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Resumo 

O uso sustentável dos produtos fitofarmacêuticos passa pela correcta gestão dos seus 

resíduos, nomeadamente os efluentes resultantes da limpeza dos pulverizadores. O 

objectivo deste trabalho foi estudar a adaptação do sistema de gestão de efluentes 

fitossanitários -Héliosec® - às condições da Herdade Vale da Rosa, como uma solução para 

uma produção mais sustentável. Para tal foram recolhidos dados de campo e delineados 

diversos cenários de simulação na perspectiva da optimização do sistema. Nas simulações 

efectuadas, verificou-se que a introdução directa, sempre que se efectuem lavagens, 

permite a obtenção de melhores resultados, logo corresponde à prática mais eficiente. 

Porém, os dados reais mostram que também é possível recorrer a um armazenamento 

intermédio que permitirá melhorar a gestão dos efluentes fitossanitários. Face aos sistemas 

de lavagem analisados recomenda-se a lavagem dos pulverizadores à pressão dada a 

redução do consumo de água. Na avaliação dos dados simulados versus dados reais  

aferiu-se que a evaporação do efluente é mais rápida na situação real, sendo esta diferença 

verificada estatisticamente. Este estudo evidencia a possibilidade de adopção do sistema 

Héliosec® na Herdade Vale da Rosa e permite ainda verificar que este sistema poderá ser 

utilizado em explorações semelhantes, contribuindo para o futuro enquadramento legislativo. 

Palavras-chave: efluentes fitossanitários, Héliosec®, produtos fitofarmacêuticos, uso 

sustentável. 

Abstract 

The sustainable use of plant protection products is the proper management of their 

remnants, including effluents resulting from cleaning of sprayers. The aim of this study was 

the adaptation of the management system of fitossanitary effluent - Héliosec® – to the 

Herdade Vale da Rosa conditions, as a solution to a more sustainable production. To this 

end, collection of field data and simulation of several scenarios have been performed in the 

system optimization perspective. In the simulations, it was found that the direct introduction, 

where washing is carried out, allows to obtain better results, corresponding to a more 

efficient practice. However, the real data show that it‘s also possible to use an intermediate 

storage that will improve the management of fitossanitary effluent. Given the washing 

systems analyzed it‘s recommended to wash by spray pressure due to reduction of water 

consumption. In the evaluation of simulated data versus real data it was found that effluent 

evaporation is faster in the real situation, this difference was statistically verified. This study 

highlights the possibility of implementing the Héliosec® system in the study farm, and also 

allows verifying that this system can be used in similar explorations, contributing to the future 

legislative framework.  

Key-words: fitossanitary effluents, Héliosec®, plant protection products, sustainable use. 



Extended abstract  

 
The aim of this work is to adapt the management system of fitossanitary effluents Héliosec® 

to the Herdade Vale da Rosa climatic conditions and agricultural management practices, 

contributing to a more sustainable grape production. Nowadays, it is important that 

agricultural production meets the human needs of food, at the same time, promoting the 

protection of natural resources and ensure the quality of agricultural products. Although plant 

protection products (PPP) are used to protect plants from pests and diseases, their improper 

use may involve risks and negative effects on human health and the environment. To 

promote the sustainable use of PPP, several legislative measures have been developed, 

such as the Directive 2009/128/EC, stating that European Union countries shall adopt 

National Action Plans to set up quantitative objectives and measures to reduce risks and 

impacts of plant protection products use. PPP users should be aware of the measures they 

should take to reduce these contamination risks, such as the sprayers proper regulation, 

maintenance and calibration, and namely managing fitossanitary remnants. These measures 

must be complied, as are required by certification schemes such as Tesco Nurture or 

GLOBALG.AP that promote quality agricultural products whose production must be 

accomplished with sustainable methods and techniques. According to the only EU 

fitossanitary effluents management legislation (French law – Arrêté du 12 septembre 2006 

relatif à la mise sur le marché et à l‘utilisation des produits visés à l‘article L.253-1 du code 

rural), the management of this remnants can be done in three different ways, (i) an integral 

wash sprayer in the treated parcel, (ii) the farmer can acquire a management system on his 

farm, (iii) or the remnants can be sent to a hazardous waste centre.  

Besides Héliosec® (based on effluent dehydration) there are other management systems 

with the same and other principles of operation such as, filtration-coagulation, degradation by 

photocatalysis and degradation by biological pathway. The use of these systems reduces the 

risks of natural resources contamination. For the Héliosec® system adaptation the study 

area was characterized, in terms of climate, soil, production system (irrigation, fertilization, 

cultivars, integrated production), disease and pests, PPP used, application equipment and 

procedures used in the application of these products. The Héliosec® system implemented in 

the study area consists of a tank with a capacity of 3000 L, covered by a black film that 

retains residues of PPP and a transparent roof that surrounds the tank and serves as a 

protection. The operation of this system is based on the fitossanitary effluents dehydration by 

the wind and solar radiation. The Héliosec® system comes with a simulation program 

resulting in a diagnostic report based on a graphic that allows assessing how the effluents 

are being introduced into the Héliosec® tank. This software is not yet adapted to Portugal 

climate conditions. To attain the main objective of this work evapotranspiration values 



(Nîmes, France) were selected from the several areas of the program database as the most 

related to the Portuguese study area confirmed by a statistical analysis (t = -0,8834; p-value 

= 0,3831). Data was collected and several scenarios have been performed in the perspective 

of the system optimization. The need and benefits of using an intermediate storage tank for 

the effluent was evaluated. The water consumption of two different washing sprayers 

systems (hose and high-pressure) was compared and their debt was calculated. To confront 

the simulation data versus field data an amount of 2300L of effluent was introduced in 

Héliosec® tank and the evolution of its evaporation was observed (effluent level in the tank 

was read periodically). The effluent daily evaporation rate generated on the study farm was 

25 L. 

In the Héliosec ® program simulations, it was found that the direct effluent introduction in the 

system allows a more efficient evaporation. However, the real data show that intermediate 

storage will improve the management of fitossanitary effluents, and the assigned task given 

to a single person, ensuring greater security and accountability. Comparing two systems of 

washing sprayers (hose and high-pressure) the high-pressure system originates 3564 L of 

water consumption and the hose system originates 7025,7 L. The high pressure system is 

the most efficient and the hose system should be set aside. Comparing the simulated data 

versus field data it was verified statistically that the simulated data differ from the field data (t 

=3,081; p-value =0,004008).  

The fitossanitary effluents management can be optimized, in the study farm, by using an 

intermediate storage tank for fitossanitary effluents, using only a high pressure system in the 

washing of spray equipment and adapting the software to the climatic conditions of the study 

site. Héliosec ® system is easy to use, it need a site with favourable wind and solar radiation 

and can be adapted to other farms in Portugal. It also allows the farmer to carry out the 

management of fitossanitary effluents, while using correctly the PPP and guarantying quality 

certification of agricultural production. This study highlights the need to perform fitossanitary 

effluent management on farms to reduce the contamination risks associated with the plant 

protection products. It can also be an important contribution to the implementation of future 

national legislation that promotes a more sustainable agricultural production in accordance 

with community legislation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde que o Homem se dedica à agricultura, que existe necessidade das plantas serem 

protegidas contra pragas e doenças. O nível de sofisticação dessa protecção sofreu, no 

decorrer dos tempos, um aumento considerável (ECPA, 2011). Após a Segunda Guerra 

Mundial, uma vasta gama de pesticidas sintéticos foram desenvolvidos e introduzidos no 

mercado com grande impacto no aumento da produção e na qualidade dos produtos 

agrícolas, através do controlo mais eficiente dos inimigos das culturas. No entanto, a partir 

de 1970, o uso indiscriminado dos pesticidas e a ausência de conhecimentos sobre os seus 

efeitos secundários, provocou um desequilíbrio ecológico e ambiental (Amaro, 2003), que 

conduziu a uma maior pressão no sentido de equilibrar a necessidade de aumentar a 

produção agrícola, com a urgência de garantir a segurança dos alimentos e do ambiente 

(ECPA, 2011). De forma a garantir uma correcta utilização dos produtos fitofarmacêuticos, 

que passa necessariamente pela correcta gestão dos efluentes fitossanitários, várias 

medidas legislativas têm sido desenvolvidas, como é o caso da Directiva 2009/128/CE que 

estabelece um quadro a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas. 

Esta ferramenta legislativa incentiva os países da União Europeia a tomar medidas para 

reduzir os riscos e os efeitos, que advêm da incorrecta utilização dos pesticidas, na saúde 

humana e no ambiente. Também as exigências no reconhecimento de práticas sustentáveis 

têm sido impostas na certificação dos diversos produtos agrícolas.   

Uma das preocupações actuais está relacionada com os riscos que os resíduos de produtos 

fitofarmacêuticos podem representar para os recursos naturais, biodiversidade e para a 

saúde humana. Assim, os resíduos líquidos (efluentes) provenientes das práticas agrícolas, 

relacionadas com os tratamentos fitossanitários, podem ter várias origens, nomeadamente, 

resultarem da limpeza dos equipamentos de pulverização, dos restos técnicos que ficam no 

depósito do pulverizador e que não são passíveis de serem pulverizáveis e dos erros de 

cálculo na preparação das caldas, onde se constituem os excedentes de calda. Perante esta 

problemática, torna-se necessário criar medidas que regulamentem a gestão dos efluentes 

fitossanitários por parte dos agricultores que os geram. Neste sentido, França surge como o 

primeiro país da União Europeia a desenvolver e implementar sistemas de tratamento de 

efluentes fitossanitários nas várias explorações agrícolas. Actualmente, existem doze 

sistemas de gestão destes efluentes, que apenas estão homologados e regulamentados 

pela legislação francesa. Alguns deles, como é o caso do Héliosec®, começam a estar 

disponíveis em países como Itália, Espanha e mais recentemente Portugal e Grécia. Além 

desses doze dispositivos desenvolvidos em França, existem dois sistemas de tratamento de 

efluentes fitossanitários referidos no projecto TOPPS que também podem ser utilizados nas 

explorações agrícolas.   
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Atendendo a todos os aspectos acima referidos, evidencia-se a necessidade de implementar 

e homologar, no nosso país, sistemas de tratamento que permitam ao agricultor fazer uma 

gestão correcta dos seus efluentes fitossanitários, de forma a preservar os recursos 

naturais, nomeadamente os recursos hídricos, e igualmente promover a protecção da saúde 

humana. Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objectivo principal a adaptação 

de um sistema de gestão de efluentes fitossanitários às condições da Herdade Vale da 

Rosa, contribuindo para uma produção vitícola mais sustentável, garantindo uma utilização 

correcta dos produtos fitofarmacêuticos e a partir do qual se podem elaborar propostas de 

normas a incluir num pacote legislativo nacional que ainda é omisso acerca da necessidade 

da gestão destes resíduos. De forma a dar resposta ao objectivo proposto foram delineados 

os seguintes pontos a avaliar: i) avaliar a necessidade de armazenamento intermédio de 

efluentes fitossanitários, ii) comparar os sistemas de lavagem dos equipamentos de 

pulverização e iii) comparar os dados de campo relativos à evaporação dos volumes de 

efluente fitossanitário versus dados simulados. Numa primeira parte (ponto 2) são 

abordados os aspectos relacionados com a temática do uso de produtos fitofarmacêuticos e 

a preservação do ambiente, onde se focam as exigências legislativas, os parâmetros de 

qualidade ambiental e certificação da produção, sendo ainda evidenciada a gestão de 

efluentes fitossanitários. Seguidamente, ao longo do ponto 3, é feita uma avaliação das 

condições da área vitícola da Herdade Vale da Rosa de forma a potenciar a utilização do 

sistema de gestão de efluentes fitossanitários Héliosec®. Recolheram-se os dados de 

campo e comparam-se com os dados obtidos através da ferramenta informática de 

diagnóstico Héliosec®. Os resultados das simulações efectuadas são, posteriormente, 

apresentados e discutidos. Na última parte deste trabalho, são apresentadas as conclusões 

finais que visam dar um contributo para o uso mais eficiente do sistema Héliosec®, 

nomeadamente através da redução dos efluentes gerados, apresentando propostas para 

desenvolvimentos futuros.   
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2. USO SUSTENTÁVEL DE PESTICIDAS E GESTÃO DE EFLUENTES 
FITOSSANITÁRIOS 
 

  2.1. Produção agrícola sustentável, uso de produtos fitofarmacêuticos e protecção 

dos recursos hídricos – exigências legislativas 

 

A agricultura desempenha um papel crucial para atender as necessidades básicas de uma 

população global crescente. Neste sentido, a agricultura sustentável e o desenvolvimento 

rural são essenciais na implementação de uma abordagem integrada que serve para 

aumentar a produção de alimentos, protegendo o ambiente, reforçando a segurança 

alimentar (ONU, 2002) e evitando práticas agrícolas intensivas. Um exemplo deste tipo de 

prática sucedeu quando a política agrícola comum (PAC) em vigor, favoreceu a agricultura 

intensiva e o aumento da utilização de fertilizantes e de produtos fitofarmacêuticos que 

originaram, em certos condicionalismos, a poluição da água e do solo e a degradação de 

alguns ecossistemas. A par destas práticas, também o abandono das terras utilizadas para 

fins agrícolas exerceu alguma pressão na paisagem e na biodiversidade (CE, 2000a). 

Assim, surge o conceito de produção agrícola sustentável que assume diversas definições, 

como refere Amaro (2003), podendo ser definido como ―um sistema integrado de práticas de 

produção de plantas e animais tendo uma aplicação específica a cada local que, no longo 

prazo satisfaça as necessidades humanas em alimentos e fibras; melhore a qualidade do 

ambiente e a base de recursos naturais, de que depende a economia agrícola; faça o mais 

eficiente uso dos recursos não renováveis e dos recursos da própria exploração e integre, 

quando apropriado, os ciclos biológicos naturais; mantenha a viabilidade económica das 

actividades agrícolas e melhore a qualidade de vida e da sociedade como um todo‖.  

Wallace & Dyson (2010) defendem que os sistemas de agricultura sustentável não se 

concentram apenas na produção agrícola, mas tentam também alcançar todo o potencial 

das margens e das áreas não cultivadas dos campos agrícolas, protegendo, desta forma, o 

solo, a água e a biodiversidade. Os mesmos autores consideram ser viável haver um 

equilíbrio entre a competitividade agrícola e a necessidade de proteger os recursos naturais, 

através da combinação de práticas realizadas em todas as partes da exploração (zonas 

cultivadas, margens dos campos e áreas não cultivadas). A utilização de avançadas 

tecnologias na aplicação de produtos fitofarmacêuticos, como o uso de medidas que 

diminuem as perdas de pesticidas (e.g. bicos anti-drift que optimizam a aplicação), e de 

medidas preventivas na gestão das águas de lavagem dos equipamentos de pulverização 

(e.g. utilização do sistema Héliosec®), tem se revelado uma contribuição significativa para 

atingir os objectivos de uma agricultura cada vez mais sustentável.  
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De acordo com a CCE (2006), os pesticidas são concebidos para influenciar processos 

fundamentais dos organismos vivos, podendo, por isso, ser capazes de matar ou combater 

organismos nocivos. Com efeito, os produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente, contribuem 

para garantir um fornecimento viável de produtos agrícolas de qualidade, saudáveis e 

acessíveis. No entanto, estes produtos também podem ter efeitos desfavoráveis sobre a 

produção vegetal. A sua utilização pode envolver riscos e perigos para o homem, para os 

animais e para o ambiente, sobretudo se forem utilizados de forma incorrecta. Assim, as 

substâncias activas e outros compostos como agentes sinérgicos apenas poderão ser 

incluídos em produtos fitofarmacêuticos se tiver sido provado que apresentam benefícios 

claros em termos de produção vegetal e que não têm qualquer efeito prejudicial na saúde 

humana e no ambiente (CE, 2009a). 

Em Portugal, compete à Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da 

Direcção de Serviços de Produtos Fitofarmacêuticos e Sanidade Vegetal, proceder à 

homologação dos produtos fitofarmacêuticos efectuando a sua avaliação no que respeita ao 

seu comportamento e influência nos ecossistemas, aos seus resíduos nas culturas, nos 

produtos agrícolas e nos compartimentos do ambiente, tendo em vista a saúde ocupacional, 

a defesa do consumidor, a preservação do ambiente e o estabelecimento das suas 

condições de utilização de acordo com as boas práticas fitossanitárias, culminando, todo 

este processo, na concessão de uma autorização de venda. Um produto fitofarmacêutico só 

pode ser comercializado e utilizado, no território nacional, após ser titulado com uma 

autorização de venda, concedida na sequência da apresentação, pelo requerente, de um 

pedido, através do qual se aprova, de acordo com um esquema nacional de homologação, a 

comercialização e utilização do produto em causa (DGADR, 2011a).  

Apesar das medidas tomadas, pela União Europeia, no que respeita à regulamentação dos 

pesticidas para limitar os riscos associados à sua utilização e para evitar efeitos 

indesejáveis, continuam a poder ser encontrados no ambiente (sobretudo no solo e na água) 

quantidades indesejadas de certos pesticidas (CCE, 2006). De modo a evitar que esta 

situação permaneça, nos dias de hoje, sublinha-se a necessidade de haver uma utilização 

mais sustentável dos pesticidas que seja compatível com a protecção das culturas. Assim, a 

CE (2001) define a utilização sustentável dos pesticidas como ―o uso de pesticidas sem 

efeitos irreversíveis nos sistemas naturais e que não provoque efeitos agudos ou crónicos 

no Homem, animais e ambiente. O uso sustentável corresponde à máxima redução de 

pesticidas, à restrição do uso ou à substituição dos mais perigosos e à adopção do princípio 

da precaução nas decisões de homologação dos pesticidas‖. Neste âmbito, a Directiva do 

Uso Sustentável dos Pesticidas é uma ferramenta fundamental, uma vez que incentiva a 

implementação de medidas para reduzir os riscos e os efeitos da incorrecta utilização dos 

produtos fitofarmacêuticos na saúde humana e no ambiente. A sua aplicação é feita através 
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da elaboração de planos nacionais de acção, onde cada país da União Europeia deve definir 

objectivos, metas, medidas e calendários para minimizar esses riscos e para fomentar o 

desenvolvimento da protecção integrada e de técnicas alternativas destinadas a diminuir a 

dependência do uso de produtos fitofarmacêuticos. Esses objectivos podem abranger 

diversas áreas problemáticas, como por exemplo, a protecção dos trabalhadores, a 

protecção do ambiente ou os resíduos de pesticidas (CE, 2009b), onde se enquadra a 

utilização de sistemas de tratamento que permitem gerir os efluentes fitossanitários. Neste 

sentido, a implementação de um sistema como o Héliosec®, na exploração agrícola, permite 

ao agricultor efectuar o uso correcto dos produtos fitofarmacêuticos.  

Importa, referir também, que a formação dos distribuidores, técnicos e agricultores 

utilizadores de produtos fitofarmacêuticos é essencial para que estejam conscientes dos 

riscos potenciais destes produtos e das medidas apropriadas que devem ser tomadas, para 

a redução desses riscos. Desta forma, o manuseamento dos produtos fitofarmacêuticos, 

incluindo o armazenamento, a preparação das caldas, a limpeza dos equipamentos de 

aplicação depois de utilizados e a eliminação das caldas contidas nos depósitos, das 

embalagens vazias e dos resíduos de produtos fitofarmacêuticos são operações 

particularmente susceptíveis de produzir exposições indesejadas de pessoas e do ambiente. 

É, portanto, oportuno que estas medidas específicas sejam aplicáveis às diferentes 

actividades (CE, 2009b), e que as recomendações e precauções toxicológicas e 

ecotoxicológicas, que constam nos rótulos dos produtos fitofarmacêuticos sejam cumpridas 

meticulosamente (Amaro, 2007).  

Outro aspecto a ter em conta quando se fala no uso de produtos fitofarmacêuticos é a 

utilização dos equipamentos de aplicação. Estes equipamentos devem satisfazer os 

requisitos ambientais para minimizar os efeitos negativos dos produtos aplicados, na saúde 

humana e no ambiente, e a sua inspecção técnica deve ser realizada regularmente (CE, 

2009b). A inspecção dos pulverizadores deve ser efectuada por entidades reconhecidas 

pela DGADR, designadas de centros de inspecção periódica obrigatória de equipamentos 

de aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Segundo o Decreto-Lei nº 86/2010 que 

estabelece um regime de inspecção obrigatória dos equipamentos de aplicação dos 

produtos fitofarmacêuticos, a partir de 26 de Novembro de 2016 só podem ser utilizados 

equipamentos de aplicação que tenham sido aprovados em inspecção. Essa inspecção 

deve ser feita de cinco em cinco anos até 31 de Dezembro de 2019 e a partir de 2020 deve 

ser realizada de três em três anos. Segundo o MADRP (2000) é fundamental que os 

utilizadores de produtos fitofarmacêuticos tenham em atenção que a calibração e a 

manutenção dos materiais de aplicação destes produtos são parâmetros importantes, na 

medida em que só assim se consegue proceder a uma correcta aplicação dos mesmos, 

respeitando as doses recomendadas. Para isto, é necessário que o equipamento de 
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aplicação esteja adaptado à cultura, à quantidade a aplicar e ao tipo de produto e, ainda, 

bem regulado e submetido a uma manutenção periódica cuidada.  

Na utilização de produtos fitofarmacêuticos, outro factor importante prende-se com a 

minimização de excedentes de calda e a sua correcta eliminação. Devem ser efectuados 

cálculos para a preparação de um volume de calda adequado à dimensão da parcela a 

tratar, de modo a evitar excedentes. No caso de ser necessária a sua eliminação, esta deve 

ser adaptada às características da exploração agrícola, ou seja, deve existir uma área não 

cultivada na exploração onde o excedente previamente diluído possa ser pulverizado sem 

causar risco de contaminação de águas superficiais e subterrâneas, caso contrário, a melhor 

opção será a aquisição de um sistema de tratamento de efluentes fitossanitários. A 

implementação deste tipo de sistemas permite limpar e gerir correctamente os efluentes que 

se originam a partir dos erros de cálculo na preparação das caldas e que constituem os 

excedentes de calda. Os sistemas de tratamento que existem dividem-se em dois grupos 

distintos, os sistemas cujo tratamento é baseado na concentração de efluentes e os 

sistemas que têm por base a degradação de efluentes. No primeiro grupo, o tratamento de 

efluentes fitossanitários pode ser feito por dois princípios distintos, por desidratação ou por 

coagulação-filtração. No segundo grupo, as substâncias activas dos produtos 

fitofarmacêuticos presentes nos efluentes podem ser degradadas por fotocatálise ou por via 

biológica através da utilização de bactérias (Bazerolle et al., 2010). No que respeita aos 

resíduos de excedentes de produtos fitofarmacêuticos, pelo Decreto-Lei nº. 187/2006 estes 

resíduos são responsabilidade do seu detentor que deverá encaminhá-los para valorização 

ou eliminação, através de sistemas licenciados de gestão de resíduos perigosos. 

No âmbito da utilização sustentável de pesticidas, destacam-se as principais ferramentas 

legislativas: 

• Directiva 2009/128/CE, que estabelece um quadro de acção a nível comunitário para uma 

utilização sustentável dos pesticidas através da redução dos riscos e efeitos da sua 

utilização na saúde humana e no ambiente, promovendo o recurso à protecção integrada e 

a abordagens ou técnicas alternativas, tais como as alternativas não químicas aos 

pesticidas. Esta ferramenta legislativa encontra-se em transposição para a legislação 

nacional.  

• Regulamento (CE) N.º 1107/2009, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no 

mercado e que revoga as Directivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Conselho. Estabelece as 

regras aplicáveis à autorização dos produtos fitofarmacêuticos sob a forma comercial, bem 

como à sua colocação no mercado, utilização e controlo na Comunidade Europeia. 

• Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de Outubro, que regula as actividades de distribuição, 

venda, prestação de serviços de aplicação de produtos fitofarmacêuticos e a sua aplicação 
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pelos utilizadores finais, alterado pelo Decreto-Lei n.º 187/2006, de 19 de Setembro que 

estabelece as condições e procedimentos de segurança no âmbito dos sistemas de gestão 

de resíduos de embalagens e de resíduos de excedentes de produtos fitofarmacêuticos, 

actualmente em revisão de modo a ficar de acordo com a Directiva 2009/128/CE.  

A água é um recurso natural, indispensável à vida, mas devido à sua vulnerabilidade e 

escassez, é urgente a sua gestão rigorosa e sustentável (Guerreiro & Pereira, 2002). Neste 

âmbito, compete às entidades gestoras e aos utilizadores da água a responsabilidade de 

garantir que os recursos hídricos sejam usados de forma eficiente e equitativa (OCDE, 

2010). Nos países da comunidade europeia, a água encontra-se sujeita a uma pressão 

crescente, devido ao contínuo aumento da sua procura em quantidades suficientes e de boa 

qualidade para diversos fins (CE, 2000b). Desta forma, a agricultura surge como o sector 

que maiores consumos de água efectua ao longo do ano, sendo consequentemente a 

actividade que mais pressão exerce sobre os recursos hídricos (INAG, 2002). É, portanto, 

necessário que o sector agrícola opte por soluções que favoreçam o aumento da eficiência 

no uso da água. Para complementar esta situação, junta-se o facto de as substâncias mais 

comuns encontradas nas águas associadas a contaminação difusa, pertencem ao grupo dos 

fertilizantes e dos pesticidas empregues na agricultura (INAG, 2002).  

Em Portugal, diversas actividades têm contribuído para que o estado da qualidade dos 

recursos hídricos, tenha vindo a experimentar uma degradação acentuada e as ocorrências 

de poluição das águas superficiais e subterrâneas tenham assumido, por vezes, 

características que põem em causa os usos com exigências de qualidade (Guerreiro & 

Pereira, 2002). Neste âmbito, as ferramentas legislativas que estabelecem normas no 

domínio da política da água são essenciais para ajudar a inverter este cenário e evitar que 

aconteçam situações semelhantes.  

O objectivo de alcançar um bom estado dos recursos hídricos deverá ser aplicado para cada 

bacia hidrográfica, de modo a que as medidas relativas às águas de superfície e 

subterrâneas que pertençam ao mesmo sistema ecológico sejam coordenadas. Para efeitos 

de protecção ambiental, é necessária uma maior integração dos aspectos qualitativos e 

quantitativos das águas de superfície e das águas subterrâneas, que tenha em conta as 

condições de fluxo natural da água dentro do ciclo hidrológico (CE, 2000b). 

No que diz respeito às águas superficiais, a sua poluição química representa uma ameaça 

para o ambiente aquático, a curto ou a longo prazo, com efeitos como toxicidade aguda e 

crónica para os organismos aquáticos, acumulação no ecossistema e perdas de habitats e 

de biodiversidade, além de constituir uma ameaça para a saúde humana. Com efeito, 

deverão ser identificadas as causas dessa poluição e as emissões deverão ser tratadas na 



 
 

8 

 

fonte, com carácter de prioridade, da maneira mais eficaz em termos ambientais (CE, 2008). 

De forma a tornar a regulamentação mais eficaz em matéria de protecção das águas de 

superfície, a mesma directiva, fixa normas de qualidade ambiental (Quadro 2.1) para os 

poluentes classificados como substâncias prioritárias a nível comunitário, no qual se incluem 

alguns pesticidas. Com a finalidade de garantir uma protecção adequada do ambiente 

aquático e da saúde humana, estas normas são expressas em valor médio anual a um nível 

que proporcione protecção contra a exposição a longo prazo e são estabelecidas 

concentrações máximas admissíveis para fins de protecção contra a exposição a curto 

prazo.  

Quadro 2.1- Normas de qualidade ambiental para substâncias prioritárias e para outros poluentes (CE, 2008). 

NQA – normas de qualidade ambiental; MA - média anual; CMA - concentração máxima admissível.  

Nome da substância 

NQA-MA  

Águas de 

superfície 

interiores  

(μg/L) 

NQA-MA  

Outras águas de 

superfície 

(μg/L) 

NQA-CMA  

Águas de 

superfície 

interiores  

(μg/L) 

NQA-CMA  

Outras águas de 

superfície 

(μg/L) 

Alacloro 0,3 0,3 0,7 0,7 

Antraceno 0,1 0,1 0,4 0,4 

Atrazina 0,6 0,6 2,0 2,0 

Benzeno 10 8 50 50 

Éter defenílico bromado  0,0005 0,0002 não aplicável não aplicável 

Cádmio e compostos de 

cádmio (consoante a classe 

de dureza da água) 

≤ 0,08 (Classe 1) 

0,08 (Classe 2) 

0,09 (Classe 3) 

0,15 (Classe 4) 

0,25 (Classe 5) 

0,2 

≤ 0,45 (Classe 1) 

0,45 (Classe 2) 

0,6 (Classe 3) 

0,9 (Classe 4) 

1,5 (Classe 5) 

≤ 0,45 (Classe 1) 

0,45 (Classe 2) 

0,6 (Classe 3) 

0,9 (Classe 4) 

1,5 (Classe 5) 

Tetracloreto de carbono  12 12 12 não aplicável não aplicável 

C10-13 Cloroalcanos 0,4 0,4 1,4 1,4 

Clorfenvinfos 0,1 0,1 0,3 0,3 

Clorpirifos (Clorpirifos-etilo) 0,03 0,03 0,1 0,1 

Aldrina  

Dieldrina  

Endrina  

Isodrina  

Σ = 0,01 Σ = 0,005 não aplicável  não aplicável  

DDT  não aplicável 0,025 0,025 não aplicável  

p-p-DDT  0,01 0,01 não aplicável não aplicável 

1,2-Dicloroetano 10 10 não aplicável não aplicável 

Diclorometano 20 20 não aplicável não aplicável 

Ftalato di(2-etil-hexilo)  1,3 1,3 não aplicável não aplicável 
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Nome da substância 

NQA-MA  

Águas de 

superfície 

interiores   

(μg/L) 

NQA-MA  

Outras águas de 

superfície   

(μg/L) 

NQA-CMA  

Águas de 

superfície 

interiores  

(μg/L) 

NQA-CMA  

Outras águas de 

superfície 

(μg/L) 

Diurão 0,2 0,2 1,8 1,8 

Endossulfão 0,005 0,0005 0,01 0,004 

Fluoranteno 0,1 0,1 1 1 

Hexaclorobenzeno 0,01 0,01 0,05 0,05 

Hexaclorobutadieno 0,1 0,1 0,6 0,6 

Hexaclorociclohexano 0,02 0,002 0,04 0,02 

Isoproturão 0,3 0,3 1,0 1,0 

Chumbo e compostos de 

chumbo 

7,2 7,2 não aplicável não aplicável 

Mercúrio e compostos de 

mercúrio 

0,05  0,05  0,07 0,07  

Naftaleno 2,4 1,2 não aplicável não aplicável 

Níquel e compostos de níquel 20 20 não aplicável não aplicável 

Nonilfenol (4-Nonilfenol) 0,3 0,3 2,0 2,0 

Octilfenol (4-(1,1′,3,3′-

tetrametilbutil)-fenol) 

0,1 0,01 não aplicável não aplicável 

Pentaclorobenzeno 0,007 0,0007 não aplicável não aplicável 

Pentaclorofenol 0,4 0,4 1 1 

Hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos  

não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 

Benzo(a)pireno 0,05 0,05 0,1 0,1 

Benzo(b)fluor-anteno 
Σ = 0,03 Σ = 0,03 não aplicável não aplicável 

Benzo(k)fluor-anteno 

Benzo(g,h,i)-perileno 

Σ = 0,002 Σ = 0,002 

não aplicável 

 

não aplicável 

 Indeno(1,2,3-cd)-pireno 

Simazina 1 1 4 4 

Tetracloroetileno  10 10 não aplicável não aplicável 

Tricloroetileno  10 10 não aplicável não aplicável 

Compostos de tributilestanho 

(Catião tributilestanho) 

0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 

Triclorobenzenos 0,4 0,4 não aplicável não aplicável 

Triclorometano 2,5 2,5 não aplicável não aplicável 

Trifluralina 0,03 0,03 não aplicável não aplicável 
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As águas subterrâneas são um recurso natural valioso que, enquanto tal, deverá ser 

protegido da deterioração e da poluição química. Tal protecção é particularmente importante 

no que respeita aos ecossistemas dependentes destas águas. Representam as massas de 

água doce mais sensíveis e importantes da União Europeia e, sobretudo, também uma fonte 

importante de abastecimento público de água em muitas regiões (CE, 2006). 

Para proteger o ambiente em geral e a saúde humana, em particular, é imperativo evitar, 

prevenir ou reduzir as concentrações prejudiciais de poluentes nocivos nas águas 

subterrâneas (CE, 2006), uma vez que o estado quantitativo de uma massa de águas 

subterrâneas pode ter impacto na qualidade ecológica das águas de superfície e dos 

ecossistemas terrestres associados a essa massa. A garantia do bom estado das águas 

subterrâneas exige uma acção atempada e um planeamento estável, a longo prazo, das 

medidas de protecção, dado que a sua formação e renovação decorrem, naturalmente, ao 

longo de grandes períodos de tempo (CE, 2000b). As medidas de prevenção e controlo da 

poluição das águas subterrâneas, incluem critérios de avaliação do seu bom estado químico 

e critérios de identificação de tendências significativas e persistentes para o aumento das 

concentrações de poluentes. Para efeitos da avaliação do estado químico das águas 

subterrâneas são estabelecidas normas de qualidade, (CE, 2006), que podem ser 

observadas no Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 - Normas de qualidade para as águas subterrâneas (CE, 2006). 

Poluente Norma de qualidade 

Nitratos 50 mg/l 

Pesticida individual 0,1 μg/l 

Total de pesticidas 0,5 μg/l 

 

Vários estudos, nomeadamente os conduzidos no Departamento de Protecção das Plantas 

e de Fitoecologia do ISA apontam que quando presentes na água subterrânea, os pesticidas 

apresentam na maioria das situações baixas concentrações, no entanto, se essa 

contaminação se verificar em água para o consumo humano, essas concentrações mantêm-

-se por eventuais efeitos tóxicos crónicos para o Homem,. Por outro lado, em áreas com 

descargas de água subterrânea para água superficial poderá levar à ocorrência de efeitos 

negativos no biota aquático, além de que existem pesticidas muito lixiviáveis que ficam 

pouco retidos no solo. Assim, pode-se constatar que a vulnerabilidade de um aquífero à 

contaminação difusa por pesticidas será muito influenciada pela espessura e tipo de solo 

(INAG, 2002) e pelas medidas de mitigação do risco adoptadas. 
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No âmbito da protecção e sustentabilidade dos recursos hídricos os instrumentos 

legislativos mais relevantes são os seguintes: 

 

• Directiva 2000/60/CE (Directiva-Quadro da Água), que estabelece um quadro de acção 

comunitária no domínio da política da água, com o objectivo de estabelecer um 

enquadramento para a protecção das águas de superfície interiores, das águas de 

transição, das águas costeiras e das água subterrâneas, que evite a continuação da 

degradação e proteja e melhore o estado dos ecossistemas aquáticos; promova um 

consumo de água sustentável, baseado numa protecção a longo prazo dos recursos 

hídricos disponíveis; vise uma protecção reforçada e um melhoramento do ambiente 

aquático; assegure a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evite a 

agravação da sua poluição e contribua para mitigar os efeitos das inundações e secas. 

 • Directiva 2006/118/CE, relativa à protecção das águas subterrâneas contra a poluição e a 

deterioração. Estabelece medidas específicas, previstas na Directiva 2000/60/CE, para 

impedir e controlar a poluição das águas subterrâneas. Essas medidas incluem critérios 

para a avaliação do bom estado químico das águas subterrâneas e a identificação de 

eventuais tendências significativas e persistentes para o aumento das concentrações de 

poluentes e ainda a definição dos pontos de partida para a inversão dessas tendências, 

tendo em conta os possíveis efeitos adversos nos ecossistemas aquáticos ou nos 

ecossistemas terrestres. Esta directiva completa as disposições destinadas a prevenir ou 

limitar a introdução de poluentes nas águas subterrâneas já previstas na Directiva 

2000/60/CE e visa prevenir a deterioração do estado de todas as massas de águas 

subterrâneas.  

• Directiva 2008/105/CE, relativa a normas de qualidade ambiental no domínio da política 

da água. Tem por objectivo estabelecer normas de qualidade ambiental para substâncias 

prioritárias e para outros poluentes, com a finalidade de alcançar um bom estado químico 

das águas de superfície, estabelecendo consoante as substâncias prioritárias limites para os 

valores de concentração, ilustrados anteriormente no Quadro 2.1.   

O sistema de gestão de efluentes fitossanitários, Héliosec®, encontra-se assim directa ou 

indirectamente relacionado com as exigências previstas nos vários documentos legislativos 

aqui referidos. A sua implementação funciona, por um lado, como uma medida preventiva do 

risco associado à incorrecta utilização dos produtos fitofarmacêuticos, sendo desta forma 

um contributo fundamental para atingir os objectivos de uma agricultura cada vez mais 

sustentável. Contribui, também, para a realização das boas práticas agrícolas, uma vez que 

permite que a limpeza e a eliminação dos excedentes de calda e das águas de lavagem dos 



 
 

12 

 

equipamentos de aplicação dos produtos fitofarmacêuticos se faça de uma forma mais 

segura e sem efeitos adversos para o ambiente e para a saúde humana. Por outro lado, a 

utilização do Héliosec® possibilita, ao agricultor, a avaliação de qual o sistema de lavagem 

mais eficaz na limpeza do equipamento de pulverização e que lhe permite aumentar a 

eficiência no uso da água. Deste modo, o agricultor consegue diminuir os encargos 

relacionados com o gasto de água e promover a redução da contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas.      
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  2.2. Qualidade ambiental e competitividade da produção agrícola – certificação 

 

Actualmente, com a globalização dos mercados, os produtores agrícolas necessitam de 

obter certificações que tenham como referência as boas práticas agrícolas, a produção 

integrada, a qualidade e segurança alimentar e que satisfaçam as obrigações de qualidade 

ambiental impostas pelos mercados. Neste sentido existem várias organizações 

especializadas no controlo e cumprimento das normas exigidas, emitindo certificações que 

valorizam e garantem no mercado global a qualidade do produto final. 

A GLOBALG.A.P é uma organização privada que estabelece normas voluntárias para a 

certificação de produtos agrícolas em todo o mundo, e tem como objectivo estabelecer uma 

norma de boas práticas agrícolas que inclui diferentes exigências para os vários produtos e 

que possa ser adaptada a toda a agricultura mundial (GLOBALG.A.P, 2011a). O protocolo 

da GLOBALG.A.P consiste num conjunto de normas técnicas que os proprietários de 

explorações agrícolas se comprometem a seguir, e que inclui três tipos de documentação: i) 

um regulamento geral, ii) um documento com os pontos de controlo e critérios de 

cumprimento e iii) uma lista de verificação (Sativa, 2004). O conjunto destas normas 

encontra-se dividido em três módulos distintos, abrangendo cada um deles diferentes áreas 

ou níveis de actividade num local de produção. Para cada norma é ainda referido o tipo de 

obrigação que ela constitui, ou seja, há normas que são obrigações maiores, outras 

obrigações menores e outras são apenas recomendações que o produtor deve respeitar. 

Assim, para o agricultor obter uma certificação GLOBALG.A.P é obrigatório que cumpra 

100% das normas que são obrigações maiores e 95% das que são obrigações menores, em 

relação aos pontos de controlo que são recomendações não existe nenhuma percentagem 

mínima de cumprimento (GLOBALG.A.P, 2011b).  

Para o presente trabalho importa referir as normas que dizem respeito, à gestão de resíduos 

e aos produtos fitofarmacêuticos, que podem ser observadas no Quadro 2.3. Esta 

certificação GLOBALG.A.P é efectuada por mais de 100 organismos de certificação 

independentes e oficialmente reconhecidos em vários países, e inclui inspecções anuais dos 

produtores assim como inspecções adicionais não anunciadas. O selo GLOBALG.A.P é uma 

marca comercial que se destina ao uso de empresa para empresa e, como tal, não é 

directamente visível para o consumidor final (GLOBALG.A.P, 2011a).  

Importa referir que embora não esteja legislado o destino final adequado dos efluentes 

fitossanitários, este constitui uma exigência nos sistemas de certificação.   
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Quadro 2.3 - Algumas normas da certificação GLOBALG.A.P (GLOBALG.A.P, 2011b) 

Ponto de Controlo Critério de Cumprimento 
Tipo de 

obrigação 

 
Gestão de resíduos e poluentes, reciclagem e reutilização 

 

A minimização de resíduos deve incluir a revisão das práticas actuais, evitar os desperdícios, reduzir os resíduos, 

reutilizar e reciclar os resíduos. 

 

Identificação de resíduos e poluentes  

Foram identificados os resíduos e fontes 

de poluição possíveis em todas as áreas 

de actividade? 

Os resíduos produzidos (e.g. papel, cartão, plástico, óleo, etc.) e 

fontes de poluição (e.g. excesso de fertilizantes, fumo de tubagens 

de aquecedores, lubrificante, combustível, ruído, efluentes, 

produtos químicos, resíduos de alimentos para animais, algas 

produzidas durante as limpezas, etc.) devem ser listados. 

Menor 

Plano de acção para os resíduos e poluentes  

 

Existe um plano documentado de gestão 

de resíduos da unidade de produção, para 

evitar e/ou reduzir os resíduos e a poluição 

e o plano de gestão inclui disposições 

adequadas para a eliminação de 

resíduos? 

Deve existir um plano documentado, compreensível e actualizado 

que cubra a redução de resíduos, poluição e reciclagem. A 

contaminação do ar, solo e água deve ser considerada, 

conjuntamente com todos os produtos e origens identificados no 

plano. 

Recom. 

Produtos fitofarmacêuticos  

Nas situações em que o ataque de um inimigo de uma cultura possa afectar negativamente o valor económico da 

cultura, pode ser necessário intervir com métodos de controlo específicos, incluindo a utilização de produtos 

fitofarmacêuticos. É essencial que se faça o manuseamento, armazenamento e utilização dos produtos 

fitofarmacêuticos de forma correcta. 

 

Escolha de produtos fitofarmacêuticos  

Existe uma lista actualizada de produtos 

fitofarmacêuticos autorizados para o país 

de produção para uso nas culturas 

existentes? 

Deve estar disponível uma lista com as marcas comerciais dos 

produtos fitofarmacêuticos (incluindo as substâncias activas e 

organismos auxiliares) que são autorizados nas culturas registadas 

no GLOBALG.A.P existentes ou que tenham existido nos últimos 

12 meses. 

Menor 

Os produtores utilizam apenas produtos 

fitofarmacêuticos que estão autorizados 

actualmente para a cultura no país de 

produção? 

Todos os produtos fitofarmacêuticos aplicados estão autorizados 

actualmente para o país onde são aplicados.  
Maior 

O produto fitofarmacêutico aplicado é o 

mais adequado para o inimigo a combater 

tal como indicado no rótulo do produto? 

Todos os produtos fitofarmacêuticos aplicados à cultura são os 

adequados e podem ser justificados (de acordo com as 

recomendações do rótulo ou com publicações da entidade oficial 

de homologação) para a praga, doença ou infestante. A utilização 

em situações não indicadas no rótulo é permitida desde que exista 

autorização oficial para o uso desse produto na cultura e no país.  

Maior 
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Ponto de Controlo Critério de Cumprimento 
Tipo de 

obrigação 

Aconselhamento sobre quantidades e tipos de produtos fitofarmacêuticos  

As recomendações para a aplicação de 

produtos fitofarmacêuticos são fornecidas 

por pessoas com competência? 

Quando os registos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

demonstrem que o responsável técnico pela escolha dos produtos 

fitofarmacêuticos é um consultor especializado, a sua competência 

técnica pode ser demonstrada através de certificados de 

qualificações oficiais ou de cursos de formação específicos. São 

permitidos faxes e e-mails de consultores, autoridades, etc. 

Quando os registos das aplicações fitofarmacêuticas demonstrem 

que o responsável técnico que escolhe os produtos 

fitofarmacêuticos é o produtor, a experiência deve ser completada 

com conhecimentos técnicos (e.g. literatura técnica sobre o 

produto, um certificado de formação específico, etc). 

Maior 

Registos de aplicação  

São mantidos registos de todas as aplicações de produtos fitofarmacêuticos e incluem os seguintes critérios:  

Nome e/ou a variedade da cultura? Todos os registos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

especificam o nome e/ou a variedade da cultura tratada.  
Maior 

Local de aplicação? Todos os registos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

especificam a localização, o nome ou a referência da unidade de 

produção, e a parcela, pomar ou estufa, onde a cultura está 

instalada.  

Maior 

Datas de aplicação? Todos os registos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

especificam a data exacta (dia/mês/ano) da aplicação. Deve ser 

registada a data de aplicação ou o último dia quando a aplicação é 

feita em mais de um dia.  

Maior 

Nome comercial do produto e substância 

activa? 

Todos os registos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

devem especificar o nome comercial completo (incluindo 

formulação) e a substância activa ou o organismo auxiliar com o 

nome científico. Deve ser registada a substância activa ou deve ser 

possível relacionar o nome comercial com a substância activa.  

Maior 

Nome do operador? O operador que fez as aplicações de produtos fitofarmacêuticos 

deve estar identificado nos registos. Se é apenas uma pessoa a 

fazer todas as aplicações, é aceitável registar o operador apenas 

uma vez.  

Menor 

Justificação para a utilização? O nome da praga (s) doença (s) e / ou infestante (s) tratada deve 

ser documentado em todos os registos de aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos. Se os nomes comuns forem utilizados, estes 

devem corresponder aos nomes indicados no rótulo.  

Menor 

Autorização técnica para a aplicação? Todos os registos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

devem identificar o responsável técnico pela decisão de aplicação 

de produtos fitofarmacêuticos e doses aplicadas.  

Menor 

Quantidade de produto aplicada? Todos os registos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

especificam a quantidade de produto aplicado em unidades de 

peso ou volume, ou a quantidade total de água utilizada (ou outro 

meio), e a dose em g/L ou em qualquer outro tipo de medida 

reconhecida internacionalmente para produtos fitofarmacêuticos. 

Menor 
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Ponto de Controlo Critério de Cumprimento 
Tipo de 

obrigação 

Equipamento de aplicação utilizado? Todos os registos de aplicação incluem o tipo de máquinas usadas 

(e.g. dorso, alto volume, ultra baixo volume, por sistema de rega, 

pulverização, nebulização, aérea ou outro método) para todos os 

produtos fitofarmacêuticos aplicados (se há várias unidades, 

devem ser identificadas individualmente).  

Menor 

Intervalo de Segurança? Todos os registos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

incluem o intervalo de segurança, conforme indicado no rótulo.  
Maior 

Eliminação dos excedentes da aplicação de produtos fitofarmacêuticos  

Os excedentes das aplicações e as águas 

de lavagem do tanque do pulverizador são 

eliminados de acordo com a legislação ou, 

na sua ausência, de uma forma que não 

comprometa a segurança alimentar e o 

ambiente? 

Os excedentes das aplicações e as águas de lavagem do tanque 

do pulverizador devem ser eliminados prioritariamente sobre a 

cultura, desde que a dose não seja excedida. Os excedentes das 

aplicações e as águas de lavagem do tanque do pulverizador 

devem ser eliminados de uma forma que não comprometa, nem a 

segurança alimentar nem o ambiente.  

Menor 

Manuseamento de produtos fitofarmacêuticos  

Todos os trabalhadores que contactam 

com produtos fitofarmacêuticos 

submetem-se voluntariamente a exames 

de saúde anuais? 

Todos os trabalhadores que contactam com produtos 

fitofarmacêuticos devem submeter-se voluntariamente a exames 

de saúde anuais. Estes exames de saúde devem cumprir com os 

códigos de práticas nacionais ou locais, e a utilização dos 

resultados tem que respeitar a legalidade no que toca à divulgação 

dos dados pessoais. 

Recom. 

Existem procedimentos relativos ao 

intervalo de reentrada de pessoas na área 

tratada? 

Devem existir procedimentos claros que regulem todos os 

intervalos de reentrada após aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos de acordo com as instruções dos rótulos. Quando 

o rótulo não possui informação sobre intervalo de reentrada, não 

existem exigências específicas. 

Maior 

Existem equipamentos para tratar 

contaminações acidentais do operador? 

Todos os locais de armazenamento de produtos fitofarmacêuticos 

e as áreas de preparação de caldas na exploração devem ter 

capacidade de lavagem de olhos, uma fonte de água limpa a 

menos de 10 metros, um estojo completo de primeiros socorros e 

um procedimento em caso de acidente com números de telefone 

de emergência ou instruções básicas de primeiros socorros, de 

forma permanente e bem assinalada.  

Menor 

Quando é feita a preparação das caldas 

de produtos fitofarmacêuticos, os 

procedimentos são seguidos conforme 

indicado no rótulo? 

As instalações devem ser adequadas para a preparação das 

caldas de produtos fitofarmacêuticos, incluindo utensílios de 

medição apropriados, de forma a cumprir as indicações dos 

rótulos. 

Menor 

Embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos  

A eliminação das embalagens vazias é 

feita de forma a evitar a contaminação do 

meio ambiente? 

O sistema utilizado para eliminar as embalagens vazias de 

produtos fitofarmacêuticos reduz ao mínimo o risco de 

contaminação do meio ambiente, linhas de água, flora e fauna, 

graças à existência de um local seguro de armazenamento e de 

um sistema de manuseamento seguro antes da sua eliminação de 

uma forma que respeite o meio ambiente. 

Menor 

É utilizado um sistema oficial de recolha e 

eliminação de embalagens, quando 

disponível? 

Onde exista um sistema de recolha e eliminação oficial, devem 

existir registos documentais da participação do agricultor. Menor 
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Ponto de Controlo Critério de Cumprimento 
Tipo de 

obrigação 

Quando existe um sistema de recolha, as 

embalagens vazias são armazenadas de 

forma adequada, identificadas e 

manuseadas de acordo com esse sistema 

de recolha? 

Todas as embalagens de produtos fitofarmacêuticos, depois de 

vazias, não são reutilizadas e são adequadamente armazenadas, 

identificadas e manuseadas de acordo com os requisitos do 

sistema de recolha e eliminação, quando existente. 

Menor 

As embalagens vazias são lavadas com 

água utilizando um dispositivo de pressão 

integrado no equipamento de aplicação ou 

passadas por água pelo menos 3 vezes? 

Nos equipamentos de aplicação de fitofarmacêuticos existe um 

equipamento de pressão para o enxaguamento de embalagens 

vazias de fitofarmacêuticos ou existem instruções precisas por 

escrito para enxaguar cada recipiente 3 vezes antes da sua 

eliminação.  

Maior 

A água de lavagem das embalagens 

vazias é adicionada ao depósito do 

equipamento de aplicação da calda? 

Seja através de um dispositivo do depósito ou através de um 

procedimento escrito para os operadores, a água de lavagem das 

embalagens vazias deve ser adicionada ao tanque do equipamento 

de aplicação durante a preparação da calda. 

Menor 

Equipamento  

Todo o equipamento sensível, como 

adubadores, pulverizadores, sistemas de 

rega, balanças e termómetros são 

verificados regularmente e, sempre que 

aplicável, calibrados, no mínimo, 

anualmente? 

(..,) O equipamento de aplicação (automático e não automático) 

deve ter sido verificado nos últimos 12 meses, estando certificado 

ou documentado através de participação num esquema oficial (se 

existente) ou de verificação por uma pessoa que pode demonstrar 

a sua competência. 

Menor 

 

O desenvolvimento de novas técnicas de produção, preparação, distribuição e fornecimento 

de alimentos, associados a novas formas de estar, a novos hábitos de consumo, onde tudo 

é global, levou ao aparecimento de novos perigos que colocam em causa a qualidade e a 

segurança dos vários produtos agrícolas. O controlo eficaz da higiene e da segurança dos 

alimentos torna-se, assim, imprescindível. A certificação da segurança alimentar HACCP / 

ISO 22000 desempenha um papel importante, oferecendo o reconhecimento a todas as 

organizações cujos sistemas de segurança alimentar estejam certificados, garantido assim 

de forma independente e imparcial, que os seus produtos são produzidos, manipulados, 

embalados, distribuídos e fornecidos de forma segura e conforme com exigências definidas 

através destas normas. Internacionalmente reconhecida a metodologia HACCP (Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controlo) e formalizada pelo Codex Alimentarius Commission 

criada pela FAO / WHO define as medidas a implementar para controlar os perigos 

alimentares (CERTIF, 2011). A HACCP baseia-se em sete princípios: 1) efectuar uma 

análise de perigos; 2) determinar os Pontos Críticos de Controlo (PCC); 3) estabelecer os 

limites críticos; 4) criar um sistema de monitorização para cada PCC; 5) estabelecer as 

acções correctivas quando um PCC não está sob controlo; 6) determinar procedimentos de 

verificação do sistema HACCP e 7) estabelecer um sistema documental de procedimentos e 

registos. 
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As certificações BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Food Standard) são 

referenciais de qualidade e segurança alimentar desenvolvidos por grandes grupos 

comerciais ligados à indústria alimentar. Todas as organizações que pretendam fornecer 

produtos a estes grupos terão de cumprir os requisitos estabelecidos nestes referenciais, 

demonstrando-o através da certificação por uma entidade independente e reconhecida. 

Estas certificações permitem o controlo eficaz dos processos internos e a minimização de 

riscos alimentares, proporcionando uma maior transparência e confiança para as empresas 

de serviços alimentares e uma maior facilidade no acesso aos mercados europeus do Reino 

Unido, Alemanha e França (BV, 2011). 

A certificação Tesco Nurture consiste num conjunto de normas voluntárias elaboradas para 

os produtos frutícolas e hortícolas, produzidos por agricultores em todo o mundo, e que são 

comercializados pela cadeia de produtos alimentares Tesco. Através do cumprimento da 

maioria dessas normas, a Tesco consegue garantir que os produtos agrícolas que 

comercializa são cultivados com responsabilidade e consciência ambiental que as boas 

práticas agrícolas exigem. Anualmente, é efectuada uma auditoria a cada produtor onde é 

verificado o cumprimento dos vários pontos de controlo que constituem as normas 

voluntárias. Desta forma, é atribuído ao produtor um certificado ―bronze‖, ―prata‖ ou ―ouro‖, 

consoante a percentagem de cumprimento dos pontos de controlo. Este tipo de certificação 

permite encorajar a melhoria do sistema de produção de cada produto agrícola, motivando 

os agricultores a trabalharem para que possam obter o nível de certificação ―Ouro‖ (Tesco, 

2011). O conjunto de pontos de controlo da certificação Tesco Nurture encontra-se dividido 

em sete módulos distintos, sendo que cada um abrange diferentes áreas de produção. Para 

cada ponto de controlo é também referido o nível de cumprimento que exige, podendo este 

ser um nível crítico, obrigatório ou normal. Todos os pontos de controlo de nível crítico 

devem ser cumpridos pelo produtor, os obrigatórios têm uma percentagem de 

incumprimento e os normais não têm um cumprimento obrigatório. Interessa para este 

trabalho referir as normas relativas às áreas de preparação de caldas e eliminação de 

produtos fitofarmacêuticos (Quadro 2.4).  
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Quadro 2.4 – Normas de certificação Tesco Nurture (Tesco, 2011). 

Ponto de Controlo Critério de Cumprimento Nível  

Protecção das culturas – Zonas de preparação de caldas e eliminação de produtos fitofarmacêuticos  

Todas as áreas e equipamentos para 

manusear os produtos fitofarmacêuticos e 

para a preparação de caldas, dispõem de 

medidas que garantem a saúde e a 

segurança dos trabalhadores e estão 

localizadas para minimizar a 

contaminação dos compartimentos 

ambientais?  

Cada área de preparação de caldas dispõe de todas as medidas 

necessárias para minimizar a exposição do operador. Há uma 

infra-estrutura efectiva e permanente para reter os derramamentos 

de excedentes de caldas diluídos. Existe também um sistema de 

armazenamento de excedentes de caldas para posterior 

eliminação. 

Obrigatório 

Os produtos fitofarmacêuticos obsoletos 

são eliminados através de meios 

autorizados? 

Existem registos em documentos que indicam que os produtos 

fitofarmacêuticos obsoletos foram eliminados através de meios 

autorizados, mediante a sua devolução aos distribuidores, ou a 

gestores autorizados de resíduos ou a outros meios oficiais. 

Quando isto não é possível, os produtos fitofarmacêuticos 

obsoletos devem estar bem armazenados num local adequado e 

identificados como produtos obsoletos. A sua eliminação deve 

cumprir as práticas previstas na legislação nacional. 

Obrigatório 

Existem sistemas e processos 

implementados na exploração para a 

eliminação de excedentes de calda de 

acordo com a legislação em vigor e 

permitem minimizar os impactos 

ambientais? 

O armazenamento temporário de resíduos tóxicos e a sua posterior 

eliminação por um meio autorizado devem estar justificados por 

registos apropriados. O uso de tanques de evaporação ou de 

sistemas de desidratação de efluentes deve também estar 

justificado com registos de destruição de produtos 

fitofarmacêuticos.  

Obrigatório 

Os sistemas e processos para a 

eliminação das águas de limpeza do 

equipamento de aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos cumprem com a 

legislação em vigor e minimizam qualquer 

risco de impacto ambiental?  

O armazenamento temporário de resíduos tóxicos e a sua 

destruição por parte de um sistema de gestão autorizado deve 

estar justificado mediante registos relativos ao uso de tanques de 

evaporação ou sistemas de desidratação de águas que incluem 

produtos fitofarmacêuticos. Outro método de eliminação é a 

aplicação dos efluentes numa parcela não cultivada e sinalizada 

para o efeito, onde não haja risco de contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas. A eliminação de efluentes deve estar 

de acordo com a legislação em vigor.   

Obrigatório 
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  2.3. Gestão de resíduos e efluentes fitossanitários 

 

Os produtos fitofarmacêuticos são um factor muito importante da produção agrícola 

nacional, quer quantitativa, quer qualitativamente, sendo que as suas necessidades de 

utilização são bastante fraccionadas (VALORFITO, 2011), ou seja, são usados ao longo do 

desenvolvimento da cultura mediante o tipo de inimigo, a época em que este surge e de 

acordo com as condições climáticas favoráveis à sua aplicação. Assim, a preservação da 

qualidade ambiental dos sistemas de produção agrícola pode estar em grande parte 

associada à gestão dos resíduos e efluentes que resultam dos vários tratamentos 

fitossanitários realizados nas culturas. Contaminações de origem pontual relacionadas com 

o uso incorrecto dos produtos fitofarmacêuticos devem-se sobretudo às fases de 

enchimento, limpeza de pulverizadores e gestão dos restos de calda. Os estudos efectuados 

neste âmbito, mostram que as contaminações de origem pontual representam 40 a 90 % 

das entradas dos produtos fitofarmacêuticos na água (TOPPS, 2011). 

Actualmente, torna-se indispensável o incentivo a uma agricultura sustentável, que promova 

o uso eficiente e a preservação dos recursos naturais. Neste sentido, é fundamental dar 

ênfase ao estabelecimento de medidas legislativas e à colocação no mercado de 

dispositivos homologados que impulsionem os agricultores a realizar uma correcta gestão 

dos efluentes fitossanitários gerados na exploração agrícola, dado que estes são uma 

potencial fonte de poluição para os vários compartimentos ambientais, em particular, para o 

compartimento água. Desta forma, o processo de gestão deste tipo de resíduos surge como 

uma medida preventiva para a protecção do ambiente e que contribui para minimizar os 

efeitos secundários indesejáveis, particularmente, para a saúde humana.  

«O resíduo mais fácil de tratar é aquele que não é produzido» esta afirmação torna evidente 

que se deve dar atenção aos resíduos mesmo antes de serem gerados. Isto é, nas etapas 

iniciais dos tratamentos fitossanitários, no momento de preparação das caldas, deve ser 

preparado apenas o volume necessário para pulverizar toda a área da exploração destinada 

a receber o tratamento, minimizando, assim, o volume e a concentração de efluente que se 

vai originar após a aplicação dos produtos fitofarmacêuticos (Bazerolle et al., 2010). Este 

tipo de medidas é oportuno para prevenir exposições indesejadas de pessoas e do ambiente 

susceptíveis de serem provocadas pela diluição e preparação das caldas (CE, 2009b). Em 

cada tratamento fitossanitário o volume de calda preparado é pulverizado até à desactivação 

completa da bomba, ou seja, até que nada mais saia dos bicos do pulverizador. Se a 

quantidade de calda é bem calculada apenas deve restar, no fundo do depósito do 

pulverizador, o volume que não é passível de ser pulverizado, volume esse que varia 

consoante o modelo do equipamento de aplicação dos produtos fitofarmacêuticos. No caso 
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de existirem excedentes de calda no depósito do pulverizador, estes devem ser diluídos com 

água limpa. Estas operações devem ser feitas por duas razões, uma de ordem económica 

em que o tamanho e o custo de funcionamento dos sistemas de tratamento de efluentes 

fitossanitários estão relacionados com o volume de efluente a ser tratado, pelo que é 

essencial retirar do pulverizador o máximo de resíduos antes de voltar a ser usado na 

exploração. A outra de ordem ambiental, em que para optimizar o funcionamento dos 

processos de tratamento de efluentes e evitar a criação de pontos de concentração de 

poluentes nas explorações, é importante a utilização destes dispositivos em condições que 

favoreçam o seu funcionamento (Bazerolle et al., 2010). 

Os efluentes fitossanitários podem ter várias origens, podendo ser produzidos em qualquer 

tipo de exploração agrícola que utilize produtos fitofarmacêuticos para prevenir e combater 

os inimigos das culturas. Estes efluentes podem ser volumes residuais que ficam no 

depósito do pulverizador no final da aplicação dos tratamentos fitossanitários, também 

designados de resto técnico ou fundo de cuba, e que posteriormente podem ser diluídos em 

água limpa; caldas que não chegaram a ser pulverizadas e águas resultantes da limpeza do 

equipamento de pulverização (Jouy et al., 2009).  

Actualmente, existem três métodos distintos para efectuar a gestão de efluentes 

fitossanitários previstos na legislação francesa. Essa gestão pode ser efectuada através de 

uma lavagem integral do pulverizador na parcela tratada após a aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos; ser realizada dentro da exploração onde o agricultor pode ter um ou mais 

sistemas de tratamento de efluentes; ou então, ser efectuada num centro especializado de 

tratamento de resíduos perigosos (Bazerolle et al., 2010; Ecopulvi, 2010). Cabe ao 

empresário agrícola ponderar qual destas soluções é a mais viável para a sua exploração, 

tendo em conta diversos factores como as condições de funcionamento dos sistemas 

disponíveis, os equipamentos necessários, o local da operação ou a organização do 

trabalho. 

O primeiro meio de gestão referido, torna-se o menos viável para agricultor, dado que requer 

uma organização específica, equipamentos adequados, pode necessitar de um ponto de 

água nas parcelas tratadas e requer espaço, visto que a limpeza do pulverizador não pode 

ser efectuada sempre no mesmo local. Neste processo a lavagem do exterior e do interior 

do pulverizador é feita na parcela no final do tratamento, de forma a eliminar o máximo de 

resíduos presentes no depósito, no sistema de pulverização e no exterior do equipamento. 

Os sistemas de tratamento utilizados na gestão de efluentes fitossanitários na exploração 

agrícola podem ter dois princípios distintos. É possível distinguir os processos que se 

baseiam na concentração de substâncias activas por coagulação-filtração ou desidratação 

daqueles que têm por objectivo a degradação das substâncias activas por via físico-química 
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ou biológica (Bazerolle et al., 2010). Actualmente, existem doze sistemas de tratamento de 

efluentes, em França, homologados pelo Ministério do Ambiente, que podem ser utilizados 

em viticultura e apenas alguns podem ainda ter uma utilização em arboricultura, horticultura 

e em culturas de grande dimensão. No Quadro 2.5 encontram-se enunciados os diversos 

sistemas e o respectivo princípio e modo de funcionamento.  

Quadro 2.5 - Dispositivos de tratamento de efluentes fitossanitários (Ecopulvi, 2010; Bazerolle et al., 2010). 

Princípio Sistema Modo de funcionamento 

Dispositivos de tratamento baseados na concentração de efluentes 

Desidratação Evapophyt® Evaporação forçada através do aquecimento com 

uma resistência eléctrica de 4000 W. 

Heliosec® Desidratação, num tanque de dimensões específicas, 

por acção do vento e da radiação solar.  

Osmofilm® Desidratação em sacos de plástico com membrana 

permeável à água. Evaporação da água por acção da 

radiação solar.  

Coagulação-Filtração BF Bulles® Coagulação-floculação-filtração em carbono activo. 

Phytopur® Coagulação-floculação e filtração por osmose 

inversa. 

Sentinel® Coagulação-floculação e filtração.  

Dispositivos de tratamento baseados na degradação de efluentes 

Degradação das substâncias 

activas por fotocatálise 

Phytocat® Oxidação por via fotoquímica  

Phytomax® Oxidação por via fotoquímica 

Degradação das substâncias 

activas por via biológica através 

da utilização de culturas de 

bactérias 

Aderbio STBR2® Degradação biológica em meio líquido por 

acumulação de bactérias. 

Cascade Twin® Coagulação-floculação dos efluentes no reservatório 

de armazenamento, em seguida são introduzidos no 

depósito de tratamento biológico de efluentes 

vinícolas.    

Phytobac® Degradação biológica num substrato 

Vitimax® 

Coagulação-filtração dos efluentes que depois são 

introduzidos na câmara de tratamento biológico por 

purificação dos efluentes vinícolas. 

 

O Evapophyt® é um sistema de tratamento de efluentes fitossanitários onde estes são 

colocados directamente no dispositivo sem necessitarem de um pré-tratamento, como se 
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trata de um dispositivo eléctrico tem a vantagem do seu funcionamento ser silencioso e 

desligar-se automaticamente no final da desidratação do efluente, como tem pequenas 

dimensões é fácil de o mudar de lugar. Contudo, pode libertar odores desagradáveis durante 

o tratamento do efluente fitossanitário, apresenta um gasto de energia eléctrica, a sua 

manutenção e limpeza têm que ser efectuadas por uma empresa especializada, e por isso 

tem associado um custo de funcionamento acrescido (CAM, 2009; Ecopulvi, 2010; Jouy et 

al., 2009). 

O sistema Héliosec® caracteriza-se por ser fácil de implementar dentro da exploração, o seu 

funcionamento é muito simples, tem a possibilidade da entrada contínua de efluentes no 

dispositivo, permite tratar uma quantidade de efluentes relativamente grande, o diagnóstico 

prévio através da sua componente informática permite gerir a utilização do dispositivo, como 

a cobertura de protecção é transparente permite ao agricultor ver o nível de efluente dentro 

do dispositivo e o cumprimento rigoroso das distâncias mínimas a que deve estar de 

habitações, estradas e pontos de água faz com que o agricultor cumpra as exigências 

impostas pela legislação francesa. O seu ponto fraco está relacionado com a eliminação do 

filme onde ficam depositados os resíduos dos produtos fitofarmacêuticos que tem que ser 

enviado para um centro de resíduos perigosos (CAM, 2009; Ecopulvi, 2010). 

O dispositivo de tratamento de efluentes Osmofilm® caracteriza-se por ter uma utilização 

simples, não necessita de muito espaço para a sua instalação e os efluentes fitossanitários 

não necessitam de pré-tratamento, podem ser logo colocados nos sacos de 250 L que 

compõem o sistema. Em contraste com as vantagens referidas, é aconselhado ter um 

depósito para armazenar os efluentes dada a capacidade limitada do sistema, o processo de 

desidratação decorre durante um longo período de tempo, a membrana dos sacos é pouco 

resistente, sendo o sistema indicado para explorações que geram pequenas quantidades de 

efluentes (CAM, 2009; Jouy et al., 2009). 

Em relação ao sistema BF Bulles®, este apresenta dimensões reduzidas não sendo 

necessário ocupar um espaço muito grande dentro da exploração, é fácil de instalar e utilizar 

e requer pouca manutenção. Os seus inconvenientes são o custo do sistema em si, 

necessita de um reservatório para armazenamento dos efluentes que têm que ser pré-

tratados antes de serem colocados no sistema (CAM, 2009). 

O dispositivo Phytopur® tem como vantagem o processo de evaporação da água contida 

nos efluentes ser muito eficiente, e o custo do investimento não ser muito elevado. Em 

contrapartida, é necessário ter um depósito de armazenamento, os efluentes antes de 

entrarem no sistema têm que ser sujeitos a um pré-tratamento com produtos químicos e o 

funcionamento do sistema tem um custo associado a longo prazo (CAM, 2009; Ecopulvi, 

2010).  
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Relativamente ao sistema Sentinel®, este caracteriza-se por ser de pequenas dimensões, e 

por isso não necessita de um lugar com grande espaço e apresenta dois autocontrolos. 

Como desvantagens, necessita de ter um reservatório de armazenamento de efluentes, a 

sua utilização é mais complexa do que a de outros sistemas e a eliminação das caldas e dos 

filtros terá que ser realizada num centro especializado (CAM, 2009). 

O sistema Phytocat® tem pequenas dimensões e um funcionamento simples. Apresenta 

como inconvenientes, o tempo que demora a degradar os efluentes é muito elevado, é 

necessária a aquisição de um depósito de armazenamento e necessita de uma protecção 

para o abrigar da água das chuvas (CAM, 2009). 

O dispositivo de tratamento de efluentes Phytomax® é fácil de instalar e não necessita de 

muito espaço. Em contraste com estes factores e à semelhança do sistema Phytocat®, 

necessita de um depósito para armazenar os efluentes e de uma protecção contra as águas 

das chuvas (CAM, 2009). 

As vantagens do sistema Aderbio STBR2® caracterizam-se pela autonomia que o sistema 

apresenta, requer pouca manutenção e não precisa de um espaço muito grande para a sua 

instalação. Por outro lado, é necessário um reservatório para armazenar os efluentes, tem 

um custo de investimento relativamente grande e na escolha do local onde é feita a sua 

instalação deve-se ter em atenção os odores e a condensação que liberta (CAM, 2009). 

O Cascade Twin® é um dispositivo de tratamento de efluentes fitossanitários que não 

necessita de muito espaço, mas que tem um elevado custo de investimento e requer a 

aquisição de um depósito de armazenamento (Ecopulvi, 2010). 

O Phytobac® é um sistema com funcionamento simples, de fácil instalação e com um custo 

de investimento acessível. Todavia, necessita de um local com condições especiais, uma 

vez que precisa de ter humidade constante no reservatório, necessita de um depósito de 

armazenamento de efluentes para evitar o desgaste prolongado do substrato que utiliza e 

requer uma manutenção regular (CAM, 2009; Ecopulvi, 2010).  

O dispositivo de tratamento de efluentes fitossanitários Vitimax® caracteriza-se por requerer 

pouca manutenção, mas as suas desvantagens são a aquisição de um depósito de 

armazenamento de efluentes, custo de investimento elevado e tem um funcionamento 

complexo (CAM, 2009).   

Para além dos sistemas referidos, o projecto TOPPS (2011) menciona dois tipos de 

sistemas, o Biobed e o Biofilter, que podem ser adoptados pelos agricultores de forma a 

realizarem uma correcta gestão dos efluentes fitossanitários gerados nas explorações. Na 

utilização de ambos os sistemas, ao contrário do que acontece com os dispositivos que 

existem em França, é recomendado ao agricultor fazer a limpeza do pulverizador na parcela 

onde decorreu o tratamento com os produtos fitofarmacêuticos. Os dois sistemas baseiam-



 
 

25 

 

se no tratamento de efluentes por degradação das substâncias activas por via biológica. No 

Biobed, o reservatório onde são colocados os efluentes é construído no solo, com cimento 

ou plástico, e preenchido com um substrato activo com mircroorganismos, no topo do 

reservatório é colocada uma cobertura. O Biofilter caracteriza-se por ter dois ou três 

depósitos de 1 m3 empilhados verticalmente, contém o mesmo substrato do sistema anterior 

e os efluentes são colocados num depósito de armazenamento e depois são bombeados 

para o topo do depósito. Este sistema leva menos quantidade de substrato, é mais pequeno 

do que o Biobed, mas como os depósitos que o constituem podem ser utilizados em 

paralelo, permite processar volumes de efluentes fitossanitários mais elevados.  

Bazerolle et al. (2010) refere que os dispositivos de tratamento de efluentes fitossanitários 

conhecidos são todos concebidos para tratar volumes limitados num determinado momento. 

Portanto, é essencial, antes de optar por um sistema de tratamento, conhecer com maior 

precisão possível o volume anual de efluentes a tratar, de que vai depender a dimensão do 

dispositivo. O mesmo autor defende que o volume total de efluentes gerados numa 

exploração pode ser muito variável. Este depende do tipo de equipamento utilizado, das 

práticas do utilizador, mas também e sobretudo depende de todos os equipamentos de 

limpeza utilizados nestas operações (e.g. usando um sistema de lavagem de alta pressão 

pode reduzir bastante o volume de efluentes líquidos). Portanto, é fundamental limitar o 

volume de água utilizado para operações de lavagem na exploração.  

Outro aspecto importante na escolha do sistema de tratamento de efluentes fitossanitários é 

saber ou antecipar os picos e os períodos de produção de efluentes. Este procedimento 

permite seleccionar o dispositivo de acordo com o seu tamanho de forma assegurar uma 

desidratação completa do volume de efluentes antes do tratamento seguinte. Em alternativa, 

o agricultor pode dispor de um reservatório de armazenamento intermédio que permite 

recolher os efluentes fitossanitários para posterior tratamento.  

Os dispositivos aprovados funcionam de diferentes formas, mas actualmente, só um sistema 

permite a entrada contínua de efluentes, o sistema Héliosec®. Os outros dispositivos 

funcionam de forma descontínua e necessitam, na maior parte dos casos de 

armazenamento de efluentes à parte (Bazerolle et al., 2010). 

No caso da gestão de efluentes ser realizada fora da exploração, os efluentes armazenados 

na exploração devem ser colocados num depósito apropriado para o transporte de materiais 

perigosos.  

Em Portugal, ainda não existe legislação adequada que regulamente a gestão de efluentes 

fitossanitários, não sendo por isso obrigatório fazer o seu tratamento. No entanto, a revisão 

do Decreto-Lei nº.173/2005, que regula as actividades de distribuição, venda, prestação de 

serviços de aplicação de produtos fitofarmacêuticos e a sua aplicação pelos utilizadores 
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finais, que está em fase de publicação deverá já indicar que sempre que possível deverão 

ser adoptados sistemas de recolha e tratamento destes efluentes. 

A nível europeu, apenas em França existe uma legislação que obriga os agricultores a 

realizar a gestão de efluentes de forma adequada e de acordo com os parâmetros das leis 

em vigor. Importa referir, que os sistemas e os métodos de gestão descritos neste trabalho 

encontram-se regulamentados pelas ferramentas legislativas que França dispõe, 

nomeadamente a Directiva de 12 de Setembro de 2006 relativa à colocação no mercado e à 

utilização dos produtos fitofarmacêuticos (Arrêté, 2006). Outro parâmetro que vem 

regulamentado na mesma directiva é a eliminação dos restos técnicos, e que deve seguir a 

seguinte condição:  

- o volume que fica no depósito do pulverizador que não é pulverizável deve ser diluído 

dentro do mesmo depósito com um volume de água cinco vezes superior ao seu. 

Segundo a mesma directiva, a lavagem, a pulverização e a drenagem dos efluentes 

fitossanitários deverá obedecer aos seguintes critérios: 

- qualquer um dos processos referidos não está autorizado a ser feito a menos de 50 m de 

pontos de água, canais e esgostos e de 100 m de zonas balneares, piscinas e pontos de 

água destinados ao consumo humano ou animal. As distâncias fixadas na regulamentação 

em relação às captações de água para consumo humano devem ser cumpridas.    

- estas precauções devem ser adoptadas para evitar os riscos de ―run-off” dos efluentes 

fitossanitários. Em particular, os processos de pulverização, lavagem e drenagem são 

interditos nos períodos em que o solo está coberto de neve e sobre terrenos muito 

permeáveis e de grande declive. Devem ser realizados num solo capaz de absorver estes 

efluentes e fora dos períodos de saturação desse solo em água e na ausência de 

precipitação.  

No anexo 2 da mesma directiva estão apresentadas as disposições relativas à 

implementação dos processos de tratamento de efluentes. A instalação de depósitos de 

armazenamento de efluentes não deve ser feita em locais onde existam habitações. Devem 

ser implementados a uma distância de pelo menos 10 m dos limites da propriedade, para 

serem armazenados ao ar livre ou devem estar a 5 m do limite da propriedade se o 

armazenamento for feito num local fechado. Devem estar a pelo menos 50 m de pontos de 

captação de água, cursos de água, a menos que haja um tanque de retenção para os 

eventuais derramamentos ou vazamentos de efluentes. A instalação deve ser feita de modo 

a prevenir os riscos de poluição, utilizando um material que evite o risco de infiltração do 

efluente no solo e deve ser equipado com um dispositivo que evite vazamentos.  
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3. ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE EFLUENTES FITOSSANITÁRIOS 

“HÉLIOSEC®” A CONDIÇÕES VITÍCOLAS NA HERDADE VALE DA ROSA 

  3.1. Material e Métodos   

    3.1.1. Caracterização da área vitícola 

Situada na sub-região do Baixo Alentejo, a Herdade Vale da Rosa, localiza-se no concelho 

de Ferreira do Alentejo (Figura 3.1). Esta exploração vitícola caracteriza-se por apresentar 

uma área de produção de uva de mesa de 160 ha. A área de vinha encontra-se distribuída 

por pequenas zonas designadas de ―quadras‖, onde cada uma com cerca de 1 ha de área 

corresponde a uma cultivar de uva de mesa. 

 

Figura 3.1 – Enquadramento geográfico da área de estudo em Portugal, e mais precisamente, no concelho de 

Ferreira do Alentejo.    

    3.1.1.1. Clima 

Em termos climáticos, o concelho de Ferreira do Alentejo, onde se localiza a exploração 

vitícola em estudo, apresenta um clima temperado húmido, tipicamente mediterrâneo com 

Verão longo e quente, sendo do tipo Csa de acordo com a classificação de Kӧppen. 

Segundo a classificação climática de Thornthwaite, o clima é caracterizado como sub-

húmido seco, mesotérmico, com défice de água moderado na estação quente e de pequena 

eficácia térmica no Verão (C1 B‘ s a‘) (CMFA, 2010).  

As condições climáticas exercem uma influência determinante sobre a videira, 

nomeadamente, sobre o seu ciclo vegetativo e sobre a quantidade e qualidade da produção. 

A videira europeia (Vitis vinifera L.) apesar de ser a mais sensível em termos climáticos é 
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capaz de resistir ao frio de Inverno até -15ºC, desde que as suas varas se encontrem bem 

atempadas. O clima revela-se, assim, como um factor limitante à cultura da vinha.  

A latitude em que se encontra Portugal continental permite que a cultura da vinha se possa 

expandir por todo o território, apenas com exclusão de algumas zonas pontuais em que a 

carência hídrica estival é extremamente acentuada, a humidade relativa excessiva ou a 

temperatura é insuficiente (Cavaco et al., 2005).   

    3.1.1.2. Solos e hidrogeologia 

Em relação ao tipo de solo, a área vitícola de estudo apresenta um solo praticamente 

homogéneo, sendo classificado como um solo do tipo Bp, isto é, barros pretos não calcários 

de dioritos ou gabros, vulgarmente conhecidos como barros de Beja.  

Os barros de Beja são solos evoluídos que se caracterizam por terem cor escura, textura 

argilosa, estrutura grosseira e elevadas plasticidade e tenacidade. Este tipo de barros 

costuma apresentar fendas que chegam a atingir mais de 25 cm de largura, e que se 

formam especialmente na época do Verão. A textura argilosa e a baixa permeabilidade 

tornam estes barros muito susceptíveis à erosão. São solos que têm grande fertilidade, 

conseguindo-se deste modo obter produções muito elevadas (Cardoso, 1965).   

O perfil deste tipo de solo é caracterizado pelos horizontes: 

Horizonte Ap - 20 a 40 cm; castanho; argiloso a franco-argiloso; estrutura granulosa 

grosseira forte; firme e rijo; fendilha quando seca e pH 6,5 a 7,5.   

Horizonte B - 10 a 60 cm; estrutura prismática média ou grosseira forte; com superfícies 

polidas e pH 6,5 a 8,0.  

Horizonte BC - 10 a 15 cm; mistura de material idêntico ao das camadas anteriores com 

saibro ou fragmentos prismáticos provenientes da desagregação da rocha-mãe; pH 6,5 a 

7,5. 

Horizonte C – material originário; saibro ou fragmentos prismáticos provenientes da 

meteorização de dioritos ou gabros ou rochas cristalofílicas básicas (Cardoso, 1965).   

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está intimamente 

relacionada com as acções geológicas que moldaram o nosso território. A correspondência 

entre a distribuição e características dos aquíferos e as unidades geológicas já tinha sido 

notada por diversos autores, tendo constituído a base para o estabelecimento, pelo INAG, 

de quatro unidades hidrogeológicas, que correspondem às quatro grandes unidades morfo-

estruturais em que o país se encontra dividido: Maciço Antigo, Orla Mesocenozóica 

Ocidental, Orla Mesocenozóica Meridional e Bacia Terciária do Tejo-Sado (SNIRH, 2000). 

As unidades hidrogeológicas distribuem-se por Portugal continental conforme se pode 
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observar na Figura 3.2, sendo estas unidades a base na qual se diferenciam os diversos 

sistemas aquíferos. 

 

Figura 3.2 - Unidades hidrogeológicas de Portugal continental (SNIRH, 2000). 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área de estudo faz parte do Maciço Antigo (DRAAL, 

2008). 

O Maciço Antigo (Maciço Hespérico ou Ibérico) é a unidade geológica que ocupa a maior 

extensão em Portugal, sendo constituído, essencialmente, por rochas eruptivas e 

metassedimentares. As litologias correspondentes àqueles tipos de rochas são designadas 

por rochas cristalinas ou rochas duras, ou ainda por rochas fracturadas ou fissuradas. Em 

termos gerais, podem considerar-se como materiais com fraca aptidão hidrogeológica, 

pobres em recursos hídricos subterrâneos. No entanto, desempenham um papel importante, 

tanto nos abastecimentos à população como na agricultura. De facto, além de milhares de 

pequenas captações particulares, a maioria dos concelhos dispõe em grande número de 

captações de águas subterrâneas para abastecimento. Embora o Maciço Hespérico seja 

caracterizado por uma relativa uniformidade, em termos hidrogeológicos, é possível 

considerar algumas sub-unidades, com características próprias e que correspondem às 

divisões geoestruturais daquele Maciço (Almeida et al, 2000a).   

No que respeita ao concelho de Ferreira do Alentejo, identificam-se três unidades 

geotectónicas: Zona de Ossa Morena (ZOM), Zona Sul Portuguesa (ZSP) e Bacia do Sado 

que podem ser identificadas na Figura 3.3 (CMFA, 2010). A exploração vitícola em estudo 

como se encontra situada a Este do concelho de Ferreira do Alentejo, insere-se na zona de 
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Ossa Morena. Esta unidade geotectónica caracteriza-se por apresentar rochas formadas por 

gabro-dioritos, basaltos, pórfiros e rochas ácidas.  

 

Figura 3.3 - Unidades geotectónicas no concelho de Ferreira do Alentejo (CMFA, 2010) 

No Maciço Antigo foram individualizados 10 sistemas aquíferos, cujo suporte litológico é 

constituído, maioritariamente, por calcários, quartzitos e gabros paleozóicos, depósitos de 

idade terciária e terraços e cascalheiras que ocupam depressões instaladas no soco antigo 

(SNIRH, 2000). A área de estudo é abrangida apenas por um desses sistemas, o sistema 

aquífero Gabros de Beja (Figura 3.4). Este apresenta uma área aproximada de 387 Km2 e 

prolonga-se pelas bacias hidrográficas dos rios Sado e Guadiana, abrangendo os concelhos 

de Ferreira do Alentejo, Beja e Serpa. A área ocupada pelo sistema aquífero corresponde 

fundamentalmente às formações aquíferas do Complexo Ígneo de Beja (CIB) e do 

Complexo Ofiolítico de Beja-Acebuches (COBA). Embora se trate essencialmente de um 

meio fissurado, possui algumas características semelhantes às de um meio poroso, 

apresentando-se, em geral, como aquífero livre (Almeida, 2000 b). No que diz respeito à 

litologia, este sistema aquífero é composto essencialmente por gabros, anortositos, 

serpentinitos e metavulcanitos básicos (SNIRH, 2000).  

 

Figura 3.4 - Enquadramento geográfico do sistema aquífero Gabros de Beja. (Paralta, 2001). 
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O sistema aquífero Gabros de Beja está sujeito, ao longo do tempo, a contaminações de 

origem difusa por vários poluentes, nomeadamente aqueles que se originam através das 

actividades agrícolas, sendo caracterizado como uma zona hidrologicamente vulnerável. A 

situação persistente de poluição por nitratos de origem agrícola foi reconhecida na Portaria 

nº1100/2004 de 3 de Setembro relativa às zonas vulneráveis (Zona Vulnerável Nº6). 

Apesar deste sistema aquífero se prolongar pelas bacias do Sado e Guadiana, como foi 

referido anteriormente, a área onde se situa a exploração em estudo é apenas abrangida 

pela bacia do Sado. A bacia hidrográfica do rio Sado abrange uma área total de 8341 km2, 

dos quais 7692 km2 correspondem à bacia do Sado propriamente dita e os restantes 649 

km2 aos cursos de água da plataforma litoral. A bacia hidrográfica do rio Sado é a bacia 

hidrográfica inteiramente portuguesa de maior área. Ainda que na Bacia do Sado 

predominem as rochas detríticas, as rochas metamórficas não carbonatadas e as rochas 

eruptivas estão bem representadas. As rochas detríticas ocupam uma vasta superfície da 

bacia (cerca de 50 %), correspondendo à planície litoral e a todo o interior da mesma. As 

rochas metamórficas não carbonatadas, encontram-se bem representadas na bacia do 

Sado, sobretudo entre a planície litoral e a área sedimentar da bacia, constituindo aí a serra 

de Grândola. Às rochas eruptivas, correspondem algumas áreas de menor dimensão, 

localizadas na região de Sines, onde formam um maciço sub-vulcânico, composto por 

sienitos, gabros, dioritos e brechas eruptivas e, a oeste de Beja passando por Ferreira do 

Alentejo até Évora, onde predominam os granitos, os dioritos e os gabros. A sua rede 

hidrográfica apresenta uma disposição bem adaptada às formas da bacia. Na área do plano 

da bacia as necessidades de água para a indústria representam cerca de 10 % e o 

abastecimento doméstico representa apenas 5 % das necessidades de água. As restantes 

necessidades de água respeitam à agricultura, representando elevadas necessidades 

essencialmente para rega (INAG, 2000). 

    3.1.1.3. Sistema de Produção  

Cultivares 

A produção na Herdade Vale da Rosa assenta em dois grupos distintos de uva de mesa, 

cultivares com grainha (‗Cardinal‘, ‗Victoria‘, ‗Red Globe‘, ‗Palieri‘ e ‗Itália‘) e cultivares sem 

grainha (‗Sugraone‘, ‗White seedless‘, ‗Thompson‘, ‗Crimson‘, ‗Autumn Royal‘, ‗Sophia‘ e 

‗Midnight Beauty‘) (HVR, 2008). As cultivares ‗Sophia‘ e ‗Midnight Beauty‘ são patenteadas 

pela empresa americana Sun World. A escolha das cultivares é baseada na sua 

adaptabilidade às condições climáticas, ao tipo de solo e na boa aceitação a nível comercial.  
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Sistema de condução  

Actualmente, como o sistema de condução utilizado tem uma grande influência na qualidade 

e produtividade das plantações de uva de mesa (Lopes, 2008) e à semelhança do que 

acontece nos grandes países produtores, a Herdade do Vale da Rosa adoptou um sistema 

de condução de grande expansão vegetativa, como é o caso da Pérgola. Este tipo de 

sistema caracteriza-se por utilizar vinhas altas, em que a parte aérea se encontra a mais de 

1,5 m do solo, permitindo que a circulação de máquinas se faça por baixo da folhagem e 

que a vindima seja efectuada a partir do solo (Figura 3.5). Os sistemas altos promovem uma 

grande expansão vegetativa que facilita a distribuição da folhagem, proporcionando uma 

recepção solar mais eficiente, aumentando a fertilidade e melhorando o controlo de pragas e 

doenças através do aumento de arejamento (Lopes, 2008). 

 

Figura 3.5 - Sistema de condução em Pérgola.   

As vinhas são cobertas por redes (Figura 3.6) ou plásticos (Figura 3.7) que garantem um 

micro ambiente favorável ao desenvolvimento das uvas, permitindo antecipar a sua 

maturação e consequentemente a época de produção. Além disso, estas coberturas são um 

contributo à protecção das vinhas contra factores climáticos adversos. Nas cultivares de uva 

de mesa mais precoces, as coberturas de plástico são retiradas logo após o processo de 

colheita, enquanto que nas cultivares mais tardias essas coberturas são aplicadas no final 

de Agosto com o objectivo de proteger a uva das chuvas até ao fim da colheita. Isto permite 

alargar o período de colheita que se inicia em Junho e se prolonga até meados de 

Novembro. 
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Figura 3.6 - Cobertura da vinha com Rede. Figura 3.7 - Cobertura da vinha com plástico. 

Rega 

A rega é uma das técnicas culturais mais importantes para obter uvas de alta qualidade. A 

região do sul de Portugal, onde se encontra a área de estudo e onde a desidratação dos 

solos e plantas se faz sentir de forma acentuada durante o Verão, torna necessária a 

dotação correcta da água. Para que a gestão da rega seja eficaz são integrados factores 

como a cultivar, o estado fenológico das videiras, as temperaturas e tipo de solo. Desta 

forma, deve ser aplicada a quantidade de água necessária para maximizar o tamanho dos 

bagos, da produção e a qualidade da uva de mesa (Lopes, 2008). Nas condições 

geográficas e climáticas da região, e considerando um ano sem alterações climáticas 

significativas, as necessidades hídricas registam cerca de 3000 m3 de água por hectare, em 

sistema de gota-a-gota colocado no meio da entrelinha e a uma altura do chão de cerca de 

1.80 m (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 - Sistema de rega gota-a-gota.  

Fertilização  
 

A nutrição das plantas é efectuada através de um sistema de fertirrega, em que são 

utilizados adubos líquidos com vários equilíbrios entre os principais nutrientes, azoto, fósforo 

e potássio. De forma a completar as necessidades nutritivas das plantas é realizada uma 

adubação de fundo (NPK), no Inverno, juntamente com adubações foliares que são 
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aplicadas ao longo da estação e que contêm adubos ricos em Cálcio, Magnésio e em 

micronutrientes como Zinco e Boro, de acordo com as necessidades de cada cultivar. O 

plano de fertilização anual é feito com base nas análises realizadas às folhas, anualmente, e 

ao solo, de dois em dois anos. Na Primavera, aquando da floração são realizadas análises 

foliares que permitem avaliar o estado nutricional da vinha. Tendo em conta este indicador e 

considerando a carga dos frutos, o tipo de solo, carências anteriores, tipos de protecção 

(plásticos ou redes), e temperaturas, é efectuado um plano de correcções e adubações 

específicas relacionadas com os estados fenológicos. Deste modo, a exploração pretende 

optimizar os benefícios dos nutrientes e minimizar as suas perdas.        

Produção Integrada 

Os princípios da produção integrada aplicados à cultura da vinha visam a obtenção de frutos 

sãos, de boas características organolépticas e de conservação, de modo a respeitar as 

exigências das normas nacionais e internacionais relativas à qualidade do produto, 

segurança alimentar e rastreabilidade, assegurando, simultaneamente, o desenvolvimento 

fisiológico equilibrado das plantas e a preservação do ambiente. A concretização de tais 

objectivos passa obrigatoriamente pela gestão equilibrada dos recursos naturais com a 

utilização de tecnologias que considerem a reciclagem dos elementos nutritivos e reduzam, 

deste modo, a utilização de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes, conduzindo, assim, 

para uma menor contaminação do ambiente e a obtenção de uma produção de maior 

qualidade, atendendo à melhor utilização de todos os factores de produção (Cavaco et al., 

2005).   

Com o intuito de marcar a diferença, a exploração vitícola tem vindo a adaptar as mais 

exigentes formas de produção de uva de mesa, sob o método de produção integrada e 

métodos de produção que levam às certificações GLOBALG.A.P., Tesco Nurture e BRC 

(HVR, 2011). 

No que diz respeito à manutenção do solo, este é protegido durante o período de Outono-

Inverno através de um coberto herbáceo constituído por vegetação espontânea. No período 

que decorre de Março a Agosto são feitas apenas mobilizações mínimas com a passagem 

do escarificador na entrelinha.    

Seguindo as normas de produção integrada para a cultura da vinha, a exploração em estudo 

adoptou um sistema de condução alto, que permite uma boa penetração do ar e da luz nas 

plantas, possibilitando, desta forma, a redução do aparecimento de doenças.  

No que diz respeito à tecnologia de rega, a herdade em estudo utiliza o sistema de rega 

mais adequado à cultura da vinha, garantindo um débito de água uniforme ao longo do dia 

através de gotejadores com pressão compensada. São também utilizados critérios de 
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condução da rega que têm em conta as necessidades hídricas das plantas, sendo a 

qualidade da água de rega avaliada todos os anos através da realização de análises, 

seguindo deste modo os parâmetros da produção integrada relativos à rega e que são 

referidos por Cavaco et al. (2005). 

A fertilização da vinha é efectuada de acordo com as normas de produção integrada e, para 

tal, são realizadas todos os anos análises foliares e ao solo para posteriormente serem 

elaborados, no Inverno, os planos de fertilização correspondentes a cada ano de produção. 

Para a prática da protecção integrada é aconselhável, para além de conhecer a vinha, os 

inimigos que a afectam, os riscos que resultam da presença destes e os diferentes meios de 

luta, aplicá-los com oportunidade, isoladamente ou de forma complementar, utilizando a luta 

química sempre em último caso e, apenas quando esta for reconhecidamente indispensável. 

A vinha é uma cultura que apresenta uma grande diversidade e complexidade de problemas 

fitossanitários, os quais podem originar perdas significativas de produção, diminuição da 

qualidade e aumento dos custos de produção. Para a manutenção de uma vinha de elevada 

qualidade sanitária é aconselhável utilizar todas as estratégias de protecção, medidas 

indirectas (legislativas, culturais e genéticas) e meios directos (biológicos, biotécnicos e 

químicos) que menos afectem o ambiente e permitam a eliminação ou a redução da acção 

dos principais inimigos da cultura (Cavaco et al., 2005). A herdade onde se realiza este 

estudo recorre à luta cultural através do uso do sistema de condução em Pérgola que 

permite maior luminosidade e arejamento nas folhas e cachos, havendo menor incidência 

das doenças que ocorrem nas suas videiras. As decisões correctas na poda, nas 

fertilizações azotadas e na rega também constituem uma boa medida cultural, evitando, 

assim, o excesso de vigor que favorece a incidência de doenças como o oídio e a podridão 

cinzenta. Além deste tipo de medidas também é utilizado o controlo biológico através do uso 

de auxiliares. Este ano e no ano passado, nos meses de Maio e Junho, a exploração 

efectuou largadas de 2000 indivíduos de Anagyrus pseudococci em dois hectares, com a 

finalidade de controlar as populações de cochonilha que atacam as videiras. A par destas 

medidas é feito o recurso à luta química, quando esta se torna indispensável para prevenir e 

combater os ataques dos inimigos da vinha.  

3.1.1.4 Os principais problemas fitossanitários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dos inimigos característicos da vinha, apenas alguns deles têm incidência nas videiras da 

exploração em estudo, destacando-se doenças como o míldio, oídio e podridão cinzenta e, 

as pragas de cigarrinha verde, traça da uva, cochonilha e ácaros. 
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Míldio 

O fungo responsável pelo míldio da videira, Plasmopara vitícola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. 

&Toni, é um endoparasita obrigatório, cujo ciclo biológico pode variar de 7 a 14 dias de 

acordo com as condições climáticas e a sua hibernação é feita sob a forma de oósporos. 

Este patogénio ataca todos os órgãos verdes da videira, podendo causar necroses e a 

morte de folhas, cachos, bagos e até pâmpanos. Alguns dias após a contaminação pelo 

fungo, registam-se manchas de óleo (Figura 3.9) que constituem zonas amarelas 

translúcidas na página superior das folhas e que posteriormente ficam necrosadas. Na 

página inferior das folhas surgem manchas brancas que correspondem às frutificações do 

fungo (conidióforos e conídios). Nas inflorescências, antes da alimpa, as flores podem 

apresentar-se cobertas de frutificações do fungo e com coloração acastanhada. Nos cachos 

após a alimpa (Figura 3.10) podem verificar-se intensos ataques de míldio causando a 

completa destruição dos cachos. Após o bago de ervilha, podem observar-se, também, nos 

bagos, manchas acastanhadas, em depressão (Aguiar et al., 2004). De um modo geral, 

consideram-se como estados fenológicos (Anexo I) mais susceptíveis ao míldio as 7 a 8 

folhas (F-G), pré-floração (H-I), alimpa (I) e o pintor (M). 

Na determinação dos períodos de risco da doença é avaliado o início das infecções que 

condicionam o primeiro tratamento fitossanitário e, é dada especial atenção à evolução dos 

ataques, com particular vigilância para as fases mais susceptíveis da videira e o maior risco 

de destruição dos cachos de flores ou de bagos, com consequente recurso aos tratamentos 

mais adequados. No início das infecções do fungo, as estações de avisos são um auxiliar na 

monitorização da doença. Perante a maturação dos oósporos (que ocorre normalmente 

entre meados de Fevereiro e inicio de Maio), o nível de crescimento dos pâmpanos (superior 

a 10mm), a temperatura superior a 10ºC, a importância e persistência das chuvas (pelo 

menos 10 mm durante um a dois dias), segundo a regra dos três 10, podem existir 

condições favoráveis às infecções primárias. Os primeiros sintomas, as manchas de óleo, 

são condicionados pelos períodos de incubação dos oósporos, sendo possível prever em 

função das temperaturas médias ambientais (Aguiar et al., 2004). 

Segundo o mesmo autor para prevenir ou combater os ataques de míldio, na vinha, é 

indispensável recorrer à luta química através da utilização de produtos fitofarmacêuticos 

com venda autorizada em Portugal e homologados para o míldio da videira. Contudo, a luta 

cultural pode contribuir para proporcionar condições menos favoráveis ao desenvolvimento 

desta doença, através da utilização do sistema de condução em Pérgola que permite um 

maior arejamento das folhas e cachos havendo menor incidência da doença.  
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Figura 3.9 - Folha de videira com manchas de óleo 

causadas pelo míldio (Aguiar et al., 2004). 

Figura 3.10 - Cacho com bolor branco após a alimpa 

(Aguiar et al., 2004). 

Oídio  

O oídio da videira é causado por um fungo ectoparasita obrigatório, Erysiphe necator 

Shwein. e Oidium tuckeri Berk., cujo micélio se desenvolve sobre os tecidos verdes (folhas, 

pâmpanos, cachos) e penetra nas células epidérmicas através de haustórios que absorvem 

os nutrientes das células (Aguiar et al., 2004). O fungo hiberna sob a forma de micélio 

dormente nos gomos (estado assexuado), ou em cleistotecas nas folhas e varas que ficam 

no solo ou no ritidoma das cepas (estado sexuado). Na Primavera, quando a humidade 

relativa é superior a 25%, seguida de períodos de sol com temperaturas superiores a 15ºC, 

o fungo inicia o seu desenvolvimento, verificando-se as infecções primárias (Aguiar et al., 

2004; COTHN, 2007).   

O fungo ataca todos os órgãos verdes da videira, podendo causar necroses e a morte de 

folhas, cachos e bagos. O primeiro sintoma de oídio perceptível nas folhas é um ligeiro 

―frisado‖ no bordo do limbo. Sobre a página superior podem observar-se pequenas manchas 

necrosadas amarelas brilhantes, com contornos pouco definidos (Figura 3.11). Podem 

aumentar e, revestir-se de um enfeltrado branco acinzentado, nas duas páginas da folha. A 

observação na página inferior, de nervuras necrosadas, nas manchas atacadas é um 

sintoma característico do oídio e que permite distinguir dos ataques de míldio. Nos 

pâmpanos, os sintomas manifestam-se por manchas difusas verde escuras, que mais tarde, 

se tornam acastanhadas e, assim permanecem todo o Inverno. No cacho, os bagos podem 

ser atacados logo após a fecundação e até ao pintor. Os bagos muito pequenos, uma vez 

atingidos, enrugam e secam. Nos bagos maiores, todo o cacho cobre-se de uma camada 

pulverulenta abundante. Ao remover esta ―poeira‖ podem-se observar pontuações 

castanhas, correspondentes às células epidérmicas parasitadas que deixaram de crescer e 

morreram. A epiderme do bago endurece, não acompanha o crescimento da polpa e rebenta 

a película. Os bagos ficam fendilhados, acabando por secar ou apodrecer (Figura 3.12). 
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Os períodos de risco mais preocupantes coincidem com os estados fenológicos 

considerados mais susceptíveis ao oídio que são os cachos visíveis e entre a pré-floração-

alimpa e o fecho dos cachos. Após o pintor é menor a susceptibilidade ao oídio. A evolução 

das condições meteorológicas, em particular, da temperatura e da humidade relativa, é 

determinante para a intensificação ou redução do risco do oídio.  

A realização de tratamentos fitossanitários com produtos homologados para o oídio da 

videira é indispensável para combater os ataques deste fungo. Porém, várias medidas de 

luta cultural podem ajudar a dificultar a evolução da doença, como o sistema de condução 

escolhido que permite um maior arejamento e luminosidade e o vigor excessivo que é 

evitado através de decisões correctas quanto à poda, fertilizações azotadas e rega (Aguiar 

et al., 2004). 

  

Figura 3.11 - Manchas de oídio na folha (Aguiar et al, 

2004). 

Figura 3.12 - Rachamento do bago causado pelo 

oídio (Aguiar et al., 2004). 

Podridão-cinzenta  

O fungo responsável pela podridão-cinzenta, Botrytis cinera Pers., é muito polífago 

comportando-se como parasita de diversos hospedeiros ou como saprófita sobre tecidos 

vegetais em decomposição no solo. Este fungo hiberna nas varas da videira, como 

esclerotos ou micélio. Na Primavera, esclerotos e micélio germinam, cobrindo-se de 

frutificações que libertam conídios, cuja disseminação é feita pela acção do vento e da 

chuva, contaminando os órgãos verdes da planta. O patogénio é favorecido por tempo 

quente (15-25ºC) e húmido (90-100%). A existência de feridas ou lesões nos órgãos verdes 

da planta, por onde o fungo pode penetrar, facilita a progressão da doença (Aguiar et al., 

2004; COTHN, 2007). 

Nas folhas os sintomas manifestam-se através do aparecimento de grandes manchas 

castanhas ou castanho avermelhadas, de forma irregular e situadas, com mais frequência, 

na periferia do limpo (Figura 3.13). Os ataques aos cachos são, obviamente, os mais 

perigosos, sobretudo os mais precoces, antes da floração, e os mais tardios, durante a fase 
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de maturação das uvas. Ataques antes da floração podem provocar a dessecação das 

inflorescências, podendo ser confundidos com os do míldio, embora este último provoque o 

característico encurvamento dos cachos. No fim da floração podem-se produzir 

contaminações ao nível da flor, mas que só são perceptíveis depois da alimpa em que os 

bagos adquirem um tom castanho violáceo, ficam enrugados e secam, cobrindo-se de uma 

penugem cinzenta (Figura 3.14). Depois do pintor, a doença, muitas vezes associada a 

ataques de traça, provoca uma podridão húmida nos bagos, que ficam com manchas 

castanhas, cobertas de bolor cinzento. Boa parte do cacho pode ser afectada com o 

consequente apodrecimento dos bagos (Aguiar et al., 2004). 

Na estimativa de risco da doença são tomados em consideração a chuva e a humidade 

relativa como factores de nocividade e que permitem detectar os períodos de risco e 

esclarecer a evolução do ataque nas folhas e nos cachos.  

Para garantir a viabilidade económica da luta química contra a podridão-cinzenta é dada 

particular importância à luta cultural para reduzir o risco da ocorrência da referida doença. É 

importante o arejamento promovido pelo sistema de condução e pela poda, a redução de 

fertilizações azotadas permitem evitar o excesso de vigor e o combate ao oídio e à traça-da-

uva deve ser eficaz para evitar feridas nos bagos (Aguiar et al., 2004). 

  

Figura 3.13 - Podridão-cinzenta na folha (Aguiar et al., 

2004). 

Figura 3.14 - Destruição parcial, pela podridão-

cinzenta, do cacho durante a floração (Aguiar et al., 

2004).  

Traça-da-uva 

A traça-da-uva, Lobesia botrana Den & Schiffermüller, é um lepidóptero que apresenta, 

normalmente, três gerações por ano. Hiberna sob a forma de pupa dentro de um casulo 

sedoso, no ritidoma das cepas, nas folhas caídas ou no solo. Na Primavera, surgem os 

adultos que efectuam os primeiros voos e que apresentam actividade crepuscular. As 

fêmeas realizam as posturas nas inflorescências, e dos ovos colocados nos botões florais, 

emergem as lagartas da primeira geração. Estas lagartas produzem fios de seda que 

envolvem várias flores de que se vão alimentando, formando ―ninhos‖, que constituem os 
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sintomas de ataque da primeira geração. As gerações seguintes ocorrem após a alimpa, 

com os bagos nas fases de bago de ervilha e fecho dos cachos (segunda geração) e 

durante o pintor até à maturação (terceira geração). Nestas duas gerações, as lagartas 

(Figura 3.15), após a eclosão dos ovos e ao longo de várias mudas, fazem um orifício no 

bago e penetram neste, alimentando-se do seu conteúdo. Os sintomas destas gerações 

traduzem-se na presença de perfurações nos bagos, de ovos nos pedicelos e nos bagos e 

de lagartas no exterior e interior dos bagos (Aguiar et al., 2004; COTHN, 2007).  

A temperatura é o factor preponderante, condicionando a duração média dos vários estados 

e das três gerações. As temperaturas de desenvolvimento mais favoráveis são de 20 a 25º 

C, considerando-se para as posturas, o mínimo de 14ºC. A humidade relativa mais favorável 

varia de 40 a 70%. No Alentejo, as temperaturas elevadas e o ar seco provocam a 

dessecação dos ovos, atribuindo-se a estes factores a ausência de importância da traça 

como praga.   

A estimativa de risco pode ser efectuada através da utilização de armadilhas sexuais para 

determinar as curvas de voo dos adultos de traça, isto é, a evolução das capturas semanais 

das três gerações de traça. A decisão de tratar a vinha com produtos fitofarmacêuticos para 

combater a traça-da-uva é feita quando se atinge os níveis económicos de ataque, 1ª 

geração - 100 a 200 ninhos em 100 cachos, 2ª geração - 1 a 10% cachos atacados e 3ª 

geração - 1 a 10% cachos atacados (Aguiar et al., 2004). 

 

Figura 3.15 - Lagarta da traça-da-uva (Aguiar et al., 2004). 

Cigarrinha-verde ou Cicadela 

A cigarrinha verde (Jacobiasca lybica Bergenin & Zanon) é um homóptero cicadelídeo com 3 

a 4 gerações anuais. Os adultos hibernam em plantas arbóreas, arbustivas e herbáceas. A 

presença da praga pode ser detectada, sobretudo na página inferior das folhas, pela 

característica rápida deslocação oblíqua das ninfas e pela presença de adultos e de exúvias 

transparentes e esbranquiçadas provenientes das mudas dos vários instares. Os ataques 

mais precoces podem causar sintomas nas folhas terminais dos lançamentos, traduzidos 
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por deslocações e dessecações marginais e, por crispação e enrolamento das folhas para o 

seu interior. Nos ataques em fase mais avançada, os sintomas traduzem-se por manchas 

nas folhas já formadas, nas castas tintas essas manchas são avermelhadas e nas castas 

brancas são amareladas, acabando por ficarem necrosadas (Figura 3.16). Estes sintomas 

não são característicos desta praga, podendo confundir-se com os causados por esca, vírus 

do enrolamento, fitoplasmas, ácaros e por carências de alguns nutrientes. A cigarrinha-

verde pode causar estragos e prejuízos directos, resultando na redução da área foliar e da 

consequente actividade fotossintética, podendo afectar a maturação das uvas e o 

atempamento provocando o progressivo enfraquecimento das cepas (Aguiar et al., 2004). 

A determinação dos períodos de risco desta praga pode ser efectuada através da 

observação directa de adultos ou pela sua captura em armadilhas cromotrópicas amarelas. 

Em Portugal, o nível económico de ataque adoptado é: na Primavera de 50 a 100 ninfas/ 

100 folhas e no Verão de 50 ninfas/100 folhas. É com base no nível económico de ataque e 

considerando alguns factores como o vigor das cepas, o teor de água no solo, as 

temperaturas elevadas e a humidade relativa que é feita a tomada de decisão para proceder 

aos tratamentos fitossanitários. Além de medidas de luta cultural e biológica que podem ser  

adoptadas só o recurso à luta química permite combater com eficácia a cigarrinha-verde 

(Aguiar et al., 2004). 

 

Figura 3.16 - Ataque de cigarrinha-verde em folhas de videira (Syngenta, 2012). 

Cochonilha-algodão-da-vinha 

A cochonilha-algodão-da-vinha, Planococcus ficus Signoret, é um hemíptero com 3 a 4 

gerações por ano. A sua presença com o característico aspecto farinoso e a melada com a 

consequente formação da negra fumagina permitem a fácil detecção da praga sobre a 

videira após o abrolhamento. As cochonilhas sugam a seiva da videira e os ataques podem 

causar desfoliação e enfraquecer as videiras, progressivamente. A presença de melada e 

fumagina desvalorizam as uvas de mesa (Figura 3.17).  
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 Através da vigilância da vinha e durante as observações visuais para a estimativa de risco 

de outras doenças e pragas podem ser detectados focos de ataques de cochonilha. As 

formigas também são um bom indicador da presença desta praga. A intensidade de ataque 

pode ser avaliada através do número de cepas atacadas e da sua distribuição na vinha. 

Como se admite para o nível económico de ataque a presença da praga, são efectuados 

tratamentos químicos localizados (Aguiar et al., 2004).  

 

Figura 3.17 - Ataque de conchonilha no cacho (Aguiar et al., 2004). 

Ácaros tetraniquídeos  

Das espécies de ácaros tetraniquídeos que existem em Portugal, em vinha, destacam-se 

duas, o aranhiço-vermelho, Panonychus ulmi Kock, e o aranhiço-amarelo, Tetranychus 

urticae Kock. 

Estes ácaros alimentam-se nas folhas, onde vão sugando o conteúdo celular, originando 

descoloração, sobretudo na página inferior. Os primeiros sintomas são pontuações 

cloróticas difusas (Figura 3.18). Nas castas brancas as folhas adquirem coloração 

amarelada ou bronzeada e nas castas tintas é mais evidente o seu avermelhamento (Figura 

3.19). A desfoliação precoce e o progressivo enfraquecimento das cepas, pode traduzir-se 

em redução de produção, diminuição do teor de açúcar e deficiente atempamento das varas.  

A determinação da intensidade de ataque pode abranger duas formas, as formas 

hibernantes só no caso de P. ulmi, através da observação de ovos nos gomos de 50 a 100 

cepas e as formas de Primavera/Verão, pela observação visual formas móveis em folhas. 

Os tratamentos químicos, para combater ácaros tetraniquídeos, são realizados de acordo 

com os níveis económicos de ataque recomendados, que são para as formas hibernantes 

(só no caso de P. ulmi) 350 a 1000 ovos/ amostra, e para as formas de Primavera/Verão 30 

a 40% de folhas ocupadas (P. ulmi) e 20 a 30% de folhas ocupadas (T. urticae) (Aguiar et 

al., 2004). 
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Figura 3.18 – Pontuações cloróticas provocadas por 

aranhiço-amarelo (Aguiar et al., 2004). 

Figura 3.19 - Sintomas de aranhiço-vermelho (Aguiar 

et al., 2004). 

   

  3.1.2. Tratamentos fitossanitários e gestão de efluentes 

     3.1.2.1 Produtos fitofarmacêuticos  

A designação ―produtos fitofarmacêuticos‖ inclui produtos com tipos distintos de utilização, 

como insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, rodenticidas, moluscicidas, 

nematodicidas e reguladores de crescimento. Dentro destes tipos de utilização existe uma 

grande variedade de produtos fitofarmacêuticos que servem e integram diferentes meios de 

protecção, como os biológicos (e.g. Bacillus thuringiensis), biotécnicos (e.g. fenoxicarbe) e 

químicos (que englobam a maior parte dos produtos).  

Os produtos fitofarmacêuticos caracterizam-se por serem mais ou menos tóxicos para o 

Homem e animais domésticos. Os seus efeitos tóxicos são avaliados através da sua 

toxicidade aguda por ingestão, contacto com a pele, por via respiratória, irritação da pele e 

olhos e sensibilização da pele, toxicidade crónica (efeitos da ingestão diária ao longo da vida 

de uma pessoa), possibilidade de provocar cancro, efeitos na reprodução e no 

desenvolvimento dos fetos, alterações genéticas e efeitos no sistema nervoso. Todas estas 

características são usadas, hoje em dia, para determinar a classificação toxicológica do 

produto, que vem assinalada nos respectivos rótulos através de símbolos toxicológicos. A 

par deste estudo, é efectuada uma avaliação do risco deste tipo de produtos para os 

diferentes organismos que interessa proteger, nomeadamente aves, organismos aquáticos 

(peixes, invertebrados (Daphnia magna), e algas), e ainda, organismos não visados com a 

aplicação do produto como as abelhas e as minhocas. Para o efeito, é avaliada a toxicidade 

de cada produto, para os diferentes organismos anteriormente referidos, através de estudos 

de ecotoxicidade que clarificam os efeitos potenciais que poderão ocorrer quando os 

mesmos ficam expostos à acção do produto por períodos de curta ou longa duração 

(DGADR, 2011a).  
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A toxicidade de uma substância activa, para as aves, pode ser traduzida pelo valor de LD50 

(Lethal Dose) referente à quantidade dessa mesma substância administrada à ave por 

entubação e é expresso em mg/kg de peso vivo. Quanto aos efeitos tóxicos para os 

organismos aquáticos, estes podem ser expressos em LC50 (Lethal Concentration) ou EC50 

(Effective Concentration), para vários períodos de tempo, dependendo da espécie. Os 

valores de toxicidade para os peixes são expressos em termos de LC50 para 96 horas, para 

as daphnias vêm em EC50 para 48 horas e para as algas são expressos em EC50 para 72 

horas. Tendo em conta as espécies não visadas, os valores de toxicidade para as abelhas 

são expressos em LD50, e para as minhocas vêm em LC50. A toxicidade de uma substância 

activa para o Homem, por via oral, pode ser expressa em LD50. Em relação à classificação 

das substâncias activas em termos de toxicidade para os diferentes organismos referidos, 

foram considerados os valores referidos em Footprint (2009) e apresentados no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 - Classificação toxicológica e ecotoxicológica das substâncias activas de acordo com a sua 

toxicidade para diferentes organismos (Footprint, 2009). 

Classificação 

EPA Guidelines 

Aves 

LD50 

(mg/kg) 

Peixes 

LC50 

(mg/L) 

Daphnia 

magna 

EC50 (mg/L) 

 

Algas 

EC50 

(mg/L) 

Abelhas 

LD50 

(µg/abelha) 

Minhocas 

LC50 

(mg/kg) 

1- muito tóxico 

2- moderadamente tóxico 

3- pouco tóxico 

 

 

<100 

100 -2000 

> 2000 

 

< 0.1 

0.1 - 100 

> 100 

 

 

 

< 0.1 

0.1 -100 

> 100 

 

 

 

< 0.01 

0.01-10 

> 10 

 

 

< 1 

1-100 

> 100 

 

 

< 10 

10 -1000 

> 1000 

 

 

 

 Homem Oral  

LD50 (mg/kg) 

 
Ia - extremamente perigoso 

Ib – altamente perigoso 

III – moderadamente perigoso 

IV - pouco perigoso 

 

≤ 5 

5 – 50 

50 – 2000 

≥ 2000 

 

De acordo com a avaliação de risco para o homem como aplicador ou trabalhador na 

exploração agrícola e para o ambiente, são estabelecidas frases de segurança e frases de 

risco. Estas que são incluídas nos rótulos das embalagens dos produtos fitofarmacêuticos 

com a finalidade de reduzir a exposição para níveis aceitáveis, evitando efeitos negativos, 

na saúde humana e no ambiente, durante as várias operações relacionadas com a 

preparação das caldas, aplicação e pós-aplicação dos produtos fitofarmacêuticos (DGADR, 

2011a).  

Outro aspecto importante relacionado com a utilização de produtos fitofarmacêuticos é a 

distribuição das substâncias activas pelos quatro compartimentos ambientais, água, solo, ar 

e biota, após a aplicação daqueles produtos na cultura. O comportamento e distribuição 
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ambiental de uma substância activa são função das várias propriedades físico-químicas da 

mesma (Bacci, 1994; Linde, 1994; Mackay et al., 1997), bem como de alguns factores 

ambientais sobre essas propriedades (Cerejeira, 1993; Vighi & Di Guardo, 1995). Assim, a 

solubilidade na água de uma substância (S) é uma propriedade que permite avaliar a 

afinidade dessa substância para o compartimento água, a constante de Henry pode ser 

assumida como um indicador da afinidade para o compartimento ar, o coeficiente de 

partição octanol-água exprime o grau de afinidade para o compartimento biota e o 

coeficiente de partição carbono orgânico-água funciona como um índice de afinidade para o 

compartimento solo. No Quadro 3.2 encontra-se representada a afinidade de um composto 

orgânico para os diferentes compartimentos ambientais de acordo com as suas 

propriedades físico-químicas.  

Quadro 3.2 – Afinidade das substâncias orgânicas para os compartimentos ambientais em função das principais 

propriedades físico-químicas e de partição (Vighi & Di Guardo, 1995). 

Afinidade para o 

compartimento 

Água 

Solubilidade na 

água (S)  

(g/L) 

Ar 

Constante de Henry 

(H) 

 (Pa m
3
/mol) 

Solo 

Coeficiente partição 

carbono orgânico-

água 

(log Koc) 

Biota animal 

Coeficiente partição 

octanol-água  

(log Kow) 

Muito elevada > 1 > 10 > 5 > 5 

Elevada 1 – 10
-2
 10 – 10

-1
 5 – 4 5 – 3,5 

Média 10
-2 

– 10
-3
 10

-1 
– 10

-2
 4 – 2 3,5 – 3 

Baixa 

 

10
-3 

– 10
-5
 10

-2 
– 10

-4
 2 – 1 3 – 1 

Muito baixa 

 

 

 

 

 

 

 

<10
-5
 <10

-4
 <1 <1 

 

Em concordância com o guia de produtos fitofarmacêuticos (DGADR, 2011b), todos os 

produtos que a exploração vitícola utiliza, no controlo das doenças e pragas que afectam as 

suas videiras, estão homologados para a cultura da vinha, pelo que a sua venda está 

autorizada em Portugal. Para além do referido guia, foi consultada a actualização dos 

produtos permitidos em protecção integrada na vinha (DGADR, 2010), com a qual se 

elaborou um quadro com as substâncias activas que podem ser aplicadas mediante o tipo 

de problema fitossanitário (Anexo II). 

Na herdade em estudo, os tratamentos fitossanitários efectuados para o controlo das 

doenças e pragas referidas no ponto 3.1.1.4, realizam-se de acordo com o tipo de cultivar de 

uva de mesa e com as condições climáticas. Dado que a exploração dispõe de vários 

hectares com as cultivares mencionadas em 3.1.1.3, para cada uma é efectuado um 

tratamento específico em datas e com produtos diferentes, o que aumenta os resíduos de 

substância activa ou de misturas de substâncias activas presentes nos efluentes 

fitossanitários gerados. Assim sendo, os resíduos que estarão presentes em maior 
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concentração terão relação com as substâncias mais utilizadas na Herdade Vale da Rosa, 

ou seja, as que são usadas em comum nos tratamentos das várias cultivares. Pelo que se 

optou como critério de análise referir as substâncias que são utilizadas em comum (Quadros 

3.3 e 3.4). No Anexo III encontra-se a descrição das frases de risco dos referidos produtos.      

Quadro 3.3 - Características dos produtos fitofarmacêuticos utilizados com maior frequência em 2011. 

*Frases de risco do produto comercial 

Quadro 3.4 – Características dos produtos fitofarmacêuticos utilizados com menor frequência em 2011.  

Substância 

activa (s.a.) 

Quantidade de 

s.a. aplicada 

(g/ha) 

Formulação Classificação 

toxocológica 

Frases de risco* 
Problema 

fitossanitário 

mancozebe + 

metalaxil-M 

 

1280 + 80 

 

WG 

 

Xn ; N 

 

R37;R43; R50/53 

 

Míldio 

 

hexitiazox 

 

 

40 

 

WP 

 

N 

 

R51; R53 

 

 

Ácaros 

 

imidaclopride 

 

 

56 

 

SL 

 

N 

 

R41 

 

Cicadela 

clorpirifos 720 EC Xn; N 
R10; R22; R37/38; 

R50/53; R65;R67 
Cochonilha 

*Frases de risco do produto comercial 

  

Das substâncias activas apresentadas no Quadro 3.4, a primeira só é aplicada na vinha, em 

caso de condições muito propícias ao míldio. O hexitiazox e o imidaclopride são utilizados 

Substância 
Activa 
(s.a.) 

Quantidade 
de s.a. 

aplicada  
(g/ha) 

Formulação 
Classificação 
toxicológica 

Frases de risco* 
Problema 

fitossanitário 

 

penconazol 
28 EC Xi; N 

R36; R51/53 
Oídio 

[cobre (oxicloreto) + 

dimetomorfe] 

+ 

quinoxifena 

920+1104 + 

60 

WP 

SC 

Xi; N 

Xi; N 

R36; R51/53 

 

R43; R50/53 

Míldio 

 

[cimoxanil+cobre 

(oxicloreto)] 

+ 

enxofre 

 

96+960 + 

2560 

 

WP 

 

WG 

 

Xn; N 

 

Xi 

 

R22; R36; R42/43;R50/53  

 

 R43 

 

Míldio 

cobre (hidróxido) + 

quinoxifena 
960 + 60 

WG  

SC 

 

Xn; N  

Xi; N 

 

 

R22; R41;R50 

R43; R50/53 

 

Míldio 

cobre (hidróxido) + 

enxofre 
960 + 2560 

WG 

WG 

Xn; N 

Xi 

R22; R41; R50 

R43 
Míldio 
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apenas na presença de ácaros e cicadela, respectivamente, quando estão acima do NEA. O 

clorpirifos é aplicado logo que seja detectada a presença de cochonilhas nas videiras.   

Para todas as substâncias activas utilizadas pela herdade em estudo foi realizada a sua 

caracterização toxicológica e ecotoxicológica (Quadro 3.5) com base nos valores de 

toxicidade das substâncias para os vários organismos, recolhidos numa base de dados 

disponível online (Footprint) e apresentados no Anexo IV.    

Quadro 3.5 - Classificação ecotoxicológica e toxicológica das substâncias activas de acordo com os limites de 

toxicidade. 

 
Substância activa 

 
 
 
 
 
 

Aves 

 

Peixes 

 

Daphnia 

magna 

 

Algas Abelhas 
Minhocas 

 

Homem 

 

cimoxanil 2 2 2 2 2 2 III 

cobre (hidróxido) 2 1 1 1 2 2 III 

cobre (oxicloreto) 2 2 2 2 2 2 III 

clorpirifos 1 1 1 2 1 2 III 

dimetomorfe 3 2 2 3 3 2 IV 

enxofre 2 1 1 2 2 3        IV 

hexitiazox 2 2 2 2 3 2 IV 

imidaclopride 2 3 2 2 1 2 III 

mancozebe 2 1 1 2 3 2 IV 

metalaxil-M 2 2 2 3 3 2 III 

penconazol 2 2 2 2 2 2 IV 

quinoxifena 3 3 2 1 2 2 IV 

    1-muito tóxico; 2-moderadamente tóxico; 3-pouco tóxico 

     I - extremamente perigoso; II – altamente perigoso; III – moderadamente perigoso; IV - pouco perigoso 

 

Efectuou-se também a caracterização físico-química de cada substância activa utilizada, em 

2011, pela exploração em estudo, verificando-se qual a sua afinidade para os quatro 

compartimentos ambientais. Os valores correspondentes às propriedades físico-químicas de 

cada substância foram recolhidos na base de dados do Footprint (Anexo V) e com eles foi 

determinado o grau de afinidade de cada substância para os compartimentos água, ar, solo 

e biota (Quadro 3.6). 

Quadro 3.6 – Afinidade das substâncias activas utilizadas, em 2011, na Herdade Vale da Rosa para os vários 

compartimentos ambientais. 

Substância activa 
Afinidade para o 

compartimento Água 

Afinidade para o 

compartimento Ar 

Afinidade para o 

compartimento Solo 

Afinidade para o 

compartimento Biota 

dimetomorfe Elevada Muito baixa Média Baixa 

cimoxanil Elevada Muito baixa Baixa  Muito baixa 

cobre (hidróxido) Baixa Muito baixa Elevada  Muito baixa 

cobre (oxicloreto) Média Média Media  Muito baixa 

clorpirifos Média Elevada Média  Elevada 

enxofre Baixa Média Média  Muito baixa 

hexitiazox Baixa Média Média  Baixa 

imidaclopride Elevada Muito baixa Média  Muito baixa 

mancozebe Média Baixa Média  Baixa 
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Substância activa 
Afinidade para o 

compartimento Água 

Afinidade para o 

compartimento Ar 

Afinidade para o 

compartimento Solo 

Afinidade para o 

compartimento Biota 

metalaxil-M Muito elevada Muito baixa Média  Baixa 

penconazol Elevada Baixa Média  Elevada 

quinoxifena Baixa Média Elevada  Elevada 

 

No caso da herdade em estudo e no que diz respeito às substâncias activas referidas nos 

Quadros 3.3 e 3.4 após a elaboração da sua classificação ecotoxicológica e toxicológica e a 

utilização de ferramentas preditivas verificou-se que nenhuma das s.a. apresenta elevada 

afinidade para a água e classificação de muito tóxico para os organismos não visados 

(peixes, daphnias e algas), 8,3% das s.a. apresentam elevada afinidade para o ar e são 

muito tóxicas para as aves, 16,7% das s.a. têm elevada afinidade para o solo e são muito 

tóxicas para as minhocas e 8,3% das s.a. têm elevada afinidade para o compartimento biota 

e são muito tóxicas para as abelhas. 

 

3.1.2.2 Caracterização do material de aplicação  

Na realização dos tratamentos fitossanitários, o tipo de material de aplicação depende da 

forma como o produto fitofarmacêutico será utilizado (e.g. pulverização, polvilhação ou 

distribuição de grânulos), bem como da área a tratar. Todas as pessoas envolvidas na 

aplicação, quer os aplicadores propriamente ditos, quer os seus auxiliares, devem estar 

perfeitamente preparadas e informadas para garantir que a utilização dos produtos 

fitofarmacêuticos seja feita com a máxima segurança. A preparação necessária para estes 

trabalhadores deve incluir o estudo da técnica a utilizar, tendo em atenção a verificação 

mecânica e funcional, a calibração, o manuseamento, a limpeza e a manutenção do 

equipamento de aplicação (ANIPLA, 2011). 

Para a aplicação dos produtos fitofarmacêuticos referidos no ponto 3.1.2.1, a herdade em 

estudo possui nove pulverizadores de dois modelos distintos, três pulverizadores Tomix e 

seis Carrarospray. Os pulverizadores Tomix turbo rebocáveis (Figura 3.20) que a exploração 

possui são todos do modelo 1000 P14SP, com capacidade máxima de 1000 L, e pesam  

543 Kg cada um, apresentando as seguintes dimensões 3,3 x 1,3 x 1,35 m. Este modelo de 

pulverizadores caracteriza-se por ter o depósito principal em poliéster; um depósito lava 

mãos de 20 L independente e incorporado; um filtro de aspiração com torneira; bombas de 

pistão ou membrana com válvula de segurança segundo as normas da CE, cujo débito é de 

149 L/min; agitador hidráulico; turbina em alumínio, com diâmetro de 820 mm, de 10 pás 

reguláveis; transmissão por ―cardan‖ e jactos atomizadores e/ou nebulizadores com antigota 

(Tomix, 2011). 
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Figura 3.20 - Pulverizador Tomix turbo rebocável 1000 P14SP (Tomix, 2011).  

Os seis pulverizadores Carrarospray (Figura 3.21) rebocáveis, que a herdade dispõe, são do 

modelo NTF 1000P e cada um deles apresenta uma capacidade máxima 1000 L e 

dimensões de 2,48 x 1,18 x 1,28 m. Caracterizam-se por ter o depósito principal em 

polietileno, com escala de volume graduada; agitador hidráulico; filtro de aspiração com uma 

válvula de segurança; turbina centrífuga com entrada dupla e de diâmetro de 500mm; 

bomba de membrana com um débito de 90 L/min; comando regulador de pressão manual e 

jactos nebulizadores com dispositivo antigota.    

 

 

Figura 3.21 - Pulverizador Carrarospray rebocável NTF 1000P (Carrarospray, 2011). 

3.1.2.3 Caracterização dos procedimentos na preparação de caldas e limpeza 

dos equipamentos de aplicação 

De acordo com o Regulamento (CE) Nº.1107/2009, os produtos fitofarmacêuticos devem ser 

objecto de uma utilização adequada que inclui a aplicação dos princípios de boas práticas 

fitossanitárias e a observância de condições especificadas na rotulagem como a dose 

máxima por hectare em cada aplicação, o período entre a última aplicação e a colheita e o 

número máximo de aplicações por ano. A par destas especificações a utilização destes 

produtos deve também cumprir os princípios gerais da protecção integrada referidos na 

Directiva 2009/128/CE e que se encontram no Anexo VI. O rigoroso cumprimento das 

instruções inscritas no rótulo permite a prevenção de efeitos prejudiciais na saúde humana e 

animal e no ambiente. Com o fim de serem utilizados em segurança e eficazmente, os 
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produtos fitofarmacêuticos devem ser manuseados de acordo com as recomendações que 

vêm mencionadas nos rótulos (ANIPLA, 2011) e aprovadas pela DGADR. 

Na exploração em estudo, os trabalhadores formados para executar a manipulação e 

aplicação dos produtos fitofarmacêuticos na vinha utilizam, nestes procedimentos, o 

equipamento de protecção individual (EPI). O EPI é constituído por um fato protector 

impermeável à pulverização, luvas de neoprene, botas de borracha, máscara e chapéu. 

Além disso, após a leitura do rótulo de cada produto fitofarmacêutico, é verificado se é 

necessário utilizar, na preparação e aplicação das caldas, equipamentos de protecção 

adicionais como avental ou óculos, consoante o produto em questão e as respectivas 

recomendações. 

A calibração de cada pulverizador é efectuada previamente com água para que a aplicação 

dos produtos fitofarmacêuticos seja realizada de forma eficiente e segura para o ambiente. 

Antes de calibrar, o operador enche o depósito do pulverizador com água até metade da 

capacidade máxima, analisa e corrige as eventuais anomalias da máquina, verificando o 

funcionamento das válvulas, o sistema de agitação e os bicos e filtros. Na fase seguinte é 

determinada a velocidade do tractor, onde o operador marca uma distância na parcela, 

conduz o tractor com o pulverizador rebocável ao longo dessa distância já em velocidade de 

aplicação e mede o tempo utilizado (em segundos) nesse percurso. Depois repete o 

percurso na direcção oposta e utiliza para o cálculo da velocidade o tempo médio que 

gastou. Em seguida é medido o débito de cada bico durante um minuto. De modo a calcular 

o débito de pulverização por ha são colocadas mangueiras flexíveis nos bicos, é recolhida a 

água de cada bico para um medidor, é anotado o volume de água recolhido de cada bico e 

seguidamente é calculada a média do débito por bico (em L/min). No passo seguinte, caso 

seja necessário, é ajustado o débito por ha, visto que pode ser preciso mudar os bicos, 

adaptar a velocidade do tractor ou adaptar a pressão do pulverizador. Na última etapa da 

calibração, o pulverizador é ajustado à cultura da vinha, com o objectivo de se conseguir ver 

o jacto de pulverização de forma a dirigi-lo apenas para a copa das plantas. Após a correcta 

calibração de cada pulverizador, estes podem ser utilizados na realização dos tratamentos 

fitossanitários na vinha (CS, 2010).  

A preparação das caldas é realizada num local da herdade junto a um depósito de água, 

onde não há trabalhadores a executar outras tarefas, a não ser aqueles que são 

responsáveis pela realização dos tratamentos fitossanitários. Neste procedimento, os 

produtos fitofarmacêuticos são despejados, directamente e de forma cuidadosa, no depósito 

principal do pulverizador, evitando, assim, salpicos e derrames. Segundo a ANIPLA (2011) o 

operador deve manter a embalagem afastada do corpo, quando está a despejar o produto, 

reduzindo a possibilidade de contacto com o mesmo. Após o produto ter sido despejado no 

pulverizador é lhe adicionada água, perfazendo o volume de calda necessário a aplicar de 
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acordo com o tipo de produto e o estado fenológico da vinha. No geral, foram aplicadas 

caldas de 800 L para os produtos anteriormente referidos (Quadro 3.3 e Quadro 3.4), à 

excepção do produto, cuja substância activa é o cloropirifos em que se aplicou um volume 

de calda de 1000 L. Após a preparação da calda o operador desloca-se no tractor com o 

pulverizador rebocável para as áreas de vinha que necessitam de ser tratadas e que foram 

previamente seleccionadas por um técnico da exploração.  

No final de cada tratamento fitossanitário, o aplicador efectua a limpeza do pulverizador. 

Esta limpeza regular é uma etapa indispensável para manter o equipamento em bom estado 

e conservar a qualidade de pulverização (Jouy et al., 2009). As lavagens dos equipamentos 

de pulverização podem ser efectuadas com sistema de lavagem por mangueira ou com um 

sistema de alta pressão. A água utilizada nestas lavagens tem origem num furo, e encontra-

se armazenada num depósito, junto ao qual são efectuadas estas operações. Após todos 

estes procedimentos terminados, os aplicadores ou outros trabalhadores responsáveis 

verificam se é necessário ajustar ou trocar alguma peça dos equipamentos, para que o 

material de aplicação esteja sempre nas condições adequadas para a realização dos 

tratamentos fitossanitários.  

 

3.1.3. Implementação do sistema Héliosec® na exploração vitícola  

    3.1.3.1. Descrição do sistema Héliosec® e sua instalação  

O Héliosec® é um sistema simples de gestão de águas residuais resultantes de tratamentos 

fitossanitários, desenhado e registado pela Syngenta, em França. O sistema é constituído 

por duas componentes, uma física e outra composta por um programa informático 

desenvolvido especificamente para este equipamento, que permite dimensionar o sistema a 

cada situação particular (Syngenta, 2011), sendo três, o número máximo de dispositivos 

permitidos em cada estação Héliosec®, podendo existir na mesma exploração várias 

estações Héliosec® (Jouy et al., 2009). A componente física (Figura 3.22) é composta por 

um sistema de desidratação, com um tanque de polietileno preto, de dimensões 3 m x 2 m x 

0.5 m, com capacidade para 3000 Litros de água, revestido por um filme preto onde ficam 

depositados os resíduos dos produtos fitofarmacêuticos. O tanque é coberto por um telhado 

transparente, cuja função é proteger da água das chuvas. Este telhado é suportado por uma 

estrutura metálica que fica fixa numa laje de cimento e cuja grelha impede o acesso de 

animais ao tanque (Jouy et al., 2009). 
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Figura 3.22 - Componente física do sistema Héliosec®. 

O programa informático Héliosec® é uma ferramenta que serve para realizar simulações, 

com base nos níveis de água no tanque, de acordo com as condições de evapotranspiração 

da área de estudo e das quantidades de água estimadas e reais a entrar no tanque. A partir 

destas simulações e tendo em conta vários parâmetros relacionados com a exploração (tipo 

de cultura, área de produção) (Figura 2.23), com o equipamento de pulverização (marca, 

capacidade do depósito principal, volume que fica no fundo do reservatório após a 

aplicação) e com as práticas de lavagem do equipamento de aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos (se a lavagem é efectuada na parcela tratada, se é feita dentro da 

exploração, se é realizada com um sistema de alta pressão ou ainda se o agricultor 

armazena ou não os seus efluentes) (Figura 2.23) o programa produz um gráfico com três 

curvas de cores distintas que mostram a evolução da desidratação do efluente fitossanitário 

ao longo do ano.  

 

Figura 3.23 – Exemplo de janelas do programa Héliosec®, referentes aos dados da exploração e às práticas de 

lavagem efectuadas na exploração em estudo. 

 

A quantificação do volume de efluentes fitossanitários, no programa, é feita através do 

número de lavagens efectuadas a cada 10 dias, período esse, que o programa designa de 
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década, tendo cada mês do ano três décadas distintas (Figura 3.24). No final de cada 

simulação, o programa Héliosec® elabora um relatório de diagnóstico (Anexo VII).   

 

 

Figura 3.24 – Janela do programa Héliosec® com exemplo do volume de efluente fitossanitário gerado por um 

grupo de pulverizadores.    

 

Segundo Eschenbrenner (2010), um utilizador do sistema Héliosec® em França, o princípio 

de funcionamento do Héliosec® (Figura 3.25) baseia-se nos conceitos de simplicidade, 

segurança e economia. A simplicidade de utilização do sistema assenta no facto deste 

apenas utilizar o vento e a radiação solar para desidratar os efluentes fitossanitários, sendo 

esta a razão pela qual deve ser colocado no local dentro da exploração onde estes factores 

sejam predominantes. A componente informática do Héliosec® permite utilizar o sistema 

com maior segurança, dado que o agricultor sabendo à partida a quantidade de efluente que 

é produzida num ano, consegue prever aproximadamente qual será o volume de efluente 

que deve libertar para o tanque nas décadas de cada mês. O funcionamento do sistema é 

bastante económico, uma vez que o agricultor apenas tem de adquirir um filme onde ficam 

retidos os resíduos dos produtos fitofarmacêuticos aquando da sua substituição.  
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Figura 3.25 – Princípio de funcionamento do sistema de gestão de efluentes fitossanitários Héliosec® (Perret, 

2010). 

A implementação do sistema Héliosec® em qualquer exploração agrícola requer o 

cumprimento das distâncias mínimas em que o sistema deve estar; pelo menos a 30 m de 

habitações, 10 m dos limites da propriedade, 5 m de fontes de água, 10 m dos locais de 

trabalho, 1 m da estrada e no caso de haver mais do que uma estação Héliosec® (contém 

no máximo três dispositivos) na mesma exploração estas devem estar afastadas 100 m uma 

da outra (Jouy et al., 2009).     

Segundo a experiência francesa, o período de funcionamento do dispositivo é de 224 dias, 

desde Março até Outubro. Durante este período, a capacidade de desidratação do tanque 

pode variar entre 2500 a 4500 litros, dependendo das condições climáticas. Fora deste 

período de tempo (de Novembro a Fevereiro) é aconselhado não colocar mais do que 300 

litros no tanque, uma vez que, nessa época, as temperaturas são mais baixas e 

consequentemente a taxa de evaporação é menor. No final do processo de tratamento dos 

efluentes, os resíduos sólidos dos produtos fitofarmacêuticos ficam depositados no filme 

preto que reveste o tanque. Este filme é retirado, dobrado e colocado num depósito para ser 

levado por uma empresa especializada em incineração de resíduos perigosos. O filme preto 

deve ser renovado uma vez por ano (Jouy et al., 2009).  Em Portugal, o sistema poderá ser 

utilizado durante todo o ano, visto que as temperaturas médias são mais elevadas do que 

aquelas que ocorrem em França, sendo que no Inverno a taxa de evaporação dos efluentes 

fitossanitários será menor do que nas estações do ano mais quentes.   

A montagem e instalação do Héliosec® foram efectuadas no dia 29 de Março de 2011, no 

local escolhido dentro da exploração vitícola para fixar o sistema. A selecção deste local foi 

feita, previamente, mediante todos os critérios obrigatórios anteriormente referidos, e tendo 

em atenção, a predominância do vento e da radiação solar no local. O processo de 

montagem demorou algumas horas e foi efectuado por várias etapas como se pode 

observar pela Figura 3.26. 
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Figura 3.26 – Diversas fases de montagem e instalação do sistema Héliosec® na Herdade Vale da Rosa, em 

Março de 2011. 

O tanque de polietileno já vem preparado de origem, tendo apenas sido necessário montar a 

estrutura de protecção, colocar o filme protector, a escala de indicação de volume e o tubo 

por onde é feita a entrada dos efluentes fitossanitários.  
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3.1.3.2. Recolha de dados de campo para adaptação do sistema Héliosec® 

3.1.3.2.1 Quantificação do volume de efluentes fitossanitários  

Os efluentes fitossanitários que se originam na exploração vitícola em estudo resultam dos 

volumes dos restos de calda que ficam no depósito do pulverizador no final das aplicações, 

e fundamentalmente, das águas resultantes da limpeza dos equipamentos utilizados na 

pulverização.  

De modo a dimensionar o sistema Héliosec® para a herdade em estudo foram recolhidos 

dados relativos ao esquema das lavagens dos pulverizadores efectuadas no ano de 2010 

(Quadro 3.7). Neste esquema optou-se por agrupar os nove pulverizadores em três grupos 

distintos de acordo com as suas características e com as épocas em que foram utilizados. 

Quadro 3.7 – Esquema das lavagens dos pulverizadores efectuadas de Fevereiro a Setembro de 2010. 

Número de lavagens efectuadas de Fevereiro a Setembro 

 Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set 

Grupo 1 
1ª década   1      

2ª década  1       

3ª década 1  1      

Grupo 2 

1ª década   1 1 1 1 1 1 

2ª década  1  1 1 1 1  

3ª década 1  1 1 1 1 1  

Grupo 3 

1ª década     1 1 1 1 

2ª década     1 1   

3ª década    1 1 1   

Grupo 1 – três pulverizadores Tomix; Grupo 2 – três pulverizadores Carrarospray; Grupo 3 – três pulverizadores Carrarospray. 

Cada década corresponde a 10 dias. 1 corresponde ao número de litros gasto numa lavagem multiplicado por três.  

 

Durante o ano de 2011, a exploração em estudo efectuou tratamentos fitossanitários, e 

consequentemente, lavagens aos pulverizadores no período de Fevereiro a Setembro, de 

acordo com o esquema apresentado no Quadro 3.8.  

Quadro 3.8 - Esquema das lavagens dos pulverizadores efectuadas entre Fevereiro e Setembro de 2011. 

Número de lavagens efectuadas de Fevereiro a Setembro  

 Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set 

Grupo 1 
1ª década   1 1     

2ª década  1  1     

3ª década 1  1      

Grupo 2 

1ª década   1 1 1    

2ª década  1  1 1    

3ª década 1  1 1 1   1 

Grupo 3 

1ª década     1    

2ª década     1    

3ª década    1 1   1 

Grupo 1 – três pulverizadores Tomix; Grupo 2 – três pulverizadores Carrarospray; Grupo 3 – três pulverizadores Carrarospray. 

Cada década corresponde a 10 dias. 1 corresponde ao número de litros gasto numa lavagem multiplicado por três. 

Observando os Quadros 3.7 e 3.8, constata-se que os dados de ambos os anos têm o 

mesmo esquema de lavagens até ao mês de Maio. Nesse mês foram efectuadas mais duas 

lavagens do que em 2010. A partir de Junho, os dados de 2010 apresentam lavagens em 
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Julho e Agosto, facto que não acontece no esquema de 2011. Nestes dois anos são 

realizadas, em Setembro, duas lavagens aos pulverizadores. Contudo, no primeiro ano 

referido estas lavagens são efectuadas na primeira década do mês e no segundo ano são 

realizadas na terceira década. Os dados de 2010, usados para efectuar o diagnóstico, 

apresentam, assim, maior quantidade de efluente fitossanitário gerado do que os dados que 

correspondem ao ano de 2011.    

De forma a poderem ser comparados os dois sistemas de lavagem à mangueira e à pressão 

foi-se verificar se existia uma diferença acentuada entre os dois sistemas de lavagem em 

termos de volume de água gasto. Foram portanto efectuados ensaios que permitiram 

quantificar o volume gasto numa lavagem de um pulverizador utilizando cada um dos 

sistemas, sendo posteriormente calculados os respectivos débitos (Quadro 3.9). Estes 

resultados preliminares apontam para uma recomendação no sentido de adopção por parte 

dos agricultores de sistemas de lavagem à pressão. 

Quadro 3.9 – Características dos dois sistemas que podem ser utilizados nas lavagens do equipamento de 

pulverização. 

Sistema de lavagem 
Volume gasto numa lavagem de 

um pulverizador (L) 
Débito (L/h) 

Mangueira 102,45 19652,9 

Alta de pressão 50 150 

Por constrangimentos de ordem prática, o enchimento do Héliosec® com 2100 L de efluente 

fitossanitário, relativos ao ensaio de campo, foi efectuado na segunda década de Junho. No 

final de Agosto, com quase todo o efluente evaporado colocou-se um volume de 200 L de 

efluente no tanque, resultante das lavagens efectuadas aos pulverizadores entre a segunda 

década de Junho e final de Agosto. Ao longo deste período, foram feitas leituras periódicas 

do nível de efluente fitossanitário no tanque (Quadro 3.10).  
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Quadro 3.10 - Nível de efluente fitossanitário no tanque do Héliosec® de Junho a Setembro de 2011. 

Data Nível de efluente no tanque do Heliosec® (L) 

13 de Junho      (2ªdécada) 

28 de Junho      (3ªdécada) 

05 de Julho       (1ªdécada) 

13 de Julho       (2ªdécada) 

22 de Julho       (3ªdécada) 

28 de Julho       (3ªdécada) 

03 de Agosto    (1ªdécada) 

11 de Agosto    (2ªdécada) 

17 de Agosto    (2ªdécada) 

24 de Agosto    (3ªdécada) 

5 de Setembro   (1ªdécada) 

12 de Setembro (2ª década) 

2100 

1600 

1400 

1100 

700 

600 

500 

200 

50 

200 

25 

0 

 

 

 

Os valores destacados correspondem a introduções de efluente fitossanitário no tanque do Héliosec®. 

A partir do volume de água e do número de dias que decorreu entre cada leitura do nível de 

efluente presente no tanque foi determinada a taxa de evaporação da água (Quadro 3.11). 

Quadro 3.11 - Taxa de evaporação da água das lavagens dos pulverizadores colocado no Héliosec® em 2011. 

Data Volume de água evaporado  

(L)  

Taxa de evaporação da água 

(L/dia) 

13 de Junho - 28 de Junho 

28 de Junho - 05 de Julho 

05 de Julho - 13 de Julho 

13 de Julho - 22 de Julho 

22 de Julho - 28 de Julho 

28 de Julho - 03 de Agosto 

03 de Agosto - 11 de Agosto 

11 de Agosto - 17 de Agosto 

17 de Agosto - 24 de Agosto 

24 de Agosto - 5 de Setembro 

5 de Setembro - 12 de Setembro 

 

500 

200 

300 

400 

100 

100 

300 

150 

50 

175 

25 

 

 

 

33,33 

28,51 

37,50 

44,44 

16,67 

16,67 

37,50 

25,00 

7,14 

14,58 

3,57 

 

 

Pela observação do Quadro 3.11, pode-se constatar que no período entre os dias 13 e 22 

de Julho ocorreu a maior taxa de evaporação da água presente no Héliosec®, 

correspondendo a um valor de 44,44 L/dia. A menor taxa de evaporação da água do 

efluente, 3,57 L/dia, corresponde ao período em que o tanque do Héliosec® tinha uma 

pequena quantidade de efluente para o número de dias em que foram efectuadas as leituras 

do nível de efluente no tanque. Verifica-se que no período em que foi avaliada a evaporação 

da água (92 dias) são evaporados por dia 25 L de água. Para se comparar a taxa de 

evaporação da água com a temperatura média, a velocidade média do vento e a humidade 

relativa média no período de 13 de Junho a 12 de Setembro elaborou-se um gráfico que 

está representado na Figura 3.27.  
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Os valores da velocidade média estão multiplicados por três, facilitando a sua visualização em relação aos outros parâmetros. 

Figura 3.27 – Evolução da temperatura média, da velocidade do vento média e da humidade relativa média 

comparativamente à taxa de evaporação da água no período entre 13 de Junho e 12 de Setembro de 2011. 

Pela análise do gráfico representado na Figura 3.27, pode verificar-se que quando a 

temperatura média aumenta a taxa de evaporação não aumenta sempre. Em relação à 

velocidade do vento média verifica-se que quando esta aumenta a taxa de evaporação 

também é maior à excepção do período de 17 a 24 de Agosto, e do período de 24 a 5 de 

Setembro onde isso não acontece. Observa-se, também, que um dos valores mais baixos 

da humidade relativa corresponde ao valor mais elevado da taxa de evaporação. No período 

de 28 de Julho a 3 de Agosto verifica-se que a humidade relativa assume o seu valor mais 

alto e a taxa de evapotranspiração mantém o mesmo valor registado no período anterior. 

Contudo, não se consegue concluir que a taxa de evaporação da água é dependente 

apenas de uma das outras três variáveis (temperatura média, velocidade média do vento e 

humidade relativa média) ou se depende de todas em conjunto.  

3.1.3.2.2 Registo de dados climáticos 

Estando o programa informático Héliosec® adaptado apenas às condições climáticas 

francesas, os resultados de todas as simulações têm em conta os dados de 

evapotranspiração relativos à região francesa de Nîmes. Estes dados foram tratados através 

do cálculo de médias e interpolações de valores correspondentes a 30 anos (Quadro 3.12). 

Optou-se pela escolha da região de Nîmes, visto ser aquela que aparenta ter maiores 

semelhanças, a nível climático, com a região onde se insere a exploração vitícola em 

estudo. Os dados de evapotranspiração reais, relativos à área de estudo, foram obtidos 
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através da estação meteorológica instalada na Herdade do Outeiro (COTR, 2011), visto ser 

a mais próxima da Herdade Vale da Rosa. Os dados referidos correspondem às médias dos 

valores de evapotranspiração registados na herdade ao longo de 10 anos (Quadro 3.12). 

Quadro 3.12 – Valores médios de evapotranspiração correspondentes aos dados climáticos utilizados pelo 

programa Héliosec® e aos dados climáticos da Herdade Vale da Rosa. 

Mês Década Evapotranspiração das 
simulações (mm) 

Evapotranspiração da 
Herdade Vale da Rosa 

(mm) 

Janeiro 

1 9,1 8,4 

2 9,4 9,7 

3 12,4 12,6 

Fevereiro 

1 12,3 13,6 

2 15,1 16,4 

3 13,4 17,5 

Março 

1 22,4 20,3 

2 26,1 25,3 

3 32,1 27,0 

Abril 

1 32,7 32,6 

2 38,9 31,7 

3 38,5 38,6 

Maio 

1 41,6 40,7 

2 45,0 46,6 

3 54,5 47,7 

Junho 

1 52,8 53,7 

2 58,8 56,3 

3 59,2 59,2 

Julho 

1 61,7 63,0 

2 63,7 62,5 

3 67,5 60,9 

Agosto 

1 57,3 59,2 

2 53,0 54,8 

3 51,8 53,1 

Setembro 

1 41,9 44,3 

2 35,2 40,8 

3 29,1 32,4 

Outubro 

1 24,3 30,7 

2 18,4 22,7 

3 16,1 20,9 

Novembro 

1 12,6 17,6 

2 11,5 14,1 

3 10,1 11,4 

Dezembro 

1 9,5 9,5 

2 9,9 10,3 

3 10,4 9,8 

  

De modo a se poder comparar as duas amostras de dados apresentados no Quadro 3.12, 

realizou-se uma análise estatística através de um teste de hipóteses t, no programa 

estatístico PAST (Anexo VIII). Como estas amostras não têm a mesma natureza, visto que 

uma corresponde a valores de 30 anos e outra a valores de 10 anos, considerou-se que 

ambas são de natureza similar. O teste de hipóteses efectuado à diferença entre as médias 

das duas amostras emparelhadas tem como hipótese nula a diferença entre essas médias 

ser igual a zero. Verifica-se que não é de rejeitar a hipótese nula, podendo-se concluir que 
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essa diferença não é superior a zero, pelo que os valores de evapotranspiração utilizados 

nas simulações e os valores utilizados para a exploração em estudo não se consideram 

diferentes.  

3.1.3.2.3 Metodologia utilizada na realização de simulações com programa 

informático Héliosec® 

Para cada simulação efectuada no programa informático obtém-se, como resultado, um 

relatório de diagnóstico, no qual se inclui um gráfico que apresenta a evolução da 

quantidade de efluente fitossanitário previsto a estar no tanque do sistema Héliosec® em 

cada uma das três décadas de cada mês. O gráfico produzido apresenta três curvas com 

cores diferentes: uma curva azul que é obtida com a média da evapotranspiração dos 

últimos 30 anos, sendo a curva mais importante para analisar a evolução da desidratação do 

efluente, uma curva verde, e uma curva vermelha que equivalem à linha azul modificada por 

um parâmetro que corresponde aos melhores e aos piores valores de evapotranspiração, 

respectivamente.  

 

Avaliação da necessidade de armazenamento intermédio de efluentes fitossanitários 

 

De forma a determinar a necessidade de armazenamento intermédio de efluentes 

fitossanitários, foram realizadas diversas simulações com o programa Héliosec®, 

introduzindo, de várias formas, os dados relativos aos dois esquemas de lavagens 

correspondentes aos anos de 2010 e 2011. Numa primeira abordagem, optou-se por simular 

a evolução do efluente sem o seu armazenamento intermédio. Posteriormente, foram 

efectuadas várias simulações em que se optou por armazenar o efluente com diferentes 

esquemas de colocação do mesmo para o sistema de tratamento Héliosec®, permitindo 

verificar as diferenças em termos da evaporação da água do efluente. De modo a 

dimensionar o sistema para a herdade em estudo, realizaram-se simulações com o 

programa Héliosec®, utilizando os dados apresentados no esquema de lavagens dos 

pulverizadores efectuadas em 2010 (Quadro 3.7). Seguidamente, fizeram-se simulações 

usando os dados presentes no Quadro 3.8 relativos às lavagens efectuadas em 2011, para 

confirmar se a avaliação previamente efectuada com os dados de 2010 é, ou não, realista.  

Importa referir, que nestas simulações houve sempre o cuidado de no tanque não ser 

ultrapassado o valor de 2500 L de efluente, uma vez que este é o seu limite de segurança. 

Na maioria das simulações efectuadas para avaliar a necessidade de armazenamento 

intermédio de efluentes fitossanitários, considerou-se, desde já, que foi utilizado o sistema 

de alta pressão nas lavagens dos equipamentos de pulverização. 
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Assim sendo, no que diz respeito à avaliação da necessidade de um armazenamento 

intermédio e suas vantagens e desvantagens no caso concreto da Herdade do vale da Rosa 

simularam-se os seguintes cenários: 

Cenário A: Simulação do volume de efluentes fitossanitários sem armazenamento 

intermédio, utilizando o esquema de lavagens de 2010. 

Cenário B: Simulação do volume de efluente com armazenamento intermédio, com três 

introduções de efluente no Héliosec® em três épocas distintas, na década 12 (Abril), 18 

(Junho) e 25 (Setembro), utilizando o esquema de lavagens de 2010. 

Cenário C: Simulação do volume de efluente fitossanitário com armazenamento com três 

enchimentos do Héliosec®, nos meses de Abril (década 12), Junho (década 17) e Agosto 

(década 24), utilizando o esquema de lavagens efectuadas em 2010. O volume de efluente 

resultante das lavagens efectuadas em Setembro de 2010 é armazenado no depósito 

intermédio para ser colocado no tanque, juntamente com a primeira colocação de efluente 

originado no ano seguinte. 

Cenário D: Simulação do volume de efluente fitossanitário com armazenamento com três 

enchimentos do Héliosec®, em três épocas diferentes, na década 15 (Maio), 18 (Junho) e 

27 (Setembro), utilizando o esquema de lavagens de 2010. 

Cenário E: Simulação do volume de efluentes fitossanitários sem armazenamento 

intermédio utilizando o esquema de lavagens realizado em 2011. 

Cenário F: Simulação do volume de efluentes com armazenamento intermédio com dois 

enchimentos do Héliosec®, em dois períodos distintos, em Maio (década 15) e Junho 

(década 18), utilizando o esquema de lavagens efectuado em 2011. Optou-se, ainda, por 

deixar armazenado no depósito intermédio um volume correspondente a duas lavagens dos 

pulverizadores, efectuadas na década 27 (Setembro). 

Cenário G: Simulação da evolução do volume de efluente fitossanitário com 

armazenamento intermédio com dois enchimentos do Héliosec®, em Maio (década 15) e 

Setembro (década 27), utilizando o esquema de lavagens de 2011; Simulação da evolução 

do volume de efluente que resta no tanque do Héliosec® no final de Dezembro de 2011. 

Cenário H: Simulação do volume de efluentes com armazenamento intermédio, com dois 

enchimentos do Héliosec®, em Maio (década 14) e em Junho (década 18) e com colocação 

directa de um pequeno volume (324 L) de efluente no tanque, utilizando o esquema de 

lavagens de 2011. 

 

Comparação dos sistemas de lavagem dos equipamentos de pulverização 

 

Na avaliação do consumo de água gasto pelos dois sistemas de lavagem seleccionados 

neste estudo e que podem ser usados na limpeza dos equipamentos de aplicação dos 



 
 

63 

 

produtos fitofarmacêuticos, utilizou-se o esquema de lavagens efectuadas aos 

pulverizadores em 2011. Com o sistema de lavagem por mangueira foi realizada uma 

simulação com dois tanques Héliosec®, dado o elevado volume de efluente gerado através 

deste sistema. De forma a comparar-se o consumo de água dos dois sistemas de lavagem 

elaborou-se um gráfico (Figura 3.41).  

 

Comparação dos dados de campo relativos à evaporação dos volumes de efluente 

fitossanitário versus dados simulados   

 

De modo a avaliar o funcionamento do Héliosec® nas condições vitícolas da Herdade Vale 

da Rosa foram introduzidos, na segunda década de Junho, 2100 L de efluente fitossanitário 

no tanque, resultantes das lavagens até à data, e na última década de Agosto colocaram-se 

no tanque 200 L de efluente. A evolução do nível de efluente presente no tanque foi 

registado e os valores obtidos são apresentados no Quadro 3.10. Posteriormente, efectuou-

se uma simulação com o programa Héliosec® com o input de 2100L na década 17 (segunda 

década de Junho) e 200 L na década 24 (terceira década de Agosto). De modo a se poder 

verificar se os dados simulados pelo programa e os dados reais recolhidos ao longo dos 

meses de Junho a Setembro de 2011 diferem entre si ou não, realizou-se uma análise 

estatística que envolveu um teste de hipóteses t à diferença entre a média dos dados 

simulados e a média dos dados recolhidos no campo. Para a realização do teste foi utilizado 

o programa estatístico PAST, estando o seu resultado representado no Anexo IX.   

 

 
3.2. Resultados e discussão  
    

   3.2.1 Avaliação da necessidade de armazenamento intermédio de efluentes 

fitossanitários  

 

Os resultados, das simulações efectuadas com os dados do Quadro 3.7, relativos à 

necessidade de armazenamento intermédio dos efluentes fitossanitários, apresentam-se, 

graficamente, nas Figuras 3.28, 3.29, 3.31 e 3.33.  
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Figura 3.28 – Simulação do volume de efluentes fitossanitários sem armazenamento intermédio, utilizando o 

esquema de lavagens de 2010. 

Analisando a Figura 3.28, referente ao cenário A (vide ponto 3.1.3.2.3) pode-se observar 

que ao colocar o volume de efluente no tanque do sistema Héliosec®, à medida que vai 

sendo gerado na exploração, este não fica desidratado até ao final de Dezembro, restando 

no tanque cerca de 300 L que poderão ser desidratados no início de Janeiro do ano 

seguinte. Dado que em 2010 foram estimados na exploração em estudo 4860 L de efluente 

fitossanitário, uma opção viável para gerir as quantidades de efluente a entrar no tanque 

será a utilização de um depósito de armazenamento intermédio. Este, além de permitir a 

gestão da introdução de efluente no sistema Héliosec®, permite guardar a água das 

lavagens dos tratamentos iniciais e alargar, se necessário, o período para efectuar a troca 

do filme que reveste o tanque e onde ficam depositados os resíduos dos produtos 

fitofarmacêuticos. A troca deste filme pode ser efectuada nas décadas de Janeiro até à 

quinta década, conforme seja mais conveniente para a herdade em estudo. 

Embora as quantidades de efluente gerado possam ser colocadas de imediato no tanque do 

Héliosec®, dado nunca se ultrapassar o máximo permitido de 2500 L, o armazenamento 

intermédio pode ser útil na gestão desse efluente. Na realização do armazenamento 

intermédio de efluentes fitossanitários existem várias estratégias para a colocação do 

efluente no tanque do Héliosec®. Neste trabalho, preferiu-se apresentar opções de 

armazenamento onde se realizem poucas introduções de efluente, para que o operador da 

herdade em estudo encarregue de colocar o efluente no tanque, o faça no menor número de 

vezes possível.  
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Figura 3.29 – Simulação do volume de efluente com armazenamento intermédio com três enchimentos do 

Héliosec®, utilizando o esquema de lavagens de 2010. 

Observando o gráfico apresentado na Figura 3.29, referente ao cenário B (vide ponto 

3.1.3.2.3) constata-se que esta forma de gerir a introdução do efluente no tanque poderá 

permitir tirar partido dos meses nos quais as condições climáticas são mais favoráveis à 

evaporação da água. Pode-se verificar, também, que no final do mês de Dezembro 

permanece no tanque um volume de efluente de 1100 L que irá ser evaporado nos primeiros 

quatro meses do ano seguinte. Posteriormente será colocado o efluente originado nesse 

ano de 2011. Este cenário está representado no gráfico da Figura 3.30.  

 

  

Figura 3.30 – Simulação do volume de efluente fitossanitário com armazenamento intermédio, utilizando o 

esquema de lavagens efectuadas em 2011, acrescentando o volume de efluente que sobrou do ano de 2010. 
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No gráfico representado na Figura 3.30, verifica-se que logo no início de Janeiro de 2011 o 

tanque do Héliosec® encontra-se com cerca de 1100 L de efluente fitossanitário, cuja água 

é evaporada na sua totalidade na década 12 (Abril). Nesta simulação, preferiu-se depositar 

no tanque do Héliosec® o efluente gerado em 2011 nas décadas 14 (Maio) e 18 (Junho), 

deixando armazenado um pequeno volume de efluente que corresponde às lavagens 

efectuadas no final do mês de Setembro e que irá para o Héliosec® aquando da primeira 

colocação de efluente em 2012. Neste caso, o filme que reveste o tanque deve ser 

substituído na década 13 (Maio), uma vez que no pior dos cenários a evaporação da água 

se dá até à década 36. 

 

Figura 3.31 – Simulação do volume de efluente fitossanitário com armazenamento com três enchimentos do 

Héliosec®, utilizando o esquema de lavagens efectuadas em 2010. 

Pela análise do gráfico apresentado na Figura 3.31, referente ao cenário C (vide ponto 

3.1.3.2.3) observa-se embora a quantidade de efluente colocada em Agosto (década 24) 

não ser muito elevada, esta não consegue ser toda desidratada até final de Dezembro, 

restando no tanque 600 L. Esse volume deve ser completamente evaporado logo no 

princípio do ano seguinte (Figura 3.33) e só devem ser depositados, posteriormente, os 

efluentes originados nesse mesmo ano.  

Em relação à troca do filme que reveste o tanque por um filme novo, esta pode ser realizada 

no princípio do ano entre os meses de Janeiro a Março ou nas primeiras décadas de Abril. 
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Figura 3.32 – Simulação do volume de efluente fitossanitário com armazenamento intermédio, utilizando o 

esquema de lavagens efectuadas em 2011, acrescentando o volume de efluente que ficou no Héliosec® no final 

do ano de 2010. 

Observando a Figura 3.32, verifica-se que o volume de efluente deixado no Héliosec® no 

final de 2010 é totalmente desidratado na década 9 (Março). Observa-se, também, que nas 

décadas 10 e 11 (Abril) o tanque do Héliosec® ficou vazio, podendo ser efectuada a 

substituição do filme onde ficam depositados os resíduos dos pesticidas. No caso de ocorrer 

o pior cenário a nível das condições climáticas (curva vermelha), a troca do filme não poderá 

ser feita entre os meses de Outubro e Dezembro, podendo ser realizada nas décadas acima 

indicadas ou no início do ano seguinte. Na década 12 (Abril) é colocado o volume de 324L 

correspondente às lavagens realizadas em Setembro de 2010, juntamente com o efluente 

gerado no princípio da Primavera de 2011. Em Junho são depositados no tanque 1944L de 

efluente, armazenando, posteriormente, o volume correspondente a duas lavagens 

efectuadas em Setembro de 2011, que será colocado no tanque no primeiro depósito que a 

herdade em estudo efectuará em 2012. 
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Figura 3.33 – Simulação do volume de efluente fitossanitário com armazenamento com três enchimentos do 

Héliosec®, utilizando o esquema de lavagens efectuadas em 2010. 

Analisando o gráfico da Figura 3.33, referente ao cenário D (vide ponto 3.1.3.2.3) observa-

se que em Dezembro restam ainda cerca de 1500 L de efluente que não foi evaporado. Os 

1500 L de efluente fitossanitário terão que ser desidratados no início do ano seguinte, para 

serem depois colocados no tanque os volumes de efluente gerado nesse mesmo ano 

(Figura 3.34). Analisando as condições pressupostas no cenário D e que pretendiam avaliar 

se seria vantajoso do ponto de vista do uso eficiente do sistema armazenar inicialmente um 

maior volume de efluente, esta simulação demonstra que ao colocar o efluente fitossanitário 

no mês de Maio, estão a ser desperdiçadas as condições dos meses de Fevereiro a Abril. 

 

 
Figura 3.34 - Simulação do volume de efluente fitossanitário com armazenamento intermédio, utilizando o 

esquema de lavagens efectuadas em 2011, acrescentando o volume de efluente que ficou no Héliosec® no final 

do ano de 2010. 
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Na Figura 3.34, pode-se constatar que o volume de 1500 L é desidratado na sua totalidade 

até à década 14 (Maio). Assim, na década 15 pode ser depositada no tanque do Héliosec® 

a quantidade de efluentes armazenados até à data e que foram gerados desde o início de 

Fevereiro de 2011. Uma segunda colocação de efluente é realizada em Julho, onde são 

depositados 972 L. O volume de efluente fitossanitário que se origina nas lavagens dos 

pulverizadores realizadas no final de Setembro de 2011 é armazenado no depósito 

intermédio, visto ser tão pequeno que não se justifica colocá-lo este ano no tanque. Assim, 

pode ser colocado juntamente com outra quantidade de efluente gerada nos primeiros 

quatro a cinco meses de 2012. Nesta situação, a substituição do filme que reveste o tanque, 

e que deve ser feita uma vez por ano, pode ser realizada em qualquer dia do mês de 

Dezembro se a evaporação seguir a média, porque no pior cenário (curva vermelha) terá 

que ser realizada no início de 2012.  

 

Nas Figuras 3.35, 3.36, 3.37 e 3.38 estão representados os resultados das simulações do 

volume de efluente fitossanitário, realizadas através da utilização do esquema de lavagens 

referente ao ano de 2011 e que se encontra representado no Quadro 3.8.  

 

 

Figura 3.35 – Simulação do volume de efluentes fitossanitários sem armazenamento intermédio utilizando o 

esquema de lavagens realizado em 2011. 

Pela análise da Figura 3.35, referente ao cenário E (vide ponto 3.1.3.2.3) verifica-se que 

colocando directamente o efluente fitossanitário no tanque do Héliosec®, à medida que vão 

sendo efectuadas as lavagens dos pulverizadores, a sua desidratação total ocorre antes do 

final do ano, conseguindo-se evaporar toda a água até ao início do mês de Novembro. 
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Numa primeira fase, o volume de efluente colocado desde Fevereiro a Junho é totalmente 

desidratado até à primeira década de Agosto (década 22), dadas as condições climáticas 

favoráveis e a quantidade de efluente gerada não ser muito elevada. Numa segunda fase, 

depois do tanque do Héliosec® ficar vazio, em Setembro, é gerada uma pequena 

quantidade de efluente fitossanitário (324 L) que mesmo nas condições climáticas 

características dos meses de Setembro e Outubro, com o aparecimento das primeiras 

chuvas e temperaturas, normalmente, mais baixas do que nos meses de Verão é possível 

que o efluente fique desidratado por completo em Novembro.   

Dado que o filme que reveste o tanque, onde ficam depositados os resíduos dos produtos 

fitofarmacêuticos tem que ser substituído uma vez ao ano, essa substituição poderá ser feita 

no início de Setembro, ou a partir da década 33 (Novembro), consoante seja a data mais 

conveniente para a herdade em estudo.  

 

 

Figura 3.36 - Simulação do volume de efluentes com armazenamento intermédio com dois enchimentos do 

Héliosec®, utilizando o esquema de lavagens efectuado em 2011. 

 

Analisando, a Figura 3.36, referente ao cenário F (vide ponto 3.1.3.2.3) pode-se observar 

que com esta estratégia, todo o volume de efluente fica desidratado até ao final de Outubro. 

Ao escolher-se efectuar a colocação do efluente no tanque do Héliosec® em dois períodos 

distintos, optou-se, ainda, por deixar armazenado no depósito intermédio um volume 

correspondente a duas lavagens dos pulverizadores, efectuadas na década 27 (Setembro). 

Dado este volume de efluente ser consideravelmente pequeno poderá ser introduzido no 

tanque do Héliosec® aquando da primeira colocação de efluente fitossanitário que a 

Herdade Vale da Rosa fará no ano de 2012, uma vez que a mesma herdade realiza, 
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normalmente, poucos tratamentos fitossanitários nos três primeiros meses do ano, e 

consequentemente são geradas pequenas quantidades de efluente.  

A troca do filme que reveste o tanque do Héliosec® pode ser realizada no início do ano, no 

período entre o mês de Janeiro e a década 13 (Maio), dependendo da década em que 

ocorre a evaporação total do efluente que fica no tanque no final de Dezembro do ano 

anterior, como se observou anteriormente (Figuras 3.30, 3.33 e 3.34).  

 

 
                                                       A                                                                                              B 

 

Figura 3.37 – A- Simulação do volume de efluente fitossanitário com armazenamento intermédio com dois 

enchimentos do Héliosec®, utilizando o esquema de lavagens realizado em 2011. B - Simulação do volume de 

efluente que resta no tanque do Héliosec® no final de Dezembro de 2011. 

 

Observando o gráfico A representado na Figura 3.37, ao cenário G (vide ponto 3.1.3.2.3) 

verifica-se, numa primeira fase, que o volume de efluente armazenado resultante das 

lavagens do equipamento de pulverização efectuadas entre Fevereiro e o fim de Maio, fica 

integralmente desidratado no final de Agosto (década 23). Numa segunda fase, o efluente 

introduzido no tanque em Setembro não consegue ficar totalmente desidratado no final de 

Dezembro. Na última década desse mesmo mês (década 36) ficam no tanque do Héliosec® 

750 L de efluente, cuja água será evaporada no ano seguinte. No segundo gráfico da Figura 

3.38 (gráfico B), apresenta-se o volume de efluente que resta no Héliosec® no final de 

Dezembro e que é evaporado integralmente até à primeira década do mês de Abril (década 

10). Assim, neste caso, o filme onde permanecem os resíduos dos vários produtos 

fitofarmacêuticos utilizados nos tratamentos fitossanitários pode ser substituído e levado 

para incineração a partir da segunda década de Abril (década 11). Depois de substituído o 

filme, a herdade em estudo pode iniciar a colocação de efluentes gerados no início do ano 

de 2012.  
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Figura 3.38 - Simulação do volume de efluentes com armazenamento intermédio, com dois enchimentos do 

Héliosec® e colocação directa de um pequeno volume (324 L) de efluente no tanque, utilizando o esquema de 

lavagens de 2011. 

Pela análise do gráfico apresentado na Figura 3.38, referente ao cenário H (vide ponto 

3.1.3.2.3) verifica-se que o efluente colocado no tanque em Maio consegue evaporar nos 

cenários favoráveis, mas no pior dos três cenários (curva vermelha) em Dezembro restam 

no tanque 400 L. A introdução dos 324 L de efluente no tanque em Setembro poderá ser 

realizada no ano seguinte aquando do primeiro enchimento do Héliosec®. Até essa data o 

referido volume fica armazenado no depósito intermédio. Deste modo, será mais cómodo 

para o operador responsável pelo Héliosec®, que não terá que efectuar muitas colocações 

de efluente no tanque. 

A opção de usar um depósito intermédio de armazenamento prende-se com a gestão de 

efluentes fitossanitários que se pretende efectuar na exploração, com as infra-estruturas 

existentes ou que se pretendam que venham a existir, com a segurança ou com a 

responsabilização. Numa análise conjunta de todos os resultados anteriormente referidos, 

verifica-se que o depósito de armazenamento intermédio funciona como um elemento 

auxiliar na utilização do sistema Héliosec®. A utilização deste depósito é uma mais-valia 

para a gestão de efluentes e da própria exploração, permitindo fazer introduções de efluente 

no tanque no menor número de vezes e de forma a potencializar a sua evaporação. À 

medida que o efluente é produzido é colocado no depósito de armazenamento, garantindo 

uma maior segurança do sistema, sendo introduzido no tanque do Héliosec® o volume de 

efluente que é previsto ser colocado. A realização do armazenamento de efluentes 

fitossanitários obriga a que exista uma responsabilização na exploração em estudo, 
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devendo existir um único operador responsável pela colocação do efluente no tanque do 

Héliosec®.  

3.2.2 Comparação dos sistemas de lavagem utilizados na limpeza do 

equipamento de pulverização 

Ao utilizar o sistema de lavagem de mangueira o consumo de água gasto na lavagem de um 

pulverizador é em média de 102,45 L, sendo o débito do mesmo sistema de 19652,9 L/h. Na 

Figura 3.39, encontra-se representado o gráfico que mostra o volume de água gasto com 

este sistema de lavagem, utilizando o esquema de lavagem de 2011. 

 

Figura 3.39 – Volume de efluente fitossanitário gerado através da utilização do sistema de lavagem de 

mangueira, utilizando o esquema de lavagens efectuadas em 2011. 

 

Observando o gráfico da Figura 3.39, verifica-se que o volume de efluente gerado com a 

utilização do sistema de lavagem de mangueira é muito elevado, ultrapassando os 7000 L 

no final de Setembro (década 27). A utilização de um depósito intermédio de 

armazenamento é indispensável nesta situação. Contudo, dada a elevada quantidade de 

efluente gerada poder-se-ia recorrer como alternativa, a um segundo Héliosec® (Figura 

3.40). 
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Figura 3.40 – Simulação do volume de efluente fitossanitário gerado em 2011 com o sistema de mangueira, 

utilizando dois sistemas Héliosec®. 

Analisando a Figura 3.40, verifica-se que os dois gráficos representados são iguais, uma vez 

que o efluente fitossanitário, à medida que é originado vai sendo depositado ao mesmo 

tempo nos dois tanques dos sistemas Héliosec®. Ao dispor de dois tanques, a quantidade 

de efluente fitossanitário originada através da utilização do sistema de mangueira é 

totalmente desidratada antes do final de 2011. A substituição dos dois filmes onde ficam 

depositados os resíduos dos produtos fitofarmacêuticos pode ser efectuada no início do ano 

até à terceira década de Fevereiro (década 6), da segunda década de Agosto (década 23) 

até à última década de Setembro (década 27) ou depois da segunda década de Novembro 

(década 32) até finais de Dezembro. Como a aquisição de um segundo sistema Héliosec® 

representa um custo superior ao da aquisição de outro sistema de lavagem que tenha um 

consumo de água menor, a opção aqui analisada pode não ser a mais viável para a herdade 

em estudo. 

Importa referir que a aquisição de um sistema de lavagem para substituir o sistema de 

mangueira, permite, por um lado, que a herdade em estudo não tenha tantos custos 

associados ao consumo de água e, por outro lado, consegue-se proteger este recurso 

natural ao efectuar o uso eficiente de água.  

Optando por usar um sistema de alta pressão para efectuar as lavagens dos equipamentos 

de pulverização apenas se gasta numa lavagem cerca de 50 L de água, apresentando este 

sistema um debito de 150 L/h. O gráfico resultante desta simulação está representado na 

Figura 3.35, anteriormente apresentada. Observando esse gráfico, constata-se que todo o 

efluente fitossanitário, gerado em 2011 através da utilização de um sistema de alta pressão 

nas lavagens efectuadas aos pulverizadores, é desidratado antes do início do mês de 
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Dezembro. Verifica-se que com este sistema a quantidade de efluente originada na herdade 

em estudo é de 3564 L, não sendo por isso um volume muito elevado.  

Nas mesmas condições de evapotranspiração e utilizando o mesmo esquema de lavagens 

referentes ao ano de 2011 pode-se comparar a quantidade de água gasta na lavagem do 

mesmo equipamento de pulverização, utilizando os dois sistemas de lavagem (Figura 3.41). 

 

Figura 3.41 – Volume de efluente fitossanitário gerado por cada um dos dois sistemas de lavagem que podem 

ser utilizados na Herdade Vale da Rosa. 

Pela análise do gráfico representado na Figura 3.41, observa-se que a quantidade de água 

consumida nas lavagens do equipamento de pulverização efectuadas com sistema de 

mangueira é muito superior ao consumo de água obtido com a utilização do sistema de alta 

pressão. A utilização do sistema de alta pressão é uma mais-valia para a Herdade Vale da 

Rosa, permitindo reduzir, em grande parte, o consumo da água, promovendo o seu uso 

sustentável, que é impulsionado pela Directiva 2000/60/CE anteriormente referida neste 

trabalho. Além destes aspectos, permite reduzir os custos associados ao consumo de água.  

3.2.3 Comparação dos dados de campo relativos à desidratação de efluentes 

fitossanitários versus dados simulados   

O resultado da simulação efectuada com o programa Héliosec® onde se introduziu 2100L 

de efluente fitossanitário na segunda década de Junho (década 17) e 200 L de efluente na 

terceira década de Agosto (década 24) está representado na Figura 3.42. 
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Figura 3.42 – Simulação do volume de efluente fitossanitário com a sua introdução no tanque do Héliosec® nas 

décadas 17 e 24 do ano de 2011.   

 Constata-se pela Figura 3.42, que ao armazenar uma quantidade de efluente de 2100 L até 

à segunda década de Junho (década 17), no tanque do Héliosec®, consegue-se evaporar a 

água do efluente respeitante àquele volume depositado, mesmo adicionando um volume 

pequeno no final da sua desidratação (terceira década de Agosto). A evaporação da água 

presente nesse efluente prolonga-se desde Junho até à terceira década de Setembro 

(década 27), nas condições de evaporação estimadas pelo programa Héliosec®.   

De modo a comparar-se os dados simulados pelo programa representados na Figura 3.42 

com os níveis reais de efluente (Quadro 3.10) presente no tanque do sistema Héliosec® 

instalado na Herdade Vale da Rosa, elaborou-se o gráfico representado na Figura 3.43.  

 

 

Figura 3.43 – Evolução do volume de efluente para os valores recolhidos no campo e para os dados simulados 

no programa Héliosec®. 
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Através da observação da Figura 3.43 verifica-se que comparando os dados simulados com 

os dados de campo, o processo de desidratação do efluente fitossanitário colocado no 

tanque é, relativamente, mais rápido do que na simulação efectuada pelo programa 

Héliosec®, no mesmo período de tempo.  

O resultado da análise estatística efectuada através do teste de hipóteses à diferença entre 

as médias dos dados simulados e dos dados de campo (Anexo IX) mostra que a 

evaporação da água contida no efluente é diferente em ambos os dados. A diferença destes 

dados poderá, em parte, ser devida ao facto das condições climáticas do local concreto 

onde se encontra o Héliosec® serem mais privilegiadas, proporcionando uma evaporação 

do efluente mais rápida do que nas condições dos dados simulados. Como os dados 

simulados correspondem à região francesa de Nîmes e estatisticamente não diferem das 

condições registadas na estação mais próxima da herdade em estudo, estas podem diferir 

das condições do local específico do Héliosec® onde se reúnem as melhores condições 

para a evaporação dos efluentes dentro da exploração.   

  3.2.4 Propostas para optimização do sistema Héliosec® na área de estudo 

De forma a optimizar a utilização do sistema Héliosec® na Herdade Vale da Rosa propõe-se 

a utilização do sistema de alta pressão para a realização da limpeza de todos os 

equipamentos de pulverização, devendo ser colocada de parte a utilização do sistema de 

mangueira. O sistema de alta pressão permitirá, diminuir drasticamente, o volume de água 

gasto nas lavagens dos pulverizadores, contribuindo para o uso eficiente da água e, 

consequentemente, para a protecção dos recursos hídricos. Do ponto de vista de eficiência 

do uso do Héliosec® e com base nas simulações verifica-se que é preferível ir introduzindo 

o efluente fitossanitário no tanque à medida que se efectuam as lavagens dos 

pulverizadores do que ir armazenando. No entanto, com dados reais aferiu-se que o sistema 

funciona bem com armazenamento intermédio pelo que por uma questão de segurança e 

atribuição dessa tarefa a uma só pessoa e sua responsabilização poderá ser melhor adoptar 

o armazenamento intermédio, embora se tenha verificado que a evaporação do efluente é 

mais eficiente com introduções directas no tanque. A utilização do sistema Héliosec® 

permite que se evite a contaminação do solo e da água na área de estudo, visto que é dado 

um destino adequado aos resíduos dos produtos fitofarmacêuticos utilizados na exploração 

em causa. Todos estes factores contribuem para uma produção de vitícola mais sustentável, 

permitindo à exploração em estudo obter uma certificação de nível superior na qualidade 

das uvas de mesa produzidas. A adaptação do programa Héliosec® às condições climáticas 

da Herdade Vale da Rosa contribui para uma posterior optimização deste sistema de gestão 

de efluentes fitossanitários. 
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4. CONCLUSÕES 

Uma das preocupações actuais relacionadas com a preservação dos recursos naturais e 

com a utilização sustentável dos produtos fitofarmacêuticos está relacionada com o destino 

final que é atribuído aos efluentes fitossanitários. Neste sentido, constata-se que a utilização 

de sistemas de tratamento de efluentes fitossanitários torna-se uma mais-valia para 

minimizar os riscos associados aos resíduos dos produtos fitofarmacêuticos que podem 

contaminar os diversos compartimentos ambientais, nomeadamente o da água. Evidencia-

se, portanto, que é importante a implementação dos mesmos a nível nacional, através da 

sua homologação e introduzindo na legislação nacional normas que regulamentem a gestão 

dos efluentes fitossanitários.  

Com base nos resultados, conclui-se que na perspectiva da eficiência do uso do Héliosec®, 

a introdução directa de efluentes fitossanitários sempre que são gerados permite uma 

evaporação mais eficiente. No entanto, os dados reais mostram que o seu armazenamento 

intermédio funciona como um elemento auxiliar que possibilita à herdade em estudo 

melhorar a gestão dos efluentes fitossanitários. A gestão interna da herdade também é 

melhorada, uma vez que o armazenamento obriga a atribuição dessa tarefa a uma pessoa 

que fica responsável pelo sistema, aumentando, assim, a segurança e a responsabilização 

da sua utilização. Por estas razões a utilização de um depósito de armazenamento 

intermédio de efluentes fitossanitários é importante para a herdade em estudo. 

Face aos dois sistemas de lavagem analisados (mangueira e alta pressão), conclui-se que o 

sistema de alta pressão é o mais adequado para a Herdade Vale da Rosa utilizar nas 

lavagens do equipamento de aplicação dos produtos fitofarmacêuticos. A lavagem à pressão 

permite reduzir drasticamente o consumo de água, ao contrário do que acontece com o 

sistema de lavagem por mangueira, promovendo desta forma o uso eficiente da água que é 

impulsionado pela Directiva-Quadro da Água referida neste trabalho.  

Na utilização do sistema de gestão de efluentes fitossanitários Héliosec®, um dos factores 

mais relevantes para a sua eficiência, são as condições climáticas, e consequentemente a 

localização do sistema dentro da exploração. A implementação deste sistema na área 

vitícola em estudo foi optimizada em relação a este factor e ainda a factores relacionados 

com a gestão dos efluentes fitossanitários provenientes dos tratamentos à vinha. Através da 

avaliação dos dados simulados versus dados reais verificou-se que o processo de 

evaporação do efluente fitossanitário é mais rápido nas condições da Herdade Vale da Rosa 

do que na simulação do programa Héliosec®. Assim se pode concluir que as condições do 

local onde foi instalado potenciam a evaporação dos efluentes, contribuindo para o seu 

óptimo funcionamento.  

Pode-se concluir que o sistema estando bem adaptado às condições vitícolas na Herdade 

Vale da Rosa poderá ser instalado noutras explorações agrícolas, em Portugal, quer na área 
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vitícola quer noutras culturas, por exemplo, culturas frutícolas. A fácil instalação do sistema, 

a simples utilização, o baixo custo de funcionamento, a pouca manutenção que requer e o 

facto de se poder proceder à introdução contínua de efluentes fitossanitários, permitem ao 

agricultor um meio eficaz e funcional para gerir todos os excedentes de calda, as águas de 

lavagem dos pulverizadores e os restos técnicos que ficam no fundo do depósito dos 

pulverizadores.  

A aquisição deste sistema de gestão de efluentes permite a explorações como a Herdade 

Vale da Rosa, garantir que sejam cumpridas as exigências da certificação da produção, 

proporcionando vantagens para a exploração, visto que a qualidade do produto é 

potencializada no mercado nacional e internacional.  

Assim, o sistema Héliosec® acaba por ter um papel muito importante na produção agrícola 

sustentável, uma vez que proporciona ao agricultor a possibilidade de fazer a gestão dos 

efluentes fitossanitários, influenciando directamente a correcta utilização dos produtos 

fitofarmacêuticos, permite reduzir o risco de contaminação dos recursos naturais, promove o 

uso eficiente da água, reduzindo o volume de água gasto nas lavagens dos equipamentos 

de pulverização através da aquisição de um sistema de alta pressão, além de constituir uma 

ferramenta importante para o futuro enquadramento legislativo. 
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  Anexo I – Estados fenológicos da cultura da vinha (segundo Baggiolini).  
 

 



 

II 
 

Anexo II – Substâncias activas permitidas em protecção integrada, em Portugal, para a 

cultura da vinha de acordo com o tipo de inimigo (DGADR, 2010). 

Fungicidas - Oídio 

azoxistrobina 

azoxistrobina + folpete 

boscalide + cresoxime-metilo 

cimoxanil+folpete+tebuconazol 

cimoxanil + propinebe + tebuconazol 

cresoxime-metilo 

enxofre 

enxofre + quinoxifena 

espiroxamina 

fenebuconazol 

folpete + piraclostrobina 

miclobutanil 

miclobutanil + quinoxifena 

penconazol 

piraclostrobina 

proquinazida 

quinoxifena 

tebuconazol 

tetraconazol 

trifloxistrobina 

 

Insecticidas e Acaricidas – aranhiço vermelho ou outros tetraniquídeos 

cihexaestanho 

dicofol 

fenepiroximato 

hexitiazox 

óleo de Verão 

spirodiclofena 

 

Insecticidas e Acaricidas - cicadela ou cigarrinha verde 

fenepiroximato 

flufenoxurão 

imidaclopride 

indoxacarbe 

tiametoxame 

 

Insecticidas e Acaricidas - cochonilhas 

clorpirifos ℗ 

óleo de Verão 

 

Fungicidas – míldio  

azoxistrobina 

azoxistrobina + folpete 

benalaxil + folpete 

benalaxil + mancozebe 

bentiavalicarbe + mancozebe 

benalaxil-M + folpete 

benalaxil-M + mancozebe 

ciazofamida 

cimoxanil + cobre (oxicloreto) 

cimoxanil + cobre (sufato de cobre e 

cálcio) 

cimoxanil + cobre (oxicloreto + 

sulfato)+ 

mancozebe 

cimoxanil + cobre (oxicloreto) + 

propinebe 

cimoxanil + famoxadona 

cimoxanil + famoxadona + folpete 

cimoxanil + folpete 

cimoxanil + folpete + fosetil-alumínio 

cimoxanil +folpete +mancozebe 

 

cimoxanil +folpete + metalaxil 

cimoxanil+folpete+tebuconazol 

cimoxanil+fosetil-alumínio+mancozebe 

cimoxanil + mancozebe 

cimoxanil + metirame 

cimoxanil + propinebe 

cimoxanil + propinebe + tebuconazol 

cobre (hidróxido) 

cobre (oxicloreto) 

cobre (óxido cuproso) 

cobre (sulfato) 

cobre (sulfato de Cu e Ca – mistura 

bordalesa) 

cobre (sulfato de Cu tribásico) 

cobre (oxicloreto) + dimetomorfe 

cobre (oxicloreto) + metalaxil 

cobre (oxicloreto) + propinebe 

cobre (oxicloreto) + iprovalicarbe 

cobre (sulfato Cu e Ca )+ mancozebe 

dimetomorfe + folpete 

dimetomorfe + mancozebe 

fenamidona + fosetil-alumínio 

fluopicolida + fosetil-alumínio 

folpete 

folpete + fosetil-alumínio 

folpete + fosetil-alumínio + 

iprovalicarbe 

folpete + iprovalicarbe 

folpete +mandipropamida 

folpete + metalaxil 

folpete + metalaxil-M 

folpete + piraclostrobina 

fosetil-alumínio + mancozebe 

mancozebe 

mancozebe + metalaxil 

mancozebe + metalaxil-M 

mancozebe + zoxamida 

metirame 

metirame + piraclostrobina 

piraclostrobina 

propinebe 
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Anexo III – Frases de risco correspondentes aos produtos fitofarmacêuticos utilizados na 

Herdade Vale da Rosa, em 2011. 

 

R10 - Inflamável.  

R22 - Nocivo por ingestão. 

R36 - Irritante para os olhos. 

R37 - Irritante para as vias respiratórias. 

R37/38 - Irritante para as vias respiratórias e pele. 

R41 - Risco de lesões oculares graves. 

R42 /43 - Pode causar sensibilização por inalação e contacto com a pele 

R43 - Pode causar sensibilização em contacto com a pele. 

R50 - Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

R50/53 - Muito tóxico para os organismos aquáticos, pode provocar a longo prazo efeitos 

negativos no meio ambiente aquático. 

R51 - Tóxico para os organismos aquáticos. 

R51/53 - Tóxico para os organismos aquáticos, pode provocar a longo prazo efeitos 

negativos no meio ambiente aquático 

R53 - Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 

R65 - Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. 

R67- Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

Anexo IV - Classificação toxicológica e ecotoxicológica das substâncias activas utilizadas na 

Herdade Vale da Rosa, em 2011 (Adaptado de Footprint, 2011).  
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Aves 
LD50 (mg/kg) 

>2000 223 173 13,3 >2000 >2000 >2000 31 >2000 981 >1590 >2250 

Peixes 
LC50 (mg/L) 

29 0,017 >43.8 0,0013 3,4 >0.063 3,2 211 0,074 >100 1,13 0,27 

Daphnia 
magna  
EC50 (mg/L) 

27 0,038 0,29 0,0001 >10,6 >0,063 >0,47 85 0,073 >100 6,75 0,08 

Algas 
EC50 (mg/L) 

0,254 0,009 0,033 0,48 29,2 >0,063 >0,4 >10 0,044 36 2 0,027 

Abelhas 
LD50 

(µg/abelha) 
>85,3 44,5 12,1 0,059 >32,4 >100 >112 0,0037 140,6 >127 >30 >100 

Minhocas 
LC50 (mg/kg) 

>1000 >677 >489,6 129 >500 >2000 >105 10,7 >299,1 830 >331,5 >923 

Homem  
Via oral LD50 

(mg/kg) 
960 >489 >950 64 3900 >2000 >5000 131 >5000 375 >2000 >5000 
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Anexo V - Afinidade das substâncias activas utilizadas, em 2011, na Herdade Vale da Rosa 

para os diferentes compartimentos (Adaptado de Footprint, 2011). 

 

Substância activa 

Afinidade para o 

compartimento 

Água 

Afinidade para o 

compartimento Ar 

Afinidade para o 

compartimento Solo 

Afinidade para o 

compartimento 

Biota 

dimetomorfe 0,029  2.04 X 10
-05

  2,54 2.68  

cimoxanil 0,78  3.80 X 10
-05 

 1,64 0.67  

cobre (hidróxido) 5,06 x 10
-4
  7.92 X 10

-11
  4,08 0.44  

cobre (oxicloreto) 0,0012  8.80 X 10
-02 

 3,04 0.44  

clorpirifos 0,0011  0.478  3,91 4.7  

enxofre 6,3 x10
-5 

 0.05  3,29 0.23  

hexitiazox 1 x 10
-4
  1.19 x10

-02
  3,79 2.67  

imidaclopride 0,61  1.7 x10
-10

  2,49 0.57  

mancozebe 0,002  5.90 x10
-04

  2,99 1.33  

metalaxil-M 26  3.50 x10
-05

  3,11 1.71  

penconazol 0,073  6.60 x10
-04

  2,92 3.72  

quinoxifena 4,7x10
-5
  3.19 x10

-02
  4,36 4.66  
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Anexo VI - Princípios gerais da protecção integrada (CE, 2009b). 
 

 1. A prevenção e/ou o controlo de organismos nocivos devem ser alcançados ou apoiados nomeadamente 

através de: 

 — rotação de culturas, 

 — utilização de técnicas adequadas de cultivo (e.g. técnica de sementeira diferida, datas e densidades 

das sementeiras, enrelvamento, mobilização mínima, sementeira directa e poda), 

 — utilização, sempre que adequado, de cultivares resistentes/tolerantes e de sementes e material de 

propagação vegetativa de categoria normalizada/certificada, 

 — utilização equilibrada de práticas de fertilização, de calagem e de irrigação/drenagem, 

 — prevenção da propagação de organismos nocivos através de medidas de higiene (e.g. através da 

limpeza regular das máquinas e do equipamento), 

 — protecção e reforço de organismos úteis importantes, por exemplo, por meio de medidas fitossanitárias 

adequadas ou da utilização de infra-estruturas ecológicas no interior e exterior dos locais de produção. 

 2. Os organismos nocivos devem ser controlados por métodos e instrumentos adequados, sempre que 

estejam disponíveis. Esses instrumentos adequados incluem observações no terreno e, sempre que 

possível, sistemas de alerta, de aviso e de diagnóstico precoce assentes em bases científicas sólidas, bem 

como informações de conselheiros qualificados profissionalmente. 

 3. Com base nos resultados do controlo, o utilizador profissional deve decidir se aplica ou não medidas 

fitossanitárias, e em que momento. Valores-limiar sólidos e rigorosos do ponto de vista científico são 

componentes essenciais da tomada de decisões. No que se refere aos organismos nocivos, os valores-

limiar definidos para a região, para zonas específicas, para as culturas e para condições climáticas 

específicas devem, se possível, ser tidos em conta antes dos tratamentos. 

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

meios químicos se permitirem um controlo dos inimigos das culturas de uma forma satisfatória. 

 5. Os pesticidas aplicados devem ser tão selectivos 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 pesticidas e outras formas de intervenção nos 

níveis necessários, por exemplo, utilizando doses reduzidas, 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 de 

organismos nocivos. 

 7. Quando o risco de resistência a uma medida fitossanitária for conhecido e quando o nível de 

organismos nocivos exigir a aplicação repetida de pesticidas nas culturas, deverá recorrer-se às 

estratégias anti-resistência disponíveis para manter a eficácia dos produtos. Tal poderá incluir a utilização 

de vários pesticidas com diferentes modos de acção. 

 8. Com base nos registos relativos à utilização de pesticidas e ao controlo dos organismos nocivos, o 

utilizador profissional deverá verificar o êxito das medidas fitossanitárias aplicadas. 
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Anexo VII – Exemplo de um relatório de diagnóstico elaborado pelo programa Héliosec®.  
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Anexo VII (cont.) – Exemplo de um relatório de diagnóstico elaborado pelo programa 

Héliosec®.  
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Anexo VII (cont.) – Exemplo de um relatório de diagnóstico elaborado pelo programa 

Héliosec®.  
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Anexo VII (cont.) – Exemplo de um relatório de diagnóstico elaborado pelo programa 

Héliosec®.  
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Anexo VII (cont.) – Exemplo de um relatório de diagnóstico elaborado pelo programa 

Héliosec®.  
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Anexo VII (cont.) – Exemplo de um relatório de diagnóstico elaborado pelo programa 
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Anexo VIII – Teste de hipóteses t à diferença entre a média dos dados de 

evapotranspiração de uma região de França e a média dos dados de evapotranspiração da 

Herdade Vale da Rosa (PAST, 2011).  
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Anexo IX - Teste de hipóteses t à diferença entre a média dos dados simulados e a média 

dos dados de reais (PAST, 2011). 
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