTEGRADA (PRODI) 

Princípios da PRODI 

PRODUÇÃO INTEGRADA: é um sistema agrícola capaz de produzir alimentos de elevada qualidade no qual devem ser utilizados os recursos 

naturais e os mecanismos de regulação natural em substituição de fatores de produção prejudiciais ao ambiente, de modo a assegurar, a 

longo prazo, uma agricultura viável” 
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Figura 8 Elementos da Produção Integrada Fonte: Adaptado de Syngenta 

 

Atendendo a tudo isto, urge a necessidade de tomar medidas preventivas e corretivas, no sentido de praticar uma agricultura HOJE, sem 

prejudicar os recursos do AMANHÃ. 

Para tal e, como já referido, a utilização de práticas e técnicas que fomentem o desenvolvimento natural dos auxiliares, no combate às 

pragas das culturas, a aplicação e manutenção de técnicas de preservação e alimentação do solo, bem como a utilização de técnicas de 

combate alternativas à luta química permitirão um desenvolvimento e uma agricultura, no hoje sem comprometer as necessidades das 

gerações futuras. 

A utilização de produtos e/ou substâncias químicas, ainda indispensáveis à atividade agrícola, devem ser aplicadas e escolhidas, respeitando 

as normas da Proteção/Produção Integrada, respeitando os critérios de utilização, doses, épocas e condições de utilizando e, respeitando 

ainda o NEA (Nível Económico de Ataque). 

 Registos 

O preenchimento do respetivo caderno de campo é facto obrigatório, para o agricultor que pratica as normas da PRODI. 

Independentemente da associação ou entidade certificadora, o caderno de campo tem que respeitar normas, critérios e campos comuns 

a qualquer uma. 

Desta forma e, como ponto de partida da instalação do programa PRODI cabe aos técnicos das associações de apoio ou certificação, definir 

e aplicar os critérios de estabelecimento dos postos de monitorização. 

1- Divisão da área em zonas microclimáticas 

Numa primeira fase, deve dividir-se a exploração por parcelas ou zonas homogéneas. Entende-se por zona homogénea, no caso de culturas 

permanentes: 

“O conjunto de parcelas ou subparcelas, pertencentes à mesma unidade de produção, que sejam representativas das seguintes 

características dominantes: 

- Natureza do solo; 

- Topografia; 
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- Exposição; 

- Cultivar 

-Porta-enxerto; 

-Idade; 

-Técnicas culturais 

Todos esses registos devem estar atualizados no caderno de campo- PDR 

MODO DE PRODUÇÃO BIOLOGICA 
Para aplicar os princípios do Modo de Produção Biológico é necessário aplicar o REGULAMENTO (UE) 2018/848 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 30 de maio de 2018 relativo à 

produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho. 

Produção biológica é um sistema global de gestão das explorações agrícolas e 

de produção de géneros alimentícios que combina as melhores práticas em 

matéria ambiental e climática, um elevado nível de biodiversidade, a 

preservação dos recursos naturais e a aplicação de normas exigentes em 

matéria de bem-estar dos animais e de normas exigentes em matéria de 

produção em sintonia com a procura, por parte de um número crescente de consumidores de produtos produzidos 

através da utilização de substâncias e processos naturais. A produção biológica desempenha, assim, uma dupla função 

social: por um lado, abastece um mercado específico que responde à procura de produtos biológicos por parte dos 

consumidores e, por outro, fornece bens disponíveis para o público em geral que contribuem para a proteção do 

ambiente e do bem-estar dos animais, bem como para o desenvolvimento rural. 

 Os objetivos da aplicação de um Modo de Produção biológico: 

 A manutenção e melhoria da vida dos solos, da sua fertilidade natural, da sua estabilidade, da sua capacidade de 

retenção de água e da sua biodiversidade, prevenção e luta contra a perda de matéria orgânica dos solos e a sua 

compactação e erosão, bem como nutrição dos vegetais, principalmente através do ecossistema dos solos; 

Limitação ao mínimo da utilização de recursos não renováveis e de fatores de produção externos; 

Reciclagem dos desperdícios e subprodutos de origem vegetal e animal, como fatores de produção na produção vegetal 

e animal; 

Preservação da fitossanidade através de medidas preventivas, nomeadamente a escolha de espécies, variedades ou 

material heterogéneo adequados, resistentes às pragas e às doenças, a rotação adequada das culturas, métodos 

mecânicos e físicos e a proteção dos inimigos naturais das pragas; 

A Restrição de utilização de produtos fitofarmacêuticos. Deverá ser dada preferência a medidas que previnam danos 

provocados por pragas e infestantes através de técnicas que não impliquem a utilização de produtos fitofarmacêuticos, 

como é o caso da rotação das culturas. A presença de pragas e infestantes deverá ser monitorizada, a fim de decidir se 

existem fundamentos económicos e ecológicos para eventuais intervenções. Contudo, a utilização de determinados 

produtos fitofarmacêuticos deverá ser permitida caso as técnicas em questão não garantam uma proteção adequada e 

apenas se os produtos fitofarmacêuticos tiverem sido autorizados em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 

1107/2009.  

Em matéria de gestão e fertilização dos solos, as práticas de cultivo autorizadas na produção vegetal biológica deverão 

ser especificadas e deverão estabelecer-se condições para a utilização de fertilizantes e corretivos. 14.6.2018 Jornal 

Oficial da União Europeia L 150/5 PT condições de utilização restritivas e, consequentemente, tiverem sido autorizados 

em conformidade com o presente regulamento. 
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Utilização de sementes e de animais com elevado grau de diversidade genética, resistência às doenças e longevidade; 

Escolha de variedades vegetais tendo em conta as particularidades dos sistemas de produção biológica específicos, 

centrada no desempenho agronómico, na resistência às doenças, na adaptação às diferentes condições edafoclimáticas 

locais e no respeito das barreiras naturais em matéria de cruzamentos; 

Utilização de material de reprodução vegetal biológico, tal como material de reprodução vegetal de material biológico 

heterogéneo, e de variedades biológicas adequadas à produção biológica; 

Produção de variedades biológicas através da capacidade de reprodução natural e centrada no confinamento às 

barreiras naturais em matéria de cruzamentos; Sem prejuízo do artigo 14.o do Regulamento (CE) n.º 2100/94 e dos 

direitos nacionais de proteção das variedades vegetais conferidos ao abrigo das legislações nacionais dos Estados-

Membros, possibilidade de os agricultores utilizarem material reprodutivo vegetal obtido a partir das suas próprias 

explorações a fim de promover recursos genéticos adaptados às condições específicas da produção biológica; 

Escolha das raças animais tendo em conta um elevado grau de diversidade genética, a capacidade de adaptação dos 

animais às condições locais, o seu valor genético, a sua longevidade, a sua vitalidade e a sua resistência às doenças ou a 

problemas sanitários; 

Prática da produção animal adaptada ao local e adequada ao terreno; Aplicação de práticas de criação animal que 

reforcem o sistema imunitário e aumentem as defesas naturais contra as doenças, incluindo o exercício regular e o 

acesso a áreas ao ar livre e a pastagens; 

Alimentação dos animais com alimentos biológicos para animais compostos por ingredientes agrícolas provenientes da 

produção biológica e por substâncias não agrícolas naturais; 

Produção de produtos animais biológicos a partir de animais criados em explorações biológicas ao longo de toda a sua 

vida desde o nascimento ou incubação; 

Evitar qualquer ameaça decorrente da produção biológica para as espécies que apresentam um interesse de 

conservação. 

A fim de não induzir os consumidores em erro quanto ao estatuto biológico da totalidade do produto, é conveniente 

limitar a utilização do referido logótipo aos produtos que contenham exclusivamente, ou quase exclusivamente, 

ingredientes biológicos. Por conseguinte, não deverá ser permitido utilizar o logótipo na rotulagem de produtos em 

conversão ou de produtos transformados dos quais menos de 95% em peso dos ingredientes de origem agrícola sejam 

biológicos 

 

As autoridades competentes ou, se for caso disso, as autoridades de controlo ou os organismos de controlo emitem um 

certificado para qualquer operador ou grupo de operadores que tenha notificado a sua atividade em conformidade com 

o artigo 34.o, n.º 1, e cumpra o disposto no REGULAMENTO (UE) 2018/848 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

de 30 de maio de 2018 

 . O certificado deve: 

a) Ser emitido em formato eletrónico sempre que possível; 

b) Permitir, no mínimo, a identificação do operador ou dos grupos de operadores, incluindo a lista dos seus membros, a 

categoria de produtos abrangidos pelo certificado e o seu período de validade; 

c) Atestar que a atividade notificada está em conformidade com o presente regulamento;  

d) Ser emitido de acordo com o modelo definido no anexo VI. 

Na produção biológica, não podem ser utilizados OGM, nem produtos obtidos a partir de OGM, nem produtos obtidos 

mediante OGM em géneros alimentícios ou alimentos para animais, nem como géneros alimentícios, alimentos para 
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animais, auxiliares tecnológicos, produtos fitofarmacêuticos, fertilizantes, corretivos dos solos, material de reprodução 

vegetal, microrganismos ou animais. 

PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS (PF´S) 
Os produtos fitofarmacêuticos, inseridos num programa de luta química dirigida às culturas, são sem margem de dúvidas a opção 

maioritariamente praticada pelos agricultores. 

Devido às características inerentes à sua composição, estes produtos acarretam consigo um nível de toxicidade, podendo afetar o Homem 

enquanto aplicador e consumidor, bem como o ambiente, e todos os ecossistemas que o compõem. 

Definição de Produto Fitofarmacêutico 

Produtos fitofarmacêuticos (PF´S) – são as substâncias ativas e as preparações contendo uma ou mais substâncias ativas que sejam 

apresentadas sob a forma em que são fornecidas ao utilizador e se destinem a: 

a) Proteger os vegetais ou os produtos vegetais de todos os organismos prejudiciais ou a impedir a sua ação, desde que essas substâncias 

ou preparações não estejam a seguir definidas de outro modo; 

b) Exercer uma ação sobre os processos vitais dos vegetais, com exceção das substâncias nutritivas (exemplo: os reguladores de 

crescimento); 

c) Assegurar a conservação dos produtos vegetais, desde que tais substâncias ou preparações não sejam objeto de disposições comunitárias 

especiais relativas a conservantes; 

d) Destruir os vegetais indesejáveis; 

e) Destruir partes de vegetais e reduzir ou impedir o crescimento indesejável dos vegetais; 

f) Serem utilizados como adjuvantes. 

De acordo com o REGULAMENTO (CE) N. 0 1107/2009 DO PARLAMENTO EUROPEU E 

DO CONSELHO de 21 de outubro de 2009. Ou, de forma mais simples e concisa: 

“São produtos destinados à defesa das plantas e da produção agrícola, com exceção de adubos e corretivos; na sua composição entra uma 

ou mais substâncias ativas responsáveis pela prevenção ou controlo dos inimigos ou organismos nocivos; podem ter várias designações, 

consoante os inimigos que combatem.” 

 

Composição/formulação de um PF 

Os Produtos Fitofarmacêuticos são na sua generalidade, constituídos por: Substância ativa; Formulantes Adjuvantes. 

A substância ativa é a componente do Produto fitofarmacêutico responsável pelo seu comportamento biológico, ou seja, é esta substância 

que confere ao produto a capacidade de “curar, prevenir ou erradicar” o inimigo da cultura. 

Formulantes, são substâncias que, não interferindo com a substância ativa, imprimem características e propriedades fundamentais ao 

produto formulado, tais como estabilidade e efeito aplicabilidade (solubilidade, capacidade de suspensão, mobilidade, poder absorvente, 

viscosidade, entre outros). 
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Figura 9 Efeito dos adjuvantes Fonte: Desconhecido 

Formulação 

O termo formulação emprega-se, para referir o modo como o Produto fitofarmacêutico fisicamente se apresenta, podendo dizer-se de 

forma genérica que pode ser sólido ou líquido. 

De entre as formulações existentes, foi criado um Código Internacional que, identifica simbolicamente as diferentes formulações. 

Desta forma: 

DESIGNAÇÃO EM PORTUGUÊS CÓDIGO INTERNACIONAL 

 DESIGNAÇÃO EM PORTUGUÊS CÓDIGO 

INTERNACIONAL 

 Grânulos Dispersíveis em Água WG 

FORMULAÇÕES Grânulos GR 

SÓLIDAS Pó molhável WP 

 Pó polvilhável DP 

 Pó solúvel SP 

FORMULAÇÕES Concentrado para emulsão EC 

LÍQUIDAS Emulsão água em óleo EO 

 Emulsão óleo em água EW 

 Solução concentrada SL 

 Suspensão concentrada SC 

 Microgranulos MG 

 Gel para emulsão GL 

OUTRAS Isco concentrado CB 

 Pasta PA 

 Pastilhas TB 

Tabela 1 Exemplos de formulações 

Adjuvantes 

A maioria dos Produtos fitofarmacêuticos são aplicados em pulverização sob a forma de calda e, tal como foram descritos atrás, têm 

capacidade para, por si só, resolverem, com eficácia e eficiência, os problemas para que foram desenvolvidos e homologados. 

Contudo, no momento da preparação duma calda e com o fim de melhorar as suas características, pode, por vezes, recorrer-se a 

determinadas substâncias, misturando-as nessa calda. 

Estes agentes extemporâneos são designados adjuvantes, não têm ação biológica, mas melhoram as características da calda, acentuando 

ou imprimindo determinadas características. 

Têm várias designações, consoante o fim a que se destinam: 

Agentes anti-drift (espessantes); agentes anti-arrastamento; agentes compatibilizantes; agentes penetrantes; agentes anti-espuma; etc. 
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Principais grupos de PF´S 
Os produtos fitofarmacêuticos são classificados por classes, de acordo com os fins a que destinam, isto é, de acordo com os inimigos que 

vão combater. 

Esta classificação é de extrema importância, uma vez que permite segmentar os produtos, com informações explícitas e descritas no rótulo, 

permitindo ao aplicador, escolher e identificar os produtos de acordo com a sua finalidade de uso. 

Classes de PF´S: 
• Fungicidas: usados no controlo dos fungos;  

• Inseticidas: usados no controlo de insetos; Herbicidas: usados no controlo de infestantes;  

• Acaricidas:  usados no controlo de ácaros; Rodenticidas: usados no controlo de roedores;  

• Moluscicidas: usados no controlo de moluscos; 

• Nematodicidas: usados no controlo de nematódos;  

• Algicidas: usados no controlo de algas; 

• Bactericidas: usados no controlo de bactérias; 

 

Modo de ação dos PF´S 
Todos os PF’S têm um modo de ação, que nos dá indicação da forma como irão ação sobre o inimigo ou planta. Desta forma e considerando 

que as três classes de PF mais utilizados são, fungicidas, herbicidas e inseticidas, apresentam-se os diferentes modos de ação para os 

mesmos. 

FUNGICIDAS 

Com base no seu posicionamento na superfície vegetal 

Contacto: aplicados na superfície das plantas, têm ação preventiva, impedem a germinação dos esporos ou evitam a contaminação das 

plantas pelo fungo. Exemplos: produtos à base de cobre, ditiocarbamatos, ftalimidas. 

Penetrantes: aplicados na superfície das plantas, atravessam a epiderme mas não são transportados no sistema vascular. Têm ação 

translaminar e alguma difusão lateral. Exemplo: produtos à base de cimoxanil. 

Sistémicos: aplicados na superfície das plantas, penetram na planta e são translocados no sistema vascular. Distribuem-se nos tecidos onde 

permanecem durante períodos variáveis e aí atuam sobre certos organismos. Exemplo: produtos à base de metalaxil. 

Figura 10 Modo de funcionamento de um produto sistémico Fonte: Desconhecida 
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Mesostémicos: atuam na superfície das plantas, sendo absorvidos pela camada cerosa, a que se segue um movimento de redeposição por 

fase de vapor. Penetram nos tecidos e possuem ação translaminar. Exemplos: produtos à base de trifloxistrobina, zoxamida. 

Com base na atuação no Patogénico 

Preventivos (ou protetores ou profiláticos): impedem a germinação dos esporos e evitam a contaminação da planta pelo fungo. 

Curativos (ou terapêuticos): atuam após se ter dado a contaminação pelo fungo. 

Erradicantes (ou anti-esporulantes): destroem os esporos já formados e impedem a formação de novos esporos. 

INSECTICIDAS 

Com base na via de penetração 

Ingestão: penetram no inseto através da armadura bucal, ao alimentarem-se dos vegetais tratados. 

Contacto: aplicados no exterior do inseto, penetram nele através da cutícula e da traqueia. 

Penetrantes: atravessam a cutícula dos insetos. 

Sistémicos: translocados no sistema vascular das plantas em que são aplicados, acumulam-se em diversos órgãos e mostram-se eficazes 

sobre insetos com armadura bucal picadora sugadora – afídeos, aleirodídeos e tripes. 

Fumigantes: penetram no corpo dos insetos através das aberturas do sistema respiratório (estigmata). 

Residual: após a aplicação persistem nas superfícies vegetais tratadas e a penetração no inseto faz-se através de zonas menos 

esclerotizadas, como o tarso. 

  

Com base na atuação na praga 

Por regra atua-se ao início do aparecimento da praga em aplicações pontuais ou em cadeia. 

HERBICIDAS 

Com base na via de penetração 

Contacto: aplicados sobre a superfície externa das plantas e afetam os tecidos que contactam. 

Sistémico: penetram nas plantas por múltiplas vias (folhas, raízes, gemas, caules, coleóptilo, etc.), são translocados no floema e no xilema. 

Residual: aplicados no solo, são absorvidos pelas plantas e comportam-se como sistémicos. 
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Figura 11Modo de ação herbicidas residuais Fonte: Lusosem 

 

Em relação à cultura 

Pré-sementeira (ou pré-plantação): aplicados no solo antes da sementeira (ou plantação). 

Pós-sementeira (ou pós-plantação): aplicados no solo (pré-emergência) ou nas plantas (pós-emergência). 

Pré-emergência: aplicados no solo antes da emergência das plantas. 

Pós-emergência: aplicados nas plantas após a sua emergência. 

 

REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL AOS PF´S 
Devido às suas características de fitotoxicidade os PF são sujeitos a rigorosas normas de homologação, comercialização e aplicação de PF’S, 

visando a proteção do Homem, enquanto aplicador e consumidor, do ambiente e da fauna auxiliar. 

 HOMOLOGAÇÃO DE PF´S 
Os Produtos Fitofarmacêuticos à venda no território nacional obedecem a determinadas regras de comercialização e utilização. 

Para que possam ser comercializados e utilizados têm de estar homologados, isto é, têm de estar de acordo com as leis estabelecidas pelo 

estado Português. 

A entidade responsável pela concessão de autorização dos PF no mercado Nacional é a DGADR (Direcção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural), emitindo a autorização de venda. 

Todas as embalagens de PF contêm um rótulo aprovado pela DGADR com informações sobre o modo mais racional de usar o produto em 

causa, as culturas e inimigos a cujo combate o produto se destina, modo e época de aplicação, substância ativa e o seu antídoto (sempre 

que exista), símbolo toxicológico (quando necessário), intervalo de segurança e demais precauções toxicológicas, ecotoxicológicas, 

ambientais e biológicas a observar. 

Os títulos de autorização são concedidos pela DGADR; 

Um PF só é homologado e autorizado se: 

a) As suas substâncias ativas constarem da Lista Positiva Comunitária (LPC) e se as condições nela prescritas se encontrarem preenchidas; 

b) Se comprovar, à luz dos conhecimentos científicos e técnicos existentes e da apreciação do processo previsto e tendo em conta todas 

as condições normais em que pode ser utilizado e os efeitos da sua utilização que: 

É suficientemente eficaz; 

Não tem qualquer efeito inaceitável sobre os vegetais ou os produtos vegetais; 

Não tem qualquer efeito, direta ou indiretamente, prejudicial para a saúde humana ou animal (por exemplo, através da água potável ou 

dos alimentos destinados ao consumo humano ou animal) ou para as águas subterrâneas; 

Não exerce qualquer influência inaceitável no ambiente (à contaminação das águas, incluindo a água destinada ao consumo humano e as 

águas subterrâneas e ao impacte sobre as espécies visadas). 

Pedido de Alargamento de Espectro 

É possível solicitar um Pedido de Alargamento de Espectro de utilização de um PF com autorização de venda (AV) para um fim não aprovado. 

O titular da autorização poderá formalizar um pedido nesse sentido à DGADR. 

Os organismos oficiais ou científicos de investigação implicados em atividades no domínio agrícola, as organizações agrícolas profissionais 

e os utilizadores profissionais também podem pedir um alargamento de espectro de utilização de um PF para um fim diferente, desde que 

sejam apresentadas informações justificativas do pedido, e caso se trate de um uso menor. 

Uso Menor 
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São todos os usos que representam pequenos consumos de determinados Produtos Fitofarmacêuticos, ou porque as culturas em que se 

verificam têm pequena expressão, ou porque correspondem a finalidades de pequena incidência em culturas importantes. 

Estes usos induzem pequenos consumos de Produtos Fitofarmacêuticos desmotivando, frequentemente, as empresas de pesticidas para 

o investimento necessário para manter ou obter a homologação para essas finalidades. 

Em Portugal, os usos menores concentram-se maioritariamente na: Horticultura; 

Fruticultura; 

Culturas ornamentais; 

Culturas arbóreas. 

As consequências para a falta de produtos que cubram os usos menores podem ser diversas. A existência em Portugal de muitos usos 

menores sem cobertura de produtos fitofarmacêuticos autorizados para esse fim, especialmente na horticultura e na fruticultura, reduz 

ainda mais a competitividade destes sectores face à agressividade comercial de outros produtores da Europa do Sul. 

  

DISTRIBUIÇÃO VENDA E APLICAÇÃO PF´S 

Lei n.º 26/2013 de 11 de abril 

Regula as atividades de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos para uso profissional e de adjuvantes de produtos 

fitofarmacêuticos e define os procedimentos de monitorização à utilização dos produtos fitofarmacêuticos, transpondo a Diretiva n.º 

2009/128/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro, que estabelece um quadro de ação a nível comunitário para uma 

utilização sustentável dos pesticidas, e revogando a Lei n.º 10/93, de 6 de abril, e o Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de outubro. 

O regime relativo à aplicação de produtos fitofarmacêuticos previsto na presente lei abrange a aplicação terrestre e aérea de produtos 

fitofarmacêuticos e aplica -se aos utilizadores profissionais em explorações agrícolas e florestais, zonas urbanas, zonas de lazer e vias de 

comunicação. 

O regime referido no número anterior visa, igualmente, assegurar a minimização do risco da utilização de produtos fitofarmacêuticos nas 

áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, a que se refere o n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 

julho, que estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade. 

O regime relativo à distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos previsto na presente lei aplica -se também aos adjuvantes 

de produtos fitofarmacêuticos. 

Segurança nos circuitos comerciais.  

Registos das aplicações de produtos fitofarmacêuticos 
Todos os aplicadores devem efetuar e manter, durante pelo menos três anos, o registo de quaisquer tratamentos efetuados com produtos 

fitofarmacêuticos em território nacional, designadamente como anexo ao caderno de campo, quando este exista, incluindo, 

nomeadamente, a referência ao nome comercial e ao número de autorização de venda do produto, o nome e número de autorização de 

exercício de atividade do estabelecimento de venda onde o produto foi adquirido, a data e a dose ou concentração e volume de calda da 

aplicação, a área, culturas e respetivo inimigo, ou outra finalidade para que o produto foi utilizado 

Acesso à atividade de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 
A partir de 26 de novembro de 2015, o aplicador de produtos fitofarmacêuticos deve dispor de habilitação comprovada por: 

a) Certificado de aproveitamento na avaliação final da ação de formação sobre aplicação de produtos fitofarmacêuticos prevista na alínea 

b) do n.º 6 do artigo 24.º;  

b) Formação superior ou de nível técnico-profissional, na área agrícola ou afins, que demonstre a aquisição de competências sobre as 

temáticas constantes da ação de formação referida na alínea anterior. 

A habilitação como aplicador é válida por 10 anos, renovável por iguais períodos. 
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O prazo de validade referido no número anterior é aplicável aos aplicadores que cumpram o disposto no n.º 1 e se encontrem habilitados 

até 26 de novembro de 2015 e conta -se a partir da data da sua habilitação. 

Para efeitos de renovação da habilitação, o aplicador deve dispor de certificado de aproveitamento da avaliação final da ação de formação 

de atualização em aplicação de produtos fitofarmacêuticos, prevista na alínea b) do n.º 6 do artigo 24.º, a realizar após um período de nove 

anos, contado da data da habilitação ou da última renovação. 

Em alternativa às formas de habilitação previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, o aplicador com idade superior a 65 anos à data da entrada 

em vigor da presente lei pode adquirir a habilitação de aplicador se comprovar ter obtido aproveitamento em prova de conhecimentos, a 

realizar nos termos do n.º 8 do artigo 24.º, sobre as temáticas constantes da ação de formação prevista na alínea b) do n.º 6 do artigo 24.º, 

sendo dispensado da frequência da ação de formação. 

A habilitação referida no número anterior é requerida nos termos do n.º 4 e é válida por cinco anos, renovável por iguais períodos, após 

nova prova de conhecimentos a realizar durante o último ano antes do termo da validade da habilitação ou da última renovação. 

 

SISTEMAS DE GESTÃO DE RESIDUOS DE EMBALAGENS DE PF´S 
1- A gestão de resíduos de embalagens vazias é parte integrante do ciclo de vida dos PF’S 

OBRIGAÇÕES INTRÍNSECAS AO ACTO DE VENDA DE UM PF 

 No ato de venda, devem ser disponibilizados, sem encargos adicionais, os sacos de recolha de resíduos de embalagens; 

a) Centros de receção existentes, bem como das datas de recolha 

b) Os resíduos de excedentes de produtos devem ser mantidos dentro das embalagens originais 

PROCEDIMENTOS A CUMPRIR PELOS UTILIZADORES FINAIS 

1- Os utilizadores finais devem cumprir os seguintes procedimentos: 

a) Embalagens inferiores a 25l ou 25 Kg: 

Após tripla lavagem: 

Inutilizar as embalagens; 

Deixar escorrer a água da lavagem; 

Colocar no saco apropriado; 

Guardar no local junto dos PF´S; 

Entregar o saco em data e local indicados. 

b) As embalagens superiores a 250l/Kg não são lavadas, apenas guardadas em local adequado para posterior recolha; 

c) As embalagens não rígidas não devem ser lavadas, sendo devidamente acomodadas em sacos de recolha para posterior entrega; 

d) Em qualquer dos casos o rótulo do produto deve ser mantido intacto 

e) Os resíduos de excedentes de PF’S, devem ser mantidos nas embalagens originais com o rótulo intacto, bem fechados e 

acondicionados em local de armazenamento temporário. 

LOCAIS DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 

1- Os locais de armazenamento temporário devem ser: 

- Identificados 

- Impermeabilizados 

- Secos 
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Risco = Toxicidade x Exposição 
 

(do produto) (do utilizador) 

- Situar-se a mais de 10 m de cursos de água, poços, furos, nascentes, valas ou condutas de drenagem. 

ENTREGA PELO UTILIZADOR FINAL 

Os resíduos de embalagens de PF’s devem ser entregues pelos utilizadores finais, nos centros de receção, nas datas que lhes foram 

indicadas. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Selo da VALORFITO 

 

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE PF´S 
Os produtos fitofarmacêuticos são compostos por substâncias que, em virtude da sua natureza toxicológica, poderão ser prejudiciais a 

quem contacta com elas. 

Como forma de evitar problemas decorrentes de uma exposição a esses mesmos produtos é de vital importância a utilização de 

Equipamento de Proteção Individual – EPI- atenuando a exposição do operador durante as fases de manuseamento, preparação e aplicação 

da calda. 

O tipo de EPI a utilizar irá variar de acordo com a operação a efetuar e com a toxicidade do produto, sendo obrigatório a inscrição no rótulo, 

da necessidade do uso de um determinado EPI específico. 

A leitura do rótulo é de extrema importância, uma vez que nos fornece todas as informações referentes produto. O rótulo do produto está 

obrigatoriamente escrito em português, com exceção da marca e do titular da AV ou APV. 

Também o transporte e armazenamento de PF´S, são regidos por normas legais de segurança, bem como procedimentos a ter em caso de 

acidente. 

 

ASPETOS E EFEITOS TOXICOLÓGICOS DOS PF´S 
 Toxicidade aguda, sub- crónica e crónica 

Para quem utiliza um Produto fitofarmacêutico, o perigo reside na sua toxicidade, quase sempre associada à substância activa. 

O risco define-se como a probabilidade de os efeitos ocorrerem face a uma dada situação de exposição: 

 

 

A toxicidade é dada pelo seu símbolo toxicológico e é um valor fixo. Assim, a redução do risco passa pela redução da exposição – via oral, 

dermal ou inalação – ou, no limite, através do uso de EPI. 

Na avaliação toxicológica de cada Produto fitofarmacêutico estão em causa o estudo e a análise das suas propriedades toxicológicas e os 

possíveis efeitos na saúde do Homem, enquanto aplicador e consumidor. 

Os principais estudos toxicológicos incidem sobre a substância ativa são: 

- Toxicidade aguda, em relação a cada via de exposição; 

Figura 13 lavagem e 

armazenamento temporário de  

embalagens usadas de PF´S em 

saco transparente ValorFito 
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– oral; 

– dermal; 

– inalação. 

Consiste numa toxicidade produzida por uma única dose. 

- Toxicidade sub-crónica e crónica- são resultantes da exposição contínua a uma determinada substância química. São bastante mais 

perigosas que a anterior e derivam por uma exposição alongada no tempo a uma determinada substância. 

Os valores obtidos nestes estudos permitem estabelecer: 

- A classificação toxicológica e os respetivos símbolos; 

- As frases de risco a constar dos rótulos; 

- As frases de segurança igualmente a constar dos rótulos. 

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA DOS PF´S 
Os símbolos toxicológicos dão informação ao aplicador sobre as caraterísticas e cuidados a ter durante a sua manipulação. 

Dependendo das caraterísticas de cada um dos produtos, está, a este, associada uma ou mais frases de segurança e risco, inerente á sua 

génese e perigosidade. 

Para melhor conhecer as características e formas de aplicação de um determinado PF, recomenda-se a leitura atenta do rótulo. 

 

  

Figura 13-Classificação toxicológica Fonte:  brochura CIAV  

O RÓTULO  
O rótulo de cada Produto fitofarmacêutico é, sem dúvida, o documento mais importante para a sua caracterização. A sua leitura é 

fundamental para uma correta e segura aplicação de um PF. 
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Figura 14 Interpretação do rótulo Fonte: Lusosem 

O rotulo é o «cartão de identidade» do Produto fitofarmacêutico. 

Leitura do Rótulo 

No Rótulo de um produto há a considerar quatro tipos de informação distinta: 

a) Identificação do produto e da empresa 

– nome comercial; 

– designação da substância ativa; 

– tipo de formulação; 

– composição quantitativa e qualitativa 

– conteúdo líquido; 

– n.º de Autorização de Venda (AV); 

– n.º de lote; 

– nome, endereço e contacto do titular da AV; 

– Frase: «Manter fora do alcance das crianças»; 

– Frases derivadas da Diretiva das Preparações Perigosas: «Este produto destina-se a ser utilizado por agricultores e 

outros aplicadores de Produtos fitofarmacêuticos»; «Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente, 

respeitar as instruções de utilização». 

b) Finalidades e uso 

– que tipo de produto: fungicida, inseticida, herbicida, etc.; 

– que patogénicos, pragas e infestantes controla, sua identidade. 

c) Condições de utilização 

– modo de preparar a calda; 
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– doses ou concentrações preconizadas; 

– número de aplicações; 

– intervalo entre aplicações; 

– estados fenológicos aconselhados; 

– volume de calda. 

d) Precauções toxicológicas, ecotoxicológicas e ambientais 

– símbolos toxicológicos (homem e ambiente) 

– frases de risco; 

– frases de segurança; 

– Intervalo de Segurança (IS); 

– tratamento de emergência em caso de acidente. 

Antes de usar um Produto fitofarmacêutico, aconselha-se ler o rótulo e cumprir integralmente o que nele se diz. 

CARATERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 
É impossível eliminar todos os riscos inerentes ao manuseamento e uso de PF, contudo, é possível reduzir o risco, isto é, reduzir a situação 

de exposição com o recurso a equipamentos de proteção individual (EPI). 

As vias de entrada de um PF no nosso organismo são por contacto, ingestão e inalação, motivo pelo qual se impõe a proteção dessas vias, 

pela utilização de EPI que permita proteger a pele, a via digestiva e a via respiratória. Os EPI podem, também, ser definidos como 

equipamentos utilizados para nos proteger da contaminação provocada pelos produtos fitofarmacêuticos. 

 

Figura 15 Vias de Contaminação com PF Fonte: Syngenta 

Requisitos dos EPI 

- Serem adequados aos riscos a prevenir e às condições de trabalho; 

- Não deverão implicar um aumento do risco; 

- Estarem de acordo com as normas aplicáveis de segurança e saúde; 

- Atenderem às exigências ergonómicas e de saúde dos trabalhadores; 

- Serem de uso individual. 

Ao utilizador: 

- Utilizar os EPI adequadamente; 

- Assistir às ações de treino necessárias; 

- Limpar e manter os EPI conforme necessário; 

- Informar o supervisor da necessidade de reparar ou substituir um EPI. 

A escolha do EPI, deve ser feita tendo em consideração vários fatores, entres eles o tamanho adequado, o conforto e a segurança na sua 

utilização. 
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Características dos EPI 

Luvas 

São fundamentais para nos proteger em todas as fases de trabalho. 

O material de que devem ser feitas é de butilo, nitrilo ou neopreno ou mistura deste tipo de borrachas. 

As luvas não devem ser do tipo luvas de cozinha porque estas normalmente são feitas em látex e este tipo de material não é resistente a 

determinados adjuvantes utilizados na formulação dos PF. As luvas que deverão ser utilizadas para manusear e aplicar os produtos 

fitofarmacêuticos têm que ser luvas para proteção contra produtos químicos e microrganismos – Norma EN 374. 

As luvas devem apresentar na embalagem os símbolos e um número que indica o tempo de penetração – tempo necessário para 

que o líquido perfure completamente o tecido. 

É recomendável o uso de luvas de algodão fino por dentro das luvas de borracha, uma vez que o conforto aumenta, porque o algodão 

absorve a transpiração e dessa forma estamos menos vulneráveis à contaminação. 

Fato 

Este é um componente fundamental. Os fatos de polipropileno apresentam uma resistência mecânica baixa e o conforto não é dos 

melhores – situação esta já constatada por muitos aplicadores e técnicos da área da aplicação de PF – e, de acordo com estudos sobre 

exposição do operador, os fatos de algodão só protegem até determinado grau de contaminação (<100 ml/h - Moreira et al). Não há 

situações ideais nem tão pouco fatos de proteção infalíveis, o que há, isso sim são fatos que baixam em muito a exposição do aplicador 

(fatos de algodão ou polipropileno tipo 4 e 6), fator esse que contribui para a redução do risco. 

Não se recomenda a utilização de fato de oleado porque, ao contrário do que se pensa, este tipo de fato promove a transpiração excessiva 

o que se torna muito desconfortável e torna-nos muito vulneráveis à contaminação provocada pelos PF. 

O fato deve ser vestido por cima de roupa leve e de preferência de algodão. As mangas e as pernas do fato deverão ter elásticos e os fechos 

deverão ser tipo fecho “éclair” e nunca botões. 

Ao sentir alguma parte do fato molhado, o mesmo deve ser substituído de imediato para que o nível de proteção se mantenha. 

Botas 

Estas devem ser de cano alto tipo galocha (borracha). Deve calçar meias de algodão e as pernas do fato devem ser colocadas por fora da 

bota 

Capuz ou touca 

Importantes e fundamentais em determinado tipo de preparação de calda e aplicações, principalmente em ramadas e árvores. Qualquer 

salpico acidental é assim evitado com o recurso a este tipo de EPI. 

 

Peça integrante dos macacões, podendo ser em tecidos de algodão tratado para tornar-se hidrorrepelente. 

Máscaras 

A proteção das vias respiratórias faz-se com máscaras ou semi-máscaras. As máscaras cobrem a cara toda e as semi-máscaras apenas 

cobrem a boca e o nariz. 

Devem obedecer a determinadas características para que o nível de proteção se mantenha em condições satisfatórias e o aplicador esteja 

o mais protegido possível. Escolher a máscara FFP2 e FFP3. 

Existem filtros para partículas e filtros para vapores. Escolher o filtro Castanho Branco (A2P3)  
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Óculos  

Escolher aqueles que respeitam a norma EN166 

ARMAZÉNS DE PF´S EM EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS 
O armazenamento de produtos fitofarmacêuticos nas explorações agrícolas ou florestais e nas empresas de aplicação, feito em condições 

de segurança, é fundamental na prevenção de contaminações do operador e do ambiente. A necessidade de garantir que o 

armazenamento de produtos fitofarmacêuticos se efetua de acordo com todas as condições de segurança e higiene levou a que a legislação 

mais recente – Dec. Lei 173/2005 -Artigo 18.º, incida sobre os aspetos gerais a observar para este tipo de estruturas. 

 

Construção do Armazém de PF´S 

Um armazém de produtos fitofarmacêuticos deverá destinar-se exclusivamente a este fim e estar isolado de outros edifícios. Considera-se 

10 metros a distância mínima entre o armazém de produtos fitofarmacêuticos e uma outra construção. Quando não existir essa 

possibilidade, as paredes que o separam das restantes construções deverão ser sólidas e não permitir qualquer comunicação interna com 

as demais instalações. 

O local de construção deverá ser afastado, pelo menos 10 metros, de cursos de água, poços, valas e nascentes e nunca se situar em zonas 

com declive acentuado ou onde exista risco de cheia. 

O armazém deverá ser sempre construído acima do nível do solo. 

As caves são inapropriadas para armazenar produtos fitofarmacêuticos. 

Os materiais utilizados na construção de armazéns podem ser variados, mas têm de ser robustos, incombustíveis e de fácil limpeza. O 

betão, a alvenaria de tijolo ou a pedra são os indicados.  

Relativamente ao chão, exige-se ainda que este seja impermeável a líquidos. O telhado, além de incombustível, deverá garantir um 

isolamento térmico suficiente para impedir temperaturas extremas no interior do armazém. Este aspeto, associado a uma ventilação 

eficiente, normalmente através de aberturas na parte superior e inferior das paredes, permitirá a conveniente renovação do ar no interior 

do armazém. 

Um aspeto importante a ter em conta na construção do armazém é a capacidade de reter qualquer derrame ou água de combate a 

incêndio. As soluções a encontrar dependerão sempre das condições reais existentes, mas na maioria dos casos, nas explorações agrícolas, 

a construção do pavimento alguns centímetros abaixo do nível do solo constitui uma boa solução. Noutros casos, a construção de 

pavimento com uma bacia de retenção através da impermeabilização do pavimento, dos rodapés e da construção de rampas nas portas 

para evitar a saída de líquidos para o exterior, pode ser a alternativa. Esta bacia deverá ter um volume 110% o volume de líquidos 

armazenados. 

A iluminação deverá ser suficiente para que se leia o rótulo dos produtos sem dificuldade. 

No caso de existirem prateleiras, as mesmas devem ser construídas em material lavável, não absorvente e não combustível. 

ARMAZENAMENTO DE PF´S 
Os Produtos fitofarmacêuticos devem ser convenientemente armazenados a fim de que: 

Os teores em substância ativa e as propriedades físico-químicas de cada um sejam mantidos; 

A contaminação entre si seja evitada. Podendo ser feito: 

Através de uma arrumação adequada, que possibilite a sua identificação (leitura do rótulo); 

Em embalagens originais; 

Em quantidades facilmente controláveis; 

Com renovação de stocks. 
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Armazenamento de pequenas quantidades 

Local de armazenamento limpo e desimpedido de objetos que possam condicionar a ação e/ou provocar acidentes; 

PF´S separados por classes, isto é, os herbicidas deverão estar numa prateleira, inseticidas noutra e fungicidas noutra, de modo a evitar 

confusões que podem levar a trocas que podem ser graves na altura da aplicação; 

Local de armazenamento com chão impermeável e afastado pelo menos 10 m de cursos de água, poços, valas ou nascentes. 

Os PF´S devem ser guardados em locais isolados, armários ou compartimentos, devidamente sinalizado para impedir o acesso de crianças. 

No local de armazenamento deve existir sempre material absorvente, para colocar em caso de derrames de PF´S líquidos, bem como, uma 

vassoura, sacos de lixo resistentes e uma pá; 

O local de armazenamento deverá ser seco e não demasiado quente para evitar o deterioramento das embalagens e do produto nele 

contido; 

O local de armazenamento deverá dispor de uma ventilação adequada, se possível natural, ou auxiliada por uma ventilação forçada; 

O local de armazenamento deve ser de acesso reservado a pessoas habilitadas para o seu manuseamento e dispor de EPI; 

Deve estar junto dos produtos o número de telefone dos bombeiros, hospital e centro nacional antivenenos. 

A iluminação deve ser suficiente para permitir o trabalho de limpeza, 

inspeções de rotina de produtos e leitura de rótulos. Convém situar os 

interruptores fora do armazém numa divisão de fácil acesso a partir do 

exterior; 

O local de armazenamento deve ter acesso fácil a pontos de água. 

Nunca esquecer que o armazenamento de produtos fitofarmacêuticos 

leva à existência de stocks. Por isso, e de forma a evitar chegar ao 

ponto de ter produtos obsoletos armazenados que nos criam um 

problema pois jamais os poderemos utilizar, além de ocuparem 

espaço, deverá o agricultor, ou outro aplicador, criar o hábito de fazer 

uma boa gestão dos mesmos. 

Não comprar quantidades exageradas em relação às necessidades;  

O primeiro produto a entrar é o primeiro a sair, ou seja, gastar sempre 

os produtos mais antigos na exploração. 

Guardar Resíduos de embalagens vazias, para posterior entrega. 

TRANSPORTE DE PEQUENAS QUANTIDADES DE PF´S 
O Decreto-lei n.º 267-A/2003, de 27 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº63- A/2008, de 3 de Abril, aprova a Lei-Quadro do Transporte 

Rodoviário de Mercadorias Perigosas e o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE), o que significa 

a regulamentação do transporte por estrada das mercadorias classificadas como perigosas. No Transporte Rodoviário Internacional aplica-

se o Acordo Europeu relativo ao Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR). 

Das mercadorias classificadas como perigosas para efeito de transporte, fazem parte inúmeras substâncias químicas, distribuídas por nove 

classes, nas quais se inclui a maioria dos Produtos fitofarmacêuticos. A razão da perigosidade reside nas propriedades e características de 

tais mercadorias, suscetíveis de, em caso de acidente, poderem causar danos em pessoas, animais, bens e meio Ambiente. 

“O transporte de mercadorias perigosas efetuado por pessoas singulares, quando as mercadorias em questão estão acondicionadas para 

a venda a retalho e se destinam ao seu uso pessoal ou doméstico, ou para atividades de lazer ou desportivas, na condição de serem tomadas 

medidas para impedir qualquer fuga de conteúdo em condições normais de transporte.” 

Importa conhecer as regras básicas de transporte de pequenas quantidades que são: 

Juntar documento comprovativo da compra onde conste o lote do PF; 

 

 Figura 16 interior de armzém de PF´s Fonte: Anipla  
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Transportar sempre os produtos bem-acondicionados para evitar que haja derrames; 

 Nunca misturar os PF´S com produtos de alimentação animal ou humana. Para isso deverá ter na caixa de carga uma mala que deverá ter 

um cadeado; 

Nunca transportar crianças junto dos PF´S; 

Nunca transportar PF´S no habitáculo do veículo; 

Escolher o caminho mais curto para chegar a casa; 

Nunca deixar a carga ao abandono. 

Medidas em caso de acidente durante o transporte 

Ler a ficha de segurança do produto; 

Afastar o veículo dos centros populacionais; 

Eliminar riscos de incêndio cortando a ignição; 

Alertar bombeiros, autoridades policiais e empresa expedidora; 

Em caso de incêndio, tentar a extinção com extintores, antes da chegada dos bombeiros; 

Se houver material derramado, absorver o produto derramado com terra, areia ou serradura; 

Afastar pessoas curiosas e animais e estabelecer um cordão de segurança no local; 

Atuar a favor do vento; 

Em caso de fuga ou derrame sem fogo, absorver igualmente o produto derramado com terra, areia ou serradura; 

Remover e guardar armazenado o produto derramado, para tratamento posterior; 

No final retirar a carga do local separando a carga danificada da não danificada; 

Proceder à descontaminação da zona, com uma mistura apropriada. 

-Não fumar, comer ou beber durante os trabalhos de limpeza. 

MINIMIZAÇÃO DO RISCO NA APLICAÇÃO DOS PF´S 
O uso intensivo, e algumas vezes abusivo, de PF têm vindo a causar efeitos nefastos para o ambiente- ar, solo, água- bem como para a 

saúde humana. 

O sistema de recolha de resíduos de embalagens “VALORFITO”, tendo como objetivo reduzir o nível de resíduos de PF, na forma de resíduos 

de embalagens. Atualmente existem também sistemas de gestão de excedentes de calda- PhitoBach, permitindo uma correta eliminação 

destes excedentes que, muitas vezes forma eliminados para o ambiente. 

O Intervalo de Segurança (IS), inscrito no rótulo do produto, é, de entre as medidas de redução do risco para o utilizador, a de maior 

consciência. 

Os Limites Máximos de Resíduos (LMR) têm como principal objetivo viabilizar a prática agrícola escrita no rótulo, de forma a salvaguardar 

a saúde pública e permitir a comercialização dos produtos agrícolas com segurança e sem penalizações. 

As questões inerentes aos resíduos decorrentes da preparação e aplicação da calda também serão abordadas. 

A minimização do risco na aplicação de PF passa por salvaguardar todos os intervenientes (aplicador, ambiente e o consumidor) em todas 

as fases do processo o que pressupõe incluir toda esta abordagem num contexto de Utilização Segura de Produtos Fitofarmacêuticos. 

O aplicador e ambiente estão expostos durante todas as fases do processo (preparação da calda, aplicação e limpeza do material). É por 

isso fundamental reduzir a exposição ao mínimo, para que não se ponha em causa a saúde do aplicador nem os compartimentos 

ambientais. 
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MINIMIZAÇÃO DO RISCO PARA O APLICADOR 

Cuidados no local durante a preparação da calda 

A preparação da calda só deverá se efetuada por pessoas devidamente habilitadas. É um ato responsável que exige por parte de quem a 

executa a tomada de determinadas precauções para que não se ponha em risco o operador e o ambiente. 

Antes de preparar a calda deve: 

 Ler o rótulo e seguir escrupulosamente as suas instruções; 

Colocar o EPI adequado (que nesta fase deverá ser no mínimo: máscara para pós, viseira, fato de proteção, luvas, botas de borracha e 

avental impermeável); 

Verificar se o material de aplicação a ser utilizado está em perfeitas condições, calibrado e regulado; 

Confirmar se os materiais de primeiros socorros e números de emergência estão 

disponíveis; 

Calcular o volume de calda necessário à aplicação; 

O local de preparação da calda deve ser criteriosamente escolhido. Deve escolher: 

Zonas afastadas de fontes, poços e cursos de água; 

Zonas que permitam realizar a tripla lavagem; 

Espaço que sejam impermeabilizados e que permitam conter derrames acidentais ou 

canalizá-los para depósitos. 

Cuidados a ter ao proceder ao enchimento do pulverizador: 

Evite que a mangueira de enchimento entre em contacto com o pulverizador; 

 

Não deve utilizar o sistema de auto enchimento diretamente do ponto de água. 

Figura 17 Preparação da Calda: Esquema de um local de enchimento Fonte: TOPPS 
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Figura 18 Zona de preparação da calda (impermeável e com depósito de recolha) Fonte: ANIPLA/DGADR 

  

 

 Figura 19 Enchimento do pulverizador Fonte: DGADR/ANIPLA 

Sempre que possível preparar a calda diretamente no depósito do pulverizador. 

De assinalar o facto de nesta fase se manusear produtos concentrados, e quanto 

menos voltas se der menores serão as probabilidades de ocorrerem 

contaminações. 

Forma correta de preparação da calda 

- Colocar todos os utensílios sobre superfícies planas; 

- Não encostar as embalagens ao corpo; 

- Evitar derrames ou salpicos e fechar de imediato a embalagem;  
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 - Calcular a quantidade de água e produto a utilizar calibrando e regulando 

corretamente o equipamento de aplicação; 

- Deitar no recipiente onde prepara a calda deitar metade da água necessária. 

Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando 

sempre; 

- Adicionar a água proveniente da tripla lavagem das embalagens que assim o 

exijam (ler rótulo) deverá ser adicionada à calda; 

- Adicionar, caso faça mistura de produtos assegure-se que são compatíveis, 

sempre primeiro os sólidos e depois os líquidos;  

 Cuidados a ter durante a aplicação da calda 

É conveniente ter em consideração que este processo pode provocar efeitos imediatos e a longo prazo que poderão ser nefastos para 

todos os intervenientes no processo.  

Assim, deve:  

- Evitar contaminações diretas do pulverizador; 

- Parar a pulverização nas voltas e cabeceiras; 

- Na presença de roturas do sistema parar imediatamente a pulverização; 

- Evitar a pulverização de zonas tampão, cursos de água, canais, etc; 

- Selecionar bicos pressões adequados; 

- Não pulverizar com volumes de calda elevados para evitar o arrastamento para o solo; 

- Não pulverizar em dias de muito vento; 

- Não pulverizar em dias muito quentes ou dias de chuva; 

- Não pulverizar terrenos alagados ou gelados. 

Cuidados após a aplicação da calda 

Lavar o depósito e o seu circuito 

Lavar o pulverizador por fora 

Arrumar o pulverizador em local abrigado 

Eliminar corretamente o excedente de calda 

 

Consequências de uma aplicação incorreta 

Para o SOLO  
Visa-se manter os resíduos de produtos fitofarmacêuticos ao nível mais baixo possível, de modo a: 

- os macro e microrganismos não serem afetados; 

- não se verificar fitotoxicidade nas culturas presentes ou que se seguirem na rotação; 

- não haver resíduos nas culturas; 

- não haver contaminação dos lençóis freáticos. 
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Como proceder para evitar contaminações? 

Tendo cuidado na utilização dos Produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente: 

- Escolher o material de aplicação adequado para o uso pretendido; 

- Preparar os volumes de calda adequados às áreas a tratar; 

- Reduzir o escorrimento da calda; 

- Evitar o arrastamento da calda para fora do alvo fitossanitário o que tem a ver com: 

– material de aplicação (tamanho da gota tipo de bico, pressão, velocidade de andamento, altura do bico/barra em relação ao alvo 

fitossanitário, etc.); 

– condições atmosféricas (velocidade do vento e humidade relativa (HR), etc.); 

– realizar aplicações localizadas, sempre que possível; 

– aplicar pela manhã, nas horas de menor calor; 

– usar bicos anti-arrastamento; 

– usar, se possível, sistemas de recuperação de calda no equipamento assistido por ar, em culturas arbustivas/arbóreas; 

– usar, se possível, deflectores, que orientam o fluxo de ar e logicamente a calda; 

– cuidados no manuseamento e armazenamento; 

– evitar escorrências e contaminação de solo e água 

– armazenar e manusear as embalagens afastado das linhas de água (mais de10 m); 

– proceder à tripla lavagem da embalagem e utilizar a água de lavagem na calda; 

– evitar excedentes, mas se os houver, distribui-los regular e uniformemente pela área tratada. 

 

Para a ÁGUA 
Há a considerar as águas subterrâneas e as águas superficiais. 

Qualquer delas não deve ser afetada por resíduos de Produtos fitofarmacêuticos e a sua proteção pressupõe: 

- proteger a qualidade das águas destinadas a consumo humano; 

- proteger as espécies aquáticas (vertebrados e invertebrados aquáticos e plantas aquáticas); 

a) Águas subterrâneas 

Em Portugal a maioria da água para consumo humano, cerca de 70%, provém de águas subterrâneas. Assim, ao falar-se de águas 

subterrâneas, subentende-se serem águas para consumo humano. 

O arrastamento de resíduos de Produtos fitofarmacêuticos através do perfil do solo é a principal via de contaminação. 

Como proceder para evitar contaminações? 

  

A via de contaminação mais óbvia está associada ao manuseamento dos Produtos fitofarmacêuticos devendo-se: 

- respeitar as restrições impostas à utilização de Produtos fitofarmacêuticos em locais vulneráveis. 

- no caso de Produtos fitofarmacêuticos dirigidos ao solo (herbicidas, desinfetantes, etc.) usar as doses recomendadas para o caso em 

presença (doses menores em solos mais ligeiros ou pobres em matéria orgânica. Em caso de dúvida optar pela situação de menor risco). 

O valor 0,1 μg/l corresponde ao limite de deteção analítica, é um valor imposto e não um valor com suporte científico. 
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A gestão do risco deriva de resultados de monitorização, análises e uso de modelos matemáticos e pode levar à modificação da Prática 

Agrícola, que passa pela limitação de usos, por precauções a constar do rótulo ou, no limite, por uma não autorização. 

b) Águas superficiais 

A principal via de contaminação está associada às práticas culturais, devendo ser evitado o arrastamento e o escorrimento da calda, a 

erosão e o arrastamento de solos tratados e também as operações de limpeza do equipamento de pulverização, pelo que se deve: 

- Preparar a calda afastado das linhas de água, poços, furos, nascentes, (mais de 10 m); 

- Evitar arrastamento da calda para fora do alvo fitossanitário; 

- Deixar uma faixa sem tratamento (zona tampão) junto a poços, furos, linhas de água; 

- Em muitos casos esta zona tampão (ou buffer-zone) consta do rótulo e varia consoante o Produto fitofarmacêutico. 

A existência de impacte inaceitável em espécies não visadas, conduz à não autorização de uma dada substância ativa. 

 

 Para o AR 
No momento, é o compartimento sobre o qual incide menor regulamentação. 

 

A principal via de contaminação do ar está ligada às técnicas de aplicação, particularmente 

quando se trabalha com gotas de pequena dimensão (atomização, aplicações UBV, etc.). 

Não é de aceitar na atmosfera uma concentração de substância ativa, resultante do uso 

proposto para um Produto fitofarmacêutico, que ultrapasse o NAEO ou os valores limite de 

exposição para operadores, assistentes ou trabalhadores. 

  

Espécies não visadas e avaliação de risco para o ambiente 

 

Deve ser assegurado que o uso de Produtos fitofarmacêuticos não acarreta riscos inaceitáveis para as espécies não visadas, para a fauna 

selvagem e para o ambiente. 

À semelhança do que acontece com o homem, a avaliação do risco, passa pela identificação e caracterização do perigo e pela avaliação da 

exposição e incide sobre espécies sensíveis dos seguintes grupos: 

- Aves; 

- Organismos aquáticos (peixes, invertebrados, algas, plantas aquáticas); 

- Abelhas e outros artrópodes benéficos; 

- Organismos do solo (macro e microrganismos). 

Na avaliação do risco, que é variável consoante a espécie, são exigidos os seguintes dados toxicológicos: 

 

Eliminação dos excedentes de calda 

- Caso haja excedentes de calda diluir com água e aplicar em zonas incultas que não ponham em causa a segurança ambiental (repita o 

procedimento mais duas vezes). 

- Varie o local de lavagem do equipamento caso este não esteja preparado com bacias de retenção; 
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- Use o menor volume de água possível para lavagem exterior do equipamento de pulverização, se possível com uma esponja ou lavagem 

à pressão; 

- Ter sempre água disponível para limpar o material de aplicação; 

 

MINIMIZAÇÃO DO RISCO PARA O CONSUMIDOR 
Todos os produtos alimentares, cuja técnica de produção envolva a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, contêm níveis de resíduos. 

Estes deverão respeitar os LMR aceitáveis legalmente, visando a saúde do consumidor. 

Numa perspetiva de controlo e segurança alimentar estes níveis estão regulamentados em função de limites aceitáveis, através do número 

de aplicações dos mesmos e no respeito pelo Intervalo de Segurança, constante no rótulo. 

Noção de resíduo e intervalo de segurança 

RESÍDUO: É a substância presente no interior ou à superfície dos produtos agrícolas, resultante da utilização de um PF, bem como os 

respetivos metabolitos e produtos de degradação ou reação. 

Como se detetam os resíduos nos produtos agrícolas? 

Para efetuar essas análises existem Laboratórios de Análise de Resíduos de PF´S do Ministério da Agricultura e do Ensino Superior, que 

pretendem: 

- Apoiar o sector de produção, transformação e comercialização de produtos agrícolas; 

- Permitir o apoio às medidas agroambientais; 

- Promover ensaios de campo. 

Se forem detetados resíduos num produto agrícola a amostra volta a ser analisada. 

LIMITE MÁXIMO DE RESIDUO (LMR) 
Segundo a DGADR, o limite máximo de resíduo (LMR) é a quantidade máxima de resíduos de um produto fitofarmacêutico, permitido por 

lei, num produto agrícola. Os LMR são estabelecidos oficialmente para cada substância ativa/cultura, exprimem-se em mg/kg (mg de 

substância ativa por kg de alimento). 

Objetivos dos LMR 

-Viabilizar a prática agrícola que consta do rótulo; 

-Salvaguardar a saúde pública; 

-Permitir a comercialização dos produtos agrícolas com segurança e sem penalizações. 

Este é um aspeto que interessa particularmente ao produtor, uma vez que, caso coloque produtos no mercado que não estejam de acordo 

com o estabelecido pela legislação, essa atitude poderá ter graves implicações quer na saúde pública quer em termos económicos para a 

própria exploração 

INTERVALO DO SEGURANÇA (IS) 
Entende-se por Intervalo de Segurança, o período mínimo de tempo que deve decorrer entre o último tratamento com um determinado 

produto, e a colheita da cultura tratada, de modo a evitar perigos para o consumidor. 

O intervalo de segurança para um mesmo PF, pode variar de cultura para cultura e até o mesmo PF na mesma cultura poderá ter intervalos 

de segurança diferentes caso a cultura se destine a consumo em fresco ou produto transformado (pe. uvas para consumo ou uvas para 

vinificação; tomate para consumo em fresco ou tomate para a indústria). 

Importa salientar o facto de o intervalo de segurança dever ser rigorosamente respeitado pois só assim há garantia de produtos que não 

ponham em causa a saúde pública. 
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Para termos a garantir que os produtos agrícolas chegam ao mercado sem resíduos acima do LMR, é fundamental o cumprimento integral 

do rótulo. Caso a dose seja excedida, por exemplo, ou o número de tratamentos, há uma interferência com o intervalo de segurança e com 

os LMR. 

EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE PF´S  
Após a seleção dos meios de luta e, sempre que se opte por uma luta química, o material de aplicação é fator fundamental na eficácia e 

segurança de utilização de um PF, pelo que interferem na eficácia de um tratamento: 

-Finalidades (polivalência, seletividade…); 

-Tipo de formulação (pós molháveis menos eficazes que outras formulações…); 

-Volume de calda; 

-Técnica de aplicação; 

-Dose/concentração; 

-Condições de aplicação (ambientais…); 

-Oportunidade do tratamento; 

-Misturas de produtos. 

 

PROMOVER A EFICACIA DA APLICAÇÃO DE PF´S  

NÃO utilizar doses mais elevada que a estabelecida pelo sistema de homologação; 

EVITAR utilizar volumes muito elevados ou muito reduzidos, em relação ao estabelecido nos rótulos com vista à redução do escorrimento 

ao mínimo possível protegendo assim as águas, o solo e a fauna sem pôr em causa a eficácia; 

Escolher o material as condições de aplicação para assegurar que a maior parte do produto atinja o alvo com um desperdício mínimo 

através do escorrimento para o solo ou do arrastamento pelo vento; 

Observar a dimensão das gotas e o efeito que estas têm sobre a eficácia de um determinado produto fitofarmacêutico. Se por um lado 

gotas demasiado pequenas asseguram uma melhor cobertura do alvo a atingir, também é verdade que estas apresentam uma maior 

facilidade de arrastamento pelo vento ou evaporação. Por outro lado, gotas maiores, são menos afetadas pela ação do vento, no entanto 

não garantem uma cobertura total do alvo, e não apresentam capacidade de percorrer distâncias muito grandes, sendo por isso mais 

utilizadas na aplicação de herbicidas. 
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Figura 20 - Efeito da dimensão das gotas na eficácia de um PF Fonte: Hardi/Foto: Autor 

 

A escolha do bico adequado, pressão, velocidade, volume e dimensão das gotas; 

  

 

                                                          Figura 21 Regulador de pressão 

O material de aplicação deve ser corretamente regulado em função do objetivo do tratamento a fim de que a dose adequada seja bem 

aplicada, e o seu bom funcionamento deve igualmente ser regularmente verificado. 

-Selecionar, de entre os produtos aprovados para a finalidade pretendida, aquele que se considere mais adequado, no que se refere à 

eficácia biológica, devendo ser escolhido o menos tóxico, e cumprindo sempre as intenções do rótulo para a sua utilização; 

-Utilizar as concentrações e doses indicadas no rótulo, não as excedendo; 

-Evitar realizar um tratamento com temperaturas demasiado baixas ou demasiado elevadas. O ideal será tratar quando a temperatura se 

situar entre os 6 e o 20º C; 

-A velocidade do vento é também um fator importante já que diminui os riscos de deriva, assim, a velocidade do vento deverá situar-se 

abaixo dos 10 Km/h. 

 

Figura 22 perda de calda devido fatores externos 
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TIPOS DE PULVERIZADORES, ATOMIZADORES E POLVILHADORES 
 

TIPOS, CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Quanto ao sistema de deslocação ou transporte podem classificar-se do seguinte modo: 

 

Pulverizadores de dorso -São suportados pelo ser humano que os aciona e transporta no dorso, através 

de cintas dorsais. 

 

 

 

 

 

 

Pulverizadores em carrinho de mão -Também conhecidos como de padiola, estão colocados num carrinho de mão com uma ou três rodas 

e são, respetivamente, empurrados ou puxados. São acionados por motor colocado no próprio carrinho; 

 

Figura 23 Pulverizador de carrinho de mão 

 

Pulverizadores suspensos São montados nos três pontos do sistema hidráulico do trator e por ele suportados e acionados através da tdf; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24  Pulverizador suspenso nos três pontos do trator 
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Pulverizadores rebocados: Têm duas rodas para deslocação e suporte e são rebocados, normalmente, por motocultivador ou trator que os 

aciona;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Pulverizador rebocado 

Pulverizadores autopropulsores: Têm acionamento e locomoção própria; incluem-se neste tipo os meios aéreos (avião e helicóptero). 

CARATERIZAÇÃO DOS PULVERIZADORES QUANTO AO MODO DE FUNCIONAMENTO 

Pulverizador – máquina que fraciona e reparte homogeneamente uma quantidade de líquido sobre a vegetação ou solo. 

TIPOS DE PULVERIZADORES 

Pulverizadores pressão hidráulica jato projetado;  

Pulverizadores pressão hidráulica jato transportado; 

 Pulverizadores pneumáticos (atomizadores); Pulverizadores centrífugos. 

Um outro tipo de equipamento, vulgarmente utilizado no tratamento e proteção de plantas é o polvilhador. 

PULVERIZADOR DE PRESSÃO DE JATO PROJETADO 
  é um aparelho para tratamentos cuja pulverização se realiza por meio de uma pressão de líquido - pulverização por pressão – e em que o 

transporte do líquido se efetua sem fluido auxiliar – jato projetado. 

 

Figura 26 Pulverizador de jato projetado 

Vantagens: 

1 – Polivalentes, podendo efetuar-se qualquer tipo de tratamentos quer seja, inseticidas, fungicidas ou herbicidas; 

2 – Podem realizar-se alguns tratamentos de Inverno em fruteiras;  

3 – São os aparelhos que requerem menor energia motriz; 

4 – São os mais baratos 
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Inconvenientes: 

1 – Requerem um volume de calda superior ao de jato transportado; 2 – A penetração da calda até ao interior da folhagem é deficiente; 

3 – Produz gotas de maior dimensão, não permitindo por vezes uma cobertura total da área a tratar. 

 

CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PULVERIZADOR JATO PROJETADO 

A energia do sistema é gerada pela ação de uma bomba, que imprime uma determinada pressão à calda, obrigando-a a passar pelos bicos 

de pulverização. É a expansão do líquido pela atmosfera, onde ocorre uma brusca quebra de pressão que assegura a dispersão da calda 

sob a forma de pequenas gotículas. 

Parte da energia é dissipada na divisão da calda à saída dos bicos, a outra parte no transporte das gotas até à superfície a tratar. 

Parte da calda que é injetada em excesso, de acordo com a capacidade dos bicos, retorna ao depósito através do tubo de retorno. 

O consumo de calda por hectare é designado de alto volume que, normalmente, está associado a volumes superiores a 700 – 1000 litros 

para as culturas herbáceas e para as arbustivas e arbóreas, respetivamente. 

 

PULVERIZADOR DE PRESSÃO DE JATO TRANSPORTADO 
 É um aparelho, cuja pulverização se efetua por intermédio de uma pressão no líquido – pulverização de pressão – cujo transporte é 

assegurado, pelo menos parcialmente, por um fluxo de ar – jato transportado – produzido por um ventilador ou turbina. 

 

Figura 27-Esquema de um pulverizador de jato transportado Fonte: Mecanização Agrícola 2º VOLUME • MÁQUINAS AGRÍCOLAS, 
Carvalho e Saruga, 2007 

Vantagens: 

1 – As da pulverização à pressão no que se refere à possibilidade de utilização de qualquer produto, seja qual for o tipo, assim como a de 

realizar, por lavagem, os tratamentos de Inverno em fruteiras; 

2 – As da pulverização pneumática no que concerne à ação da agitação da folhagem, o que favorece a penetração da calda e a possibilidade 

de melhorar bastante o alcance do jato. 

Inconvenientes: 

1 – Os da pulverização à pressão no que se refere, principalmente, à insuficiente finura das gotas com as consequências daí resultantes. 

2 – Os da pulverização pneumática, principalmente o preço, a energia absorvida e, por vezes, o efeito demasiado grande do fluxo de ar 

sobre as plantas. 

FUNCIONAMENTO DO PULVERIZADOR DE JACTO TRANSPORTADO 

O sistema de funcionamento deste tipo de pulverizadores é em muito semelhante ao anterior, com a exceção de no final do circuito, este 

ser dotado de um ventilador que lança uma corrente de ar a elevada velocidade, permitindo uma melhor dispersão das gotículas. 
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Desta forma, neste caso assistimos a uma fonte de energia dupla: uma que é dada pela bomba e a outra o ventilador, este último 

responsável pela energia necessária ao transporte das gotas sob a superfície a tratar. 

A calda é inicialmente conduzida do depósito, através da tubagem, sob a pressão conferida pela bomba, sofrendo depois uma quebra de 

pressão à saída dos bicos, espalhando-se em pequenas gotículas. 

As gotas são então recebidas, à saída dos bicos, por uma corrente de ar originada pelo ventilador, que lhe imprime energia e as transporta 

até à cultura e que as divide em gotas de menor dimensão. As correntes de ar originadas pelos ventiladores, podem ter as suas trajetórias 

paralelas, radiais ou tangenciais ao seu eixo de rotação, sendo assim os pulverizadores identificados como de ventilador axial, radial ou 

tangencial. 

Os equipamentos mais recentes utilizados em arboricultura apresentam captores fotossensíveis colocados lateralmente, que permitem a 

interrupção da pulverização entre as plantas; estes captores detetam a variação da luz refletida entre as zonas com e sem vegetação. 

O consumo de calda por hectare é designado de médio volume que, normalmente, está associado a 200 – 700 e 500 – 1000 litros para as 

culturas herbáceas e para as arbustivas e arbóreas, respetivamente. 

PULVERIZADORES PNEUMÁTICOS (ATOMIZADORES) 

 Estes pulverizadores não são de pressão hidráulica, isto é, não têm bomba ou então a bomba que existe é de baixa pressão, apenas para 

manter o débito uniforme. Normalmente trabalham a pressões inferiores a 6 bar. 

  

Figura 28 Pulverizador pneumático 

Funcionamento dos pulverizadores de pneumáticos  

O funcionamento dos pulverizadores pneumáticos (atomizadores) consiste no choque de um filete de calda com uma corrente de ar de 

grande velocidade, resultando daí a sua pulverização. Uma velocidade elevada do ar e um débito de calda pequeno, permitem obter gotas 

mais pequenas e uma maior regularidade do espectro da pulverização. 

Considerando o tipo de condutas de saída do ar e calda estes equipamentos podem ser utilizados para tratamentos de proximidade ou à 

distância, embora a vinha seja a cultura em que este tipo de equipamentos mais se tem utilizado. 

O objetivo principal deste tipo de pulverização é obter-se uma pulverização muito intensa, o que permite uma maior superfície de 

cobertura. 

Permitem: 

-Débito horário muito reduzido; 

-O volume do alvo biológico, que é coberto pelo aparelho em cada momento, é elevado; 

-Velocidade de aplicação elevada; 

-A cobertura do alvo biológico, que é uniforme, é orientável para as zonas de alvo biológico que requerem uma cobertura mais cuidada; 

-O diâmetro médio das gotas é bastante reduzido; 

-A deriva, assume aqui um papel mais relevante, atendendo à pequena dimensão das gotas; 
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PULVERIZADOR CENTRÍFUGO  
Os pulverizadores centrífugos têm um ou vários órgãos (bicos) rotativos, que podem ser discos, cones ou cilindros; a forma mais difundida 

são discos de eixo horizontal, onde a calda é depositada, com uma pequena pressão, espalhando-se segundo um filme muito delgado até 

à periferia onde é pulverizada. 

NEBULIZADORES  
Permitem a aplicação dos produtos fitofarmacêuticos na forma de aerossol, ou seja sob a forma de gotas muito pequenas. 

A nebulização é utilizada em culturas sob abrigo ou em florestas.  Os nebulizadores podem ser: 

 

 

POLVILHADOR  
Polvilhar é lançar um pó (1), mais ou menos fino, sobre o solo ou sobre as plantas. 

O produto ativo, que já é pulverulento, pode misturar-se ou não com um pó neutro, 

que tem por função diluir o primeiro. 

A polvilhação tem, sobre a pulverização vantagens e inconvenientes  

Figura 29 Polvilhador 

Vantagens: 

1 – A água não é necessária, o que permite realizar importantes economias no 

abastecimento, durante o tratamento; fariam falta, por exemplo, 800 a 1000 litros de 

calda para substituir 20 ou 30 quilos de pó. 

A ausência de água traz consigo uma simplificação e aligeiramento do material, cujo 

preço é menos elevado; podem entrar com mais facilidade no terreno quando este está em piores condições e absorver menor quantidade 

de energia; 

2 – A execução do tratamento é muito rápida o que permite intervir com eficácia em caso de urgência; 

3 – A penetração na massa do vegetal é melhor do que a de uma pulverização; 

4 – A eficácia de alguns fitofármacos é maior quando se aplicam em forma de pó, como por exemplo o enxofre. 

Inconvenientes: 

1 – Falta de aderência dos pós sobre as plantas, o que provoca uma curta permanência de contacto, o que motivou o aparecimento da 

polvilhação húmida; 

2 – A dimensão das partículas de pó utilizadas, têm de ser muito pequenas para que penetrem na folhagem, o que, com tempo ventoso, 

torna a polvilhação mais difícil; 

3 – É difícil conseguir uma homogeneidade na repartição do pó; 

4 – Alguns produtos tóxicos são de emprego delicado e por vezes impossível. 

Produz um jato de pó que é arrastado por uma corrente de ar e distribuído pelas superfícies a tratar. 

Distribuição mecânica – os dispositivos estão idealizadas para por o pó em movimento por cima de aberturas de secção variável, as quais 

permitem efetuar uma regulação do caudal de saída. 
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CONSTITUIÇÃO GERAL DOS PULVERIZADORES 

 

Figura30 Constituição de um pulverizador Fonte: Manual Rocha 

1- DEPÓSITO O depósito, destinado a conter a calda, pode ser fabricado em diferentes materiais, embora, mais frequentemente sejam de 

polietileno de alta densidade ou o poliéster, com uma armação em fibra de vidro. 

De capacidade variável, desde 10-15 até aos 3000 litros, para os pulverizadores de dorso e rebocados respetivamente. 

Para além da capacidade, caraterísticas como a ausência de esquinas e a superfície lisa, são fundamentais para uma fácil e eficaz limpeza, 

bem como impedir a acumulação de resíduos no seu interior. 

Atualmente os pulverizadores, além do depósito principal e do lava mãos, têm incorporados um terceiro depósito, para colocação direta 

do PF, impedindo a preparação prévia da calda, permitindo ainda a recuperação do excesso de produto eu não foi utilizado na sua 

totalidade. 

Relativamente à escolha da capacidade do reservatório, que condiciona, em parte, o tempo de trabalho a pulverizar, deve-se ter em 

consideração os seguintes aspetos: 

- A superfície da exploração, nomeadamente a área a tratar nos períodos de ponta; 

- A dimensão das parcelas, especialmente o seu comprimento; 

- A dispersão das parcelas, por forma a minimizar o tempo de enchimento e transporte; 

- O volume / ha necessário. 

2- FILTROS  Servem para reter as impurezas e são fundamentais na preservação do equipamento. 

Estão localizados em vários pontos do pulverizador, sendo caracterizados pelo local e funções específicas, sendo: 

Filtro de enchimento - Colocado na boca de enchimento do depósito principal e de malha mais larga que os outros; 
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Figura 31-Filtro de enchimento Fonte: Mecanização Agrícola 2º VOLUME • MÁQUINAS AGRÍCOLAS, Carvalho e Saruga, 2007 

Filtro da bomba - Colocado à saída do depósito principal e antes da bomba, tem malha mais apertada. Este filtro tem que ser limpo após o 

final de cada dia de trabalho; 

 

Figura 32-Filtro de bomba Fonte: Mecanização Agrícola 2º VOLUME • MÁQUINAS AGRÍCOLAS, Carvalho e Saruga, 2007 

Filtros de linha - Colocados depois da bomba e antes dos bicos; 

Filtro dos bicos - Estes apenas equipam as barras horizontais. 

Os filtros dos bicos de pulverização situam-se nos próprios bicos, antes das boquilhas e têm uma malha de rede com orifícios de tamanho 

inferior ao do bico que se está a utilizar. 

As casas comerciais, nos seus manuais, indicam o tamanho da malha do filtro a utilizar para cada tipo de bico. 

Há marcas de pulverizadores que lhes montam os chamados filtros de auto limpeza, os quais separam continuamente as partículas sólidas 

da calda, que devolvem ao depósito. 

3- BOMBA Responsável por impulsionar a calda desde o depósito até aos bicos de pulverização, podendo ser de êmbolo, membrana ou 

mistas. 

A bomba entra em movimento, impulsionada pela tomada de força do trator (pulverizadores montados ou rebocados), ou manualmente 

no caso dos pulverizadores manuais, devendo no caso das ligadas à TDF, trabalhar sempre às 540 rpm (admite-se uma variação que nunca 

deverá ser inferior a 480 rpm nem superior à rotação expressa na chapa de características da bomba). 

4- AGITADORES As caldas usadas são soluções, emulsões ou suspensões. Nas soluções o produto dissolve-se totalmente; nas emulsões não 

se dissolve aquando da mistura, pois fragmenta-se em pequenas gotas, mais ou menos finas e volta à superfície desde que a agitação pare. 

Quando o produto se pode molhar os grãos de pó são envolvidos por uma película de água sem que haja solvência; tendem a depositar-se 

no fundo do depósito e daí a necessidade de os manter em suspensão por meio de agitação. 

5- REGULADOR DE PRESSÃO Regulador de pressão é um dispositivo automático instalado no circuito de impulsão cuja função é a de manter 

uma pressão, regulável e previamente fixada, de saída para os bicos durante o funcionamento. Junto do regulador encontra-se, montado 

em derivação, um manómetro que indica a pressão de pulverização. 
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Figura 33 Ilustração 97-Regulador de pressão de parafuso Fonte: Mecanização Agrícola 2º VOLUME • MÁQUINAS AGRÍCOLAS, Carvalho e 
Saruga, 2007 

O manómetro, normalmente colocado próximo da bomba, é um instrumento de medida através do qual temos o controlo da pressão da 

calda na canalização. 

Dá leituras em unidades de pressão: em bar = kg/cm2 = Atmosferas. 

Outros manómetros há que informam, em simultâneo, as pressões e os débitos em função da velocidade de deslocação da máquina, em 

km/h ; 

há pulverizadores que, ao lado deste manómetro, têm outro com apenas a leitura da pressão. 

6- BICOS DE PULVERIZAÇÃO O bico de pulverização é uma peça fundamental na eficácia de um tratamento ou aplicação de produtos às 

culturas ou solo. Pela sua importância, tantas vezes menosprezada, requere-nos alguma atenção, pelo que dedicaremos algum espaço a 

este equipamento. 

Parte fundamental de uma correta e eficaz aplicação, a escolha dos bicos de pulverização bem como estado de conservação, apresentam 

reflexos diretos e positivos sobre a cultura a tratar. 

 

 

Figura 34 Aferição de barra de pulverização 

Bico de pulverização é uma peça, ou conjunto de peças de um pulverizador, de precisão, que realiza a fragmentação e orientação de um 

jato de líquido, sob pressão, através de um orifício calibrado. 

São estes que determinam: 
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- A quantidade de produto a aplicar; 

- A uniformidade da aplicação; 

- A cobertura do alvo a tratar; 

- O potencial de deriva. 

Dos diversos tipos de bicos existentes, apresentam-se alguns segundo a aplicação pretendida, sendo também estes os mais utilizados: 

-Fenda – para aplicação de herbicidas; 

-Cónicos ou turbulência – para aplicação de fungicidas e inseticidas; 

-Deflectores ou espelho – para aplicação de herbicidas; 

-Filetes – para aplicação de adubos líquidos; 

A cada bico de pulverização está associado um débito e um ângulo de pulverização. Relativamente ao débito, está atualmente normalizado 

um sistema de cores que, independentemente da marca, traduz o débito do bico a uma determinada pressão, como se pode observar na 

figura abaixo: 

 

Figura 35-identificação dos bicos de fenda através do ângulo de pulverização e do débito nominal segundo a norma ISO 10625 Fonte: 
Mecanização Agrícola 2º VOLUME • MÁQUINAS AGRÍCOLAS, Carvalho e Saruga, 2007 

Bico de fenda – também designado bico de jato plano e bico de jato de leque, o orifício de saída tem secção retangular ou elíptica, podendo 

ainda ser de cone cheio ou oco. 

 

 

 

 

Figura 36Componentes bico de fenda 

  

Em cada bico de pulverização, encontra-se inscrito na sua face, informações relevantes 

sobre o mesmo. Entre eles, a marca o tipo de bico, o material de que é fabricado, o 

ângulo de pulverização e o débito.  

Estes bicos podem ainda ser dotados de um sistema anti gota que, impedem a saída de 

gotas aquando do fecho da barra de pulverização.  

Quando a pressão na tubagem desce a mola empurra a membrana que encosta à sede 

e fecha-se a passagem do líquido para o bico, terminando a pulverização. 
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Quando a pressão na tubagem aumenta, pelo funcionamento da bomba, o líquido pressiona a membrana e a mola comprime-se 

permitindo, novamente, a passagem do líquido para o bico; o pulverizador começa a pulverizar apenas quando se alcança a pressão normal 

de trabalho e nunca antes. 

 

Figura 37-Composição bico de fenda com sistema anti gota Fonte: Mecanização Agrícola 2º VOLUME • MÁQUINAS AGRÍCOLAS, Carvalho 
e Saruga, 2007 

Entre os bicos de leque existem inúmeras variações e adaptações, podendo ser a sua projeção elíptica ou circular, de cone cheio ou oco, 

como se pode verificar nas figuras abaixo 

  

 

Figura 38 Bicos de fenda 

 

  

Padrão com sobreposição para área total                              Aplicação com pulverização em faixa 

Figura 39-Leque de pulverização e respetivos padrões Fonte: Teejet- Guia do usuário para bico de pulverização 

Dentro dos bicos de fenda há a considerar: 

Bico de fenda anti deriva – permite reduzir a quantidade de gotas de menor dimensão através de uma pastilha, cujo orifício é dimensionado 

em função do débito a obter; 

Bico de dupla fenda – tem dois orifícios separados, o que permite a aplicação de grandes quantidades de gotas pequenas como, por 

exemplo, a aplicação   de   fungicidas   em   cereais. 
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Os bicos de pulverização, distinguem-se ainda pelo seu angulo de trabalho. 

O ângulo de pulverização mais comum na Europa é de 110º. Este ângulo vem marcado em todos os bicos e é importante pois determina a 

pressão de trabalho e também a altura da barra em relação ao alvo a atingir. 

O ângulo de abertura de um bico de pulverização varia, segundo o bico, de 60 a 110º, o que faz variar a distância entre bicos e a altura da 

rampa ao solo. Um bico em boas condições de funcionamento faz uma distribuição correta em cerca de 50 % do jato, na sua parte central 

e os restantes 50 % são distribuídos para os lados, em cerca de 25% para cada um. 

Daqui resulta que em trabalho com uma rampa de pulverização, por exemplo, há que a levantar de modo a que os jatos dos bicos contíguos 

se sobreponham 25 %. Se apenas se tocarem fica uma zona mal coberta; daqui se conclui que a sobreposição necessária entre os jatos está 

dependente de: 

a) – Distância entre bicos; 

b) – Altura da rampa ao solo; 

c) – Uniformidade do jato; 

d) – Pressão de trabalho. 

A altura da barra em relação ao alvo a pulverizar deve ser de 30 a 50 cm. 

Abaixo de 30 centímetros não há sobreposição da calda, por isso ficam partes por pulverizar, e acima dos 50 cm a barra vai muito alta e há 

muito arrastamento da calda. 

A distância entre os bicos na barra já vem tabelada de fábrica, mas deve ser sempre de 50 cm, isto para bicos de 110 
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Figura 40- Altura adequada da barra em trabalho 

Bico de fenda de indução de ar 

Este tipo de bicos carateriza-se por possuir dois orifícios, um primeiro que mede o débito do bico e, um segundo, conhecido como orifício 

de saída que forma o padrão de pulverização. 

É usualmente utilizado para contrariar o efeito do adverso das condições climáticas, uma vez que o seu sistema Venturi, aspira ar para o 

interior do bico, onde se mistura com água, criando um padrão uniforme de ar e água a baixas pressões. 
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Bico de turbulência – também designado bico de câmara de turbulência e conhecido como bico de jato cónico, é o mais frequentemente 

utilizado nos pulverizadores polivalentes. 

 

 

Figura 41-Composição bico de turbulência ou cónico Fonte: Mecanização Agrícola 2º VOLUME • MÁQUINAS AGRÍCOLAS, Carvalho e 
Saruga, 2007 

Possui, na parte de acesso do líquido, um disco perfurado obliquamente por um ou vários furos que conduzem à câmara de turbulência, 

que se situa entre o disco e a pastilha de pulverização. 

A calda fica submetida, portanto, a um movimento de remoinho, o que provoca a sua saída em forma de cone cheio ou cone vazio e o 

ângulo formado pode variar de 20 a 80º ou mais. 

Este tipo de bico é utilizado no combate a pragas e doenças, mas não em herbicidas. Dá gotas finas, permitindo uma nuvem fina e 

homogénea que envolve as plantas.  

Com igual pressão, débito e diâmetro do orifício de saída cobre maior superfície do que o bico de fenda. 

É mais perigoso para o ambiente, com controlo de gotas difícil devido ao arrastamento pelo vento, mas permite a obtenção de maiores 

pressões de trabalho. 

É na arboricultura, viticultura e certas culturas especiais que este bico tem o seu domínio de aplicação. 
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Figura 42 -Bicos cónicos- jato cheio e jato oco, respetivamente 
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As pastilhas, devem vir montadas com a parte lisa para dentro, ou seja, com o número voltado para dentro, mas geralmente vêm de fábrica 

com o número voltado para fora. 

Deverão ser viradas pois a parte lisa para dentro como tem um orifício de menor diâmetro, o débito é menor e o leque acaba por ser maior, 

pois o jato sai pela parte mais larga. Assim, reduz-se o volume de calda por hectare e o arrastamento é menor. 

Bicos ATR São também bicos cónicos ou turbulência mas com a particularidade de terem um débito que nos é dado por um código de cores 

e também de terem um débito constante para a mesma pressão. 

Neste tipo de bico também existem os bicos anti deriva ou de indução de ar. 

Qualquer que seja o bico escolhido, para uma turbina com disposição radial, o diâmetro da pastilha deverá aumentar gradualmente de 

baixo para cima para que os bicos de baixo, como pulverizam mais perto do alvo, debitem menos (menor escorrimento) e os de cima como 

têm de levar a calda mais longe, têm de ter gotas maiores para lá chegar e para não serem tão arrastadas. Se a turbina tiver coluna de 

distribuição uniforme do ar, então todos os bicos podem e devem ter o mesmo diâmetro 

Bico de espelho Também conhecido como bico deflector, a divisão do líquido ocorre por projeção do jato sobre uma superfície - o espelho. 

O jato resultante deste impacto, tem um grande ângulo de abertura bastante elevado, mas uma fraca espessura, o que o torna sensível à 

deriva. Trabalha com pressões muito baixas sendo grosseiro o tamanho das suas gotas, o que o faz ser mais utilizado na aplicação 

deherbicidas e adubos líquidos. 

Bico Centrífugo Bico centrífugo também conhecido como bico rotativo, utiliza a força centrífuga para fragmentar a calda em pequenas 

gotas. A intensidade da pulverização é tanto maior quanto menor for a quantidade de calda depositada no disco, maior a sua velocidade 

de rotação e diâmetro menor a tensão superficial do líquido. 

O débito é regulado pelo calibre das pastilhas e variação da pressão, variando entre 1 a 4 bar. 

 

7- RAMPAS DE PULVERIZAÇÃO -As rampas de pulverização são estruturas onde estão montados os bicos e que serve de suporte às 

condutas da calda. 

  

 

Figura 43 Rampa de pulverização para culturas baixas Fonte: Mecanização Agrícola 2º VOLUME • MÁQUINAS AGRÍCOLAS, Carvalho e 

Saruga, 2007 

A forma destes elementos é muito variada, dependendo do tipo de cultura a que se destinam, podendo atingir, para as culturas baixas, 

vários metros. 

Para a cultura da vinha e pomares as rampas são, geralmente, em forma de arcos de círculo, podendo, para a vinha serem em forma de U 

invertido; neste caso os jatos incidem perpendicularmente à vegetação ou segundo um determinado ângulo (< 20o), medido na horizontal, 

para a frente, para melhor penetração na copa. Este tipo de rampa pode ter montado painéis recuperadores, para se evitar perdas de calda 

para o solo. 
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Figura 44-Rampas de pulverização para vinhas e pomares Fonte: Mecanização Agrícola 2º VOLUME • MÁQUINAS AGRÍCOLAS, Carvalho e 
Saruga, 2007 

 

No caso dos pulverizadores pneumáticos: Os pulverizadores pneumáticos, que têm circuitos independentes para a calda e ar para além de 

alguns dos elementos referidos nos pulverizadores hidráulicos, têm um ventilador centrífugo e as condutas do ar. 

Ventilador  

O ventilador, do tipo centrífugo, é o elemento que fornece a energia necessária para a pulverização da calda e transporte das gotas; este 

tipo de ventilador permite obter uma corrente de ar com grande velocidade, fundamental para a pulverização da calda, mas com baixo 

caudal, pelo que as condutas devem-se orientar para as zonas a tratar e ficarem o mais próximo destas, pois só assim se consegue uma 

boa penetração na vegetação. 

O funcionamento deste tipo de ventilador baseia-se na depressão causada pelo rotor ao nível do seu eixo, o que provoca a entrada de ar 

pelo orifício de admissão do cárter, sendo depois projetado tangencialmente pelas palhetas. A quantidade de energia potencial (pressão) 

produzida pela velocidade do ventilador depende fundamentalmente da forma e número de palhetas; a inclinação destas para a frente 

permitem obter pressões elevadas, embora o seu rendimento seja baixo, e a inclinação para trás, conduz a baixas pressões mas elevados 

rendimentos. 

Condutas de ar 

As condutas de ar permitem direcionar a corrente produzida pelo ventilador por forma a conduzir as gotículas até ao objeto. 

A disposição das condutas varia muito pois podem estar isoladas ou agrupadas nas formas mais variadas, geralmente em mão, ou mesmo 

um misto das duas; existindo mais que uma saída de calda ou apresentando-se esta sob a forma de filme, a área de contacto com a corrente 

de ar aumenta permitindo uma melhor pulverização. 

A presença do cone de Venturi, para além de aumentar a velocidade do ar, embora com perdas de carga, permite criar uma turbulência e 

consequente depressão facilitando assim a aspiração da calda; esta não é geralmente suficiente para manter o escoamento pelo que uma 

parte do ar do ventilador é conduzido para o reservatório por forma a pressionar-se a superfície da calda. Depois de passar a zona 

estrangulada as condutas de ar retomam a sua secção inicial, para se reduzir ao mínimo as perdas de carga; as condutas de ar de grande 

dimensão designam-se, genericamente, por canhões. 

As condutas de ar são orientáveis e reguláveis em altura podendo, nos equipamentos maiores, proceder-se ao seu ajustamento hidráulico 

ou mesmo com motores elétricos, do banco do operador; no tratamento de culturas arbóreas de grande altura com canhões, é necessário 

estar permanentemente a alterar a direção do jato para pulverizar toda a copa. 

Na presença de mais que um conjunto de saídas de ar (mãos) é fundamental colocá-las à distância do alvo que permita uma distribuição 

regular da calda quer em altura quer em profundidade sem, no entanto, a velocidade do ar danificar a cultura. Esta solução é bastante 

utilizada nas vinhas e fruteiras de pequena altura (< 3 m), devendo a regulação ser efetuada no campo em função da largura das linhas e 

estado vegetativo das plantas. Com entrelinhas semelhantes às observadas na maioria das vinhas ( ± 2 m), para se obter uma distribuição 

regular da calda na parede da vegetação, é necessário fazer incidir o jato para trás, segundo um ângulo que permite reduzir a velocidade 

do ar na parede da vegetação; uma velocidade elevada provoca aí a formação de um ecrã que dificulta a penetração das gotículas. 
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SELEÇÃO DO MATERIAL DE APLICAÇÃO 
A seleção do material de aplicação deverá ser realizada a montante de qualquer regulação/afinação e terá por base alguns dos seguintes 

critérios: 

O tipo de cultura – para culturas com massas verdes consideráveis (vinha, pomar) é de todo conveniente selecionar um equipamento com 

fluxo de ar (jato transportado ou atomizador); 

O tipo de formulação – por exemplo polvilhadores para as formulações DP (pó polvilhável); 

A dimensão da exploração – escolher equipamentos que nos permitam entrar em todas as parcelas e que reduzam ao máximo os tempos 

mortos para abastecimento; 

Optar por equipamentos que estejam homologados cumprindo todas as normas técnicas de segurança ambiental e do operador; 

Assistência – de nada servirá adquirir um equipamento topo de gama se não existir na área geográfica da exploração assistência capaz para 

o mesmo. 

 

REGULAÇÕES, CALIBRAÇÕES E AFINAÇÕES 
Calibrar e regular um equipamento é a operação que permite verificar se o pulverizador está dentro dos parâmetros adequados e 

posteriormente permite saber o volume de calda que se gasta por hectare. 

Depois de conhecer o equipamento e de optar por aquele que melhor serve o interesse que se propõe (pulverizar), há que dar o passo 

seguinte que é calibrar e 

  

regular o equipamento. A calibração e regulação são operações que têm que ser realizadas para que o sucesso de uma aplicação seja 

alcançado. 

Ver módulo IX- Cálculo de débitos 

 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO 
Para prevenir o desgaste do material e evitar manutenção dispendiosa do equipamento de pulverização recomenda-se: 

-Uso de água limpa – deve-se usar uma água tão limpa como a água de beber porque uma pequena quantidade de limo ou de partículas 

de areia podem dar origem a um desgaste rápido da bomba, dos bicos e das outras partes do sistema de pulverização; as águas 

provenientes de poços, lagoas e outros reservatórios que servem para armazenamento de água, devem ser filtradas antes de serem 

introduzidas no depósito do pulverizador; 

-Utilização de filtros – o pulverizador deve estar equipado com filtros colocados em três locais distintos: o filtro de enchimento, de malha 

larga, na boca do depósito, o filtro de proteção da bomba, de malha média, à entrada da bomba, e filtros nos bicos, de malha apertada. 

Todos eles deverão ser limpos no final de cada dia de trabalho para evitar situações como as das fotos que se seguem. 

-Não usar objetos de metal para desentupir os orifícios dos bicos e filtros - nesta operação dever-se-á utilizar água corrente sob a forma de 

jato forte incidindo sobre o orifício do bico ou sobre os filtros ou uma escova (do tipo da escova de dentes) e solução detergente; 

-Limpeza do pulverizador antes de usar pela primeira vez e no princípio de campanha; 

-Limpeza do pulverizador após a utilização. 

Uma das razões, mais importantes para se proceder a operação de limpeza após utilização, é a necessidade de remoção dos resíduos de 

produtos fitofarmacêuticos após a aplicação. Outra razão, igualmente importante, é a remoção de impurezas e outras matérias estranhas 

que, acumulando-se nos órgãos sensíveis do aparelho, poderiam dar origem a oclusão dos orifícios dos bicos e dos filtros ou ocasionar 

danos nos componentes internos da bomba. 
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EQUIPAMENTOS COMBINADOS DE MOBILIZAÇÃO, SEMENTEIRA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO 

Para além de todos os equipamentos descritos acima, existe uma possibilidade de realizar tratamentos fitossanitários ao mesmo tempo 

que se realizam outras operações culturais. É o caso dos equipamentos combinados que permitem realizar a preparação do solo ou a 

sementeira e em simultâneo o dispositivo (fresa ou semeador) leva incorporado mais um apêndice que permite distribuir grânulos ou 

aplicar caldas. 

É uma operação que se usa com alguma regularidade quando se semeia o milho e se aproveita para aplicar insecticida na linha ou quando 

se prepara o solo e se aplica o herbicida de pré-sementeira com incorporação. 

A vantagem deste tipo de equipamentos é que se poupa nas horas de utilização da máquina, o que faz baixar custos de produção. 

Como inconveniente tem o facto de ter de se ajustar a velocidade de trabalho que satisfaça as duas tarefas o que nem sempre é fácil 

estabelecer ou encontrar esse ponto de equilíbrio. 

 

INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO  
A inspeção de pulverizadores já é obrigatória em alguns países da União Europeia e, em Portugal, é também já uma questão da qual o 

aplicador não se pode alhear com a recente publicação do Decreto-Lei 86/2010 de 15 de Julho que estabelece o regime de inspeção 

obrigatória dos equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos autorizados para uso profissional. 

 A partir de 26 de Novembro de 2016, só podem ser utilizados equipamentos de aplicação de PF, que tenham sido aprovados em inspeção. 

Num pulverizador onde não é possível regular convenientemente a pressão de trabalho, onde há fugas, onde se vêm bombas com vibrações 

excessivas, sem filtros ou filtros entupidos ou rotos, onde a agitação é deficiente ou inexistente, o mesmo é assumir o surgimento de 

determinados problemas. A eficácia é posta em causa, as contaminações ambientais e do operador acontecem, os prejuízos com 

reparações desnecessárias e outros problemas associados. 

De acordo com o presente Decreto-Lei, Os COMPONENTES A SER INSPECCIONADOS: 

-Transmissão de potência por veios de Cardans; 

-Bomba 

-Agitador; 

-Depósito; 

-Regulação, medição e controlo; 

 

OPERAÇÃO DIÁRIA SEMANAL MENSAL ANUAL 

Controlar nível de óleo X    

Controlar desgaste dos bicos    X 

Controlar pressão do compensador   X  

Limpeza e lubrificação dos jactos  X   

Verificar aperto de parafusos   X  

Tratar pontos de corrosão    X 

Limpeza de filtros e reservatório X    
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-Tubagens e ligações; 

-Filtros 

-Barra de pulverização 

-Bicos; 

-Ventilador. 

 

 

EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS, DE SEGURANÇA E AMBIENTAIS PARA A INSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS 

O pleno funcionamento dos equipamentos deve garantir: 

-Que o equipamento funcione de forma adequada 

-Que faça a dosagem e distribuição correta do PF; 

-Se encontre em condições de estar cheio e ser esvaziado de forma segura, fácil e completa, evitando fugas; 

-Permite fácil e completa limpeza; 

-Permita efetuar operações seguras de controlo, paragem imediatas a partir do assento do aplicador 

 

CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO 

São reprovados os equipamentos de aplicação que: 

Apresentem pelo menos uma anomalia importante; e/ou 
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Apresentem mais de duas anomalias menores; e/ou 

Apresentem qualquer anomalia menor detetada na inspeção anterior. 

Quando reprovado um equipamento tem 90 dias para ser reinspeccionado, sem poder ser utilizado até à sua aprovação 

 

 

Figura 45-selo de inspeção 

 

ELEMENTOS A INSPECCIONAR E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

Pulverizadores para culturas baixas 

Barras de pulverização 

- A barra não deve estar dobrada nem ter folgas em nenhuma articulação; a barra deve ser estável em todas as direções. 

- O comprimento das secções (direita e esquerda) da barra deve ser idêntico. 

- O sistema de reposicionamento automático da barra, se existir, deve funcionar de modo fiável, movimentando a barra para trás ou para 

a frente quando do contacto com obstáculos. 

- A barra deve poder ser bloqueada em posição de transporte. 

- O espaçamento e a orientação dos bicos devem ser uniformes ao longo da barra (são exceção os equipamentos especiais, p. ex. para 

pulverização de bordaduras). 

- A distância entre as extremidades inferiores dos bicos e uma superfície plana não devem ocorrer variações superiores a 10 cm ou a 1 % 

da metade da largura de trabalho. 

- A calda não deve ser pulverizada sobre o próprio pulverizador, qualquer que seja a altura da barra acima do solo. 

- Em barras com largura de trabalho da barra superior ou igual a 10 m deve estar instalado um dispositivo que evite danificar os bicos se a 

barra tocar no solo. 

- As secções da barra devem poder ser abertas e fechadas individualmente. 

- Os dispositivos de regulação em altura da barra devem ter um funcionamento fiável. 

- Os dispositivos de correção da inclinação da barra e de amortecimento dos movimentos imprevistos da barra devem ter um 

funcionamento fiável. 

- Quando a pressão for medida à entrada das secções da barra, a pressão não deve variar mais de 10 %, quando as secções são fechadas, 

uma a uma. 

Pulverizadores de pressão hidráulica para culturas arbustivas e arbóreas: 

 Bicos 
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- Todos os bicos devem ser idênticos (tipo, dimensão, material e origem) ao longo de toda a barra, com exceção dos que são destinados a 

funções específicas. 

- Deve ser possível fechar cada bico individualmente ou a cada porta – bicos múltiplo (se for caso disso). 

- A posição dos bicos deve poder ser ajustada de modo simétrico e reprodutível. 

Distribuição 

- Cada bico deve formar um jato uniforme na forma e homogeneidade. 

- O desvio do débito medido em cada bico do mesmo tipo não deve ter uma variação superior a ± 15 % do débito nominal (indicado pelo 

fabricante) ou superior 10 % em relação ao débito médio de todos os bicos com referência idêntica. 

- Em pulverização simétrica, a diferença entre os débitos médios, de ambos os lados, não deve ser superior a 10 %. 

- A diferença de pressão, à entrada de cada secção, não deve ser superior a 15 % 

Ventilador 

- Deve existir um protetor que impeça o acesso ao ventilador. 

- O ventilador deve rodar à velocidade indicada pelo fabricante. 

- A embraiagem do ventilador deve ser fiável (se existir). 

- Todos os deflectores reguláveis do sistema de ventilação devem funcionar corretamente. 

- Os elementos do equipamento só devem estar expostos à pulverização quando isso se tornar necessário para o funcionamento do 

ventilador; neste caso não deve ocorrer a formação de gotas. 

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA CALDA 
A preparação da calda exige cuidados específicos por parte do operador. Nesta fase, para além de se manusearem produtos concentrados, 

não diluídos, existe uma variedade de operações, como a mistura e enchimento dos depósitos de pulverização, que requerem uma atenção 

redobrada. 

Preparar a calda é uma operação de bastante responsabilidade que deverá ser executada apenas por pessoas habilitadas para o fazer. É 

necessário garantir que não existem pessoas ou animais nas proximidades do local onde se prepara a calda e tomar todas as precauções 

para que não ocorram erros ou acidentes, com consequências negativas para a qualidade do tratamento, o operador e ambiente. 

Antes de preparar a calda há um conjunto de regras base que devem estar sempre presentes: 

• Ler os rótulos e seguir as suas instruções; 

• Colocar o equipamento de proteção individual adequado; 

• Verificar se o material de aplicação a ser utilizado está calibrado e em perfeitas condições de funcionamento; 

• Assegurar que o material de primeiros socorros e contactos de emergência estão facilmente acessíveis; 

• Calcular a quantidade de calda necessária ao tratamento fitossanitário. 

É conveniente que exista um local específico para a preparação da calda que seja prático, funcional, seguro e que salvaguarde a proteção 

ambiental. Muitas vezes privilegiam- se localizações próximas do armazém de produtos fitofarmacêuticos. Este local, que pode ou não ser 

coberto, não deve ter paredes laterais, e o chão deve ser impermeável, pelo menos na zona de enchimento do pulverizador, com 

capacidade de retenção para derrames ocasionais. 

Sempre que não seja possível existir esta instalação fixa, é conveniente ir mudando o local de preparação da calda, tendo sempre presente 

que estes locais devem situar-se em zonas bem arejadas, afastadas de fontes, poços e cursos de água. 

A preparação da calda é feita tendo em consideração a formulação dos produtos. Assim: 

-Adicionar, caso faça mistura de produtos assegure-se que são compatíveis, sempre primeiro os sólidos e depois os líquidos; 
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-Deitar diretamente no depósito as formulações como grânulos dispersíveis em água (WG), concentrado para emulsão (EC), emulsão de 

óleo em água (EO), pó solúvel em água (SP), solução concentrada (SL); 

-Adicionar, caso se trate de suspensão concentrada (SC), suspensão de cápsulas (CS), dispersão em óleo (OD), diretamente ao depósito do 

pulverizador, ter o cuidado de agitar bem a embalagem; 

-Caso se trate de pó molhável (WP) ou mico emulsão (ME) estes deverão ser preparados numa vasilha à parte e depois adicionados ao 

depósito do pulverizador tendo em atenção de nunca deixar a calda em repouso. 

CÁLCULO DOS DÉBITOS 

1. Selecione a altura de trabalho da barra em função da distância e do tipo de bicos que equipam a barra. 

2. Abasteça o pulverizador somente com água. 

3. Marque 50 metros no terreno a ser tratado. 

4. Identifique no trator a rotação necessária no motor para proporcionar 540 rpm na TDP (tomada de força) e acelere o motor 

até esta rotação.  

 

5. Selecione a velocidade que proporcione a velocidade adequada às condições de operação na área a ser tratada. 

6. Anote o tempo (T) necessário para o trator, na velocidade e rotação selecionadas, percorrer os 50 metros. 

7. Inicie o movimento do trator no mínimo 5 metros antes do ponto marcado. 

8. Recolha o volume (V) pulverizado por um bico durante o tempo necessário para o trator percorrer os 50 metros. 
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9. Faça o cálculo do débito de acordo com: 

 

MEDIDAS PARA MINIMIZAR AS PERDAS DE CALDA 

CAUSAS MAIS COMUNS DO ARRASTAMENTO 

• Pressão trabalho elevada – provoca gotas muito finas e débitos muito elevados; 

• Velocidade de trabalho desadequada – quando é elevada o arrastamento é maior devido à velocidade de deslocação ter esse efeito sobre 

a calda; 

• Velocidade do vento – o vento não deverá ser superior a 10 km/hora; 

• Má escolha da técnica – por exemplo quando há pouca folhagem utilizar uma turbina provoca arrastamentos exagerados; 

• Má seleção dos bicos – hoje em dia existem bicos anti-arrastamento (indução de ar) que devem ser preferidos aos bicos normais. 

MÉTODO PARA AVALIAR A DEPOSIÇÃO DE CALDA NO ALVO 

A distribuição da calda é uma questão fundamental. Por vezes a preocupação do aplicador é unicamente de despejar toda a calda do 

pulverizador. Assim se passa na maioria dos casos, com as devidas e felizes exceções, mas o facto é que não basta despejar pulverizadores 

na parcela ou cultura. 

Importa promover a sua distribuição uniforme de forma a que todo o terreno (herbicidas, por exemplo) e/ou planta (vinha, por exemplo) 

fiquem com a mesma quantidade de PF. 

À vista desarmada, não é possível ver se houve ou não uma boa distribuição, recorremos então para isso à colocação de papéis hidros 

sensíveis, os quais tomam a cor azul quando a calda entra em contacto com eles. 

Quando se coloca um hidrosensível no interior da copa de uma planta pode-se ver se foi atingido pelas gotas e em que medida isso 

aconteceu. Se ficou tingido a calda chegou lá, mas além disso é necessário que fique bem distribuída. 

Assim, sabe-se que para a distribuição ter eficácia tem que se ter um determinado número de impactos, consoante o grupo de PF que for 

aplicado: 

É o número de impactos (gotas) por centímetro quadrado que nos dá indicações se a pulverização foi ou não uniforme e eficaz. Como é 

possível observar pela figura, os fungicidas são o grupo de PF que requerem um número de impactos maior por centímetro quadrado, logo 

para o conseguir teremos que ter gotas mais pequenas. 

O tamanho das gotas assume uma importância extrema na qualidade da pulverização. Assim, temos: 

• FUNGICIDAS – 100 A 250 μm 

• INSECTICIDAS – 200 A 350 μm 

• HERBICIDAS – 200 A 600 μm 

Um dos critérios para uma boa pulverização assenta na escolha adequada do bico e na pressão de trabalho a que submete esse mesmo 

bico. Quanto maior for a pressão de trabalho mais fina se tornará a gota e quanto menor for a pressão de trabalho mais grossa é a gota. 

• FUNGICIDAS – 15 A 20 Bar – alta pressão; 

• INSECTICIDAS – 10 A 15 Bar – média pressão; 

V
o

lu
m

e
 d

e
 

p
u

lv
e
ri

z
a
ç
ã
o

 
Débito por bico  Número de bicos  Factor   

 

 
= 

  

 
Volume de 

calda 

 
  [l/ha] 

  [l/m] X  
 [unidades

] 

X [600]   

       

Velocidade de 
avanço 

   
Distância entrelinhas 

  

[Km/h]  X    [m]   

       

 



Manual de APF  AVIPE JANEIRO_2022 

• HERBICIDAS – Sempre abaixo dos 5 Bar baixa pressão. 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTES DE LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO 
O desenvolvimento sustentável é traduzido pela inovação em todas as áreas de atividade. Uma dessas áreas fundamentais é a que tem 

como objetivo a garantia de segurança dos Produtos Fitofarmacêuticos para o Homem e meio ambiente, durante todas as fases da sua 

vida, principalmente quando da sua utilização pelos agricultores. 

A água é um recurso escasso ao qual nem sempre é dado o seu real valor. Numa exploração agrícola existe um número significativo de 

operações das quais podem resultar efluentes potencialmente contaminados, mesmo que realizadas de acordo com as Boas Práticas 

Agrícolas, representando assim um risco de poluição para o meio ambiente. As operações com maior risco associado são o manuseamento 

e preparação das caldas (efluente concentrado) e a lavagem dos equipamentos de aplicação (efluente de elevado volume). 

Dentro dos dispositivos existentes que ajudam a contornar tão grave problema, damos especial destaque ao mais conhecido e divulgado a 

nível de toda a Europa. 

O BIOBED tem como objetivo diminuir o risco de contaminação e poluição das águas pelos efluentes fitossanitários, assim como contribuir 

para a diminuição dos volumes de água gastos nas operações pela divulgação das boas práticas agrícolas. 

Este dispositivo é originário da Suécia dando assim satisfação à necessidade de criação de um método simples e eficaz para minimizar a 

contaminação ambiental provocada pela utilização dos pesticidas, especialmente quando o enchimento do equipamento de pulverização, 

uma típica fonte pontual de contaminação ambiental. 

O sistema tem atraído a atenção de vários países, onde este trabalho está a ser desenvolvido para o adaptar às condições locais. Como 

consequência, o sistema tem sido mais ou menos modificado e por vezes, alterado, como por exemplo, em Itália com a criação 

«biomassbed», o «biofiltro» na Bélgica, e o «Phytobac biobac » na França. 

Quando a alteração do Biobed inclui a retenção e a degradação de pesticidas após lavagem dos pulverizadores, a construção tem de ser 

não só adaptada, mas muito cuidada, de modo a garantir a ausência de lixiviação dos pesticidas para as águas superficiais e subterrâneas. 

A biomistura original (palha, turfa e solo) também pode alterar o desempenho do sistema, reduzindo a atividade microbiana que ali se 

desenvolve. 
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Phytobac  

  

Figura 46 PHYTOBAC Fonte: BAYER CROPSCIENCE 

 

 Figura 47-PHYTOBAC Fonte: BAYER CROPSCIENCE 

 

 

 

Héliosec® 

O Héliosec® é uma solução simples e bem adaptada, para os pequenos e grandes volumes de efluentes fitossanitários. 

Um local de preparação da calda e lavagem do material de aplicação é a solução mais segura para a organização do trabalho 

e para o meio ambiente. 

De acordo com a construção do local de preparação da calda e lavagem do material de aplicação, os efluentes podem ser 

colocados no Héliosec® segundo diferentes configurações: Por gravidade, através de uma bomba ou através de um depósito 

intermédio.  

O que é necessário para construir um local de lavagem: 

✓ Uma superfície cimentada estanque, com sistema de recolha de efluentes fitossanitários; 

✓ Um sistema de enchimento que impeça o retorno da calda para o depósito (válvula de anti-refluxo, …); 

✓ Um meio para evitar o transbordar do depósito; 

✓ Um sistema de tratamento dos efluentes fitossanitários (Héliosec®). 

Desidratação natural dos efluentes até à obtenção de um extrato seco, que se recupera graças à acumulação no fundo do depósito. 

Distâncias da instalação: 

As Boas Práticas Agrícolas recomendam respeitar-se algumas distâncias entre o Héliosec® e: 

Um ponto de água (curso de água): ≥ 5 metros 
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Uma propriedade vizinha: ≥ 10 metros 

Um local de habitação (local onde as pessoas vivem em permanência): ≥ 30 metros 

Um local de trabalho (local onde as pessoas trabalham 8 horas por dia, 5 dias por semana): > 10 metros 

Um caminho (caminho propriedade da exploração): > 1 metro 

Um outro local de instalação do Héliosec®: ≥ 100 metros 

É possível colocar 3 Héliosec® num mesmo local 

 

 

 

 

Figura 48  1 Instalação do filme de plástico no depósito de parede dupla, 2 Introdução dos efluentes e 3  Desidratação por acção do vento e do Sol 

CONCLUSÕES 
Visando proteger as culturas, o Homem e o ambiente, forma enumeradas ao longo do manual, práticas e procedimentos relativos a 

proteção das culturas. 

O uso de Produtos Fitofarmacêuticos é largamente utilizado na agricultura atual, pelo que se tornou necessário informar sobre os mesmos, 

suas características, modos de ação e procedimentos com a sua manipulação e aplicação. 

Pelas suas características toxicológicas os produtos fitofarmacêuticos representam um risco para quem contacta com eles, desta forma e 

ao longo do manual foram descritos os procedimentos corretos a ter durante a preparação da calda, aplicação e após aplicação. Como 

forma de proteção contra os efeitos dos PF´S no aplicador foram aconselhados os diferentes EPI a utilizar, suas características e cuidados, 

de acordo com a sua classificação toxicológica, símbolo toxicológico associado, em função das diferentes fases de trabalho. 

Por fim e, porque os produtos agrícolas são para consumo, humano ou animal, foi conveniente referir os resíduos que os produtos deixam 

nos alimentos, bem como os Limites Máximos aceitáveis e o cumprimento do Intervalo de Segurança, visando a qualidade dos produtos e 

a manutenção da segurança alimentar. 

Contudo esta informação não deve por si só ser suficiente devendo considerar que a mesma sofrerá alterações longo do tempo. 

  

 Este manual é o contributo da AVIPE para promover a sua Proteção na aplicação de PF´S e ao ambiente com a perspetiva de um equilíbrio 

sustentável de todo o nosso!!! 
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