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RESUMO 

Neste estudo, face às exigências que se impõem no quadro europeu e nacional sobre o uso 

sustentável de pesticidas e redução de riscos, pretendeu-se avaliar a aplicação de pesticidas nos 

espaços verdes da Câmara Municipal de Almada. O trabalho prático permitiu caracterizar os 

aplicadores, conhecer os problemas fitossanitários, pesticidas e técnicas utilizadas na aplicação.  

A determinação de índices permitiu qualificar os pesticidas utilizados, de acordo com a 

caracterização físico-química e de partição ambiental, através do modelo de fugacidade de Mackay e 

do índice de lixiviação GUS, bem como os potenciais efeitos na saúde, segundo a classificação da 

Organização Mundial de Saúde e União Europeia.  

Os pesticidas mais utilizados correspondem aos herbicidas. A sua aplicação ocorre em áreas 

utilizadas pelo público em geral e por grupos vulneráveis. De salientar que não são estabelecidas 

medidas de gestão de riscos conforme as preocupações da União Europeia.   

O facto de não existirem dados tratados sobre este tema em Portugal, faz com que a 

informação recolhida seja um contributo importante no apoio à tomada de decisão. Permitirá 

seleccionar os pesticidas de acordo com uma utilização diferenciada, tendo em conta as suas 

propriedades e as potenciais consequências do seu uso no ambiente e na saúde. 

 

Palavras-chave: Ambiente, Espaços Verdes Urbanos, Pesticidas, Fitossanidade, Uso Sustentável. 
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ABSTRACT 

 In this study, given the requirements that are imposed in the European and national law on 

sustainable use of pesticides and risk reduction, the application of pesticides in green areas city 

council of Almada was evaluated. The practical work allowed characterization of the applicators, the 

main pests, pesticides used and techniques applied in the study area.  

 The analysis of indices allowed to qualify the pesticides used, according to the physical-

chemical and environmental partition through the fugacity model of Mackay and the leaching potential 

(as GUS), as well as the potential health effects, according to the classification of the World Health 

Organization and the European Union. The most commonly used pesticides are herbicides, whose 

application occurs in areas used by the general public and vulnerable groups. Despite the concerns 

raised in the EU, no risk management measures have been established to date. 

 The fact that there is no data on the subject for Portugal makes the present work an important 

contribution in supporting the decision-making related with pesticide applications in urban green areas. 

It contributes to the selection of pesticides according to a different use, taking into account their 

properties and potential consequences of their use on the environment and health.  

 

Keywords: Environment, Urban Green Spaces, Pesticides, Plant Protection, Sustainable Use. 
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EXTENDED ABSTRACT 

The economic, social, and environmental importance of green spaces makes that treatments 

for preservation, with an acceptable quality, are absolutely necessary. The application is necessary 

because of disease problems that are associated with the plants that make up the gardens, so it must 

receive adequate treatment to resolve or minimize plant protection problems.  

  Along with the application of pesticides, it is also important to examine the principles and laws 

that justify the existence of green spaces in cities. It was considered necessary to discuss matters 

related to planning and environment of these spaces, as well as functions that underlie them, once the 

study is based on the use of pesticides in parks, gardens and green spaces that make up the 

secondary structure of a green, in other words spaces that correspond to the integrated green spaces 

in urban areas.  

The objectives were tackled based on a literature review and analysis of scientific studies on 

the subject, legislation and a practical work, which consisted of surveys of pesticide applicators of the 

Municipality of Almada, in order to evaluate and characterize pesticides used in urban green spaces. 

The conservation and maintenance of all elements that make a garden or park deserve as 

much attention by the responsible local authorities that manage these areas as by the population that 

uses them. The use of a collective and public green space is closely related to maintenance, upkeep 

and security that this area presents. All natural elements that are part of a park, especially the 

vegetation, should be cared for constantly, among which the choice of treatments to control pests, 

diseases and weeds, which implies, in most situations the application of pesticides. 

The indiscriminate use of these products may cause several negative environmental impacts 

such as contamination of air, water, soil and foods. This may pose risks to humans and domestic 

animals by their direct exposure or accidents as well as damage on the beneficial fauna, with the 

consequent emergence of new pests by eliminating their predators.  

The above stresses the need for careful selection of pesticides to be applied, taking into 

account their intrinsic features and environmental conditions as to ascertain their sustainable use. The 

production of national and European legislation to regulate and establish rules on approval, marketing, 

distribution and application as well as managing the collection of packaging for recycling, is an 

extremely important contribution for the application to be more sustainable. 

On the other hand, the determination of predictive environmental management tools (e.g., via 

indexes) allows to qualify the pesticides used according to the physical-chemical and environmental 

partition. For example, the fugacity model of Mackay and the leaching index GUS, contribute to a 

better understanding of the potential behaviour of pesticides in the environment after their application.  

It is erroneous to apply pesticides, chemical or biological products, without considering the 

environmental consequences. This perspective will focus on the major impacts of their implementation 

that occur at the level of environmental compartments, air, water, soil and biota. This work contributed 

to learn about the main problems affecting plant garden plants, with special relevance to the lawns, 

and pesticides approved by the Directorate General for Agriculture and Rural Development for use in 

urban green spaces, including lawns, plants ornamental and non-cultivated areas.  

To better understand the use of pesticides in the urban environment, a study on the use of 

pesticides in the Municipality of Almada was performed. In this study, it was possible to know what 



 

 

V 

products and methods are used for the treatment of problems affecting the plants constituting green 

spaces and the precautions taken when applying pesticides. Trough the practical work performed, it 

was noted that in urban green spaces there are various disease problems that affect plants, especially 

weeds, which is justifying the fact that most plant protection products applied correspond to herbicides 

(57%) and insecticides (34%), while fungicides (9%) represent the group with less relevance. 

It is important to note that most of the pesticides in the study do not have characteristics of 

leaching, but half of herbicides in the study are in situations of transition. This characteristic may 

contribute for entrainment of active substances and imply potential contamination of soil and water, 

especially since they have high affinity for the water compartment. 

Whereas there is no data processed, or laws regulating the use of pesticides in urban green 

spaces in Portugal, this work was intended as a contribution to this subject area, as well as to 

characterize the main problems and pesticide treatments. 
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INTRODUÇÃO 

Enquadramento do tema 

A motivação para a escolha do tema – Uso sustentável de pesticidas em Espaços Verdes 

Urbanos, surge, quer pelo interesse que me foi despertado aquando da frequência da Unidade 

Curricular de Pesticidas e Ambiente, leccionada na parte lectiva do mestrado em Engenharia 

Agronómica, quer pela necessidade profissional em aprofundar os meus conhecimentos nesta área, 

uma vez que a minha actividade profissional se desenvolve na área dos espaços verdes urbanos, 

enquanto Técnico Superior, na Câmara Municipal de Almada. 

A opção e a motivação para o presente trabalho, prende-se ainda com o facto de considerar 

que a presença da natureza na cidade, em particular através da flora e da fauna, ser fundamental 

para a qualidade de vida dos seus habitantes. Ao observarmos a paisagem nos grandes centros 

urbanos, constatamos que a presença da vegetação é bastante reduzida e nem sempre apresenta a 

qualidade desejável, quer ao nível do ordenamento, quer ao nível dos problemas fitossanitários 

apresentados pelas plantas que constituem os espaços verdes. Estas, na maioria das situações, 

apresentam problemas diversos relacionados com pragas, doenças, infestantes e carências 

nutritivas. Evidencia-se que, por vezes, predominam espécies exóticas que não estão adaptadas ao 

solo e ao clima, as quais são mais exigentes no que respeita à manutenção e a tratamentos 

fitossanitários.  

 As actuais exigências no uso sustentável de pesticidas não só em espaços agrícolas, como 

também em espaços urbanos, e a ausência de dados sobre esse o uso de pesticidas nesses espaços 

em Portugal, fazem com que o presente trabalho possa vir a ser um contributo para o aumento do 

conhecimento sobre esta área específica. Destacam-se, no entanto, algumas preocupações a nível 

internacional, nomeadamente através da realização do projecto europeu "Clean Region” 

(Kristoffersen et al., 2007), estudos sobre a qualidade da água (Spliid et al., 2004), consumo e 

consequências do uso de pesticidas em áreas urbanas (Wittmer et al., 2010), bem como de trabalhos 

sobre a utilização de pesticidas em áreas não agrícolas (Augustin, 2003; Skark et al., 

2004; Kempenaar & Saft, 2006; Kempenaar et al., 2007). 

 

Objectivos 

Dada a ausência de informação sobre a aplicação de pesticidas em espaços urbanos, através 

deste trabalho, pretende-se investigar os problemas fitossanitários, tratamentos, pesticidas 

homologados para espaços verdes públicos e consequências da aplicação na saúde e no ambiente. 

Deste modo, a hipótese de trabalho é a seguinte: 

 Os espaços verdes urbanos são fundamentais para o bem-estar da população, pelo que, 

quando surgem problemas fitossanitários pode ser necessário efectuar tratamentos que 

os protejam, mas que não prejudiquem o Homem e ambiente. 

 Perante este ponto de partida, espera-se contribuir para esclarecer algumas questões relevantes 

sobre esta problemática, através da abordagem dos seguintes temas: 

 Ordenamento e funções dos espaços verdes; 

 Legislação sobre aplicação de pesticidas; 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b60
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b9
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b54
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b54
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b33
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 Tratamentos adequados ao combate às pragas, doenças e infestantes; 

 Cuidados a ter no uso dos pesticidas face às actuais exigências legislativas sobre o uso       

sustentável. 

      Tendo por base as questões referidas, apresentam-se os objectivos fundamentais da 

presente dissertação: 

1. Demonstrar a importância dos espaços verdes urbanos, nas várias dimensões; 

2. Analisar a legislação no que respeita à aplicação de pesticidas; 

3. Conhecer os principais problemas fitossanitários que afectam os espaços verdes urbanos; 

4. Conhecer os pesticidas homologados para as plantas que constituem os espaços verdes 

urbanos; 

    5. Investigar, através de um caso de estudo de recolha de informação, como se caracteriza, 

actualmente, o uso de pesticidas nos espaços verdes urbanos do concelho de Almada.  

 Para uma melhor compreensão global deste trabalho, apresenta-se o esquema conceptual da 

dissertação, que se encontra representado na Figura 1.  

 

 

Figura 1 – Esquema conceptual da dissertação 

Considera-se como ponto de partida que os espaços verdes existentes nas áreas urbanas 

apresentam problemas fitossanitários nomeadamente: pragas, doenças e infestantes. Para dar 

respostas a estes problemas, pode ser necessário efectuar tratamentos, os quais, na maioria das 

vezes, implicam a aplicação de pesticidas. O uso destes produtos deve ser sustentável, ou seja 

devemos ser capazes de resolver os problemas sem prejudicar o ambiente e o Homem, em particular 

os aplicadores e os utentes dos espaços.  

De acordo com a Directiva 2009/128/CE (art.º 12) a utilização de pesticidas deverá ser 

minimizada ou proibida em zonas utilizadas pelo público em geral ou por grupos vulneráveis, 

nomeadamente nos parques e jardins públicos, campos desportivos e recreativos, recintos escolares, 
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parques infantis, bem como na proximidade imediata de instalações de prestação de cuidados de 

saúde. Nestes locais o risco de exposição a pesticidas é elevado, pelo que, quando forem utilizados 

deverão ser estabelecidas medidas adequadas de gestão dos riscos, devendo ponderar-se em 

primeiro lugar a utilização de pesticidas de baixo risco, a par de medidas de controlo biológico ou 

outras. 

 
I - ESPAÇOS VERDES, PLANEAMENTO E FUNÇÕES 

1 - Evolução, características e ordenamento 

 O ambiente urbano saudável é um elemento indispensável ao equilíbrio psicológico e físico 

dos seres humanos que habitam a cidade. Assume especial importância na melhoria da qualidade de 

vida da população através da implementação de espaços verdes. A localização e dimensão destes 

espaços devem ser encaradas em termos de planeamento aos mais diversos níveis, que se vão 

materializar com a construção e manutenção de áreas destinadas ao recreio e lazer da população 

das áreas urbanas.  

 Ao longo dos tempos, o jardim tem assumido diferentes significados. No início os jardins 

tinham apenas objectivos lúdicos, eram locais agradáveis onde o ser humano poderia descansar, 

pensar ou apenas contemplar a natureza. O jardim era privado e individual, ou seja um espaço de 

acesso limitado, a que só tinham acesso as classes mais favorecidas (Telles, 1997).   

 Ainda segundo Telles (1997), embora importando muitas ideias do exterior, os jardins em 

Portugal tiveram uma evolução muito especial, porque sempre se aliou o aspecto lúdico à amenidade 

do lugar e à produção. No passado, os jardins eram em grande parte constituídos por pomares e 

hortas, além dos miradouros e dos locais frescos e amenos, com lagos e tanques. Estes espaços ao 

serem interligados por alamedas possibilitavam o passeio tornando-o bastante agradável.  

O jardim era ao mesmo tempo constituído por espaços produtivos e lugares para descansar. 

Existem muitos aspectos do jardim português que se mantiveram até aos nossos dias, dado que em 

muitas moradias as hortas são os seus jardins, os quais constituem um elemento essencial na vida 

dessas pessoas (Telles, 1997).   

De salientar que os espaços verdes são sistematicamente colocados no topo das faltas mais 

sentidas pelos habitantes dos grandes centros urbanos (Schmidt, 2004). A situação referida é 

comprovada pela análise do gráfico da Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 – Preferência pela envolvência junto à habitação no País e nas  Áreas 

Metropolitanas de Lisboa (AML ) e do  Porto (AMP) (Schmidt, 2004) 
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O gráfico em causa foi extraído de um trabalho subordinado ao tema: as Áreas 

Metropolitanas, Vivências, Mobilidade e Qualidade de Vida (Schmidt, 2004). Traduz os resultados da 

resposta a uma questão aberta, em que se procurou saber qual o espaço envolvente ideal, que os 

inquiridos gostariam de ter em redor da sua casa. No estudo em causa foram inquiridos 1844 

indivíduos, dos quais 502 na Área Metropolitana de Lisboa e 347 na Área Metropolitana do Porto.   

Pela sua análise verifica-se que os inquiridos aspiram, acima de tudo por mais natureza, da 

qual se destaca claramente os jardins. Os espaços valorizados não são os espaços naturais 

propriamente ditos, mas sim espaços verdes construídos. Estes espaços funcionam como um 

contributo relevante para a qualidade de vida da população urbana, uma vez que para além das 

questões estéticas e paisagísticas, constituem uma possibilidade de contacto com a natureza, 

contribuindo, deste modo, para um ambiente mais saudável. 

A sociedade em geral está cada vez mais informada sobre os benefícios dos espaços verdes, 

pelo que, tem vindo a preocupar-se com estas questões e começa a exigir aos autarcas que seja, por 

um lado respeitada a vegetação existente e por outro, que sejam construídos espaços verdes na 

proximidade das suas habitações. É importante que os espaços verdes estejam próximo da 

população, para que possam ser utilizados em todas as suas dimensões.  

  

1.1 - Índices de áreas verdes 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

consideram ideal que cada cidade dispusesse de 12 m
2
 de área verde por habitante. No Quadro 1.1 

apresentam-se os padrões recomendados em alguns países europeus, no que respeita à estrutura 

verde urbana. 

 

Quadro 1.1 – Valores recomendados para a Estrutura Verde Urbana em alguns países europeus 

(m
2
/habitante) 

Países 
Estrutura Verde Urbana 

Principal Secundária 

Itália 15 9 

Espanha 15 15 

França 25 10 

Portugal 30 10 

Média 21,3 11 

Fonte: Magalhães  et al., 1991 

Relativamente à Estrutura Verde Principal, na qual estão contemplados os parques urbanos e 

suburbanos, hortas urbanas, parques de campismo, zonas e matas de protecção, são propostos para 

Portugal 30 m
2
/habitante. Este valor é mais elevado quando comparado com os restantes países em 

análise, dado que apresenta valores superiores a estes, estando consequentemente acima da média 

(21,3 m
2
/habitante). 

Na Estrutura Verde Secundária estão contemplados os espaços verdes integrados no tecido 

construído, ou seja espaços públicos próximos das habitações e dos equipamentos colectivos, como 

por exemplo escolas e hospitais. Nesta estrutura podem ainda considerar-se os espaços particulares, 
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tais como os jardins de moradias e quintais. Para estes espaços, de acordo com o Quadro 1.1, a área 

mínima deve ser de 10 m
2
/habitante, pelo que os valores

 
recomendados pela DGOT estão ao nível 

dos restantes países indicados no quadro em causa, sendo, no entanto ligeiramente inferiores à 

média (11 m
2
/habitante).  

De salientar que, por vezes, é possível ter um índice elevado de áreas verdes numa 

determinada cidade, mas quando vamos observar onde estão localizadas esses espaços, 

constatamos que a grande maioria está nos bairros de classe alta ou média alta e em áreas onde não 

é possível qualquer utilização, nomeadamente rotundas e canteiros (observação pessoal).  

As cidades e as novas urbanizações devem ser compensadas com a construção de espaços 

verdes. De salientar que “Os seres humanos encontram-se no centro dos objectivos do 

desenvolvimento sustentável. Todos têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 

natureza”, segundo a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento (1992).  

Os espaços verdes são uma componente essencial ao nível do planeamento dentro das 

cidades. Neste caso, destacam-se a criação de espaços verdes nas novas urbanizações e a 

revitalização dos jardins existentes nas áreas antigas, bem como a construção de parques de 

maiores dimensões no interior ou na periferia das grandes cidades. O progresso e o crescimento 

devem considerar a preservação do património paisagístico nas cidades, tendo por base o 

desenvolvimento sustentável 
(1)

, ainda que tenham crescido desordenadamente. 

 

2 - Espaços verdes e instrumentos legislativos 

2.1 - Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro - Regime jurídico da urbanização e 

edificação 

O Decreto-Lei nº 555/99 refere (Artigo 43.º) que os projectos de loteamento devem prever 

áreas destinadas à implantação de espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e 

equipamentos. Os parâmetros para o dimensionamento das áreas referidas são os que estiverem 

definidos em Plano Municipal de Ordenamento do Território, de acordo com as directrizes 

estabelecidas pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e pelo Plano 

Regional de Ordenamento do Território. 

Para aferir se o projecto de loteamento respeita os parâmetros a que alude o parágrafo 

anterior considera-se, quer as parcelas de natureza privada a afectar àqueles fins, quer as parcelas a 

ceder à câmara municipal.  

De salientar ainda que os espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e 

equipamentos de natureza privada constituem partes comuns dos lotes resultantes da operação de 

loteamento e dos edifícios que neles venham a ser construídos e regem-se pelo disposto nos artigos 

1420.º a 1438.º A do Código Civil (PGR, 2011). 

 

 

                                                      
(1)

 O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que permite dar resposta às necessidades da geração presente, sem 

comprometer a possibilidade de desenvolvimento das gerações futuras. 
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Cedências 

No que respeita às cedências, Artigo 44.º do presente Decreto-Lei, é referido o que o 

proprietário e os demais titulares de direitos reais sobre o prédio a lotear cedem gratuitamente ao 

município, as parcelas para implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de utilização 

colectiva e as infra-estruturas que, de acordo com a lei e a licença ou autorização de loteamento, 

devam integrar o domínio municipal. 

Para concretizar esta situação, o requerente deve assinalar as áreas de cedência ao 

município em planta a entregar com o pedido de licenciamento ou autorização. As parcelas de terreno 

cedidas ao município integram-se automaticamente no domínio público municipal com a emissão do 

alvará. 

 

Gestão das infra-estruturas e dos espaços verdes e de utilização colectiva  

Relativamente aos espaços verdes e de utilização colectiva é referido no artigo 46.º, que a 

sua gestão pode ser confiada a moradores ou a grupos de moradores das zonas loteadas e 

urbanizadas, mediante a celebração com o município de acordos de cooperação ou de contratos de 

concessão do domínio municipal. Os acordos de cooperação podem incidir, nomeadamente, sobre os 

seguintes aspectos: 

 Vigilância da área, de forma a evitar a sua degradação. 

 Manutenção dos equipamentos de recreio e lazer; 

 Limpeza e higiene; 

 Conservação de espaços verdes existentes (o que pode implicar a aplicação de pesticidas). 

 

2.2 - Decreto-Lei n.º 177/2001 de 4 de Junho - Regime jurídico da urbanização e 

edificação (elaboração dos regulamentos municipais) 

  No âmbito do regime jurídico da urbanização e edificação, regime que determina a 

obrigatoriedade dos municípios elaborarem regulamentos sobre as questões concretas da 

urbanização e edificação aplicáveis ao seu território, salienta-se que são exigidos documentos 

comprovativos da implantação dos espaços verdes. 

Assim os documentos necessários no pedido de licenciamento de operação de loteamento 

têm por base a planta de síntese, à escala de 1:1000 ou superior, na qual deve ser referida 

obrigatoriamente a localização das áreas para espaços verdes e de utilização colectiva, o que implica 

a apresentação obrigatória dos projectos de arquitectura paisagista e arranjos exteriores. 

 

2.3 - Portaria nº 1136/2001 de 25 de Setembro - Parâmetros para o dimensionamento 

das áreas destinadas a espaços verdes 

 A Portaria 1136/2001 de 25 de Setembro veio estabelecer os parâmetros de 

dimensionamento das áreas para espaços verdes previstas no Decreto-Lei n.º 555/99, 

obrigatoriamente referidas nos projectos de loteamento. Assim, a fixação efectua-se através da 

Portaria em causa, que entrou em vigor no dia 2 de Outubro de 2001. 
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Os parâmetros para o dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes são os 

constantes no Quadro 1.2. Os valores referidos são os mínimos a considerar, atendendo aos tipos de 

ocupação do espaço.   

 

Quadro 1.2 – Espaços verdes e de utilização colectiva a ceder em relação à área de construção 

Habitação em 

moradia unifamiliar 

Habitação 

colectiva 
Comércio Serviços 

Indústria ou 

armazéns 

28 m
2 
por fogo 35 m

2
 por 120 m

2
 28 m

2
 por100 m

2 
28 m

2
 por 100 m

2 
23 m

2 
por 100 m

2 

Fonte: Portaria nº 1136/2001 de 25 de Setembro 

Para esclarecer eventuais dúvidas sobre o conceito de espaços verdes e de utilização 

colectiva, a Portaria 1136/2001 define-o do seguinte modo: 

“trata-se de espaços livres, entendidos como espaços exteriores, enquadrados na estrutura 

verde urbana, que se prestam a uma utilização menos condicionada, a comportamentos 

espontâneos e a uma estada descontraída por parte da população utente. Inclui, 

nomeadamente, jardins, equipamentos desportivos a céu aberto e praças, com exclusão dos 

logradouros privados em moradias uni ou bifamiliares”.  

 A portaria refere ainda que, ao longo dos arruamentos (habitação, indústria, comércio, 

serviços ou armazéns), pode optar-se pela inclusão no passeio de um espaço permeável para 

caldeiras destinadas à plantação de árvores, com as dimensões de 1 m x 2 m. 

De salientar que em todos os tipos de ocupação, as áreas para caldeiras são opcionais o que 

significa que a implantação de árvores nos arruamentos é facultativa, ficando ao critério do 

urbanizador. Esta opção contraria o princípio da legislação, uma vez que as árvores desempenham 

funções importantes e minimizam a ausência de espaços verdes propriamente ditos. 

 

2.4 - Funções dos espaços verdes 

A existência de espaços verdes é uma necessidade dos habitantes das cidades, tendo por base 

os seus benefícios. Estes, tornam-se mais relevantes à medida que as áreas expectantes, por vezes 

espaços baldios, são transformadas em parques e jardins. A vegetação tem um papel importante na 

manutenção da qualidade do ambiente nas áreas urbanas, tanto nos aspectos ecológicos como 

sócio-económicos. Para Milano (1992), alguns dos principais benefícios da arborização urbana são:  

 Redução da poluição atmosférica;  

 Melhoria e estabilidade microclimática;  

 Redução da poluição sonora;  

 Redução da poluição visual e melhoria da paisagem;  

 Valorização de espaços de convívio social;  

 Valorização económica das propriedades;  

 Melhoria das condições de saúde, ao nível físico e mental da população.  

 A implementação e manutenção dos espaços verdes, além de ser reconhecida como um 

factor extremamente importante a ter em conta no planeamento das cidades e urbanizações, é uma 

directriz do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Ambiente) apoiada por Organizações Não 

Governamentais ligadas ao ambiente. 
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  Como exemplo da crescente preocupação mundial com os espaços verdes nas cidades cita-

se a publicação conjunta do PNUMA/UICN/WWF (1991), denominada “Cuidando do Planeta Terra: 

Uma estratégia de vida para o futuro”, que na II parte define, dentro das suas acções prioritárias: 

“Tornar a cidade limpa, verde e eficiente”, recomendando aos autarcas: “Cooperar com os políticos, 

urbanistas, empresários da construção civil, e grupos de cidadãos no planeamento e criação de 

espaços verdes, como forma de melhorar o clima urbano”. 

Considerando um contexto urbano que tende a apresentar progressivas alterações 

ambientais, bem como as projecções da Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento da 

ONU (1992), nas quais se afirma que no início do séc. XXI, quase metade da humanidade viverá em 

cidades, a vegetação existente nas áreas urbanas passa a ser um importante indicador ambiental. Os 

espaços verdes promovem a qualidade de vida, através das funções ambientais, sociais e estéticas, 

contribuindo, desta forma, para diminuir as consequências das alterações adversas provocadas pelo 

processo de urbanização e industrialização. 

 Uma barreira com 30 metros de vegetação entre uma área industrial e uma área residencial, 

promove a intercepção da grande maioria das partículas e uma redução significativa dos gases 

poluentes. Os parques e os espaços verdes localizados nas áreas urbanas podem reter até 85% das 

partículas lançadas para a atmosfera e as ruas arborizadas são responsáveis pela redução de 70% 

das poeiras em suspensão. Muitos gases são também filtrados, uma vez que aderem às partículas 

(Bernatzky, 1982). 

 Para se ter uma ideia do volume de água movimentado por uma árvore de tamanho médio 

apresenta-se a seguinte situação: num dia quente de verão, uma árvore poderá transpirar 

aproximadamente 200 l e num mês estival 4000 l. Rizzini & Mors (1976) baseado em estimativas 

realizadas por Villaça & Ferri (1954) menciona que a espécie Cedrella fissilis (cedro) poderá 

apresentar uma transpiração aproximada de 4500 l de água/árvore/mês. 

 Deste modo, as árvores colocadas estrategicamente ao redor dos edifícios reduzem em cerca 

de 50% os custos com a climatização dos mesmos, pelo que o investimento nas plantações e 

manutenção de árvores é recuperado rapidamente. Estudos realizados por Kielbaso (1994) citado por 

Henke-Oliveira (1996) mostram que a economia de energia para as cidades norte-americanas atinge 

valores em torno de 8,7%, devido aos benefícios dos espaços verdes urbanos. 

Os espaços verdes contribuem para regular situações relacionadas com as disfunções 

ambientais provocadas pela urbanização aos mais diversos níveis, em particular o climático. Entre 

outras situações, promovem o controlo da temperatura, humidade, radiações solares e nebulosidade. 

De salientar ainda, e em especial, a purificação do ar através da absorção do dióxido de carbono e a 

libertação de oxigénio. 

No âmbito das funções dos espaços verdes, salienta-se a função ecológica, realçam-se os 

efeitos que os espaços verdes têm na protecção contra o vento, chuva, granizo e ruído, bem como o 

controlo da erosão. Destacam-se ainda outras funções como por exemplo a estética, social, educativa 

e psicológica.  
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No Quadro 1.3 são referidas, em síntese, algumas funções dos espaços verdes urbanos, bem 

como as principais implicações ecológicas e sociais. 

 

Quadro 1.3 – Funções dos espaços verdes urbanos e suas implicações 

 

Funções 

Implicações 

Ecológicas Sociais 

Fotossíntese 

Produção primária 

líquida 

Manutenção do equilíbrio dos ciclos 

biogeoquímicos 

Manutenção da fauna 

Manutenção da biomassa 

 

Absorção e reflexão de 

radiação solar 

 

Manutenção de elevadas taxas de 

evapotranspiração 

Manutenção do microclima 

Conforto térmico 

Melhoria na qualidade do ar 

Protecção contra o ruído Aspectos comportamentais da fauna Conforto acústico 

Infiltração da água pluvial 
Redução do escoamento superficial. 

Recarga de aquíferos 
Prevenção de inundações. 

Diminuição da erosão 

 

Economia de nutrientes e solos 

 

Prevenção de deslizamentos, 

derrocadas, ravinamento e perda de 

solos 

Circulação do ar Manutenção do microclima 

Conforto térmico e dispersão de gases 

tóxicos e partículas existentes na 

atmosfera 

Estética Melhoria da qualidade ambiental 

Quebra da monotonia da paisagem, 

causada pelas grandes áreas 

edificadas. 

Valorização visual e ornamental do 

espaço urbano 

Adaptado de: Henke-Oliveira (1996) 

Em resumo, pode afirmar-se que a presença da natureza, através de espaços verdes, é 

indispensável à qualidade do ambiente urbano, à estética da cidade, ao recreio e bem-estar da 

população. Com base no exposto pode assegurar-se que os espaços verdes desempenham funções 

relevantes, pelo que, a sua presença é cada vez mais importante.  

As funções, a par do elevado investimento, justificam que os espaços verdes sejam sujeitos a 

uma manutenção adequada e oportuna, na qual se inclui, na maioria das situações, tratamentos 

fitossanitários. 

 

2.5 - Estilos de Jardins 

 Os diversos parques e jardins existentes em Portugal apresentam, predominantemente, 

traçados característicos do jardim Francês e do jardim Inglês. Numa primeira fase prevalece o estilo 

Francês, ou seja predomina a geometria precisa dos traçados
(2)

, através da utilização de figuras 

geométricas. As ruas são direitas e a água está presente através da utilização de fontes e repuxos.  

                                                      
(2)

 Este tipo de traçado representa o poder do ser humano sobre a natureza. 
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Quanto à utilização da vegetação, predominam as sebes baixas, que delimitam os caminhos, 

ao mesmo tempo que as árvores e os arbustos são podados com frequência para manterem as 

formas geométricas desejadas. 

 Apresenta-se como referência deste estilo, o jardim Botânico da Ajuda, pertencente ao 

Instituto Superior de Agronomia, representado na Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 – Aspecto do Jardim Botânico da Ajuda (JBA, 2011)  

 

O jardim estilo inglês apresenta um traçado que promove uma aparência natural. É o que se 

designa por Jardim Selvagem (“Wild garden”) conceito definido pelo paisagista William Robinson 

(1870). O jardim paisagístico ou inglês foi criado a partir dos jardins chineses e tende a recriar os 

acidentes e irregularidades naturais do relevo. É um jardim totalmente irregular e “selvagem”, 

perfeitamente oposto aos jardins franceses. Os caminhos são distribuídos livremente, não 

obedecendo a qualquer simetria (Igoa, 1991).  

Em Lisboa o estilo inglês está presente, por exemplo no jardim da Fundação Calouste 

Gulbenkian (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3 – Aspecto do jardim da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG, 2011)  

 

Relativamente à distribuição da vegetação não se verifica a existência de escultura vegetal, 

arcos ou quaisquer formas geométricas. No entanto, o jardim inglês tem uma intervenção com 

esforço de racionalidade. Com efeito, muita da aparente espontaneidade selvagem é voluntariamente 

criada com rigor meticuloso, ou seja é uma dialéctica consciente entre o construído e o selvagem 

(Rodrigues, 1993).  
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II - PRINCIPAIS PROBLEMAS FITOSSANITÁRIOS DAS PLANTAS UTILIZADAS 

NOS ESPAÇOS VERDES URBANOS E PESTICIDAS AUTORIZADOS PARA O 

SEU COMBATE EM PORTUGAL 

 Os espaços verdes urbanos são constituídos por relvados, plantas herbáceas árvores e 

arbustos, os quais apresentam variadas formas e arranjos paisagísticos. Neste capítulo serão 

abordados os principais problemas que podem afectar as plantas utilizadas nos jardins e 

apresentados os pesticidas que se encontram actualmente homologados pela DGADR para espaços 

urbanos.  

 Dada a importância económica e ambiental dos espaços verdes, em particular dos relvados, 

os problemas fitossanitários não podem ser ignorados, uma vez que a instalação e manutenção de 

um relvado implica um investimento muito elevado. Por outro lado, o objectivo após a instalação de 

um jardim, é que o espaço verde perdure no tempo com um aspecto agradável e que possibilite a sua 

utilização, o que só se consegue se o mesmo estiver saudável. Para que essa situação seja possível 

é necessário tratar as doenças, combater as pragas, eliminar as infestantes e corrigir as carências 

nutritivas, embora se deva ponderar a necessidade de intervenção com produtos fitofarmacêuticos no 

âmbito da protecção integrada. Por vezes torna-se necessário aplicar produtos fitofarmacêuticos, uma 

vez que, na maioria das situações, só com a utilização destes produtos é possível conseguir que os 

espaços verdes perdurem no tempo e possibilitem a utilização adequada. No entanto, é necessário 

que a aplicação seja correcta salvaguardando a segurança do Homem e ambiente exigida no 

enquadramento legislativo a nível nacional e europeu. 

 Segundo o manual técnico da DGADR (2007), os produtos fitofarmacêuticos são produtos 

naturais ou obtidos a partir de síntese, destinados a proteger as plantas das doenças, pragas ou 

infestantes, mantendo-as saudáveis para que estas possam exprimir todo o seu potencial produtivo, 

tanto no que se refere à quantidade como no que respeita à qualidade dos produtos agrícolas. Os 

produtos fitofarmacêuticos estão disponíveis não só para utilização agrícola, mas também florestal, 

jardinagem e espaços verdes, em particular nos relvados. Estes produtos são agrupados, consoante 

o agente a combater, em insecticidas (controlo de insectos), herbicidas (controlo de infestantes) e 

fungicidas (controlo de fungos), entre outros, como por exemplo rodenticidas e nematodicidas. 

 Neste estudo, na impossibilidade de estudar exaustivamente todas os componentes dos 

jardins, destaca-se os relvados, uma vez que este é um dos elementos dos espaços verdes que 

assume maior importância; além da função estética e recreativa, está associado à cobertura do solo. 

De salientar que os relvados, como atrás referido, permitem o controlo da erosão, evitando assim que 

as areias e o solo sejam arrastados, por acção da chuva, da água de rega e do vento. 

 Entre as várias utilizações destacam-se os relvados desportivos, que têm especial relevância, 

nomeadamente económica, como por exemplo os campos de golfe e de futebol, ou seja relvados que 

são sujeitos a um uso intenso, o que obriga a uma manutenção que permita a utilização intensiva. Por 

outro lado, temos os relvados dos jardins públicos, que na maioria dos casos contemplam 

essencialmente a função estética, com excepção dos grandes parques urbanos, nos quais é possível 

uma utilização recreativa. Os relvados são também utilizados em escolas, hospitais e mais 
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recentemente em cemitérios. De salientar ainda a utilização com o objectivo de promover a 

estabilização dos solos, nomeadamente nas áreas de declive acentuado. 

 

1- Instalação de relvados 

A selecção das espécies de relva adequadas é, talvez, a decisão mais importante na 

qualidade futura do relvado. As espécies de relvas dividem-se em dois grupos fundamentais. As 

relvas de climas frios e temperados (C3), com períodos de crescimento óptimos entre os 15-25ºC, 

como por exemplo plantas pertencentes aos géneros Agrostis, Festuca, Poa e Lolium. As relvas de 

climas frios e temperados são relvas, adaptadas a zonas frias e de transição, muito utilizadas em 

Portugal Continental, excepto no Algarve, onde se utilizam as relvas de climas quentes (C4). Estas 

apresentam períodos de crescimento óptimos entre os 25-35ºC, nomeadamente as plantas 

pertencentes aos géneros Cynodon, Paspalum, Penisetum e Zoysia. 

A maior parte das plantas são C3, assimilam dióxido de carbono (CO2) e produzem como 

primeiro composto o ácido fosfoglicérico que é formado por 3 carbonos, resultando daí o nome. 

Quando o estoma está aberto, durante o dia, o CO2 entra na folha, é difundido pelas células mesófilas 

e fixa-se aos cloroplastos. A fixação do dióxido de carbono nas C3 é mais eficiente com temperaturas 

entre 16º a 20ºC. A eficácia é maior se existir disponibilidade de água e o estoma se mantiver aberto, 

permitindo que o CO2 entre na folha. 

Nas plantas C4 o CO2 entra pelas folhas através dos estomas, parte é absorvido pelas 

células mesófilas e parte fica no líquido citoplasmático, aumentando a eficiência de captação de CO2. 

O CO2 transforma-se em bicarbonato na presença de água. Este bicarbonato reage com um 

composto de 3 carbonos (o fosfoenolpiruvato) e forma um composto de 4 carbonos, resultando desta 

forma o nome C4. 

Quando as relvas C3 são expostas a altas temperaturas a eficiência fotossintética diminui. 

Por outro lado as plantas C4, quando expostas a intensidade solar elevada, têm a capacidade de 

produzir duas vezes mais matéria seca que as C3 (Almeida, 2011).   
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As principais espécies utilizadas nos relvados e suas características são apresentadas nos 

Quadros 2.1 e 2.2. 

Quadro 2.1 - Relvas de climas frios e temperados 

Espécies Características gerais 

Agrostis stolonifera 
Folha muito fina, grande densidade, tolerância a cortes muito baixos, 

manutenção exigente, elevado valor estético e funcional 

Festuca arundinacea 

É uma das espécies que mais tem evoluído nos últimos anos, graças à 

sua resistência à seca e pisoteio. Tem vindo a ser melhorada com o 

objectivo de apresentar folhas mais finas, maior densidade e alturas de 

corte mais baixas 

Festuca rubra 

É uma das espécies mais importantes na formação de relvados. Forma 

um relvado fino, de grande valor ornamental. 

As principais sub-espécies são Festuca rubra rubra, Festuca rubra 

tricophyla e Festuca commutata 

 

Lolium perenne 

 

É a espécie mais utilizada em relvados, caracterizando-se pela sua 

velocidade de instalação, porte erecto e excelente resistência ao pisoteio. 

O seu melhoramento tem produzido variedades mais resistentes, densas e 

de crescimento mais lento 

Poa pratensis 

Folha fina, persistente, é uma das espécies responsáveis pela formação 

de um tapete denso, crescimento lento, tolerante ao pisoteio. A sua 

variabilidade genética permitiu o desenvolvimento de uma ampla gama de 

variedades, bem adaptadas a situações de calor, frio e sombra 

Fonte: (Almeida, 2007) 

 

Quadro 2.2 - Relvas de climas quentes 

Espécies Características gerais 

 

Cynodon dactylon 

Espécie muito resistente à secura. Tolera bem o calor e pisoteio, pouco 

exigente em manutenção. Necessita de calor para germinar e entra em 

dormência com baixas temperaturas. Os híbridos têm grande aplicação em 

relvados desportivos 

 

Paspalum notatum 

(Bahiagrass) 

Espécie que apresenta uma nervura principal bem definida e nervuras 

secundárias em número variável. Boa resistência à seca e tolera 

temperatura baixas 

 

Stenotaprhum 

secundatum 

Espécie muito resistente ao uso e requer baixa manutenção. Embora 

esteja melhor adaptada a zonas quentes, possui uma boa resistência ao 

frio e exige uma manutenção reduzida. É utilizada extensivamente em 

zonas marítimas em todo o País 

Fonte: (Almeida, 2007) 

Com o objectivo de prevenir problemas fitossanitários no que respeita a resistência a pragas, 

doenças e carências nutritivas, na sua grande maioria, os relvados são constituídos por uma mistura 

(consociação) de gramíneas de diversas espécies. 
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2 - Pragas dos relvados 

As pragas mais importantes que afectam os relvados são vulgarmente designadas como 

lagartas (Figura 2.1). Entre as principais destacam-se as do género Agrotis (75%) e Tipula (20%).  

 

 

Figura 2.1 – Distribuição das principais pragas que afectam os relvados nos campos de golfe do 

Algarve (Martins, 2003)              

             
  Apresentam-se imagens (Figura 2.2) que ilustram as larvas, os insectos adultos e as 

consequências dos ataques das pragas respectivas.  

 

           A - Tipula paludosa                      B - Agrotis ipsilon                        C - Popillia japonica 

   

             (Garden Plans Ireland, 2011)                           (Global Relva, 2011)                                 (Main.Gov, 2011)                                     

Figura 2.2 - Principais pragas que afectam os relvados 

 
 As larvas dos insectos do género Tipula alimentam-se das folhas, raízes e colo das plantas 

de relva e as lagartas dos insectos dos géneros Agrotis atacam sobretudo a zona do colo e as raízes. 

Os estragos provocados traduzem-se no amarelecimento e morte de grandes zonas dos relvados. As 

larvas de insectos da família Scarabaeidae alimentam-se das raízes de relvas, o que provoca um 

rápido amarelecimento e morte de plantas (Lima & Caetano, 2007).   

 Entre as lagartas que afectam os relvados destaca-se a lagarta rosca (Agrotis ipsilon). A 

escolha desta praga para estudar neste trabalho, está relacionada com o facto de ser a que causa 

mais estragos, num curto espaço de tempo (Smitley & Davis, 2010). 

  Aproximadamente 4 dias após a postura dos ovos, as lagartas emergem, permanecendo 

nesta fase, em média cerca de 30 dias, transformando-se em pupa por um período de 10 a 20 dias, 

ou seja até quando surgir o adulto.  
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  O ciclo de vida (Figura 2.3) varia entre 34 a 64 dias, nomeadamente ovo: 4 dias; lagarta: 20-

40 dias e pupa: 10-20 dias. A Agrotis ipsilon tem grande capacidade de postura, em média 1000 

ovos, que são colocados isolados em solo húmido ou sobre a folhagem.  

 

 

Figura 2.3 - Ciclo de vida da lagarta rosca (Agrotis ipsilon) (OSU, 2011)  

Comportamento 

  Estas lagartas apresentam hábitos nocturnos, ficando enroladas durante o dia no solo. Este 

comportamento ocorre também quando tocadas, o que deu origem ao nome vulgar de "lagarta-rosca"; 

enquanto pupa permanece em galerias no solo. As larvas de Agrotis ipsilon alimentam-se das folhas 

mas é frequente os estragos estenderem-se ao nível do colo, provocando o emurchecimento e morte 

das plantas. De salientar que uma só larva pode destruir várias plantas, o que evidencia o potencial 

destrutivo desta praga. 

Detecção 

Entre outras técnicas para a detecção das larvas, uma que pode ser utilizada corresponde à 

aplicação de uma solução composta por detergente e água (2 colheres de sopa por 10 l de água). A 

mistura é distribuída por 1 m
2
, como se exemplifica na Figura 2.4. 

              

 

Este método permite ter a noção do nível de infestação, uma vez que passado alguns 

minutos, as lagartas começam a aparecer e, nesse caso, em função da ocorrência da praga dever-

Figura 2.5 - Ataque de lagartas no relvado do 

campo de futebol do Caldas (Gazeta das 

Caldas, 2009) 

Figura 2.4 - Detecção de larvas (OSU, 

2011)  
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se-á proceder ao tratamento respectivo com a brevidade possível. Os ataques de Agrotis ipsilon 

aparecem, em regra, de forma massiva e brutal (Figura 2.5), seguidos da sua migração.  

 

Meios de luta 

Após a detecção, quer através do método indicado na Figura 2.4, quer através dos sintomas 

referidos no Quadro 2.3, é importante aplicar insecticidas. O tratamento pode ser efectuado de forma 

generalizada ou de forma pontual, atingindo unicamente as zonas que mostram sinais de infestação. 

Esta situação não é aconselhada, uma vez que as larvas apresentam grande mobilidade. É 

importante tratar toda a área de relvados, inclusive as zonas adjacentes, de forma a minimizar novos 

ataques em áreas tratadas.  

Quadro 2.3 - Sintomas e meios de luta 

Pragas Sintomas Meios de luta/acções preventivas 

Nóctuas terrícolas 

e desfoliadoras 

(Agrotis ipsilon e 

Agrotis segetum) 

- Seccionamento do colo das plantas   

  jovens 

- Desaparecimento da planta jovem 

- Folhagem esburacada 

- Presença de dejectos negros 

- Pulverização com insecticida de 

contacto e ingestão, no fim da tarde, 

ou seja quando as nóctuas saem do 

solo para se alimentar 

Fonte: Martins, 2003 

De salientar que nenhuma das substâncias activas normalmente utilizadas está homologada 

em Portugal para combater esta praga. As principais substâncias activas utilizadas no combate à 

Agrotis spp. nos relvados dos campos de golfe do Algarve, fazem parte do grupo dos 

organofosforados (59%), piretróides (28%) e carbamatos (13%) (Martins, 2003). 

 A utilização de métodos biológicos, numa primeira fase da infestação através da aplicação de 

um bio-insecticida, o Bacillus thuringiensis, cujos esporos, depois de misturados com água e 

pulverizados dão bons resultados (Costa, 2010).  

 As medidas de luta química e biológica podem ser coadjuvadas com a luta cultural, 

nomeadamente através de métodos que forcem a vinda à superfície das larvas e pupas (regas por 

inundação) tornando-as vulneráveis aos predadores (aves) e ao sol, o que pode contribuir para 

reduzir drasticamente as populações de larvas e pupas. A utilização de armadilhas sexuais (Figura 

2.6) e armadilhas luminosas para a captura dos adultos, bem como de métodos que promovem a 

confusão sexual, permitem diminuir o número de gerações, que variam consoante a temperatura. 

 

Figura 2.6 - Armadilha sexual para captura de insectos (Biosani, 2011) 
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3 - Insecticidas homologados no combate às pragas que afectam os relvados 

 Apesar de não existirem substâncias activas (insecticidas) homologadas, no combate às 

pragas que afectam aos relvados, existem pesticidas autorizados para combater algumas pragas que 

prejudicam as plantas que constituem os espaços verdes, as quais são apresentados nos quadros 

seguintes. No Quadro 2.4 indicam-se os insecticidas homologados para árvores e arbustos 

ornamentais. 

 

Quadro 2.4 - Insecticidas homologados no combate às pragas para árvores e arbustos 

ornamentais 

PRAGA 
SUBSTÂNCIA  

ACTIVA 
FORMULAÇÃO 

CONCENTRAÇÃO 
(g s.a./hl) 

CLASSIFICAÇÃO 
TOXICOLÓGICA 

Ácaros bifentrina EC 100g/l Xn; N 

Afídeos 
bifentrina EC 100g/l Xn; N 

tiaclopride* (1) EC 100g/l Xn; N 

Cochonilhas 

bifentrina EC 100g/l Xn; N 

tiaclopride* (1) AL 0,15g/l N 

Escaravelhos tiaclopride* (1) AL 0,15g/l N 

Lagartas tiaclopride* (1) AL 0,15g/l N 

Mosca branca tiaclopride* (1) AL 0,15g/l N 

Tripes tiaclopride* (1) AL 0,15g/l N 

Vespas tiaclopride* (1) AL 0,15g/l N 

 
(*) Arbustos 
(1) Utilizar a pistola de pulverização, que contém o produto, para a sua aplicação. 
 

Fonte: DGADR, 2011 
 

Pela análise do Quadro anterior verifica-se que existem duas substâncias activas 

homologadas: a bifetrina, um piretróide (acaricida) e o tiaclopride, um neonicotinóide. Ambos os 

insecticidas actuam por contacto e ingestão.  

Quanto aos cuidados e recomendações a ter com a bifetrina, no que respeita à classificação 

toxicológica, salienta-se que a formulação EC é considerada nociva (Xn) e perigosa para o ambiente 

(N). Situação semelhante ocorre para o tiaclopride, que é perigoso para organismos aquáticos, pelo 

que é necessário evitar contaminar as águas. Deste modo apesar de estar homologado para árvores 

e arbustos ornamentais, a sua aplicação não deve ser efectuada nas proximidades dos cursos de 

água. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/bifentrina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/bifentrina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/tiaclopride.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/bifentrina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/tiaclopride.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/tiaclopride.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/tiaclopride.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/tiaclopride.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/tiaclopride.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/tiaclopride.htm
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No Quadro 2.5 apresentam-se as substâncias activas homologadas para plantas (herbáceas) 

ornamentais. 

Quadro 2.5 - Insecticidas homologados para ornamentais 

PRAGA 
SUBSTÂNCIA  

ACTIVA 
FORMULAÇÃO 

CONCENTRAÇÃO 
(g s.a./hl) 

CLASSIFICAÇÃO 
TOXICOLÓGICA 

 

Ácaros 

abamectina EC 0,45-0,90 Xn 

abamectina+tiametoxame AL (3) N 

piretrinas+butóxido de 

piperonilo 
AE (2) Is 

 

Afídeos 

  

  

abamectina+tiametoxame AL (3) N 

imidaclopride PR 2,5 Is 

piretrinas+butóxido de 

piperonilo 
AE (2) Is 

tiaclopride (4) AL (1) N 

Bicho-de-conta deltametrina EC 0,75 Xn 

 

 

 

Cochonilhas 

  

  

abamectina+tiametoxame AL (3) N 

dimetoato EC 30 Xn 

imidaclopride PR 1/2 - 5 Xn 

óleo de verão EW 800-1600 Is 

piretrinas+butóxido de 

piperonilo 
AE (2) Is 

tiaclopride (4) AL (1) N 

Cochonilhas de 

algodão 
abamectina+tiametoxame AL (3) N 

Cigarrinhas abamectina+tiametoxame AL (3) N 

Escaravelhos tiaclopride (4) AL (1) N 

 

Lagartas 

abamectina EC 0,45-0,90 Xn 

piretrinas+butóxido de 

piperonilo 
AE (2) Is 

tiaclopride (
4
) AL (1) N 

Larvas mineiras  

Do género Liriomyza, em 

especial a L.trifolli. 

ciromazina WP 15-22,5 Is 

 

Mosca branca 

  

abamectina+tiametoxame AL (3) N 

imidaclopride PR 1/2 - 5 Xn 

piretrinas+butóxido de 

piperonilo 
AE 

(2) 

 
Is 

Tripes 

  

abamectina+tiametoxame AL (2) N 

piretrinas+butóxido de 

piperonilo 
AE (1) Is 

Vespas tiaclopride (
4
) AL (1) N 

(1) Número de unidades dependendo do diâmetro do vaso ou do compasso 
(2) Ornamentais envasadas - Pulverizar de modo uniforme, a uma distância de 50 cm. Assegure-se de que o insecticida atinge a 
parte inferior da folha onde, muitas vezes, se escondem os insectos. 
(3) Ornamentais em vasos e em jardins - Dependendo da altura das plantas, aplicar as seguintes quantidades: plantas  
até 50 cm de altura - 40-60 ml/m

2
; plantas entre 50 e 125 cm de altura - 60-80 ml/m

2
; plantas com mais de 125 cm de altura - 80-

100 ml/m
2
. Larva de borboletas da sardinheira (só em plantas ornamentais em vasos), adultos e larvas de escaravelho das folhas 

(só em plantas ornamentais em jardim). 
(4) Utilizar a pistola de pulverização, que contém o produto, para a sua aplicação. 

Fonte: DGADR, 2011 

http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/abamectina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/abamectina_tiametoxame.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/piretinas_butoxido_piperonilo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/piretinas_butoxido_piperonilo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/abamectina_tiametoxame.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/imidaclo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/piretinas_butoxido_piperonilo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/piretinas_butoxido_piperonilo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/deltametrina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/abamectina_tiametoxame.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/dimetoato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/imidaclo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/ol_verao.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/piretinas_butoxido_piperonilo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/piretinas_butoxido_piperonilo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/abamectina_tiametoxame.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/abamectina_tiametoxame.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/tiaclopride.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/abamectina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/piretinas_butoxido_piperonilo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/piretinas_butoxido_piperonilo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/ciromazina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/abamectina_tiametoxame.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/imidaclo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/piretinas_butoxido_piperonilo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/piretinas_butoxido_piperonilo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/abamectina_tiametoxame.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/piretinas_butoxido_piperonilo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/piretinas_butoxido_piperonilo.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Insec&Acaric/tiaclopride.htm
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  Pela análise do Quadro 2.5, é possível observar que estão homologados 

insecticidas/acaricidas para os principais problemas fitossanitários que afectam as plantas 

ornamentais, nomeadamente: ácaros, afídeos, bicho-de-conta, cochonilhas, cigarrinhas, lagartas, 

larva “mineira”, mosca branca, tripes e escaravelhos, entre outros. Verifica-se assim, que existe uma 

grande variedade de substâncias activas homologadas para combater as pragas que atacam as 

plantas ornamentais. No entanto, sempre que possível, deve optar-se por utilizar produtos cuja 

classificação toxicológica esteja referida como isenta (Is), em detrimento das substâncias activas 

classificadas como Xn e N, uma vez que estas são nocivas para o utilizador (Xn) e para o para o 

ambiente (N). 

 

4 - Doenças características dos relvados 

As diferentes espécies de plantas que entram na composição dos relvados são mais ou 

menos sensíveis a parasitas que podem afectar o seu valor estético e, por vezes, a comprometer a 

sua utilização (Caetano & Lima, 2000). 

A maioria das doenças que prejudicam os relvados é causada por fungos, pertencentes aos 

diversos grupos taxonómicos, sendo conhecidos cerca de 50 fungos patogénicos que afectam as 

relvas utilizadas nos espaços verdes, dos quais cerca de metade causam doenças severas, quer em 

zonas específicas, quer de uma forma mais generalizada.  

No Quadro 2.6 apresentam-se alguns exemplos de doenças que afectam os relvados. 

 

Quadro 2.6 - Doenças características dos relvados e agente causal respectivo 

Fusarium “patch” “Dollar spot” “Brown patch” Ferrugem Fio vermelho 

 
 

  

 

Microdochium 
nivale 

Sclerotinia 
homeocarpa 

Rhizoctonia solani Puccinia spp. Laetisaria 
fuciformis 

Fonte: Almeida, 2007 Fonte: Agrariaverde, 

2011 

Fonte: Lima & 

Caetano, 2007. 

 

 A fusariose é uma doença frequente nos relvados nacionais. Manifesta-se em manchas 

irregulares e dispersas, onde as plantas apresentam podridão do colo e das raízes e folhas 

necróticas, por vezes com margem avermelhada, ou em pequenas manchas que tomam aspecto 

clorótico e que rapidamente escurecem quando as plantas morrem (Lima & Caetano, 2007). 

Alguns dos patogéneos que afectam os relvados provocam lesões com características 

peculiares (forma circular em moeda, do “dollar spot”), em que a presença de corpos frutíferos 

macroscópicos na periferia das lesões permite a identificação rápida e fiável da doença. Outros 

produzem sintomas iniciais idênticos aos resultantes de problemas nutricionais da relva, o que 

dificulta o diagnóstico. 
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Entre as doenças apresentadas destaca-se a “Brown patch”, provocada por Rhizoctonia 

solani. As variedades mais susceptíveis são Lolium perene, Poa pratensis, Festuca arundinacea e 

festucas finas. Os sintomas variam consoante a espécie e o solo em questão, mas os mais comuns 

são manchas escuras (púrpura) de tamanho variável que acabam por ficar com uma cor parda. 

Muitas vezes a relva, no interior da mancha, recupera mais rapidamente acabando por formar-se um 

anel. As condições favoráveis à ocorrência da doença correspondem a humidade elevada e 

temperaturas nocturnas que rondam os 20ºC. 

 No que respeita às ferrugens, estas doenças afectam todas as plantas que constituem os 

relvados e incluem fungos do género Puccinia, Uromyces, Uredo e Physopella. No nosso país foram 

detectados ataques de ferrugens num grande número de relvados constituídos por espécies dos 

géneros Agrostis, Festuca, Poa e Lolium (Caetano & Lima 2000). 

 As doenças provocadas por Laetisaria fuciformis (Fio vermelho) ocorrem com elevada 

frequência. No entanto, carecem de estudos para confirmação da sua verdadeira importância na 

sanidade dos nossos relvados (Lima & Caetano, 2007). 

 Atendendo a que alguns agentes patogénicos podem deteriorar ou mesmo destruir relvados 

em poucos dias após o aparecimento da sintomatologia, a rapidez de diagnóstico é crucial, não 

devendo o processo ultrapassar as 72 horas (Tenreiro, 2001). Em caso de suspeita de doença 

provocada por fungos, o diagnóstico deve recorrer a métodos de observação microscópica para 

detecção de estruturas reprodutoras do patogéneo, quer directamente a partir de amostras de relva, 

quer após incubação de amostras em condições de humidade e temperatura favorecedoras do 

desenvolvimento fúngico. No entanto, algumas doenças apresentam sintomatologia muito semelhante 

e causadas por fungos filogeneticamente não relacionados (Pythium – Oomycetes; Sclerotinia – 

Ascomycetes; Rhizoctonia - Basidiomycetes) e não facilmente produtores das estruturas reprodutoras 

que permitem a diferenciação.  

Pelo exposto e devido a dificuldades de diagnóstico, o recurso a doses elevadas de 

fungicidas, como medida protectiva e correctiva (mesmo sem confirmação fitopatológica), tem sido 

habitual, com as correspondentes consequências ambientais e eventual resistência indesejável 

(Tenreiro, 2001). 

 A propensão para a ocorrência de doenças decorre de diversos factores: espécies 

constituintes do relvado, práticas culturais, condições climatéricas e presença do(s) organismo(s) 

patogénico(s). O controlo das doenças consegue-se não apenas com uma luta dirigida contra o 

patogéneo depois de instalado, mas também, preventivamente, através de práticas culturais 

adequadas no que respeita principalmente à fertilização, rega e drenagem.  

 A aplicação das estratégias de protecção que têm em vista limitar o desenvolvimento dos 

inimigos dos relvados e/ou aumentar a capacidade das relvas para suportarem a presença desses 

inimigos, nem sempre permite que a protecção directa contra doenças, infestantes ou pragas seja 

dispensada. Assim, no estabelecimento e implementação das boas práticas de exploração dos 

relvados devem ser previstos métodos culturais, biológicos, genéticos, biotécnicos e químicos para a 

protecção fitossanitária dos relvados, os quais deverão ser implementados, não em alternativa às 

medidas preventivas mas sim em complementaridade com as mesmas (Lima & Caetano, 2007). 
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5 - Fungicidas homologados para relvados e para ornamentais 

Conforme já foi referido, de acordo com as informações recolhidas, o controlo de doenças é 

feito maioritariamente recorrendo exclusivamente a produtos fitofarmacêuticos. No Quadro 2.7 

apresentam-se os fungicidas homologados em Portugal para relvados. 

Quadro 2.7 – Fungicidas homologados para relvados 

DOENÇA 
SUBSTÂNCIA 

ACTIVA 
FORMULAÇÃO 

CONCENTRAÇÃO 
(g s.a./hl) 

CLASSIFICAÇÃO 

TOXICOLÓGICA 

Fusarium 

(Fusarium spp.) 

iprodiona SC 5,1kg sa/ha (1) Xn; N 

tiabendazol SC 29,25-38,25 Xi; N 

Rizoctonia 

(Sclerotinia spp.) 
tiabendazol SC 29,25-38,25 

Xi; N 

Sclerotinia 

(Sclerotinia spp.) 

iprodiona SC 5,1kg sa/ha (1) Xn; N 

tiabendazol SC 29,25-38,25 Xi; N 

Fio vermelho 
(Laetisaria 
fuciformis) 

Iprodiona SC 
5,1kg sa/ha (1) Xn; N 

Fonte: DGADR, 2011 

(1) Realizar no máximo 3 tratamentos anuais, com fungicidas do grupo das dicarboximidas 

Pela sua análise verifica-se que apenas existem duas substâncias activas homologadas para 

as doenças que ocorrem nos relvados: a iprodiona e o tiabendazol. Ambas estão homologadas para 

Fusarium e Sclerotinia. Para a Rizoctonia e Fio Vermelho apenas está homologada o tiabendazol. 

No Quadro 2.8 apresentam-se os fungicidas homologados em Portugal para plantas 

herbáceas ornamentais. As doenças para as quais existem fungicidas homologados são a murchidão 

das plantas e podridões de bolbos e rizomas. 

 
Quadro 2.8 - Fungicidas homologados para ornamentais 

DOENÇA 
SUBSTANCIA 

ACTIVA 
FORMULAÇÃO 

 

CONCENTRAÇÃO 

(g s.a./hl) 

CLASSIFICAÇÃO  

TOXICOLÓGICA 

Murchidão das plantas 
(Causado por fungos dos 

géneros Pythium e  
Phytophthora em coníferas e 

urzes ornamentais) 
 

fosetil-

alumínio 

 

WG 
8g s.a./m² (1) Is 

WP 8g s.a./m² (1) Xi 

Murchidão das plantas 
(Causado por fungos dos 

géneros Pythium e  
Phytophthora em ornamentais  

cultivadas sob abrigo) 
 

hidrocloreto de 

propamocarbe 
SL 108,3 (2) Xi 

Podridões de bolbos e 

rizomas 
tiabendazol SC 105 (3) Is 

Fonte: DGADR, 2011 

(1) Aplicar em rega no pé uma vez por mês no período de maior sensibilidade.                                                    
(2) Utilizar sob a forma de rega usando 6-10 l de calda/m

2
. Se necessário repetir a aplicação passadas 3 semanas. 

(3) Mergulhar os bolbos ou os rizomas durante 10-30 minutos na calda fungicida (no caso da fusariose manter durante 30 
minutos). 

De salientar que, para a murchidão das plantas, está prevista a utilização de duas 

substâncias activas: fosetil-alumínio e o hidrocloreto de propamocarbe, enquanto para as podridões 

de bolbos e rizomas, apenas está homologado o tiabendazol. 

http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/fosetil_aluminio.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/fosetil_aluminio.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/propamocarbe_hidrocl.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/propamocarbe_hidrocl.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/tiabendazol.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Fungicidas/propamocarbe_hidrocl.htm
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6 - Infestantes dos relvados 

As infestantes que ocorrem com mais frequência nos relvados correspondem à Poa annua, 

Trifolium spp., Digitaria sanguinalis, Cyperus spp., e outras infestantes, vulgarmente designadas 

como infestantes de “folha larga” (dicotiledóneas), entre as quais se destacam a Taraxacum officinale 

e a Plantago spp. (Almeida, 2007). 

 

Na figura (Figura 2.7) apresentam-se imagens das infestantes referidas. 

 

 

Figura 2.7 - Principais infestantes em relvados (Almeida, 2007) 

 

 As infestantes dos relvados têm uma grande influência no crescimento da relva e podem ser 

a causa determinante para o sucesso ou o insucesso da implantação e/ou manutenção de algumas 

espécies ou variedades. Apesar de estarem referidas várias dezenas de inimigos importantes dos 

relvados, entre infestantes, as mais relevantes correspondem à Digitaria sanguinalis e algumas 

espécies de algas (Lima & Caetano, 2007). 

O controlo das infestantes nos relvados é extremamente importante. Caso não seja efectuado 

nenhum tipo de tratamento quando são detectadas, estas disseminar-se-ão rapidamente. A 

eliminação é frequentemente efectuada por monda e através da aplicação de herbicidas selectivos 

(observação pessoal). 

 

7 - Herbicidas homologados para espaços verdes e zonas não cultivadas 

Os problemas de ordem fitossanitária referidos no presente trabalho são comuns à 

generalidade dos relvados. O controlo é feito principalmente recorrendo a produtos fitofarmacêuticos 

que nem sempre estão homologados para o fim em vista, o que levanta problemas nomeadamente 

face a eventuais queixas de intoxicação, alergias, por parte dos utentes dos espaços verdes. Os 

cuidados devem ser redobrados uma vez que, na maioria dos casos, os relvados são para utilização 

pública, em particular pelas crianças. 

 

Plantago spp. 

 

Taraxacum officinale 

L 

 

Trifolium spp. 

 

Cyperus spp. 

 

Digitaria sanguinalis 

 

Poa annua 
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No Quadro 2.9 apresentam-se os herbicidas homologados para relvados. 

 

Quadro 2.9 - Herbicidas homologados para relvados 

INFESTANTE 

(Classe) 

 

SUBSTÂNCIA 

ACTIVA 

 

FORMULAÇÃO 
DOSE 

g.s.a/ha 

CLASSIFICAÇÃO 

TOXICOLÓGICA 

CONDIÇÕES DE 

APLICAÇÃO 

D
IC

O
T

IL
E

D
Ó

N
E

A
S

 

 

2,4-D+dicamba+ 

mecoprope-P 
FG 

1100+75

+225 
Xi 

Aplicar com as infestantes 

pouco desenvolvidas (1-2 

folhas) 

Só pode ser aplicado em 

relvados após o 3º corte. 

Não efectuar mais de 3 

aplicações por ano 

MCPA (sal de 

potássio) 
SL 440-680 

Xn 

 

Aplicar quando as infestantes 

se encontrem em 

desenvolvimento 

Em relvados de Agrostis spp.  

e Fetusca spp. não tratar 

antes de o relvado ter 6 

meses. Aplicar as dose mais 

elevadas nos casos em que 

se verifiquem temperaturas 

mais baixas ou infestantes 

menos susceptíveis 

2,4-D+dicamba FG 
2100+30

0 
Is 

Em relvados estabelecidos a 

aplicação deve realizar-se 

entre Maio e Agosto. Em 

relvados instalados 

recentemente, a aplicação 

deve realizar-se apenas 3 

meses após a sementeira 

2,4-D+dicamba+ 

MCPA+  

mecoprope-P 

SL 

525+150

+525+31

5 

Is 

Efectuar o tratamento uma vez 

por ano, até às 2-3 folhas das 

infestantes, de Abril a fins de 

Setembro 

M
O

N
O

C
O

T
IL

E
D

Ó
N

E
A

S
 

E
 

D
IC

O
T

IL
E

D
Ó

N
E

A
S

  

oxadiazão GR 2400 Is 
Antes da emergência das 

infestantes 

Fonte: DGADR, 2011 

Pela análise do Quadro anterior, verifica-se que existe alguma diversidade de substâncias 

activas homologadas para eliminar infestantes de folha larga (dicotiledóneas) nos relvados, 

http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/mcpa.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/mcpa.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/mcpa.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/mcpa.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/2_4-D+dicamba.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/2_4-D+dicamba+MCPA+mecoprope-P.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/2_4-D+dicamba+MCPA+mecoprope-P.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/2_4-D+dicamba+MCPA+mecoprope-P.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/oxadiazao.htm
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nomeadamente o 2,4 D, o MCPA, o dicamba e o mecoprope-P para utilização em pós-emergência. 

No que respeita à utilização em pré-emergência apenas se encontra homologado o oxadiazão.  

As plantas ornamentais em particular os arbustos, árvores e sebes, têm um papel 

preponderante nos jardins. As infestantes que surgem junto a estes estratos podem ser controladas 

com herbicidas.  

No Quadro 2.10 apresentam-se os herbicidas homologados para plantas ornamentais 

(arbustos, árvores, sebes). 

 

Quadro 2.10 – Herbicidas homologados ornamentais (arbustos, árvores, sebes)  

INFESTANTE 

(Classe) 

SUBSTÂNCIA 

ACTIVA 
FORMULAÇÃO 

DOSE 

g.s.a/ha 

CLASSIFICAÇÃO 

TOXICOLÓGICA 

CONDIÇÕES DE 

APLICAÇÃO 

ALGAS quinoclamina WP 3750 Is 
Em contentores com plantas 

ornamentais 

  

M
O

N
O

C
O

T
IL

E
D

Ó
N

E
A

S
 E

 D
IC

O
T

IL
E

D
Ó

N
E

A
S

 

 

glifosato (sal de 

amónio) 
SL 720-2520 Is 

Antes da instalação da cultura, 

quando as infestantes se 

encontram em crescimento activo 

glifosato (sal de 

isopropilamina) 
SL 

540-3600 

 
Is 

Após a emergência das 

infestantes quando estas se 

encontram desenvolvidas. Não 

atingir folhas, ramos e frutos. A 

dose indicada é só para 

formulações com o teor de s.a. de 

180 e 360 g/l 

glufosinato de 

amónio 
SLA 450-1500 Xn 

Após a emergência das 

infestantes, quando estas se 

encontram crescimento activo. 

Nas infestantes vivazes, destrói 

temporariamente a parte aérea. 

Não atingir folhas, ramos e frutos 

linurão 

PM 

SPA 

SC 

1000 T, N 

Em arbustos, a partir do 2º ano e 

antes da emergência das 

infestantes 

oxadiazão GR 2400 Is 
Qualquer época do ano, antes da 

emergência das infestantes 

MUSGOS quinoclamina WP 3750 Is 
Em contentores com plantas 

ornamentais 

Fonte: DGADR, 2011 

Pela análise do Quadro anterior, verifica-se que existem produtos homologados para 

monocotiledóneas e dicotiledóneas. De acordo com as características das substâncias activas e 

condições de aplicação, estão homologados pesticidas para utilizar antes e após a germinação das 

sementes. De salientar ainda a existência de produtos homologados para musgos e algas que, 

muitas vezes, afectam as plantas ornamentais e condicionam o seu desenvolvimento. 

As áreas não cultivadas compreendem áreas industriais, arruamentos, caminhos, bermas de 

estradas, campos de aviação, campos de jogos, cemitérios e vias-férreas. Nestas áreas devem ser 

utilizados herbicidas com acção total, ou seja, os que eliminam infestantes dicotiledóneas e 

monocotiledóneas.  

 

 

http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/oxadiazao.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/quinoclamina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glufosinato-amonio.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glufosinato-amonio.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/linurao.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/oxadiazao.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/quinoclamina.htm
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No Quadro 2.11 apresentam-se os herbicidas homologados para zonas não cultivadas. 

 Quadro 2.11 - Herbicidas homologados para zonas não cultivadas (3)  

INFESTANTE 

(CLASSE) 

 

SUBSTÂNCIA 

ACTIVA 

 

FORMULAÇÃO  

 

DOSE 

g.s.a/ha 

CLASSIFICAÇÃO 

TOXICOLÓGICA 

CONDIÇÕES DE 

APLICAÇÃO 

 

GRAMÍNEAS E 

DICOTILEDÓNEAS 

ANUAIS 

flazassulfurão WG 40 N 

Aplicar em pré ou pós-

emergência. Neste caso 

de preferência até às 4-

5 folhas (5-15 cm de 

altura) 

DICOTILEDÓNEAS 

 

asulame SL 4400 Xi; N 
Para controlo de fetos 

(Pteridium aquilinum). 

triclopir EC 1440 Xn; N 

Após a emergência das 

infestantes. Indicado 

para silvas (Rubus spp.) 

e roseira-brava (Rosa 

canina)  

M
O

N
O

C
O

T
IL

E
D

Ó
N

E
A

S
 E

 D
IC

O
T

IL
E

D
Ó

N
E

A
S

 

 

amitrol SG 1720 Xn; N 
pós-emergência das 

infestantes anuais. 

amitrol+ 

tiocianato de 

amónio 

SC 
40+752,5-

1200+ 

1720 

Xn 

Aplicar após a 

emergência das 

infestantes, de 

preferência no período 

de maior crescimento 

activo. Aguardar 3-4 

semanas antes de 

efectuar a sementeira 

de cereais e 6 semanas 

para as culturas 

dicotiledóneas 

diflufenicão+ 

glifosato (sal de 

isopropilamónio) 

SC 

 

240+960 

a 

320+1280 

Xi; N 

 

Aplicar em qualquer 

época do ano 

diquato SL 300-800 T; N 

Não contaminar as 

águas. Impedir acesso 

de animais às áreas 

tratadas durante, pelo 

menos, 24 horas 

glifosato (sal de 

amónio) 

SG 272-3600 Xi; N Após a emergência das 

infestantes, quando 

estas se encontram em 

crescimento activo 
SL 720-2520 Is 

     Fonte: DGADR, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

(3) 
Áreas industriais, arruamentos, caminhos, bermas de estradas, campos de aviação, campos de jogos, cemitérios e vias 

férreas. 

http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/flazassulfurao.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/asulame.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/triclopir.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/amitrol.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/amitrol+tiocianato%20de%20amonio.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/amitrol+tiocianato%20de%20amonio.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/amitrol+tiocianato%20de%20amonio.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/diflufenicao+glifosato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/diflufenicao+glifosato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/diflufenicao+glifosato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/diquato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato.htm
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Quadro 2.11 - Herbicidas homologados para zonas não cultivadas (continuação) 

INFESTANTE 
(Classe) 

 
SUBSTÂNCIA 

ACTIVA 
 

 
FORMULAÇÃO  

 

DOSE 
g.s.a/ha 

CLASSIFICAÇÃO 
TOXICOLÓGICA 

CONDIÇÕES DE 
APLICAÇÃO 

M
O

N
O

C
O

T
IL

E
D

Ó
N

E
A

S
 E

 D
IC

O
T

IL
E

D
Ó

N
E

A
S

 

 

 
 
 
glifosato (sal de 
isopropilamónio) 

SL 
540-3600 (1) 
300-1100 (2) 

Is 

Após a emergência das 
infestantes, em 
crescimento activo; (1) 
teor s.a.: 180 e 360 g/l; (2) 
teor s.a.: 120 g/l 

AL 

0,108 a 

0,162g sa/ m
2
 

0,324 a 

0,432g sa/ m
2
 

Is 
Em infestantes anuais e 
vivazes após a 
emergência das mesmas 

glifosato  
(sal de 
isopropilamónio)  
+terbutilazina 

SC 
900+1725-
1260+2415 

Xi; N 
Após a emergência das 
infestantes, em 
crescimento activo 

glifosato (sal 
trimetilsulfónio)  SL 660-3300 Xn 

Após a emergência das 
infestantes, quando estas 
se encontram em 
crescimento activo 

 
glufosinato de 
amónio 

SL 450-1876 Xn 

Após a emergência das 
infestantes, quando estas 
se encontram crescimento 
activo. Nas infestantes 
vivazes, destrói 
temporariamente a parte 
aérea 

terbutilazina SC 1500-2000 Xn; N 
Antes da emergência das 
infestantes 

     Fonte: DGADR, 2011 

 Através da observação do Quadro anterior, verifica-se que existem herbicidas cuja acção, 

tem por base eliminar as infestantes monocotiledóneas e dicotiledóneas. De salientar que nas zonas 

não cultivadas o objectivo é eliminar a totalidade das infestantes.  

De salientar ainda a homologação do flazassulfurão, que, além de poder ser utilizado em pós-

emergência, pode também ser usado em pré-emergência. Neste caso, a sua utilização impedirá a 

germinação das sementes e, consequentemente a área em causa ficará livre de infestantes durante 

um período de tempo mais longo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato+terbutilazina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato+terbutilazina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato+terbutilazina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato+terbutilazina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glifosato.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glufosinato-amonio.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/glufosinato-amonio.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/terbutilazina.htm
http://www.dgadr.pt/fitofarmaceuticos/lista/Subst_activas/Herbicidas/flazassulfurao.htm
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III - USO DE PESTICIDAS EM AMBIENTE URBANO, SEU COMPORTAMENTO 

AMBIENTAL E EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS AMBIENTAIS 

1 - Ambiente urbano e uso de pesticidas 

A difusão de conhecimentos sobre as características dos produtos fitofarmacêuticos é 

essencial para assegurar a informação rigorosa e completa ao nível toxicológico e ecotoxicológico e, 

assim, garantir o uso e aplicação segura dos pesticidas. 

Nos espaços verdes, à semelhança da actividade agrícola existem utilizadores e aplicadores 

de produtos fitofarmacêuticos, que, provavelmente, não detêm o conhecimento adequado sobre as 

características e os perigos que resultam da aplicação. Apesar do conhecimento das características 

dos produtos fitofarmacêuticos ser fundamental para o uso e aplicação dos pesticidas, é necessária 

formação científica e técnica para garantir a identificação do problema e a correcta prescrição do 

produto (Calado, 2010). 

Acerca da problemática do uso de pesticidas, Amaro (2003) destaca algumas preocupações, tais 

como: a contaminação dos recursos hídricos, os riscos para os consumidores de alimentos, os efeitos 

da exposição a resíduos na água, no solo e no ar, os riscos para os utilizadores de pesticidas, que 

muitas vezes os aplicam de forma inadequada, bem como a dependência da agricultura em relação 

aos pesticidas, e a frequente, e em larga escala, utilização destes produtos.  

A aplicação sustentável de pesticidas nos espaços verdes urbanos deve procurar manter e 

melhorar estes espaços a longo prazo e preservar os recursos naturais, bem como a fauna e a flora 

existentes nas cidades. A utilização de produtos químicos, nomeadamente os adubos e os pesticidas 

devem ser minimizadas. 

 Consciente dos riscos associados ao uso dos pesticidas, a União Europeia tem vindo a 

fomentar o uso sustentável dos pesticidas, que é definido pela Comissão Europeia (2001) como: “o 

uso dos 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 dos 

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

precaução nas decisões da homologação dos pesticidas.” 

 Na utilização e aplicação destes produtos, devem ponderar-se os riscos para a saúde 

humana e animal, para a água e para o ambiente. Portanto, reafirma-se que o conhecimento 

científico e técnico é fundamental para a tomada de decisão quando se pretende utilizar qualquer 

produto fitofarmacêutico. 

As áreas urbanas na Europa enfrentam uma série de desafios ambientais, incluindo a má 

qualidade do ar, níveis elevados de tráfego e congestionamento, emissões de gases com efeito 

estufa, produção de resíduos e águas residuais. As câmaras municipais têm um papel decisivo na 

aplicação da legislação sobre as questões ambientais e, desta forma, melhorar o ambiente das 

cidades.    

A Comissão Europeia apoia investimentos, pesquisas e projectos de demonstração sobre as 

principais questões relativas ao ambiente urbano, tais como o investimento em transportes urbanos, 

reutilização de terrenos abandonados e formação em gestão urbana.  Os Estados-Membros devem 
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aproveitar as oportunidades oferecidas a nível europeu para melhorar o desempenho ambiental das 

suas cidades. 

"As cidades europeias devem ser sustentáveis e oferecer uma elevada qualidade de vida 

para que as pessoas aí queiram viver e trabalhar e as empresas possam investir. A Estratégia 

Temática sobre Ambiente Urbano, envolve trabalho com os Estados-Membros para ajudar as 

autoridades regionais e locais, a aprender uns com os outros, sobre as medidas que são 

particularmente eficazes na melhoria do desempenho ambiental das nossas cidades” Comissário do 

Ambiente, Stavros Dimas, 2006. 

A Comissão Europeia no âmbito do 6º.  Programa de Acção Ambiental abrange o uso 

sustentável dos recursos naturais, a prevenção e reciclagem dos resíduos, protecção dos solos, 

qualidade do ar, poluição atmosférica, ambiente marinho, bem como a utilização sustentável de 

pesticidas. As estratégias temáticas representam uma forma moderna de tomada de decisão; são 

baseadas em extensas pesquisas e consulta das partes interessadas, que têm em conta as ligações 

com outros problemas e áreas políticas promovendo uma melhor regulamentação. A principal 

ameaça, no que respeita à estratégia temática sobre o uso sustentável de pesticidas, tem a ver com a 

preocupação quanto ao seu uso, uma vez que está relacionado com a contaminação das águas, o 

solo, alimentos e ar, bem como impactes adversos na saúde humana. O objectivo é permitir o uso 

sustentável de pesticidas, reduzindo os riscos de impactes no ambiente e na saúde humana, mas 

mantendo a protecção das culturas. 

As questões ambientais resultantes do uso de herbicidas para controlo das infestantes nas 

áreas urbanas não podem ser tratadas de forma diferente daquela que é usada na agricultura, 

(Spliid et al., 2004). Vários estudos de monitorização da qualidade da água demonstraram que existe 

contaminação das águas devido à utilização elevada de herbicida em uso não agrícola (Augustin, 

2003; Skark et al., 2004; Kempenaar & Saft, 2006; Kempenaar et al., 2007).   

O facto de nas áreas urbanas ocorrer a rápida penetração da água ou o escoamento 

superficial, pode levar à contaminação da água existente em valas próximas, redes de drenagem, 

esgotos ou águas subterrâneas (Allender, 1991; Ramwell et al., 2002; Skark et al., 2004).  Um estudo 

realizado por Schmidt et al. (2006)  demonstrou, em relação ao glifosato, que o runoff e a lixiviação 

são processos que ocorrem e que não podem ser ignorados. 

De acordo com um estudo de inventário realizado por Puijker et al. (2004), o custo do 

tratamento da água, para remover os pesticidas, foi de 92 milhões de euros, na Holanda durante os 

anos de 2001 a 2003.   

Em muitos países, o risco de poluição dos reservatórios de água potável, devido à utilização 

de herbicidas, tem levado a várias restrições que obrigam à utilização de métodos alternativos para 

controlo de infestantes em áreas não agrícolas (Hansson, 2002; Augustin, 2003; Kempenaar & 

Spijker, 2004; Kristoffersen et al., 2004), como por exemplo a utilização de máquinas de corte de 

ervas (roçadoras) ou métodos térmicos.  

 As infestantes em áreas de lazer podem causar vários problemas, uma vez que crescem 

facilmente em espaços abertos, tais como juntas e fissuras.  Nos parques e outras áreas verdes são 

especialmente as infestantes vivazes que causam problemas.  Nos espaços desportivos, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b60
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b9
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b9
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b54
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b30
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b33
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b6
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b48
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b54
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b52
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b47
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b26
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b9
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b31
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b31
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b41
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nomeadamente campos de golfe, paralelamente às infestantes, existem outros problemas 

relacionados com pragas e doenças (Kristoffersen & Rask, 2007), como já foi demonstrado. 

Relativamente às áreas urbanas propriamente ditas, neste momento, a informação 

comparativa disponível sobre o uso de herbicidas e práticas de controlo de infestantes nas áreas 

urbanas na Europa é escassa ou inexistente.  É necessário que sejam efectuados estudos sobre 

estas questões no sentido de serem criados regulamentos comuns nos diversos países europeus. 

Para conhecer melhor esta problemática, foi realizado um trabalho de pesquisa sobre o 

interesse político e as características dos regulamentos relativos à aplicação de pesticidas em 

particular o uso de herbicidas em áreas públicas urbanas de sete países: Dinamarca, Finlândia, 

Alemanha, Letónia, Países Baixos, Suécia e Reino Unido (Kristoffersen et al., 2007).  O projecto 

"Clean Region” parcialmente financiado pela União Europeia teve como principal objectivo perceber 

as práticas actuais de controlo de infestantes e das políticas relacionadas com a aplicação de 

pesticidas em “áreas de recreio urbano". Estas áreas contemplam estradas, ruas, calçadas, praças, 

parques, jardins, campos desportivos e cemitérios. No Quadro 3.1 apresentam-se algumas 

conclusões do estudo em análise. 

Quadro 3.1 -   Interesse político sobre o uso de pesticidas em áreas urbanas e regulamentos 

específicos sobre zonas urbanas em sete países europeus  

País 
Interesse 
político 

Regulamentos 
sobre zonas de 

recreio 

Regulamentos específicos 

Certificado 
de aplicador 

Restrições em superfícies urbanas 

Dinamarca Alto Muito rigorosos X 
O glifosato e ácido acético são proibidos.  Interdição 
do uso pesticidas  

Suécia Alto 
Rigorosos/ muito 

rigorosos 
X 

O glifosato e ácido acético proibidos em 50% dos 
municípios.   Anúncio antes e após a aplicação 

Países 
Baixos 

Alto Rigorosos X 
Faixa de pulverização proibida. Existem orientações 
para as aplicações sobre as infestantes serem 

localizadas 

Reino 

Unido 
Moderado 

Rigorosos/ 

moderados 
X 

Herbicidas são permitidos, mas devem cumprir o 
código (legal) de boas práticas para o uso de 

produtos fitofarmacêuticos 

Alemanha Moderado Muito rigorosos X 

São necessárias aprovações específicas para cada 

uso de herbicida. A pulverização de glifosato é 
proibida (só é permitido a aplicação através de 

técnicas localizadas) 

Finlândia 
Quase 

nenhum 

Não existe 

regulamentação 
específica 

X Nenhuma 

Letónia Nenhum 

Não existe 

regulamentação 
específica 

X Nenhuma 

Fonte: Kristoffersen, et al., 2007 

Pela análise do Quadro anterior, verifica-se que, entre os países em estudo, há uma grande 

discrepância no que respeita ao interesse político, às características dos regulamentos sobre a 

aplicação e à restrição de pesticidas em zonas de recreio.  

De referir que no caso da Dinamarca e da Suécia é proibido o glifosato ou apenas pode ser 

utilizado com restrições, enquanto na Finlândia e Letónia não existe qualquer limitação à aplicação de 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/full#b39
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herbicidas, o que confirma o pouco interesse dos políticos destes países sobre esta problemática. De 

salientar, positivamente, o facto de em todos os países analisados ser obrigatório a existência de um 

certificado de aplicador. Esta obrigatoriedade representa a garantia que todos os aplicadores detêm 

formação sobre esta matéria. 

 

2 - Factores que condicionam o comportamento ambiental dos pesticidas  

 A aplicação de pesticidas é inevitável na maioria das situações em que não há alternativas 

para tratar as pragas e as doenças das culturas ou eliminarmos as plantas indesejáveis. As 

potenciais consequências perigosas que advém da aplicação de pesticidas foram evidenciadas por 

Rachel Carson, no seu livro Silent Spring, onde afirma que: “Não é possível deitar pesticidas na água 

em qualquer parte sem prejudicar a pureza da água em toda a parte” (Carson, 1962). 

Após a aplicação de um pesticida, este apresenta um comportamento ambiental complexo 

(Figura 3.1), resultante de vários processos físicos, químicos e biológicos, que determinam o seu 

transporte e transformação (Batista, 2003).  

 

Figura 3.1 - Destino dos pesticidas no ambiente (Simões, 2005) 

Os processos ambientais envolvidos na dinâmica dos pesticidas no ambiente são muito 

complexos e por vezes casuais (Cerejeira, 1993). A sua distribuição pelos diferentes compartimentos 

ambientais pode conduzir a níveis de exposição aos quais as diferentes espécies não visadas pelos 

tratamentos podem ser afectadas (Batista, 2003). Não só os pesticidas originais devem ser 

considerados, mas também os seus metabolitos e produtos de degradação, os quais podem acarretar 

efeitos negativos, serem mais persistentes que o próprio pesticida, ou terem diferentes 

comportamentos ambientais do pesticida original (Holland & Sinclair, 2004). 

 À superfície do solo, os pesticidas podem ser transferidos para a atmosfera por volatilização, 

transportados para cursos de água por escoamento superficial ou ser degradados por fotólise. 

Podem, também, ocorrer processos de transformação de natureza abiótica, como hidrólise, oxidação 

e redução, mas principalmente de natureza biótica, em especial a biodegradação efectuada pelos 
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microrganismos do solo. Ainda neste compartimento ambiental, o pesticida e os seus metabolitos 

podem ser lixiviados, adsorvidos por componentes orgânicos ou minerais do solo ou ser absorvidos 

pelas plantas. Quando os pesticidas são adsorvidos pelos componentes do solo ficam menos 

disponíveis para sofrerem lixiviação e degradação microbiana. Uma vez desadsorvidos serão mais 

facilmente degradados, lixiviados ou absorvidos pelas plantas. O solo é, por isso, um elemento 

determinante do destino final dos pesticidas, dependendo da maior ou menor afinidade dos 

pesticidas, para este compartimento, das propriedades intrínsecas do solo (Nunes, 2006). 

Os processos que determinam o destino ambiental dos pesticidas, como a dispersão, 

adsorção, degradação no solo, na água e na atmosfera, estão dependentes de factores ambientais, 

como as condições meteorológicas, características do solo, presença de microrganismos no solo, em 

conjunto com as propriedades físico-químicas dos pesticidas, bem como da sua formulação e modo 

como são usados (Louro, 2003). 

Durante a aplicação dos pesticidas ao ar livre, parte distribui-se pelo compartimento ar, 

podendo, posteriormente, ser arrastado pelo vento (“spray drift”) para fora da área que se pretendia 

tratar. O comportamento ambiental que os pesticidas irão, seguidamente, apresentar no solo 

depende de vários processos de transporte e de transformação. Ainda neste compartimento 

ambiental, o pesticida e os seus metabolitos podem ser lixiviados, adsorvidos por componentes 

orgânicas ou minerais do solo ou ser absorvidos pelas plantas (Batista, 2003). 

  O arrastamento superficial (runoff) sucede quando o solo se encontra totalmente saturado, o 

que promove o escoamento do excesso de água, que ocorre, mesmo nos terrenos planos. No entanto 

a frequência da sua ocorrência depende das condições climatéricas, em particular da precipitação 

elevada e da rega intensiva (Reichenberger et al., 2007). 

  A lixiviação é a deslocação vertical descendente das substâncias através do perfil do solo e 

da zona não saturada para as águas subterrâneas. Este fenómeno é mais intenso em climas com 

elevada precipitação e baixas temperaturas e em solos com estrutura arenosa e reduzida matéria 

orgânica. A quantidade de pesticida lixiviado, que atinge a água subterrânea, depende de um conjunto 

de factores, como por exemplo as propriedades físico-químicas e de partição ambiental dos 

pesticidas; as condições ambientais, nomeadamente do solo, hidrogeologia e clima, bem como das 

práticas agrícolas – em particular do uso de pesticidas, rega e mobilização do solo. No entanto, em 

circunstâncias normais, a quantidade de pesticida lixiviado é geralmente inferior a 1% em relação à 

quantidade aplicada, podendo, no entanto, em certas condições atingir até 5% (Batista, 2003). Vários 

estudos têm evidenciado a ocorrência de contaminação das águas superficiais e subterrâneas em 

Portugal (Cerejeira, 2003). Acrescentar ainda de acordo com Batista (2003), no conjunto de medidas 

a adoptar para evitar a lixiviação pode indicar-se para além da correcta aplicação, medidas de boas 

práticas como o armazenamento de pesticidas, correcta eliminação dos excedentes e das 

embalagens vazias.  
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3 - Instrumentos legislativos ambientais 

O uso de pesticidas só pode ser sustentável se, a par de práticas correctas, houver legislação 

que contribua para a existência de regras bem definidas na homologação, distribuição, venda, e 

aplicação, acompanhadas de adequada fiscalização. De salientar que tem existido alguma 

preocupação no incremento da regulação das actividades de distribuição e aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos, através das exigências indicadas na legislação, nomeadamente nos Decretos-Lei 

nº 173/2005 de 23 de Outubro, 187/2006 de 19 de Setembro e 101/2009 de 11 de Maio. 

 Ainda no âmbito europeu, o primeiro acto legislativo específico sobre pesticidas na União 

Europeia (UE) ocorre em 1978, com a publicação da Directiva dos pesticidas 78/631/CEE, onde se 

determina ser aplicável a estas substâncias a regulamentação sobre classificação toxicológica, frases 

de risco e frases de segurança definidas para as substâncias perigosas. 

 Na década de 80 do século passado acentuou-se, nalguns países da Europa, a tendência 

para a diminuição dos riscos dos pesticidas através da redução de 25 a 50% do uso destas 

substâncias (Matias, 2009). 

 Neste seguimento, houve um aumento claro da pressão desses países europeus, e de outros 

países a nível mundial, associada a preocupações de ordem ecológica, que serviram de base para a 

viragem da Política Agrícola Comum, no início da década de 90, de uma agricultura produtivista para 

uma agricultura de produção sustentável. 

 Em 1991, com os objectivos de harmonização da homologação dos pesticidas agrícolas nos 

países membros e com a reavaliação dos já existentes, tendo como princípios: “a ponderação dos 

riscos para a saúde humana e animal, para a água e o ambiente; o recurso à análise do risco; e o 

fomento da protecção integrada”, é publicada a Directiva 91/414/CEE, que marca o início de uma 

nova política de redução dos riscos dos pesticidas. Esta Directiva, e as Directivas seguintes, que a 

vieram complementar, surgem então como ferramentas jurídicas para suportar as exigências e as 

regras da União Europeia na análise do risco dos pesticidas e no condicionamento da sua 

homologação, em função da defesa da saúde humana e do ambiente. 

 Desde 1992 até 2002, esteve em estudo o Projecto de Estratégia Temática do Uso 

Sustentável dos Pesticidas, projecto este que veio intensificar as preocupações do uso dos 

pesticidas, assim como dar prioridade à defesa da saúde humana e do ambiente. Como reflexo desta 

política da União Europeia, regista-se desde 1993, a proibição de 61,1% dos pesticidas analisados no 

mercado (Matias, 2009). 

 A médio prazo, a União Europeia tem como objectivos a implementação com carácter 

obrigatório, até 1/1/2014, a prática da Protecção Integrada. Esta deverá estar alicerçada no Uso 

Sustentável dos Pesticidas decorrente de uma evolução, desde a luta química cega, através da luta 

química dirigida, até à prática do risco aceitável no uso dos pesticidas (Matias, 2009). 

No entanto evidencia-se que, até à data, a aplicação de produtos fitofarmacêuticos nos 

espaços verdes urbanos não está regulamentada, uma vez que a legislação em vigor não se aplica 

aos espaços em causa. O Decreto-Lei Nº 173/2005 de 23 de Outubro apenas contempla, neste 

âmbito, os campos de golfe, e o Decreto-Lei nº 101/2009 contempla os usos não profissionais. Ainda 

assim foi considerado importante incluir neste estudo a legislação referida, uma vez que com 
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eventuais adaptações, no que respeita aos princípios e finalidades poderá ser eventualmente 

aplicada na área dos espaços verdes urbanos. 

 

3.1 - Decreto-Lei Nº 173/2005 de 21 de Outubro - Regula as actividades de distribuição, 

venda, prestação de serviços de aplicação de produtos fitofarmacêuticos e a sua 

aplicação pelos utilizadores finais 

 As medidas previstas no Decreto-Lei Nº 173/2005 permitem um controlo mais eficaz da 

utilização e distribuição dos produtos fitofarmacêuticos com o objectivo de reduzir os perigos e os 

riscos para a saúde e o ambiente. 

 O estabelecimento de medidas para o uso de pesticidas de acordo com o Decreto-Lei 

173/2005 insere-se no âmbito dos princípios enunciados no 6º Programa Comunitário de Acção em 

Matéria de Ambiente, que reforça a necessidade de integração de objectivos ambientais em todas as 

políticas sectoriais, incluindo a política agrícola. 

 Apesar do aumento de exigências para o uso dos produtos fitofarmacêuticos, é necessário 

continuar o trabalho no âmbito desta problemática, sobretudo ao nível dos equipamentos utilizados na 

aplicação dos pesticidas e das exigências de formação inicial para efectuar a prescrição e aplicação. 

 O Decreto-Lei 173/2005 regula a distribuição, venda, prestação de serviços de aplicação de 

produtos fitofarmacêuticos e sua aplicação pelos utilizadores finais. De acordo com o Decreto-Lei em 

causa, os espaços verdes urbanos não se encontram abrangidos por esta legislação, uma vez que a 

mesma refere: “Não está subordinada a aplicação de produtos fitofarmacêuticos em ambiente 

doméstico, em zonas urbanas, em vias de comunicação e em zonas de lazer, incluindo jardins, 

excepto campos de golfe”. 

 No entanto é importante referir, mais uma vez, neste trabalho, o papel e as responsabilidades 

do técnico responsável pela prescrição de produtos fitofarmacêuticos e dos operadores enquanto 

aplicadores. De salientar que o conhecimento é relevante no momento da prescrição, por isso, deve 

haver restrições neste domínio e limitar esta acção, de forma a evitar que qualquer agente no 

mercado prescreva o produto fitofarmacêutico. Para efectuar a prescrição deve ser necessário saber 

identificar o problema, analisar os perigos globais e apresentar a solução. Estes requisitos, 

encontram-se no conhecimento técnico que o prescritor deve ter, para propor a melhor estratégia e o 

correcto tratamento. 

 

Técnico responsável 

 De acordo com o presente Decreto-Lei o técnico responsável tem as seguintes atribuições: 

a) Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor aplicável à comercialização e aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos, à segurança em armazéns e estabelecimentos de venda e à aplicação de normas 

de higiene e segurança no trabalho; 

b) Zelar pelo respeito, na venda, promoção e publicidade dos produtos fitofarmacêuticos, de 

orientações técnicas correctas, nomeadamente as emanadas dos serviços oficiais; 

c) Zelar pela actuação tecnicamente correcta dos operadores que exerçam a sua actividade nas 

empresas e estabelecimentos sob a sua supervisão; 
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d) Promover e assegurar a formação permanente dos operadores que actuam nas empresas e 

estabelecimentos sob a sua supervisão. 

 

Operadores 

 Os operadores das empresas distribuidoras e dos estabelecimentos de venda devem dispor 

de certificado de frequência com aproveitamento da acção de formação sobre distribuição e 

comercialização de produtos fitofarmacêuticos, reconhecida pela DGADR. 

Estão isentos desse requisito os operadores com idade superior a 53 anos com experiência 

adequada e comprovada pelo técnico responsável da respectiva empresa de distribuição ou de 

venda, bem como os operadores que possuam a qualificação de, pelo menos, curso o técnico-

profissional na área agrícola ou florestal. 

 Assim, além das regras na prescrição dos produtos fitofarmacêuticos, devem existir normas 

que promovam a formação adequada dos comerciantes e aplicadores, no sentido de regular esta 

actividade de forma a minimizar os riscos e os impactes ambientais e económicos, os quais 

contribuirão para as boas práticas agrícolas que são realizadas em agricultura biológica, em produção 

integrada e, em geral, na agricultura, bem como na aplicação nos espaços verdes urbanos, que se 

pretende cada vez mais sustentável. 

 

3.2 - Decreto-Lei nº 187/2006 de 19 de Setembro - 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 

O Decreto-Lei 187/2006 regulamenta a forma ambientalmente adequada como devem ser 

geridos os resíduos de embalagens e de excedentes dos produtos fitofarmacêuticos resultantes. 

Determina também a existência de centros de recolha, dos referidos excedentes, que são 

habitualmente as casas comerciais de venda de produtos fitofarmacêuticos. Deste modo ao adquirir 

os produtos fitofarmacêuticos, é disponibilizado um saco próprio de 600 ou 115 l de capacidade, que 

se utiliza para colocar as embalagens vazias. Estas devem ser armazenadas na propriedade, e 

posteriormente entregues no centro de recolha, mediante a entrega de um documento onde conste o 

peso das embalagens e que deve ser guardado para registo. O centro deve ter um local próprio para 

armazenamento dos sacos cheios e ficar com um duplicado do documento, para controlo do peso 

total a ser recolhido. Os sacos devem ser disponibilizados para os centros de recolha pela empresa 

Valorfito, responsável pela recolha final e tratamento dos resíduos, encaminhando-os para estações 

de tratamento, valorização energética e outras. Estão incluídas no âmbito do sistema integrado 

Valorfito as embalagens primárias de produtos fitofarmacêuticos com uma capacidade inferior a 250 

l/kg, ou seja, as embalagens que estão em contacto directo com os produtos fitofarmacêuticos, 

classificados como resíduos perigosos. 

 As datas dos períodos de recolha serão estabelecidas pelo Valorfito e terão em conta critérios 

sazonais relacionados com as campanhas agrícolas e condições de funcionamento do sistema. 
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3.3 - Decreto-Lei n.º 101/2009 de 11 de Maio - Regula o uso não profissional de 

produtos fitofarmacêuticos em ambiente doméstico, estabelecendo condições para a 

sua autorização, venda e aplicação 

 O conceito de aplicação de produtos fitofarmacêuticos em ambiente doméstico decorre da 

distinção entre produtos fitofarmacêuticos autorizados para uso profissional e uso não profissional, 

sendo que estes podem ser adquiridos, manuseados e aplicados pelo público em geral na protecção 

fitossanitária a nível doméstico, quer no interior das suas habitações quer nos terrenos circundantes 

ou próximos. A permanente procura destes produtos constitui uma realidade que merece, à luz da 

legislação vigente, um enquadramento legal adequado que contribua, igualmente, para a redução do 

risco de quem os manuseie e aplique, bem como para o ambiente. 

 Neste sentido, face às exigências que são impostas, nomeadamente restrições à 

classificação toxicológica e às embalagens, para que certos produtos fitofarmacêuticos possam ser 

autorizados para uso não profissional e aplicados em ambiente doméstico, justifica-se que a venda 

destes produtos possa ser efectuada em estabelecimentos com instalações não destinadas 

exclusivamente a esses produtos e sem necessidade de autorização prévia, como é o caso dos 

produtos fitofarmacêuticos autorizados para uso profissional, ou seja, aqueles produtos que são 

manuseados e aplicados no exercício de uma actividade profissional, nos termos previstos no 

Decreto -Lei n.º 173/2005, de 21 de Outubro. 

 Para uso não profissional em jardins e hortas familiares só são autorizados produtos 

fitofarmacêuticos fornecidos em embalagens com as seguintes características: 

a) Capacidade ou peso não superior a 1 l ou 1 kg, respectivamente, com excepção dos produtos 

prontos a aplicar; 

b) Possuam fecho de segurança para crianças e integrem marca táctil para invisuais, caso sejam 

produtos líquidos classificados como nocivos (Xn), sensibilizantes ou irritantes (Xi), ou inflamáveis (F), 

com excepção dos aerossóis e das embalagens monodose; 

c) Possuam um sistema que permita e facilite um seguro e correcto doseamento do produto, caso 

seja necessária uma preparação de calda para a sua aplicação; 

d) Contenham as menções «uso não profissional» e «linha jardins e hortas familiares». 

 

3.4 - Directiva 2009/128/CE de 21 de Outubro - Estabelece de um quadro de acção a 

nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas. 

 A directiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro de 2009 

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

De acordo com a Directiva em causa, a utilização de pesticidas pode ser especialmente perigosa em 

zonas muito sensíveis, como os sítios Natura 2000, protegidos pelas Directivas 79/409/CEE e 

92/43/CEE.  

Pela análise da presente Directiva verifica-se que, apesar dos espaços verdes urbanos, 

serem considerados zonas sensíveis, a aplicação em ambiente urbano continua por regulamentar. 

Esta situação está identificada e existe uma proposta por parte de DGADR, no sentido de ser 

produzida legislação nacional que regule a venda, a distribuição e a aplicação de pesticidas em 
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ambiente urbano, o que, até ao momento continua por ocorrer
 (4)

. A legislação será, em princípio, 

semelhante à existente para a aplicação de pesticidas na agricultura e campos de golfe. 

 De salientar no que respeita ao técnico responsável sobre a aplicação de pesticidas para a 

área de espaços verdes, que a legislação deve exigir uma sólida formação na área agronómica, 

nomeadamente na área dos pesticidas e ambiente, bem como na componente de protecção das 

culturas, para permitir ao técnico apresentar as soluções adequadas para o controlo dos inimigos das 

plantas de jardim. De referir que a experiência profissional deve ser completada com formação 

científica e técnica, de forma a minimizar os riscos e a melhorar a segurança das pessoas e do 

ambiente. 

Considerando que os pesticidas são um dos principais e potenciais poluentes da água 

superficial e subterrânea, apresenta-se a legislação considerada relevante sobre esta matéria. 

 

3.5 - Directiva 98/83/CE de 3 de Novembro - Relativa à qualidade da água destinada ao 

consumo humano 

Esta Directiva é relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano. Tem por 

objectivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes de qualquer contaminação da 

água destinada ao consumo humano, assegurando a sua salubridade e limpeza. Define os valores 

paramétricos de pesticidas na água como 0,1 μg/l para um pesticida, e 0,5 μg/l para o total dos 

pesticidas. 

  

3.6 - Decreto-Lei nº 243/2001 - Regula a qualidade da água destinada ao consumo 

humano 

 O presente Decreto-Lei transpõe para o direito interno a Directiva nº 98/83/CE de 3 de 

Novembro. O diploma em causa regula a qualidade da água destinada ao consumo humano e tem 

por objectivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes de qualquer contaminação da 

água destinada ao consumo humano, assegurando a sua salubridade e limpeza. 

 

3.7 - Directiva 2000/60/CE de 23 de Outubro - Estabelece um quadro de acção 

comunitária no domínio da água 

A Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2000 

estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água. A política comunitária de 

água exige um enquadramento legal transparente, eficaz e coerente. A Comunidade deve definir 

princípios comuns e um enquadramento global para as suas acções. A presente Directiva permitirá 

estabelecer esse enquadramento e irá coordenar, integrar e, a mais longo prazo, permitir o 

desenvolvimento dos princípios e estruturas globais necessários para a protecção e a utilização 

sustentável da água na Comunidade. É necessário estabelecer um enquadramento para a protecção 

das águas, ou seja uma política da água eficaz e coerente deve ter em conta a vulnerabilidade dos 

                                                      
(4)

 Quanto à legislação nacional sobre aplicação de pesticidas em espaços verdes urbanos e, após várias tentativas junto da 

DGADR, esta Direcção Geral informou que existe um projecto-lei no sentido desta lacuna ser colmatada. 
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ecossistemas localizados perto da costa e de estuários ou em golfos ou mares relativamente 

fechados, pois o seu equilíbrio é fortemente influenciado pela qualidade das águas interiores que para 

eles afluem. Deste modo devem-se estabelecer definições comuns do estado das águas em termos 

de qualidade e, quando pertinente para efeitos de protecção ambiental, de quantidade. Devem definir-

se objectivos ambientais para garantir o bom estado das águas de superfície e subterrâneas em todo 

o território da Comunidade e para evitar a deterioração do estado das águas. 

 

3.8 - Lei 58/2005 de 29 de Dezembro - Aprova a Lei-quadro da água 

A Lei 58/2005, de 29 de Dezembro, aprova a Lei-quadro da água, transpondo para a ordem 

jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do parlamento europeu e do conselho, de 23 de Outubro 

de 2000, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas. 

De acordo com a presente lei e sem prejuízo de outras interdições constantes de legislação 

específica, nas zonas de protecção das albufeiras são interditas as seguintes acções: 

a) O armazenamento de pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos; 

b) O emprego de pesticidas, a não ser em casos justificados e condicionados às zonas a 

tratar e quanto à natureza, características e doses dos produtos a usar; 

c) O emprego de adubos químicos azotados ou fosfatados, nos casos que impliquem risco de 

contaminação de água destinada ao abastecimento de populações e de eutrofização da 

albufeira; 

d) O lançamento de excedentes de pesticidas ou de caldas pesticidas e de águas de lavagem 

com uso de detergentes. 

 

3.9 - Directiva 2006/118/CE de 12 de Dezembro - Relativa à protecção das águas 

subterrâneas contra a poluição e a deterioração 

A Directiva 2006/118/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Dezembro de 2006 

é relativa à protecção das águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração. Completa as 

disposições destinadas a prevenir ou limitar a introdução de poluentes nas águas subterrâneas 

previstas na Directiva 2000/60/CE e visa prevenir a deterioração, com o objectivo de impedir e 

controlar a poluição, o que inclui critérios para a avaliação do bom estado químico. Procede à 

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 a probabilidade de efeitos adversos nos ecossistemas aquáticos ou nos ecossistemas 

terrestres dependentes.  

O bom estado químico das águas subterrâneas baseia-se na protecção da massa de água, 

concedendo particular atenção às suas repercussões sobre, e à sua inter-relação com, as águas de 

superfície associadas e os ecossistemas terrestres e as zonas húmidas directamente dependentes; 

devem ser tidos em conta, nomeadamente, conhecimentos de toxicologia humana e de 

ecotoxicologia. 
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3.10 - Decreto-Lei n.º 208/2008 - Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 

2006/118/CE 

O presente Decreto-Lei estabelece o regime de protecção das águas subterrâneas contra a 

poluição e deterioração, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/118/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro, relativa à protecção da água subterrânea 

contra a poluição e deterioração. Para efeitos da avaliação do estado químico da água subterrânea, 

as normas de qualidade da água subterrânea que se seguem serão as estabelecidas em 

conformidade com a Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Quadro 3.2). 

 

3.11 - Directiva 2008/105/CE de 16 de Dezembro de 2008 - Relativa a normas de 

qualidade ambiental no domínio da política da água 

 A presente directiva estabelece normas de qualidade ambiental para algumas substâncias 

prioritárias e outros poluentes, com o objectivo de alcançar um bom estado químico das águas de 

superfície.  

 Entre as substâncias prioritárias encontram-se os pesticidas alacloro, atrazina, clorfenvinfos, 

clorpirifos (clorpirifos-etilo), diurão, endossulfão, hexaclorobenzeno, hexaclorociclo-hexano, 

isoproturão, pentaclorofenol, simazina e trifluralina. Os pesticidas endossulfão, hexaclorobenzeno e 

hexaclorociclo-hexano, por sua vez, estão identificados como substâncias perigosas prioritárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
(5) Relativamente ao total referido no quadro 2.15 salienta-se que entende-se por «total» a soma de todos os pesticidas 
individuais detectados e quantificados durante o processo de monitorização, incluindo os respectivos metabolitos e produtos de 
degradação e de reacção. 

Quadro 3.2 - Normas de qualidade da água subterrânea 

Poluente Normas de Qualidade 

Nitratos 50 mg/l 

Substâncias activas de pesticidas, incluindo os receptivos metabolitos e 

produtos da degradação de reacção. 

0,1 µg/l 

0,5 µl (total) 
(5)
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IV - PRINCIPAIS INIMIGOS DAS PLANTAS DOS ESPAÇOS VERDES URBANOS 

DO CONCELHO DE ALMADA, USO DE PESTICIDAS E PRÁTICAS DE 

SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO, E RESPECTIVOS RISCOS POTENCIAIS 

PARA O AMBIENTE E PARA O HOMEM 

1 - Material e Métodos 

1.1 - Enquadramento geográfico 

O concelho de Almada localiza-se na margem esquerda do rio Tejo, faz fronteira com o 

concelho do Seixal a Este, com o concelho de Sesimbra a Sul e a Oeste está rodeado pelo Oceano 

Atlântico. Está integrado na Grande Área Metropolitana de Lisboa, pertence ao distrito de Setúbal, 

sendo constituído pelas seguintes freguesias: Almada, Caparica, Charneca de Caparica, Costa da 

Caparica, Cova da Piedade, Feijó, Laranjeiro, Pragal, Sobreda e Trafaria (Figura 4.1). 

 

 

O concelho em estudo apresenta uma população de 160 825 habitantes, distribuídos por uma 

área de 70,2 km², o que corresponde à densidade populacional de 2 291 habitantes por km² (INE, 

Censos 2011). 

 

1.2 - Geomorfologia 

 O concelho de Almada integra-se na grande bacia do Tejo, cujo curso de água constitui uma 

extensa linha limitativa do concelho. Este facto foi determinante na geomorfologia criada, em 

particular na constituição das vertentes muito acentuadas que marginam o rio. A altitude no território 

varia entre o nível do mar e os 110 m, sendo os valores máximos atingidos no topo das arribas litorais 

e ribeirinhas. De salientar que na plataforma litoral a altitude varia entre os 60 e os 80 m.  

Figura 4.1 - Grande Área Metropolitana de 

Lisboa (AML, 2011) 

  ) 
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Pela análise do mapa geológico (Figura 4.2) verifica-se que no território em estudo 

predominam as formações do quaternário a Sul e do miocénico a Este. Na parte central do território, 

conjuntamente com materiais do quaternário, encontram-se formações do pliocénico.  

 

 

Figura 4.2 - Mapa geológico esquemático da Península de Setúbal (IGM, 2011) 

1.3 - Solos 

 Na área do concelho de Almada é possível distinguir vários tipos de solos (Figura 4.3), quatro 

destes pertencem à classe dos solos incipientes: os aluviossolos modernos, presentes nas principais 

linhas de água do interior do município; os solos de baixas (coluviossolos) presentes em algumas 

linhas de água do interior do concelho e, principalmente, nas Terras da Costa; os litossolos de 

arenitos, limitados a uma pequena faixa da Arriba Fóssil; e os regossolos psamíticos, que cobrem 

grande parte da região litoral e meridional do município.  

 

Figura 4.3 - Classificação taxonómica do solo do concelho de Almada (CEAP, 2004) 

0______5 km 
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Os outros tipos de solos presentes no território do concelho de Almada incluem os solos 

calcários pardos, predominantes na região setentrional; os solos litólicos não húmicos, existentes 

numa grande área do interior; e os solos podzolizados, bem como os solos halomórficos, ambos de 

distribuição mais restrita ao interior sul.  

Os solos influenciam fortemente a qualidade da água, nomeadamente através da dimensão 

reduzida das partículas, o que aumenta o potencial de adsorção de substâncias tóxicas, como os 

metais pesados e hidrocarbonetos clorados.  

 

1.4 - Recursos hídricos 

O escoamento superficial depende da precipitação e de factores associados à geologia 

(litologia e estrutura) e geomorfologia de uma região, como por exemplo a permeabilidade do solo e 

sub-solo, o tipo de vegetação, a área e morfologia da bacia hidrográfica e a profundidade do nível 

freático. 

  No concelho de Almada, a área com maior potencial de escoamento superficial verifica-se na 

zona Norte do Município, onde as linhas de água apresentam concentração mais elevada e de 

maiores dimensões, particularmente nas arribas da Frente Ribeirinha Norte. De igual forma, os vales 

também se apresentam mais encaixados, uma vez que o terreno é acidentado e as características 

geológicas não potenciam a infiltração (Figura 4.4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Por outro lado, na zona Sul do concelho os leitos das linhas de água não apresentam 

expressão morfológica significativa, uma vez que os declives vão ficando cada vez mais suaves e o 

terreno mais aplanado. A rede de drenagem está organizada em bacias hidrográficas (Figura 4.5) que 

drenam para o Tejo ao longo da escarpa marginal, para o estuário entre Cacilhas e o Seixal, ou para 

o Oceano Atlântico cortando a Arriba Fóssil da Costa de Caparica. 

Na frente escarpada Norte, encaixam-se linhas de água de extensão variável que correm 

para o Tejo numa direcção, em regra, perpendicular à do leito do rio. As linhas de água constituem a 

Este da Ponte 25 de Abril, dois pequenos valeiros suspensos que interceptam a crista das escarpas 

junto ao rio Tejo (Boca do Vento e Seminário de S. Paulo). Entre a Ponte e a vila da Trafaria, 

assinalam-se onze vales de extensão variável, muitos deles fortemente encaixados, dos quais cinco 

apresentam-se suspensos a altitudes variáveis acima do nível do Tejo. 

Figura 4.5 - Bacias hidrográficas do concelho 

de Almada (CMA, 2011a) 

  

 

0______6km 

Figura 4.4 - Rede de drenagem do concelho de 

Almada (CMA, 2011a) 
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   O caudal que escoa superficialmente é alimentado, principalmente, por águas subterrâneas 

que interceptam as linhas de água, em quantidade variável ao longo do ano hidrológico. Pese embora 

alguns episódios de inundações esporádicas, sempre coincidentes com fortes precipitações, o fraco 

escoamento superficial registado revela a reduzida expressividade dos recursos hídricos superficiais 

no concelho. 

 

1.5 - Clima 

 A caracterização apresentada para o concelho de Almada é expressa em valores médios e 

tem por base os elementos estatísticos disponibilizados em CMA (2011a) 

 A temperatura média mensal é de 16,5ºC, com extremos nos 14,3ºC e 28,2ºC. A temperatura 

máxima regista-se, normalmente, no decurso do mês de Junho e ronda os 42ºC, enquanto a 

temperatura mínima, na ordem dos - 2,0ºC, regista-se durante o mês de Fevereiro. 

 A humidade relativa apresenta valores médios na ordem dos 71,33%. Os valores máximos 

ocorrem em Janeiro e Fevereiro (85%), enquanto os valores mínimos (49%) registam-se em Agosto. 

A precipitação total é, em média, da ordem dos 585 mm. De salientar que a precipitação 

máxima diária regista-se durante o mês de Novembro com 115,4 mm, enquanto o valor mínimo 

ocorre no mês de Julho com 16,0 mm. 

A caracterização dos ventos é feita a partir de três parâmetros: a frequência, a velocidade e o 

rumo. O Quadro 4.1 resume os dados representativos para o concelho de Almada. 

 

 

Fonte: CMA, 2011a 

Relativamente à intensidade, verifica-se que os ventos de Norte são os mais intensos, 

seguidos pelos ventos de Sudoeste e de Noroeste, de acordo com a frequência representada no 

gráfico da Figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4.1- Regime dos ventos no concelho de Almada 

Rumo Frequência (%) Velocidade média (km/h) 

Norte 32,9 19,8 

Noroeste 11,3 11,9 

Este 8,6 10,3 

Sueste 2,4 11,2 

Sul 3,6 16,8 

Sudoeste 9,1 18,7 

Oeste 12,2 15,1 

Noroeste 16,4 18,1 

  

   

Figura 4.6 - Frequência dos 

ventos no concelho de Almada 
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1.6 - Caracterização dos Espaços Verdes Urbanos do concelho de Almada 

Na carta de condicionantes representada no mapa da Figura 4.7, estão representadas as 

áreas de espaços verdes correspondentes aos espaços da estrutura verde secundária, ou seja os 

espaços verdes mais afastados das áreas urbanizadas. Correspondem a áreas naturais nas quais 

não houve, ou é mínima a intervenção humana.  

                             

Figura 4.7 - Carta de condicionantes (CMAb, 2011) 

 

Através da análise da Figura anterior, verifica-se que o concelho de Almada, além da área de 

Paisagem Protegida da Arriba Fóssil com 1570 hectares, apresenta uma área de reserva botânica, 

áreas de mata e áreas de reserva agrícola e ecológica nacional. De salientar que 24,2% do território 

do concelho corresponde a área florestal, da qual se destacam a Paisagem Protegida da Arriba Fóssil 

da Costa de Caparica e a Mata do Medos. 

 No mapa da Figura 4.8 apresenta-se a distribuição geográfica dos espaços verdes de recreio 

e lazer. Estes espaços (existentes e previstos) correspondem aos espaços verdes construídos, ou 

seja, os espaços verdes pertencentes à estrutura verde secundária. 

 

Figura 4.8 - Espaços verdes de recreio e lazer (CMAb, 2011) 
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 A informação constante no mapa da Figura 4.8 é completada com a do quadro 4.2, no qual se 

apresentam as características gerais dos parques e jardins do município de Almada, tais como: 

designação, localização (freguesia), área e exemplos de outros elementos importantes presentes nos 

espaços em causa. A maioria dos espaços verdes apresenta elementos que promovem as diversas 

funções dos jardins, em particular a utilização recreativa, que é uma das principais funções dos 

espaços verdes e jardins. O caso de estudo incide predominantemente sobre os pesticidas aplicados 

nos espaços verdes do concelho de Almada apresentados no Quadro 4.2.  

Quadro 4.2 – Parques e jardins do concelho de Almada 

Designação Freguesia Área Elementos presentes 

Jardim Arco-Íris Costa de Caparica 1 500 m
2
 Dois espaços de recreio infantil 

Jardim Botânico da 
Casa da Cerca 

Almada 5 700 m
2
 Jardim dos Pintores; Anfiteatro; Tanque 

Jardim de Almada Almada 2 600 m
2
 Espaço de recreio infantil; Restaurante; Coreto 

Jardim do Complexo 
Municipal dos 
Desportos 

Feijó 33 000 m
2
 

Espelho de água; 2 campos de ténis;  1 campo 
de squash 

Jardim do Convento 
dos Capuchos 

Caparica 12 000 m
2
 Miradouro sobre a Costa de Caparica 

Jardim da Cova da 
Piedade 

Cova da Piedade 
5 400 m

2
 

 
Espaço de recreio infantil; Coreto 

Jardim da Criança Laranjeiro 7 500 m
2
 

Três espaços de recreio infantil; Elementos de 
escultura urbana 

Jardim Dr. Alberto 
Araújo 

Almada 6 800 m
2
 

Espaço de recreio infantil; Fonte; Painel de 
azulejo 

Jardim do Rio Almada 6 500 m
2
 

Fonte da Pipa; Escada/Miradouro; Elevador da 
Boca do Vento 

Jardim do Solar dos 
Zagallos 

Sobreda 
 
11 500 m

2
 

Quinta de Recreio 

Jardim Urbano Costa 
de Caparica 

Costa de Caparica 87 000 m
2
 

Espaço de recreio juvenil; 2 espaços de 
recreio infantil; Campos polidesportivos; 
Parque de merendas 

Parque Aventura 
Charneca de 
Caparica 

23 300 m
2
 

Espaço de recreio infantil/juvenil; Pista de BTT; 
Equipamentos para escalada;  Parque de 
merendas; Circuito de manutenção; Anfiteatro 

Parque Comandante 
Ramiro Correia 

Cova da Piedade 4 000 m
2
 Campo polidesportivo 

Parque da Juventude Cova da Piedade 10 500 m
2
 

Espaço de recreio infantil; Pista de skate; 
Campos polidesportivos 

Parque Luís Sá Laranjeiro 10 500 m
2
 

Espaço de recreio infantil; 2 elementos 
escultóricos 

Parque Multiusos  
 

Sobreda de 
Caparica 

73 500 m
2
 

Monumento à Mulher; Espaço de recreio 
infantil; Parque de skate; Circuito de 
manutenção; Percurso ciclável; Parque de 
merendas 

Parque da Quinta da 
Regateira 

Charneca de 
Caparica 

 
10 000 m

2
 

Espaço de recreio infantil 

Parque Urbano 
Comandante Júlio 
Ferraz 

Almada 18 200 m
2
 Escultura 

Parque Urbano das 
Quintinhas 

Charneca de 
Caparica 

 
54 000 m

2
 

Espaços de recreio infantil; Circuito pedestre 

Parque da Cidade - 
Parque da Paz 

Cova da Piedade 40 000 m
2
 

Lagos 
Bacias de retenção, circuito de manutenção 

Espaços Verdes do 
Cemitério de Vale 
Flores 

Feijó 10 000 m
2
 Arruamentos/alamedas 

Fonte: (CMA, 2011a)  
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 De acordo com o Quadro anterior, os Espaços Verdes Urbanos pertencentes à estrutura 

verde secundária do concelho apresentam 21 parques e jardins públicos, o que corresponde a 150 

hectares de áreas verdes. 

 

1.7 - Amostragem dos inquéritos para identificação dos inimigos das plantas dos 

espaços verdes urbanos do concelho de Almada, uso de pesticidas e práticas de 

segurança na sua utilização 

 O objectivo central do presente trabalho consistiu em estudar, através da realização de 

inquéritos na CMA sobre a aplicação de pesticidas nos espaços verdes públicos e arruamentos do 

concelho de Almada, no que diz respeito às características dos aplicadores, aos principais inimigos 

das plantas e às práticas adoptadas pelos aplicadores. Para melhor compreensão do assunto e do 

seu enquadramento na área, procurou-se também recolher informação geral relativa ao apoio técnico 

existente, bem como a sua procura por parte dos jardineiros e cantoneiros de limpeza, os principais 

aplicadores de pesticidas nos espaços públicos das cidades. 

 A informação que serviu de suporte ao trabalho foi obtida através de um inquérito (Anexo I) 

realizado aos aplicadores que desenvolvem a sua actividade nos diversos espaços urbanos do 

concelho de Almada. 

 O trabalho foi conduzido com o objectivo de conhecer a realidade através de um caso de 

estudo, uma vez que esta área temática está muito pouco estudada. A divulgação dos resultados, 

poderá ser útil, no sentido de contribuir para a tomada de consciência e promover a adopção de boas 

práticas no que respeita à aplicação de produtos fitofarmacêuticos em ambiente urbano.  

Foram inquiridos os trabalhadores da CMA que aplicam produtos fitofarmacêuticos nos 

espaços públicos do concelho e que exercem as suas funções nas áreas dos espaços verdes, 

higiene e limpeza e cemitérios. Do total de trabalhadores que exercem funções nestes sectores foram 

seleccionados vinte e quatro aplicadores de um total de trinta. Esta amostra corresponde à grande 

maioria dos aplicadores (80%) e permite obter resultados para todo o município, uma vez que os 

trabalhadores inquiridos exercem funções nos diversos espaços verdes e arruamentos do concelho.  

Contribuíram ainda para a realização deste estudo, através de informações complementares 

sobre a aplicação de pesticidas, as chefias dos trabalhadores que aplicam estes produtos. O modelo 

de inquérito foi organizado de modo a caracterizar a amostra ao nível da identificação, instrução e 

formação específica na área dos pesticidas, o que possibilitou conhecer o perfil do aplicador. O 

inquérito vai ainda permitir ficar a conhecer os procedimentos adoptados antes, durante e depois da 

aplicação dos pesticidas. 

Por outro lado pretende-se através da realização dos questionários, conhecer também as 

principais doenças e pragas que afectam as plantas que constituem os espaços verdes do concelho 

de Almada, bem como os tratamentos utilizados para as combater ou controlar. 

O inquérito foi realizado entre Outubro e Dezembro de 2010 e a duração das entrevistas 

individuais aos aplicadores foi de cerca de trinta minutos.  
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1.8 - Previsão da exposição ambiental aos pesticidas 

A utilização de produtos fitofarmacêuticos apresenta sempre potencial para causar impactes 

ambientais. Após a aplicação do pesticida, este distribui-se pelos diversos compartimentos 

ambientais: ar, água, solo e biota. A distribuição e o comportamento no ambiente variam de acordo 

com as propriedades físico-químicas da substância activa em causa (Linde, 1994; Bacci, 1994; 

Mackay et al., 1997), bem como da influência de alguns factores ambientais sobre as propriedades da 

substância activa (Cerejeira, 1993; Vighi & Di Guardo, 1995). A utilização das propriedades físico-

químicas dos pesticidas, dá uma indicação preliminar na previsão da sua distribuição pelos 

comportamentos ambientais, que poderá variar de acordo com as condições ambientais.  

O comportamento dos pesticidas no ambiente é influenciado pelas seguintes propriedades: 

Solubilidade da água (S), Pressão de vapor (P), Constante de Henry (H), Coeficiente de partição 

octanol-água (Kow), Coeficientes de partição solo-água (Kd) e Carbono orgânico-água (Koc) e ainda 

pela persistência e tempo de meia vida (DT50) (Linde, 1994; Bacci, 1994; Mackay et al., 1997). 

 A solubilidade da água (S) corresponde à quantidade máxima de um composto que se 

dissolve numa determinada quantidade de água pura, geralmente à temperatura ambiente (20-25ºC). 

Expressa-se usualmente em miligramas por litro (mg/l).  

 A Pressão de vapor (P) é a pressão exercida pelo vapor de uma substância em equilíbrio com 

a sua fase pura (líquida ou sólida), a uma dada temperatura e mede-se em Pascal (Pa). É um 

indicador da velocidade a que um composto se evapora ou volatiliza e se dispersa por uma dada área 

(Linde, 1994). 

 A Constante de Henry (H) é definida como a razão entre a pressão de vapor e a solubilidade 

na água e expressa-se em Pa m
3
/mol. É um indicador da afinidade para o compartimento ar (Vighi & 

Di Guardo, 1995). Constitui, na sua forma adimensional, o coeficiente de partição ar-água (Kaw).  

 O Coeficiente de partição octanol-água (Kow) corresponde à razão entre a concentração do 

produto químico na fase de octanol, e a sua concentração na fase aquosa. O valor do Kow exprime o 

grau de afinidade do pesticida com os lípidos, sendo um indicador da capacidade duma substância 

atravessar membranas biológicas, e de se acumular nos organismos. Atendendo aos valores 

elevados de Kow, estes expressam-se, normalmente em termos do logaritmo de Kow.  

 O Coeficiente de partição solo-água (Kd) está relacionado com o coeficiente de partição 

carbono orgânico-água (Koc). É geralmente assumido como um indicador da afinidade de uma 

substância química para com o compartimento solo. O coeficiente de partição solo-água (Kd) é 

definido por Linde (1994) como o quociente entre a concentração da substância no solo e a 

concentração da substância na água. 

 O coeficiente carbono orgânico-água (Koc) é, usualmente, assumido como um índice de 

afinidade para o compartimento solo/sedimento (Pereira, 2003).  

 A persistência expressa pelo tempo de meia vida (DT50) ou tempo de dissipação, 

corresponde ao tempo necessário para que metade da concentração inicial do pesticida no campo, se 

degrade ou dissipe, ou seja permite avaliar a persistência de um composto. É um parâmetro utilizado 

para indicar a estabilidade de uma substância química no ambiente (Linde, 1994). A persistência de 

um pesticida refere-se à sua resistência aos vários processos de degradação a que é sujeito. Varia 

de acordo com as suas características e com o compartimento ambiental em causa.  
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Está dependente das várias reacções de degradação como a hidrólise, oxidação-redução, 

fotólise, biodegradação e volatilização, bem como da concentração a que o pesticida é aplicado 

(Linde, 1994; Batista, 2003).  

 De salientar ainda o efeito dos factores climatéricos tais como: vento, chuva, temperatura e 

luminosidade, o tipo de pesticida e formulação, bem como o tipo de substrato, e ainda o próprio 

crescimento da planta, são factores que influenciam a taxa de dissipação do pesticida.  

 

1.8.1 - Modelo de fugacidade de análise multicompartimental 

 As propriedades físico-químicas permitem determinar a Distribuição Ambiental Prevista 

(PED), em termos percentuais, dos pesticidas que sofrem partição entre os principais compartimentos 

ambientais, nomeadamente: água, ar, solo, sedimentos, sólidos suspensos e biota aquático. 

 O modelo de fugacidade de Mackay baseia-se na análise de partição de uma substância 

entre vários compartimentos ambientais e no conceito de fugacidade. Este representa a tendência de 

uma substância química em passar de uma fase para outra.  

O modelo em causa necessita de dados diferentes de acordo com o tipo de substância. A 

classificação em Tipo 1, 2, 3 ou 4 (Figura 4.9), depende dos valores da solubilidade na água e da 

pressão de vapor das substâncias (Mackay et al., 1996).  

 

 

Figura 4.9 – Classificação dos pesticidas, de acordo com a solubilidade na água e a pressão de vapor 

(Mackay et al, 1996) 

  

As substâncias do Tipo 1 sofrem partição entre todos os compartimentos ambientais. Para 

procedermos à análise através do modelo são necessários os dados da massa molar, temperatura a 

usar na simulação, solubilidade na água, pressão de vapor, log kow e ponto de fusão.  

 As substâncias do Tipo 2 não sofrem partição apreciável para o compartimento ar. Dado que 

o valor da pressão de vapor e o coeficiente de partição ar-água é zero ou próximo de zero, pelo que o 

valor de Z (fugacidade) para o compartimento água torna-se muito elevado ou infinito.  

No caso das substâncias do Tipo 2 para serem calculadas segundo o mesmo procedimento 

para as substâncias do Tipo 1, são necessários para cálculo do modelo, os coeficientes de partição 

solo-água, sedimentos-água, sólidos suspensos-água e biota aquático-água, sendo considerado um 

valor de Z para o compartimento água de 1,0 e os valores de Z para os outros compartimentos 
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calculados relativamente à água, com base nos coeficientes de partição requeridos (Mackay et al., 

1996). 

Finizio et al. (2001) e Cerejeira et al. (2005) dividem em classes, os valores da distribuição 

ambiental prevista (PED) para os vários compartimentos ambientais, de acordo com os valores 

obtidos com a aplicação do modelo de fugacidade de Mackay (nível I).  

No Quadro 4.3, apresenta-se a classificação da afinidade para a água e para o solo, acordo 

com a distribuição ambiental prevista, segundo os autores referidos. 

 
Quadro 4.3 - Classificação da afinidade para a água e para o solo de acordo com a 

distribuição ambiental prevista (PED) em % 

Afinidade para água (%) Afinidade para o solo (%) 

Muito baixa < 20 Muito baixa < 0,1 

Baixa 20 – 40 Baixa 0,1 – 5 

Média 40 – 60 Média 5 – 10 

Elevada 60 – 80 Elevada 10 – 30 

Muito elevada ≥ 80 Muito elevada ≥ 30 

Fonte: Cerejeira et al., 2005 Fonte: Finizio et al.,2001 

 

1.8.2 - Índice de lixiviação GUS 

 A lixiviação pode ser definida como um processo através do qual os minerais dissolvidos ou 

em suspensão, fertilizantes ou outras substâncias existentes na camada superior do solo, são 

dissolvidas e transportadas pela água infiltrada (INETI, 2011).  

 Para avaliar o potencial de contaminação da água subterrânea dos pesticidas através da 

lixiviação, pode proceder-se à determinação do índice GUS (Gustafson, 1989), cujo cálculo é 

efectuado com base nos valores de DT 50 e Koc. 

O índice GUS (Groundwater Ubiquity Score), considera a persistência e mobilidade dos 

pesticidas resultando do cálculo da seguinte fórmula: GUS = log10 (DT50 solo) x (4 – log10 Koc). 

Através do cálculo deste índice é possível efectuar a comparação entre as substâncias químicas. É 

um modelo empírico, no qual são utilizados o coeficiente de partição carbono orgânico-água (Koc), o 

tempo de meia-vida no solo (DT50) o e o número 4, que é um valor arbitrário. No quadro 4.4 

apresenta-se a classificação do potencial de lixiviação segundo o índice GUS.  

 
Quadro 4.4 - Classificação do potencial de lixiviação, segundo o 

índice de lixiviação GUS (Gustafson, 1989) 

Índice GUS Classificação do pesticida 

<1,8 Não lixiviável 

1,8 a 2,8 De transição 

> 2,8 Lixiviável 

  

 Pela sua análise verifica-se que para valores inferiores a 1,8 o pesticida não é lixiviável, 

enquanto valores compreendidos entre 1,8 a 2,8 considera-se de transição e quando o índice 

apresenta valores superiores a 2,8 é considerado lixiviável (Gustafson, 1989). 
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1.9 - Potenciais efeitos na saúde humana e no biota 

A avaliação dos potenciais efeitos tóxicos dos pesticidas é efectuada referente a grupos 

taxonómicos vulgarmente utilizados em ensaios biológicos, em bibliografia especializada (Tomlin, 

2006) e numa base de dados disponível online (FOOTPRINT, 2011).  

Os valores de toxicidade para aves encontram-se divididos em dois tipos: agudos orais 

(administração simples) ou subcrónicos (através de uma dieta de cinco ou oito dias). A toxicidade de 

uma substância pode ser traduzida pelo valor de LC50 (Lethal Concentration) para 50% da população 

testada, referente à concentração de pesticida na ração do animal, sendo expressa geralmente em 

termos de miligramas de substância, por quilograma de dieta (mg/kg). Um outro parâmetro relativo à 

toxicidade de uma substância pode ser o LD50 (Lethal Dose) para 50% da população testada, que se 

refere à quantidade dessa mesma substância administrada à ave por entubação e é normalmente 

expresso em termos de mg/Kg de peso vivo.  

 Quanto aos efeitos tóxicos para os organismos aquáticos, estes são usualmente expressos 

em termos de LC50 ou EC50 (concentração efectiva média) para vários períodos de tempo, 

dependendo da espécie. Tendo também em conta os efeitos secundários que os pesticidas podem 

ter sobre outras espécies não visadas, é importante recolher e analisar informações para outros 

organismos, como por exemplo as abelhas (toxicidade oral e por contacto, expressos em LD50) e 

para minhocas (em termos de toxicidade aguda - LC50).  

 Para efeitos de determinação de índices de toxicidade utiliza-se também o NOEC (No 

Observed Effect Concentration) - concentração sem efeitos observáveis e, ou o NOEL (No 

Observable Effect Level), que corresponde à dose sem efeitos observáveis. 

A preocupação sobre os eventuais efeitos dos pesticidas para a saúde humana, devido ao 

consumo de água contaminada, recai em potenciais efeitos tais como: carcinogénese, mutagénese, 

teratogénese, neurotoxicidade, alterações imunológicas e reprodutivas, bem como desregulações 

endócrinas (Batista, 2003).  

 Relativamente à toxicidade dos pesticidas, a OMS estabelece classes de toxicidade, para os 

diversos pesticidas, nomeadamente: 

Classe I - a: extremamente perigoso 

Classe I - b: altamente perigoso 

Classe II: moderadamente perigoso 

Classe III: pouco perigoso 

A classificação toxicológica é baseada no LD50 oral em ratos Assim, um agente oral sólido, com 

um LD50 de 5mg/kg ou menos de peso corporal pertence à classe Ia. Com um LD50 correspondente 

a 50 mg/kg faz parte da classe Ib. No caso de a relação ser de 50-500 mg/kg corresponde à Classe II, 

e quando for superior a 500 mg/kg faz parte da Classe III (WHO, 2009). 
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2 - Resultados e discussão 

2.1 - Resultados dos inquéritos sobre os inimigos das plantas dos espaços verdes 

urbanos do concelho de Almada, uso de pesticidas e práticas de segurança na sua 

utilização 

2.1.1 - Caracterização dos aplicadores de pesticidas 

 Os aplicadores de pesticidas da CMA apresentam idades compreendidas entre os 31 e os 64 

anos, sendo a média de idades de 55 anos. De acordo com o gráfico da Figura 4.10, o grupo etário 

que apresenta maior número de aplicadores corresponde ao grupo etário dos 50 a 60 anos (nove 

aplicadores).  

         

Figura 4.10 - Idade dos aplicadores, 2010 

 

De salientar positivamente que o grupo etário dos 30 a 40 anos apresenta 7 aplicadores. 

Estes, estarão, em princípio mais motivados para uma correcta aplicação e para as questões 

ambientais. Outra questão que sobressai prende-se com o facto que, dos 24 aplicadores que 

constituem a amostra, apenas 3 são do sexo feminino, o que corresponde a 13% da população 

inquirida. Quanto ao nível de instrução (Figura 4.11), verifica-se que os anos de escolaridade que 

apresentam maior percentagem correspondem à 4ª classe e ao 6º ano (59%).  

 

Figura 4.11 - Nível de instrução dos aplicadores, 2010 
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Estes anos equivalem à escolaridade obrigatória de acordo com a idade dos inquiridos. O 

nono ano representa 29% da amostra e o 12º ano conjuntamente com o aplicador que referiu o curso 

técnico profissional (área de espaços verdes) representam 12%.     

De salientar a existência de aplicadores com formação ao nível do 12º ano. É importante que 

o nível habilitacional seja o mais elevado possível. Esta situação conjugada com o facto de existirem 

aplicadores relativamente jovens, potencia maior receptividade a uma aplicação mais adequada dos 

pesticidas, quer ao nível dos cuidados a ter, como também ao nível das preocupações ambientais. 

 A maioria dos aplicadores tem como profissão Jardineiro, o que representa 58% dos 

inquiridos. O segundo grupo corresponde aos Cantoneiros de Limpeza com 25%. As restantes 

profissões (coveiros, técnicos e encarregados) são as menos representadas, respectivamente com 

4,2% e 8,3% (Quadro 4.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É importante referir a existência de encarregados e técnicos a aplicar estes produtos, uma 

vez que estes aplicadores garantem, em princípio, maior responsabilidade na aplicação, 

considerando os cargos que desempenham na CMA. 

Destaca-se a área de actividade ligada à jardinagem, como a mais relevante na aplicação de 

pesticidas. A profissão de jardineiro tem um perfil funcional definido por lei, no qual está prevista a 

aplicação de pesticidas, conforme extracto que se apresenta no anexo I. 

 

2.1.2 - Experiência profissional e formação na área dos pesticidas 

 Quanto aos anos de actividade na área de aplicação de pesticidas (Quadro 4.6), verifica-se 

que a grande maioria dos inquiridos tem mais de 10 anos de experiência profissional (70,8%). De 

salientar que nenhum dos inquiridos referiu ter menos de 5 anos de actividade, enquanto o grupo 

representado pelos aplicadores com actividade compreendida entre 5 a 10 anos apresenta 33% dos 

inquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4.5 - Profissão/Área de actividade, 2010 

Actividade profissional Nº (%) 

Cantoneiros de limpeza 6 25 

Jardineiros 14 58 

Coveiros 1 4.2 

Técnico-profissional 1 4.2 

Encarregados 2 8.3 

Total 24 100 

Quadro 4.6 - Anos de actividade na área da aplicação de pesticidas, 2010 

Anos de actividade Nº (%) 

<5 0 0 

5 a 10 7 29,2 

10 a 20 8 33,3 

Mais de 20 9 37,5 

Total 24 100 
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 Pela análise do Quadro anterior pode concluir-se que, globalmente, a maioria dos inquiridos 

apresenta bastante experiência, o que não significa que esta corresponda a um bom desempenho na 

área da aplicação dos pesticidas. Dadas as suas características e a permanente evolução da 

problemática relacionada com estes produtos, a experiência deve ser complementada com formação.  

Relativamente à formação profissional verifica-se que 58% dos inquiridos referiram não ter 

participado em qualquer acção de formação. Os restantes inquiridos, 41,7% (10 aplicadores), 

salientaram ter participado numa acção de formação com 35 horas promovidas pela CMA.  

A formação ministrada, corresponde a uma formação de base relacionada com o diagnóstico, 

aplicação e alguns cuidados a ter no uso de pesticidas. A formação em causa foi essencialmente de 

nível técnico, na qual as questões ambientais foram minimizadas. O facto de nem todos o 

trabalhadores terem participado na acção, prende-se com o facto de, quando a mesma ocorreu, 

alguns destes trabalhadores não estarem a desempenhar funções nesta área específica. 

Os dados relativos à obtenção da informação necessária à aplicação dos pesticidas são 

apresentados na Figura 4.12.  

 

 

Figura 4.12 - Obtenção da informação necessária à aplicação de pesticidas, 2010 

 

Pela análise do gráfico anterior, verifica-se que a grande maioria (71%) adquire as 

informações através da chefia. Os restantes referiram que consultavam manuais (19%) e apenas 

10% indicou que consultava outros aplicadores. 

As respostas apresentadas são compreensíveis, nomeadamente no que se refere à obtenção 

da informação através das chefias que, de uma maneira geral, detêm formação académica de base 

na área da aplicação de pesticidas, uma vez que têm formação média ou superior na área agrícola. A 

aplicação de pesticidas na CMA, à semelhança de outras actividades, obedece a uma hierarquia que 

determina quando, e quais os produtos que devem ser utilizados em cada situação ou problema 

fitossanitário, ainda que posteriormente os aplicadores não sejam devidamente acompanhados nos 

locais em que vão efectuar a aplicação.  

 De salientar que somente 19% referiu consultar manuais de aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos, o que é indicador, no conjunto dos inquiridos, de pouca autonomia, interesse e 

desconhecimento por este tema. Revela no entanto motivação para um maior conhecimento. 
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2.1.3 – Utilização do equipamento de protecção individual (EPI) 

 Os EPI referidos como os mais utilizados, quer na preparação da calda, quer na aplicação 

são as luvas, os óculos e a máscara, enquanto os menos utilizados são o fato impermeável, a viseira 

e as botas impermeáveis (Figura 4.13). 

  

       

Figura 4.13 - Adopção de equipamentos de protecção individual, 2010 

 

Pela análise da Figura 4.13, verifica-se que os resultados obtidos são semelhantes no que 

respeita à utilização dos EPI em ambas as situações, com excepção da viseira, que foi referida como 

sendo utilizada por quatro aplicadores na preparação da calda e por um na aplicação. 

O equipamento de protecção individual (EPI) destinado a ser utilizado nos tratamentos 

fitossanitários deve ser utilizado exclusivamente para este fim. No final de cada dia de trabalho é 

necessário ser limpo e substituído sempre que não se encontrar em boas condições. Neste âmbito foi 

efectuada a distinção no que respeita à preparação da calda e à aplicação 

Ainda neste contexto apresenta-se a Figura 4.14, que documenta duas situações distintas no 

que respeita à aplicação de pesticidas na CMA. Na imagem representada pela letra A, o aplicador 

não está devidamente protegido, uma vez que não utiliza o fato impermeável, nem luvas. A máscara 

que utiliza é uma semi-máscara, que apenas cobre as vias respiratórias, pelo que os olhos e parte do 

rosto estão desprotegidos. 

Na imagem B da Figura 4.14, o aplicador utiliza correctamente os EPI que são indicados na 

aplicação de pesticidas. 

 

    A) Situação inadequada de protecção                                              B) Correcta protecção 

Figura 4.14 - Aplicação de herbicidas, 2010 
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2.1.4 - Preparação da calda 

No que respeita à preparação da calda (Figura 4.15) verifica-se que a maioria dos inquiridos 

(91,6%) referiu que efectuava a preparação no local de aplicação. Quanto ao cálculo da dose, 70,9% 

dos inquiridos indicaram que efectuavam os cálculos e 58% salientaram que utilizavam recipientes 

graduados.  

   

 

Figura 4.15 - Locais de preparação da calda, cálculos e utilização de recipientes graduados, 2010 

  

Os dados recolhidos mostram que 29,1% não efectua os cálculos e, apesar de 70,9% indicar 

que os realiza, 41,6% refere que não utiliza recipientes graduados. Esta situação poderá inviabilizar, 

em parte, os cálculos que foram realizados, uma vez que é calculada a dose/concentração, mas 

depois não é utilizado um recipiente graduado que permita juntar na água a quantidade exacta de 

pesticida que foi calculada, o que inviabiliza uma correcta aplicação. 

A preparação da calda representa uma fase de extrema importância, não só no que respeita à 

utilização dos EPI, uma vez que os aplicadores estão a manusear o produto concentrado, como 

também no que respeita ao cálculo da dose/concentração da calda a aplicar. Deste modo, é 

importante efectuar a leitura do rótulo e seguir as suas instruções, nomeadamente, entre outras, é 

necessário efectuar os cálculos correctamente e utilizar recipientes graduados que permitam preparar 

a calda nas proporções adequadas ao efeito pretendido. 
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 Quanto à leitura do rótulo (Figura 4.16), apenas 16,7% referiu que não a efectuava. 

Relativamente ao conhecimento dos símbolos, 17% salientou que os desconhece, enquanto 37,5%, 

indicou que não consideram a leitura importante. De salientar que 20,8% dos inquiridos referiram que 

não seguem as instruções indicadas no rótulo. 

 

 

Figura 4.16 - Leitura do rótulo, 2010 

A análise do gráfico da Figura anterior permite concluir que os inquiridos estão, globalmente, 

sensibilizados para a importância da leitura do rótulo, ainda que 37,5% não a considere relevante. 

Esta situação poderá ser atribuída ao facto dos utilizadores aplicarem praticamente os mesmos 

produtos ao longo dos anos e conhecerem, deste modo, as indicações que estão nos rótulos. De 

salientar, no entanto que, apesar dos inquiridos terem referido que efectuam a leitura do rótulo e que 

conhecem os símbolos, essa situação não foi verificada. 

 

2.1.5 – Material de aplicação de pesticidas 

O material de aplicação que predomina corresponde ao pulverizador de jacto projectado 

(Figura 4.17). Esta situação justifica-se dado que os produtos são aplicados em extensas áreas, 

nomeadamente no caso dos arruamentos e dos espaços baldios. 

 

 

Figura 4.17 - Equipamento de aplicação utilizado pelos aplicadores de pesticidas, 2010 

 

 



 

 

56 

 

Na Figura 4.18 apresentam-se dois exemplos de equipamentos utilizados pelos aplicadores 

da CMA. Estes pulverizadores (jacto projectado) promovem uma aplicação rápida e eficaz. No 

entanto devem ser seguidas algumas normas, como por exemplo aplicar a calda a baixa pressão e 

utilizar uma campânula no bico, de modo a direccionar a pulverização e evitar que esta atinja áreas 

que não estejam a ser objecto de tratamento, consoante as situações de aplicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 - Pulverizadores de jacto projectado (100l), 2010 

 

Outra questão importante prende-se com o transporte do equipamento. Na Figura 4.19 

apresentam-se as formas mais comuns de transportar os pulverizadores. O modo de transporte (em 

viaturas) permite a deslocação mais rápida pelas ruas da cidade e arruamentos dos jardins, tornando 

a aplicação mais eficiente em termos de tempo, uma vez que o aplicador efectua a pulverização com 

o equipamento em cima da viatura. Lamentavelmente estas informações recolhidas permitem afirmar 

que não existem preocupações no que respeita aos riscos associados e adequada calibração do 

material de aplicação. 

 

Modo de transporte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 - Modo de transporte dos pulverizadores, 2010 
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2.1.6 - Armazenamento dos pesticidas 

No que respeita aos locais de armazenamento dos pesticidas 79,2% dos inquiridos referiram 

que os armazenavam num armazém geral, ou seja juntamente com outros produtos. Por outro lado 

20,8% indicaram armazenar os pesticidas num armazém exclusivo. 

Na Figura 4.20 é possível observar os diversos locais, por sector, onde os pesticidas 

aplicados na CMA são armazenados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 - Locais de armazenamento dos pesticidas, 2010 

 

Como se pode observar, na maioria das situações retratadas pelas fotografias, não são 

cumpridas as regras básicas de armazenamento de pesticidas. Esta situação é bastante negativa, 

uma vez que contraria as normas elementares anteriormente referidas. Em apenas um dos locais os 

pesticidas estão num “armazém exclusivo”, o que se verificou ser um espaço individualizado dentro 

de um armazém no qual eram armazenados outros produtos (fotografia C). Apesar de não ser a 

solução ideal é uma boa decisão, uma vez que os pesticidas estão separados de outros produtos, 

conforme documenta a fotografia B, que corresponde ao interior do espaço identificado pela letra C.  

Nas outras situações registadas, as embalagens dos pesticidas encontram-se amontoados e 

juntamente com outros produtos (Imagens A, D e F). De salientar ainda que numa das situações 

observadas (Imagem E), os produtos encontram-se ao ar livre e sem rótulos, ou seja, em áreas de 

acesso livre a pessoas e animais, situação que os pode colocar em risco. A razão de as embalagens 

não terem os rótulos deve-se ao facto do pesticida que se encontra na embalagem original ser 

distribuído por outras embalagens, as quais posteriormente são transportados para os locais onde 

vão ser aplicados.  

O armazenamento de pesticidas deverá ser feito com a preocupação de manter a qualidade 

dos produtos e a garantia de segurança das pessoas, que a eles têm acesso. Os produtos deverão 

ser armazenados exclusivamente nas embalagens originais e numa posição que permita a sua fácil 

identificação através da leitura do rótulo. Deve utilizar-se sempre o produto mais antigo no armazém, 

seguindo o princípio: “primeiro a chegar, primeiro a sair” (Simões, 2005). 

D 

C B A 
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O acesso a um armazém de produtos fitofarmacêuticos deverá ser sempre limitado. Apenas 

pessoas habilitadas a manusear este tipo de produtos podem aceder ao armazém, devendo 

permanecer no espaço apenas o tempo estritamente necessário. Deste modo, as portas de entrada 

do armazém deverão estar fechadas à chave e deve existir sinalização de segurança, 

nomeadamente: proibido entrar, proibido fazer lume e proibido fumar. De modo a evitar a acumulação 

de vapores, é também importante a existência de janelas que permitam o arejamento do espaço onde 

se armazenam os pesticidas (ANIPLA, 2008). 

É imprescindível manter o armazém arrumado e limpo, bem como garantir que o pessoal com 

acesso a este espaço conheça as normas gerais de higiene e segurança. A higiene e a utilização do 

equipamento de protecção individual são fundamentais para quem contacta com produtos 

fitofarmacêuticos. De salientar, no entanto, que as instalações onde são arrumação os EPI devem 

estar separadas dos locais com acesso à água (ANIPLA, 2008). 

A existência de extintores de pó químico é também recomendada. No armazém tem de existir 

ainda equipamento para lidar com derrames: areia, sacos de plástico fortes, baldes, pá e vassoura 

(Simões, 2005). 

 

2.1.7 - Condições de aplicação dos pesticidas 

No âmbito das condições de aplicação, em particular as climatéricas (Figura 4.21) salienta-se 

que 28,2 % dos inquiridos referiram que aplicavam os pesticidas com tempo calmo e 30,8% de 

manhã. Apenas 10,3% dos aplicadores referiram aplicar os pesticidas com sol e que nenhum dos 

inquiridos salientou que os aplicava com chuva. Curiosamente 20,5% dos inquiridos referiram que 

aplicavam os produtos durante a noite. 
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Figura 4.21 - Condições de aplicação, 2010 

. 

A aplicação durante a noite poderá ser benéfica uma vez que a circulação de pessoas e 

viaturas nos espaços a tratar é mínima. Considerando que os espaços estão iluminados, esta prática 

permitirá aplicar os produtos com alguma segurança. No entanto, a aplicação na proximidade dos 

relvados deve ser evitada, devido à rega automática, que na maioria das situações ocorre durante a 

noite e, no caso de não ser desligada, arrastará o pesticida para as redes de drenagem e de esgotos.  
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Estes dados demonstram conhecimentos das condições meteorológicas adequadas para a 

aplicação, nomeadamente ao referirem que evitam aplicar os produtos com sol e vento. Estas 

condições promovem a evapotranspiração e o arrastamento para áreas que não estão a ser objecto 

de tratamento. 

Quanto ao número de tratamentos anuais na mesma área com o mesmo produto, foi referido 

por 79,1% que o realizavam duas vezes, 12,5% indicaram três vezes, enquanto 8,3% dos aplicadores 

referiram aplicar apenas uma vez por ano. Estes dados estão de acordo com as necessidades de 

tratamento, nomeadamente no que respeita aos herbicidas, uma vez que as infestantes surgem 

essencialmente em duas épocas por ano, ou seja na Primavera e no Outono. 

De salientar que nenhum dos inquiridos referiu que colocava avisos ou qualquer outro tipo de 

informação, quer antes quer depois do tratamento. Esta situação levanta alguns problemas, uma vez 

que as áreas em que ocorre a aplicação são áreas de acesso livre, pelo que deveria existir 

informação adequada aos utentes dos espaços e sempre que possível a área deveria ser vedada, 

impedindo ou limitando, deste modo, o acesso à área tratada, em particular as crianças e animais 

domésticos. 

 

2.1.8 - Identificação do local de aplicação de pesticidas 

Os locais de aplicação referidos pelos inquiridos correspondem às ruas da cidade, aos jardins 

(incluindo os arruamentos) e relvados (Figura 4.22). Apesar de estes locais terem sido referidos de 

forma equilibrada, o jardim público conjuntamente com as áreas de relvados correspondem ao 

espaço indicado pelo maior número de aplicadores (68%).  

 

          

Figura 4.22 - Espaços de aplicação, 2010 

 

As respostas estão de acordo com os tratamentos a efectuar, uma vez que, nestes espaços 

são necessárias aplicações relacionadas com os problemas que os afectam, nomeadamente pragas 

doenças e infestantes.   

Os arruamentos da cidade foram referidos por 32% dos inquiridos, o que se justifica devido 

ao facto de serem afectados por infestantes diversas, as quais são eliminadas com recurso a 

herbicidas.  
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Quanto ao tipo de pavimento existente nas ruas (Figura 4.23) verifica-se que predomina a 

calçada, quer nas ruas da cidade (77,8%), quer nos arruamentos dos jardins (55,6%).  

 

 

Figura 4.23 – Características do pavimento nas ruas da cidade e dos jardins, 2010 

 

Os arruamentos em terra batida nos jardins, correspondem a 48,1%, enquanto o mesmo tipo 

de pavimento corresponde a 14,8% nas ruas da cidade. A área de pavimento constituída por alcatrão 

é a menos representativa em ambas as situações (7,4 % nos arruamentos da cidade e 3,7% nas ruas 

dos jardins). Estas respostas estão relacionadas com as características do pavimento consoante se 

trata de arruamentos nos jardins ou nas ruas da cidade.  

O pavimento tem bastante influência no destino final dos resíduos dos pesticidas, uma vez 

que pode potenciar a infiltração no caso de ser em terra batida, ou o escoamento superficial quando 

se trata de alcatrão ou calçada. 

  Ao serem questionados se a aplicação ocorria próximo de plantas (árvores, arbustos 

e plantas herbáceas), cursos de água, escolas, pessoas e animais, os inquiridos responderam de 

acordo com os resultados apresentados no Quadro 4.7.  

 

Quadro 4.7 - Proximidade da aplicação a diferentes locais (%), 2010 

 

 

 

 

 

Pela análise do quadro 4.7, verifica-se que a maioria dos inquiridos responde 

afirmativamente, ou seja que aplica os pesticidas nas proximidades de plantas, pessoas e animais, 

com excepção dos cursos de água, em relação aos quais grande parte dos aplicadores (71,9%) 

respondeu negativamente. Quanto à proximidade de escolas as respostas afirmativas correspondem 

a 48,1%. Estes resultados demonstram que a aplicação não tem em conta as bases da Directiva 

2009/128/CE, uma vez que os pesticidas são aplicados de forma generalizada, independentemente 

 Plantas Cursos de água Escolas Pessoas Animais 

Sim 87,5 28,1 48,1 83,3 66,7 

Não 15 71,9 51,9 16,7 33,3 
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de os locais “serem mais sensíveis”, como por exemplo na proximidade de escolas e, a aplicação 

poder ter efeitos indesejáveis nas pessoas, ou consequências no ambiente e nos seres vivos que se 

encontram na proximidade dos espaços em se efectua a aplicação. 

Nas imagens da Figura 4.24 apresentam-se alguns locais do concelho de Almada onde os 

pesticidas são aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 - Exemplos de locais de aplicação de pesticidas, 2010 

 
As imagens apresentadas ilustram as respostas referidas pelos inquiridos e comprovam a 

necessidade da aplicação de pesticidas, nomeadamente os herbicidas, nos diversos espaços 

existentes nas áreas urbanas.   

 

2.1.9 - Restos de calda 

No final do tratamento de uma determinada área podem ocorrer excedentes de calda. De 

acordo com o Quadro 4.8, 41,7% dos aplicadores referiram que regularizavam a área tratada até que 

o depósito esteja vazio.  

Quadro 4.8 - Destino dos excedentes de calda, 2010 

Excedentes de calda Nº % 

Armazena para outra aplicação 6 25 

Aplica sobre uma área não tratada  5 20,8 

Repulveriza a área tratada até que o depósito esteja vazio  10 41,7 

Liberta nos cursos/linhas de água, esgotos domésticos, sumidouros  3 12,5 

Total 24 100 

Arruamentos e passeios (Alcatrão e calçada) 

Espaços de terra batida 

 

Espaços entre arbustos Infestantes nos relvados 

 

Espaços com gravilha 
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A possibilidade de armazenar a calda para outra aplicação foi referida por 25% dos inquiridos. 

No entanto a situação mais grave está relacionada com o facto de alguns aplicadores (12,5%) 

referiram que libertavam os produtos, em particular o glifosato, nos cursos/linhas de água, esgotos 

domésticos ou sumidouros. Este procedimento é altamente incorrecto, uma vez que os produtos vão 

ser arrastados para outros locais contaminando os solos, a água e, de forma indirecta, os animais 

que têm acesso aos locais para onde escorrem e se acumulam os pesticidas. Existe ainda a 

possibilidade de contaminação das águas para consumo humano como apontam os estudos 

internacionais analisados neste trabalho. 

É importante evitar que existam excedentes, pelo que devem ser efectuados os cálculos da 

quantidade de calda exacta a aplicar na área a tratar.  

 

2.1.10 - Lavagem do material de aplicação de pesticidas 

 
   Apresentam-se no quadro 4.9, os resultados relativos ao número de lavagens realizadas 

após a aplicação dos produtos fitofarmacêuticos. 

  

Quadro 4.9 – Número de lavagem dos equipamentos 

de aplicação, 2010 

Nº de lavagens Nº % 

Uma 6 25 

Duas 10 42 

Três 8 33 

Total 24 100 

 

 Todos os inquiridos referiram que efectuam a lavagem dos equipamentos após a aplicação. 

No entanto existe alguma discrepância entre o número de vezes que a efectuavam. Assim, no que 

respeita ao número de lavagens, 25% dos inquiridos referiram que lavam os equipamentos de 

aplicação uma vez e 42% indicaram que efectuavam a lavagem duas vezes. A opção mais correcta 

corresponde à que foi referida como sendo efectuada por 33% dos aplicadores, ou seja referiram que 

efectuavam a lavagem três vezes. De salientar que a lavagem dos equipamentos de aplicação é 

extremamente importante para evitar avarias e mau funcionamento, resultantes dos resíduos que se 

acumulam nos depósitos, mangueiras e bicos. Deste modo, após cada aplicação, deverá ser 

efectuada a limpeza imediata do material de aplicação. 
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Quando questionados sobre o destino que davam à água de lavagem, os inquiridos 

apresentaram respostas diversas, as quais são apresentadas no gráfico da Figura 4.25. 

 

Figura 4.25 – Locais em que aplica ou liberta a água de lavagem dos equipamentos, 2010 

 

A problemática relacionada com água da lavagem é semelhante ao destino dos excedentes 

de calda. A água em causa contém resíduos dos pesticidas, os quais devem ser devidamente 

tratados em locais destinados ao efeito, ou seja Estações de Tratamento de Águas Residuais. Deste 

modo, qualquer das outras situações referidas pelos inquiridos, nomeadamente a colocação nos 

sumidouros (25%), esgotos domésticos (12,5%), valas (4,1%) ou repulverizar a área tratada (12,5%), 

são práticas bastante incorrectas, pelas mesmas razões apontadas para os excedentes da calda. 

 A água de lavagem deve ser pulverizada sobre vegetação, em áreas com plantas não 

destinadas ao consumo humano e animal, sempre longe de fontes, poços ou cursos de água e em 

zonas habitadas. 

 

2.1.11 – Destino das embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos 

As respostas dos aplicadores quanto ao destino das embalagens vazias são apresentadas no 

Quadro 4.10. Verifica-se que 50% dos inquiridos colocam as embalagens nos contentores de 

resíduos urbanos e 16,7%, referiram que utilizavam as embalagens vazias para outros fins 

(armazenamento de combustível, água e lixo). 

 

 

 

Quadro 4.10 – Destino dado às embalagens vazias, 2010 

Destino das embalagens Nº % 

Deixa nas áreas tratadas 0 0 

Deita em rios, ribeiros ou valas 0 0 

Enterra 1 4,2 

Queima 3 12,5 

Utiliza para outros fins  4 16,7 

Coloca nos contentores de resíduos urbanos 12 50,0 

Guarda para posterior reciclagem 4 16,7 

Total 24 100 
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Praticamente a totalidade dos inquiridos indicou que considerava importante a reciclagem das 

embalagens dos pesticidas, apesar da grande maioria referir que não eram tomadas medidas que 

contribuíam para a mesma, não seguindo as regras estabelecidas pela Valorfito, ou seja entregar as 

embalagens na loja onde foi efectuada a aquisição. Apenas 16,7% dos inquiridos salientaram que no 

seu sector existia procedimento.  

Podemos assim, inferir que a gestão de embalagens não é homogénea em todos os sectores 

da CMA, dado que em apenas num (Higiene e Salubridade), é efectuada a recolha para posterior 

reciclagem. Nos restantes sectores, de acordo com as respostas dos inquiridos, as embalagens não 

sofrem qualquer tratamento, sendo colocadas nos contentores dos resíduos sólidos urbanos ou 

utilizados para fins que não são os adequados. Evidencia-se que algum deles proibidos, como é o 

caso da colocação de água.  

De salientar que as embalagens contêm resíduos, cuja substância activa pode manter as 

suas propriedades toxicológicas por um longo período de tempo. 

 Os motivos, apontados pelos inquiridos, que justificam a reciclagem, podem ser agrupados da 

seguinte forma: aproveitamento das embalagens para outros fins (cinco respostas), evitar a 

contaminação das áreas e defender o ambiente (catorze respostas) e garantir a segurança das 

pessoas e animais (quatro respostas).  

Os resultados do inquérito (Quadro 4.10) mostram que os aplicadores são sensíveis a esta 

problemática, apesar de, depois, na prática não agirem em conformidade, o que pode ser justificado 

devido aos sectores onde trabalham não promoverem boas práticas relativas à gestão integrada dos 

resíduos de pesticidas, desconhecendo inclusive a existência da Valorfito, cujas regras obrigam o 

utilizador final à tripla lavagem e à inutilização das embalagens, bem como a sua guarda em sacos de 

recolha, para entrega posterior num Centro de Recepção Valorfito. 

 A limpeza das embalagens traz benefícios em termos económicos, dado que uma 

embalagem não lavada pode conter até 5% do produto (valorfito, 2011). Ao lavar as embalagens 

ganha-se em eficácia no tratamento, uma vez que se utiliza a totalidade do pesticida e evitam-se 

problemas toxicológicos e ecotoxicológicos. De salientar que uma embalagem lavada correctamente, 

pelo menos três vezes (embalagens rígidas com capacidade/peso até 25l/25 kg), reduz drasticamente 

o nível de resíduos, evitando assim o risco de intoxicações e outros acidentes. Por outro lado não 

contaminam o ambiente, pelo que o destino a dar às embalagens não pode ser negligenciado, tal 

como já foi referido. 
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2.1.12 - Problemas fitossanitários 

Os problemas fitossanitários referidos pelos inquiridos que justificam a intervenção com 

pesticidas são apresentados no gráfico da Figura 4.26. Destacam-se as infestantes, que são 

mencionadas como dois problemas distintos: as infestantes de “folha larga” (dicotiledóneas) (18,5%) 

e as infestantes anuais (monocotiledóneas) e vivazes (dicotiledóneas) (26,2%). As primeiras 

correspondem a uma grande variedade de herbáceas vivazes que invadem os relvados, as quais são 

eliminadas normalmente através de herbicidas selectivos, como por exemplo o MCPA. 

. 

         

Figura 4.26 - Problemas fitossanitários, 2010 

 

Por outro lado as infestantes (anuais e vivazes) representam o maior problema. As 

infestantes em causa correspondem às “ervas daninhas” que surgem nos arruamentos da cidade, dos 

jardins ou noutros espaços. Neste caso, é necessário eliminar a totalidade das infestantes, as quais 

são suprimidas com herbicidas não selectivos (sistémicos ou de contacto), como é o caso do glifosato 

ou do paraquato, respectivamente. 

Outro problema relevante corresponde aos insectos (37%). Destes, foram referenciadas as 

“lagartas” que afectam os relvados (15,4%), os “afídeos” (12,3%), a “processionária” (6,2%) e 

“cochonilhas” (3,1%). Os insecticidas referidos como sendo utilizados regularmente para combater 

estes problemas correspondem respectivamente ao triclorfão, à deltametrina e ao clorpirifos. 

 Quanto às doenças, estas foram referidas pelos inquiridos como os problemas que menos 

afectam os espaços verdes urbanos (18,5%). As doenças indicadas correspondem ao míldio (7,7%), 

ao oídio (6,2%) e à murchidão das plantas (4,6%). Para combater estes problemas, os aplicadores 

referiram utilizar, respectivamente, os seguintes fungicidas: cimoxanil +propinebe e propamocarbe. 
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2.1.13 - Tipos de pesticidas aplicados nos espaços verdes urbanos da CMA 

Os pesticidas utilizados na CMA (Figura 4.27), por ordem de relevância, correspondem aos 

herbicidas (57%), insecticidas (34%) e fungicidas (9%). 

       

34%

57%

9%

Insecticidas Herbicidas Fungicidas

 

Figura 4.27 - Tipo de pesticida utilizado, 2010 

 

As respostas dadas em relação ao tipo de pesticida, estão de acordo com os problemas 

fitossanitários indicados, uma vez que as infestantes representam 44,6% dos problemas indicados, as 

pragas 36,9% e as doenças 18,5%. 

No gráfico da Figura 4.28 são apresentados os pesticidas referidos pelos inquiridos como os 

utilizados nos espaços verdes urbanos geridos pela Câmara Municipal de Almada.  

 

 

Figura 4.28 – Pesticidas utilizados nos espaços verdes da CMA, 2010 

.   

 Pela análise do gráfico anterior verifica-se que são utilizadas diversas substâncias activas. Os 

herbicidas MCPA, oxadiazão e 2,4 D + mecoprope-P+dicamba, foram indicados como sendo 
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aplicados em relvados para combater as infestantes de folha larga, enquanto os restantes herbicidas 

(glifosato, diflufenicão+glifosato, glufosinato de amónio e paraquato) foram referidos para as áreas 

não cultivadas, nomeadamente os arruamentos, espaços de terra batida e espaços com gravilha. No 

que respeita aos insecticidas verifica-se que o mais utilizado é a deltametrina. Esta substância activa 

foi referida como sendo um insecticida amplamente aplicado, uma vez que permite combater uma 

grande variedade de pragas, em particular as lagartas, afídeos e cochonilhas. Para os mesmos fins 

foi referido também o clorpirifos, ainda que a sua utilização seja bastante inferior (cerca de 50% 

menos em relação à deltametrina). 

 Ainda no que respeita aos insecticidas, salienta-se a referência ao Bacillus thuringiensis (Bt), 

que é um bioinsecticida autorizado em Portugal. Apesar do Bt possuir um amplo espectro de acção 

sobre lepidópteros foi referido apenas que era utilizado para combater a “lagarta do pinheiro” 

(processionária). Quanto aos fungicidas foram referidos a mistura cimoxanil+propinebe e o 

propamocarbe para tratar problemas relacionados com o míldio, oídio e a murchidão das plantas. 

 Relativamente ao triclorfão, apesar de ser referido como sendo utilizado para combater as 

lagartas, inclusive com utilização superior ao clorpirifos, a sua indicação só se justifica por existirem 

embalagens em stock nos armazéns da CMA, uma vez que a APV foi cancelada em 22 de Novembro 

de 2007. Situação semelhante ocorre em relação ao paraquato, que apesar de continuar a ser 

utilizado, a APV foi cancela em 30 de Julho de 2011 de acordo com a Circular 16/2004 da DGADR 

revista a 14 de Julho de 2011. 

Actualmente os produtos em causa já não são comercializados e não podem ser utilizados, 

situação que se verificou ser do desconhecimento dos aplicadores. 

No quadro 4.11 apresentam-se as substâncias activas utilizados nos espaços verdes do 

concelho de Almada.  

Quadro 4.11 – Substâncias activas utilizadas na CMA, 2010 

Pesticidas Substância activa Homologação Zonas/Culturas 

Herbicidas 

diflufenicão+glifosato (sal de isopropilamónio) Sim Zonas não cultivadas 

glifosato (sal de isopropilamónio) Sim 
Zonas não cultivadas e 

Ornamentais 

MCPA (sais de dimetilamina) Sim Relvados 

2,4 D + mecoprope-P + dicamba Sim Relvados 

oxadiazão Sim Ornamentais /Relvados/ 

glufosinato de amónio Sim 
Zonas não cultivadas e 

Ornamentais 

paraquato Não - 

Insecticidas 

deltametrina Sim Ornamentais 

Bacillus thuringiensis Não - 

triclorfão Não - 

clorpirifos Não - 

Fungicidas 
propamocarbe Não - 

cimoxanil +propinebe Não - 

 Fonte: DGADR, 2011 

Pela sua análise é possível verificar que os herbicidas utilizados pelos trabalhadores estão 

homologados para os diversos fins (relvados, árvores e arbustos ornamentais, plantas herbáceas e 

áreas não cultivadas) em que são utilizados. Quanto aos insecticidas, dos três indicados apenas a 
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deltametrina está homologada (para ornamentais). No que respeita aos fungicidas, nenhum dos 

referidos está homologado para os fins que são utilizados. 

 

2.2 - Afinidade dos pesticidas usados nos espaços verdes urbanos do concelho de 

Almada para os compartimentos água e solo e seu potencial de lixiviação  

2.2.1 - Selecção dos valores das propriedades físico-químicas e de partição ambiental 

No Quadro 4.12 apresentam-se as propriedades físico-químicas e de partição ambiental, com 

base nos valores disponibilizados na base de dados online Footprint (2011), para os pesticidas 

indicados neste estudo, ou seja os que são utilizados pelos aplicadores da CMA. 

Nota: 

MM – massa molar, P. Fusão – ponto de fusão; Sw – solubilidade na água; P – pressão de vapor; log Kow – logaritmo do 
coeficiente de partição octanol-água; koc – coeficiente de partição carbono orgânico-água; pKa – constante de ionização de um 
ácido; pKb - constante de ionização de uma base; DT 50 solo – meia vida no solo 
E – exponencial de base 10 
(* ) não aplicável    

  

 Através dos valores indicados pode proceder-se ao cálculo do modelo de fugacidade de 

Mackay
(9)

 e ao índice de lixiviação GUS. 

                                                      
(6) 

Decompõe-se antes de fundir 
(7) 

Não pode ser determinado devido à instabilidade 
(8)

 Mackay et al (1997) 
(9)

“Nível I, versão 3.0, 2004, Trent University, Canada”), disponível online em 

http://www.trentuniversity.ca/academic/aminss/envmodel/models/L1300.html 

Quadro 4.12 - Caracterização físico-química e de partição ambiental para os pesticidas em análise 
 

PESTICIDAS 
MM 

(g/mol) 
P. Fusão 

(ºC) 
Sw 

(mg/L) 
P(Pa) 

H  
(Pam3 
 mol-1) 

Log 
Kow 

Koc 

(mL/g CO) 
pKa 

(ou pKb) 
DT50 Solo 

2,4 D 221,04 139,3 2,32E+04 1,87E-05 1,30E-0,5 -0,83 56 2,87 10 

mecoprope-P 214,65 95,4 8,60E+02 2,30E-04 5,70E-0,5 0,02 31 3,86 8 

dicamba 221,04 115 2,50E+05 1,67E-03 1,0 E-0,4 -1,88 12,36 1,87 8 

cimoxanil 198,18 161 7,80E+02 1,50E-04 3,80 E-05 0,67 43.6 9,3 0,7 

propinebe 289,80 (6) 10 1,60E-04 8,00 E-0,8 -0,26 (7) (*) 3 

clorpirifos 350,89 41,5 1,05 1,43E-03 4,78E-01 4,7 8,15E3 (*) 50 

deltametrina 505,2 101 2E-3
(8)

 1,24E-05 3,10E-2 4,6 1,02E+07 (*) 13 

diflufenicão 394,29 159,5 5,00E-02 4,25E-06 1,18 E-0,2 4.2 2,00E+03 (*) 542 

sal de 
isopropilamónio a) 

228.2 179.75 1.05E+06 2.10E-06 4.60E-10 -5.4 2,40E+04 (*) 130 

glufosinato de 
amónio  
 
 
 
amónio 

198,2 216,5 5,00E+05 3,10E-05 4,48 E-09 -4,01 755 9,15 7,4 

MCPA (sais de 
dimetilamina) 

200,62 116 2,94E+04 4,00E-04 5,5E-5 -0,81 74 3,73 15 

oxadiazão 345,2 88,5 0,57 6,70E-04 3,8E-2 5,33 1,29E+03 (*) 502 

paraquato 186,25 --- 6,20E+05 4,00E-12 4,00E-09 
 

-4,5 1,00E+06 (*) 3,00E+03 

propamocarbe 188,3 --- 9,0E+05 7,30E-01 1,5E-0,4 0,84 --- 9,5 --- 

triclorfão 257,4 80 1,20E+05 2,10E-04 4,50 E-0,7 0,43 10 --- 18 

Bacilus 
thuringiensis 

35792 --- 10 --- --- --- 5,00E+03 --- 2,7 

Fontes: Footprint, 2011 
a) Tomlin, 2006 

http://www.trentuniversity.ca/academic/aminss/envmodel/models/L1300.html
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No Quadro 4.13 apresenta-se de forma resumida a classificação da potencial afinidade dos 

pesticidas aplicados no município de Almada para os vários compartimentos ambientais: água, ar, 

solo, sedimentos, sólidos suspensos e biota aquático. No mesmo Quadro apresenta-se ainda o valor 

da fugacidade que é a “capacidade de uma substância escapar de uma fase para outra” (Mackay, 

1991).  

 

 

Nota: Devido à ausência dos valores das características físico-químicas, nomeadamente o 

ponto de fusão, não foi possível determinar a distribuição ambiental prevista dos pesticidas para os 

pesticidas paraquato, propamocarbe e propinebe. 

 

 

 

 

                                                      
(10) 

Uma vez que o programa Nível I de Mackay assume como log kow mínimo (o valor -3), foi este o valor utilizado nos cálculos 
do PED deste pesticida. 

 

Quadro 4.13 – Resultados do cálculo da distribuição ambiental prevista dos pesticidas (PED) em 

análise, através do nível I do modelo de fugacidade de Mackay 

 

PESTICIDA 

PED (%)  

FUGACIDADE 

(Pa) 
ÁGUA AR SOLO SEDIMENTOS 

SÓLIDOS 

SUSPENSOS 

BIOTA 

AQUÁTICO 

H
E

R
B

IC
ID

A
S

 

diflufenicão 6,50 4.40E-02 91,3 2,03 6.34E-02 5,15E-05 2,76E-09 

glifosato (sal de 

isopropilamónio) 
(10)

 

100 9,1E-09 8,86E-05 1,97E-06 6,15E-08 5,00E-09 1.00E-15 

paraquato - - - - - - - 

MCPA (sais de 

dimetilamina) 
100 5,51E-05 1.37E-02 3,05E-05 9,52E-06 7,74E-07 6,80E-12 

2,4 D 100 3,60E-03 1.31E-02 2,91E-04 9,10E-06 7,39E-07 4,03E-13 

dicamba 100 2.98E-02 1,17E-03 2,59E-05 8.11E-07 6,59E-08 3,34E-12 

mecoprope-P 98,8 1,14 9,62E-02 9,48E-08 6,36E-05 5,17E-06 1,32E-01 

oxadiazão 
5,13E-

01 
4.00E-02 97,2 2,16E+04 0,067-05 5.49E-03 2,13 

glufosinato de 

amónio 
100 2,48E-07 8,86E-05 1,97E-06 6,15E-08 5E-09 3,10E-14 

F
U

N
G

IC
ID

A
S

 propamocarbe - - - - - - - 

cimoxanil 99,6 7,65E-4 0,412 9,17E-03 2,86E-04 2,33E-05 9,57E-11 

propinebe - - - - - - - 

IN
S

E
C

T
IC

ID
A

S
 

clorpirifos 2,15 2.18E-01 95,4 2,12 6,63E-02 5,39E-03 1,54E-08 

deltametrina 2,58 1,63 90,9 2.02 2,79 6.31E-02 7,99E-08 

triclorfão 99,80 9,06E-06 0,238 5,28E-03 1,65E-04 1,34E-05 8,73E-04 

Bacilus 

thuringiensis 
- - - - - - - 
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Apresentam-se a título de exemplo, os resultados obtidos para a distribuição ambiental 

prevista (PED), na forma de diagramas, para um pesticida com maior afinidade para o solo, o 

clorpirifos (Figura 4.29) e outro para a água, o glifosato (sal de isopropilamónio) (Figura 4.30). 

 

 

 

           Figura 4.29 - Diagrama relativo à distribuição ambiental prevista (PED) do clorpirifos 

 

 

 

Figura 4.30 - Diagrama relativo à distribuição ambiental prevista (PED) do glifosato (sal de 

isopropilamónio) 
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2.2.2 - Distribuição ambiental prevista (PED) na água e no solo 

No Quadro 4.14 apresentam-se os pesticidas utilizados nos espaços públicos do município de 

Almada em função da sua afinidade para a água e para o solo, de acordo com a classificação 

sugerida por Cerejeira et. al (2005) e  Finizio et al (2001), respectivamente. 

 

Quadro 4.14 - Classificação da afinidade dos pesticidas utilizados na CMA para os 

compartimentos ambientais água e solo 

 ÁGUA SOLO 

 

PESTICIDA 
PED (%) 

Afinidade 

PED (%) 

Afinidade 

Muito 

Baixa 

Muito 

Elevada 

Muito 

Baixa 

Muito 

elevada 

H
E

R
B

IC
ID

A
S

 

diflufenicão 6,50 X  91,3  X 

glifosato (sal de 

isopropilamónio) 
100  X 8,86E-05 X  

paraquato -  - - - -- 

MCPA (sais de 

dimetilamina) 
100  X 0,0137 X  

2,4 D 100  X 1,31E-02 X  

dicamba 100  X 5,40E-05 X  

mecoprope-P 98,8  X 9.26E-02   

oxadiazão 0,513 X  97,2  X 

glufosinato de amónio 100  X 8,86E-5 X  

F
U

N
G

IC
ID

A
S

 propamocarbe - - - - - - 

cimoxanil 98,6  X 0,412 X  

propinebe - -  - - - 

IN
S

E
C

T
IC

ID
A

S
 clorpirifos 2,15 X  95,4  X 

deltametrina 2,58 X  90,09  X 

triclorfão 99,80  X 0,238 x  

Classificação da afinidade 

de acordo com a 

distribuição ambiental 

prevista (PED) 

 

Muito baixa  

Baixa  

Média  

Elevada  

Muito elevada 

 

< 20  

20 – 40  

40 – 60  

60 – 80  

≥ 80  

 

Muito baixa  

Baixa  

Média  

Elevada  

Muito elevada  

 

<  0,1 

0,1 – 5  

5 – 10  

10 – 30  

≥ 30  

 

Fonte: Cerejeira et al., 2005 Fonte: Finizio et al., 2001 

 

Pela análise do Quadro 4.14 verifica-se que os herbicidas, com excepção do diflufenicão e do 

oxadiazão (que apresentam maior afinidade para o compartimento solo), são os pesticidas que 

apresentam maior afinidade para o compartimento água (vide quadro 4.13).  

Esta afinidade justifica que sejam os herbicidas (substâncias activas e seus metabolitos) a 

serem maioritariamente, de acordo com vários estudos sobre esta temática, detectados nas águas 

subterrâneas (Cerejeira et al, 2007).  
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Quanto aos insecticidas, verifica-se que o triclorfão apresenta maior afinidade para o 

compartimento água, enquanto a afinidade da deltametrina e do clorpirifos é muito elevada para o 

solo.  

 

2.2.3 - Potencial de lixiviação 

No Quadro 4.15 apresenta-se os valores o índice lixiviação GUS para os pesticidas utilizados 

na Câmara Municipal de Almada.  

 

Quadro 4.15 – Classificação dos pesticidas aplicados nos espaços públicos da CMA, 

segundo o Índice de lixiviação GUS 

PESTICIDAS Índice GUS Não lixiviável De transição Lixiviável 

 

H
E

R
B

IC
ID

A
S

 

diflufenicão 1,91  X  

glifosato (sal de 

isopropilamónio) 
-0,71 X   

paraquato -6,95 X   

MCPA (sais de 

dimetilamina) 
2,51  X  

2,4 D 2,25  X  

mecoprope-P 2,27  X  

dicamba 2,63  X  

oxadiazão 2,40  X  

glufosinato de amónio 0,18 X   

  IN
S

E
C

T
IC

ID
A

S
 

deltametrina -3,35 X   

triclorfão 3,77   X 

clorpirifos 0,15 X   

Bacillus thuringiensis 0,13 X   
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 propamocarbe 
(11) 

   

cimoxanil -0,37 X   

propinebe 2,86   x 

 

Classificação do pesticida 

<1,8 

1,8 a 2,8 

> 2,8 

Não lixiviável 

De transição 

Lixiviável 

 Fonte: Footprint, 2011 

Verifica-se que a grande maioria dos pesticidas indicados no Quadro anterior, apresentam 

valores que correspondem à condição de não lixiviável (sete) ou encontram-se na situação de 

transição (seis). No que respeita à condição de lixiviável encontram-se nesta situação duas 

substâncias activas, o propinebe e o triclorfão. 

                                                      
(11) 

Por falta de valores das características físico-químicas, neste pesticida não foi possível determinar o índice de lixiviação 

GUS. 
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 Numa análise global verifica-se que nenhum dos herbicidas se encontra na condição de 

lixiviável. No entanto a maioria (seis) destas substâncias activas encontram-se na situação de 

transição e apresentam valores semelhantes. O valor do índice GUS para o paraquato apresenta 

valores negativos (-6,95), destacando-se claramente dos restantes herbicidas em análise. O 

glufosinato de amónio e o glifosato (sal de isopropilamónio) apresentam valores próximos de zero, 

respectivamente (0,18) e (-0,71).   

Quanto aos insecticidas, apenas o triclorfão se encontra na condição de lixiviável, enquanto 

os restantes apresentam valores próximos de zero, ou negativos, como é o caso da deltametrina        

(-3.35). 

 No que respeita aos fungicidas, está na condição de lixiviável o propinebe (2,86), enquanto o 

cimoxanil é considerado não lixiviável, uma vez que o índice GUS é negativo (-0,37). 

Através da análise do índice GUS é possível ponderar uma utilização diferenciada consoante 

os espaços, nomeadamente a utilização de pesticidas não lixiviáveis e com baixa ou muito baixa 

afinidade para a água em locais próximos de espaços verdes com sistemas de rega automática. De 

salientar que, na maioria das vezes, não são desligados após a aplicação dos pesticidas, o que 

poderá conduzir ao transporte de alguns dos produtos para a água (observação pessoal). 
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2.3 - Toxicidade dos pesticidas usados nos espaços verdes urbanos do concelho de 

Almada para o Homem e o biota 

No quadro 4.16 apresentam-se os potenciais efeitos na saúde, que podem resultar da 

aplicação dos pesticidas utilizados nos espaços públicos da CMA. São indicados os possíveis efeitos 

ao nível cancerígeno, mutagénico, desregulador endócrino, neurotóxico e reprodutivo. 

 

Quadro 4.16 - Potenciais efeitos na saúde resultantes da aplicação dos pesticidas 

utilizados na CMA 

PESTICIDAS 

Efeitos 

 
Cancerígeno 

 
Mutagénico 

Desregulador 
Endócrino 

 
Neurotóxico 

 
Reprodução 

H
E

R
B
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ID

A
S

 

diflufenicão x - - x ? 

glifosato x x - x x 

paraquato ? v x x x 

MCPA (sais de 
dimetilamina) 

? ? x x ? 

2,4 D ? x ? x v 

mecoprope-P ? - x x - 

dicamba ? x - x ? 

oxadiazão ? - - x v 
glufosinato de 
amónio 

x - x v v 
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 deltametrina  ? x v v ? 

triclorfão ? v ? v ? 

clorpirifos x x ? x v 

Bacillus 
thuringiensis 

x x x x x 
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 propamocarbe - - - ? - 

cimoxanil x - - x v 

propinebe x - - x ? 

 
 

 

V Sim ( conhecida por causar problemas) 
X Não ( não é conhecida por causar problemas) 
? É possível que cause problemas.  
- Sem dados                                                                                                                                  Fonte: Footprint, 2011 

 

Pela análise no Quadro anterior é possível verificar que nenhum dos pesticidas normalmente 

utilizados na CMA tem efeitos cancerígenos comprovados. Quanto aos possíveis efeitos 

mutagénicos, os mesmos apenas estão comprovados no que respeita ao paraquato, ainda que 

relativamente ao MCPA existam possibilidades do mesmo poder provocar os efeitos em causa. 

 Relativamente aos efeitos relacionados com a desregulação endócrina, apenas a 

deltametrina apresenta efeitos comprovados. É possível, no entanto, que o 2,4 D, triclorfão e 

clorpirifos possam causar efeitos ao nível da desregulação hormonal. Quanto aos efeitos tóxicos ao 

nível do sistema neurológico, os mesmos estão comprovados no que respeita ao glufosinato de 
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amónio, deltametrina e triclorfão, existindo a possibilidade do propamocarbe também provocar efeitos 

nurotóxicos. 

 Ainda no âmbito dos potenciais efeitos relacionados com a saúde humana, destacam-se os 

efeitos sobre a reprodução. Existe comprovação a este nível, no que respeita ao oxadiazão, 

glufosinato de amónio, clorpirifos e 2,4 D. Não é de descurar a eventualidade do diflufenicão, MCPA, 

dicamba, deltametrina, triclorfão e propinebe poderem também afectar o sistema reprodutor. 

Globalmente pode afirmar-se que os pesticidas aplicados na CMA apresentam alguns 

problemas relacionados com os efeitos na saúde. Estes devem ser tidos em linha de conta pelo 

aplicador no que respeita ao cumprimento das indicações aprovadas e autorizadas pela DGADR e 

utilização dos EPI, bem como nos cuidados com a população, os quais não existem ou são 

incipientes, como se comprovou pela análise dos dados dos inquéritos. 
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No Quadro 4.17, apresenta-se a classificação toxicológica segundo a OMS, União Europeia, 

bem como as frases de risco e de segurança dos pesticidas utilizados na Câmara Municipal de 

Almada. 

PESTICIDAS 

CLASSIFICAÇÃO 
TOXICOLÓGICA 

FRASES 

OMS 
(1) 

UE 
(2) 

 
Risco 

 
Segurança 

H
E

R
B

IC
ID

A
S

 

diflufenicão III Xi;N R52, R53  
R20: Nocivo por inalação. 
R20/21/22: Nocivo por 
inalação, em contacto com 
a pele e por ingestão 
R22: Nocivo por ingestão 
R23/25: Tóxico por 
inalação e ingestão 
R24/25: Tóxico em 
contacto com a pele e por 
ingestão. 
R25: Tóxico por ingestão 
R26:Muito tóxico por 
inalação 
R36/37/38: Irritante para 
os olhos, vias respiratórias 
e pele 
R37: Irritante para as vias 
respiratórias 
R38: Irritante para a pele 
R41: Risco de lesões 
oculares graves 
R43: Pode causar 
sensibilização em 
contacto com a pele 
R48/20/22:Nocivo: perigo 
de efeitos graves para a 
saúde em caso de 
exposição prolongada por 
inalação e por ingestão 
R48/22:Nocivo- perigo de 
efeitos graves para a 
saúde em caso de 
exposição prolongada por 
ingestão 
R48/25:Tóxico: perigo de 
efeitos graves para a 
saúde em caso de 
exposição prolongada por 
ingestão 
R50: Muito tóxico para os 
organismos aquáticos 
R51: Tóxico para os 
organismos aquáticos 
R52:Nocivo para os 
organismos aquáticos 
R53: Pode causar efeitos 
nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático 
R60: Pode comprometer a 
fertilidade 
R62: Possíveis riscos de 
comprometer a fertilidade 
R63: Possíveis riscos 
durante a gravidez com 
efeitos adversos na 
descendência 
 

S60, S61  
S1/2: Conservar bem trancado e 
manter fora do alcance das 
crianças 
S2: Manter fora do alcance das 
crianças 
S13: Manter longe de comida, 
bebidas incluindo os dos 
animais 
S22: Não respirar o pó  
S24/25: Evitar o contacto com 
os olhos e com a pele 
S24: Evitar o contacto com a 
pele 
S26: Em caso de contacto com 
os olhos lavar imediata 
abundantemente em água e 
chamar um médico 
S28: Em caso de contacto com 
a pele lavar imediata e 
abundantemente com... (produto 
adequado a indicar pelo 
fabricante) 
S36/37/39: Usar luvas e 
vestuário de protecção 
adequados bem como protecção 
para os olhos/cara 
S36/39: Usar vestuário 
adequado e protecção para os 
olhos/cara 
S37/39: Usar luvas adequadas e 
protecção para os olhos/cara 
S37: Usar luvas adequadas 
S38: Em caso de ventilação 
insuficiente usar equipamento 
respiratório adequado 
S39: Usar protecção adequada 
para os olhos/cara 
S45: Em caso de acidente ou 
indisposição consultar 
imediatamente um médico (se 
possível mostrar-lhe o rótulo do 
produto) 
S46:Em caso de ingestão 
consultar imediatamente um 
médico e mostrar o rótulo ou a 
embalagem 
S53: Evitar a exposição – obter 
instruções especiais antes de 
usar 
S60: Elimina-se o produto e o 
recipiente como resíduos 
perigosos  
S61: Evitar a sua libertação para 
o meio ambiente. Ter em 
atenção as instruções 
específicas das fichas de dados 
de segurança  

glifosato III Xi;N R51,53 
S2, S26, 
S39, S61 

paraquato II 
T+;T,Xi, 

N 

R26 R24/25, 
R48/25 

R36/37/38 
R50, R53 

S1/2, S22, 
S28, 

S36/37/39, 
S45, S60, 

S61 

MCPA 
 (sais de 
dimetilamina) 

II Xn;Xi;N 
R22,R38, 
R41 R50, 

R53 

S2, S26, 
S37, S39, 
S60, S61 

2,4 D II Xn;Xi,N 
R22 ,R37, 
R41, R43 
R52, R53 

S2, 
S24/25, 

S26, S46, 
S61, 

S36/37/39 

mecoprope-P II Xn;Xi,N 
R22 ,R41 
R51, R53 

S2, S13, 
S26, 

S37/39, 
S60, S61 

dicamba II Xn;Xi,N 
R22 R41] 
R52, R53 

S2, S22, 
S61 

oxadiazão U N 
R62, R50, 

R53 
S60, S61 

glufosinato de 
amónio 

II Xn 
R60, R63 
R20/21/22 
R48/20/22 

S45, S53 
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deltametrina  II T;N 
R23/25 R50, 

R53 

S1/2, S24, 
S28, 

S36/37/39, 
S38, S45, 
S60, S61 

triclorfão II 
Xn; Xi; 

N 
R22,R43, 
R50, R53 

S2, S24, 
S37, S60, 

S61 

clorpirifos II T;N 
R25,R50, 

R53 
S1/2, S45, 
S60, S61 

Bacillus 
thuringiensis 

III - - - 
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propamocarbe U Xn R22 - 

cimoxanil II Xn;Xi;N 
R22, R43  
R50, R53 

S2, 
S36/37, 

S60, S61 

propinebe U Xn,Xi;N 
R20, R48/22 

R43 
- 

(1) Classe I - a: extremamente perigoso 

Classe I – b: altamente perigoso 

Classe II - moderadamente perigoso 

 Classe III - pouco perigoso 

 U - É pouco provável que apresente riscos graves 

 

 

 

 

 

 

(2)  Xi - irritante 

N - perigoso para o 

ambiente 

Xn – nocivo 

T - tóxico  

T+ 
- muito tóxico 

 
 
 

 
 

Fonte: footprint, 2011 
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Pela análise do Quadro anterior verifica-se que dez pesticidas (paraquato, MCPA, 2,4 D. 

mecoprope-P, dicamba, glufosinato de amónio, deltametrina, triclorfão, clorpirifos e cimoxanil) 

pertencem à classe II (moderadamente perigoso), três estão classificados na classe III (pouco 

perigoso) e correspondem ao glifosato, diflufenicão e Bacillus thuringiensis. De referir positivamente a 

utilização de três pesticidas que, em principio, não apresentam risco grave (propinebe, propamocarbe 

e oxadiazão). Esta classificação reflecte-se na classificação toxicológica a nível da UE e nas frases 

de risco e de segurança para cada pesticida. Ao analisarmos a classificação da União Europeia, 

verificamos que a maioria dos pesticidas é perigosa para o ambiente, em particular para os 

organismos aquáticos, condição que implica que a sua utilização seja de evitar junto de lagos, valas e 

outros locais onde a sua influência possa afectar os organismos em causa.  

Relativamente ao âmbito da segurança, as frases em causa alertam para que as embalagens 

não sejam deixadas nos locais da aplicação ou que os resíduos não sejam deitados nos sumidouros 

ou linhas de água, como foi referido por alguns dos aplicadores. De uma maneira geral alertam para a 

obrigatoriedade de utilizar o EPI adequado nas diversas situações de forma a evitar respirar os 

produtos ou evitar o contacto com a pele e com os olhos.  

Para além das questões referidas, as frases de segurança alertam ainda para os cuidados a 

ter, nomeadamente os relacionados com as regras gerais do armazenamento, em particular para a 

necessidade de manter os produtos fechados à chave. 

 

2.4 - Síntese dos resultados 

 Os aplicadores de pesticidas da CMA apresentam uma média de idade elevada, a grande 

maioria é do sexo masculino e detêm habilitações ao nível do sexto ano de escolaridade. Exercem, 

maioritariamente a profissão de jardineiro há mais de 10 anos, o que conjuntamente com a formação 

que receberam é revelador de alguma experiência profissional no uso de pesticidas, apesar de a 

aplicação ser uma tarefa que ocorre em média apenas duas vezes por ano na mesma área.  

Quanto à utilização de equipamentos de protecção individual, este nem sempre está de 

acordo com o risco inerente ao uso de pesticidas, quer na preparação da calda, quer na aplicação, 

nomeadamente no que diz respeito à utilização do fato impermeável, botas e viseira. Apesar de a 

maioria referir que efectua os cálculos e que segue as instruções referidas no rótulo, os dados 

recolhidos mostram que efectivamente os procedimentos correctos nem sempre são efectuados. 

O armazenamento dos pesticidas é efectuado, maioritariamente num armazém geral, ou seja, 

conjuntamente com outros produtos. Na maioria das situações, o armazenamento dos pesticidas não 

cumpre as regras básicas, e em alguns casos encontram-se em áreas de acesso livre a pessoas e 

animais. 

Os locais de aplicação referidos pelos aplicadores correspondem às ruas da cidade (calçada), 

aos jardins (terra batida) e relvados. Estes locais, por vezes, aquando da aplicação são percorridos 

com uma viatura de caixa aberta na qual se coloca o pulverizador de jacto projectado (100 l ou 600 l). 

A aplicação dos pesticidas ocorre indiscriminadamente, independente do local, nomeadamente na 

proximidade de plantas (árvores e arbustos), cursos de água, escolas, pessoas e animais, que 

através do arrastamento da calda ficam expostos aos pesticidas. Não se acautela o facto de 

determinados locais serem mais sensíveis e a aplicação poder ter resultados indesejáveis, como é 
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caso das consequências nas pessoas e animais; até porque nenhum dos inquiridos revelou que 

colocava avisos que informassem as pessoas sobre os locais onde ocorreram as aplicações.  

De salientar positivamente que nenhum dos inquiridos referiu que aplicava pesticidas com 

chuva. Estes dados demonstram algum conhecimento das condições meteorológicas inadequadas 

para a utilização, dado que, evitam aplicar com sol por causa da evapotranspiração e com vento, para 

evitar o arrastamento para áreas que não estejam a ser objecto de tratamento.   

Entre os principais problemas fitossanitários referidos pelos inquiridos destacam-se as 

infestantes monocotiledóneas e dicotiledóneas. As primeiras são eliminadas através de herbicidas 

selectivos (MCPA), enquanto, quando se pretende eliminar a totalidade das infestantes, como é no 

caso dos arruamentos, utilizam-se o glifosato e paraquato. Para resolver outros problemas, 

nomeadamente as pragas, utilizam-se por ordem de grandeza a deltametrina, o triclorfão a e 

clorpirifos. Em relação às doenças, os fungos que as provocam são combatidas com fungicidas (não 

homologados para espaços verdes), designadamente o cimoxanil +propinebe e o propamocarbe. A 

maioria dos produtos utilizados correspondem aos herbicidas (57%), enquanto os insecticidas 

representam 34% e os fungicidas 9%. 

Relativamente aos excedentes da calda, verifica-se que grande parte dos aplicadores 

repulveriza a área tratada até que o depósito esteja vazio. No entanto alguns inquiridos referiram que 

libertavam os excedentes nos cursos/linhas de água, esgotos domésticos e sumidouros.  

De salientar ainda que a grande maioria dos inquiridos referiu que efectua a lavagem dos 

equipamentos (uma a duas vezes) e que colocava as embalagens nos contentores de resíduos 

urbanos. 

 Quanto às características dos pesticidas aplicados na CMA, pode concluir-se que, apesar de 

a maioria não ser lixiviável ou encontrar-se na situação de transição, existem exemplos de 

substâncias activas lixiviáveis como são o caso do triclorfão e do propinebe. 

No que respeita aos potenciais efeitos sobre a saúde existem pesticidas que podem provocar 

problemas diversos, nomeadamente o paraquato (efeitos mutagénicos) e a deltametrina 

(desregularção endócrina). O sistema neurológico pode ser afectado pelo glufosinato de amónio, 

deltametrina e triclorfão. O oxadiazão, glufosinato de amónio, clorpirifos e 2,4 D têm potenciais efeitos 

sobre a reprodução.  

No que respeita à perigosidade para o ambiente, verifica-se que todos os pesticidas referidos 

como sendo utilizados são perigosos para o ambiente, com excepção do glufosinato de amónio, 

propamocarbe e Bacillus thuringiensis. Estas características impõem particular cuidado nas 

condições de uso. 

Segundo a classificação da OMS, entre os pesticidas aplicados na CMA, são substâncias 

moderadamente perigosas: o paraquato, MCPA, 2,4 D, mecoprope-P, dicamba, glufosinato de 

amónio, deltametrina, triclorfão, clorpirifos e cimoxanil, enquanto os restantes são pouco perigosos ou 

não apresentam risco para a saúde. 
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V - CONCLUSÕES 

Os espaços verdes à semelhança de outras culturas estão sujeitos a serem afectados por 

pragas, doenças e infestantes carecendo de protecção fitossanitária adequada, mas exigente em 

termos técnicos. É necessário salvaguardar a eficácia e as condições de segurança, particularmente 

de natureza toxicológica e ecotoxicológica, com o objectivo de se conseguir o uso sustentável de 

pesticidas. Ficou demonstrado que, devido ao valor económico e social, são necessários tratamentos 

que permitam que os espaços verdes possam ser utilizados pelos utentes e desempenhem as 

diversas funções para que foram concebidos, pelo que, neste âmbito, a aplicação de pesticidas é 

uma prática corrente na Câmara Municipal de Almada.  

A legislação que regula a aplicação dos pesticidas contempla apenas o uso na actividade 

agrícola e campos de golfe (Decreto-Lei Nº 173/2005), bem como a aplicação em espaços 

particulares (Decreto-Lei n.º 101/2009 de 11 de Maio). De salientar que a legislação promove ainda a 

recolha e eventual reciclagem ou reutilização das embalagens, no sentido de fomentar a gestão 

integrada das mesmas (Decreto-Lei nº 187/2006 de 19 de Setembro). 

Por outro lado, a legislação não contempla ainda, lamentavelmente, a aplicação de pesticidas 

em espaços urbanos. Obteve-se a informação da existência de uma proposta por parte da DGADR, 

para regulamentar a aplicação nestas áreas. Salienta-se, no entanto, que legislação actual, 

nomeadamente a Lei-quadro da água (Lei 58/2005) e a Directiva 2009/128/CE considerem estes 

espaços como bastante sensíveis, recomendando o uso limitado, a não ser em casos justificados, e 

condicionado de pesticidas.  

Este trabalho permitiu, através dos resultados obtidos no caso de estudo, a caracterização do 

uso de pesticidas nos espaços urbanos do concelho de Almada. A situação foi verificada com a 

realização de um trabalho prático de recolha de informação através de inquéritos, no qual se 

demonstra que a Câmara Municipal de Almada promove o tratamento dos problemas fitossanitários 

que afectam os espaços verdes urbanos, tais como pragas, doenças e infestantes. Estas, em 

particular, são o problema que apresenta maior relevância (44,6%), o que justifica a predominância  

dos herbicidas (57%), uma vez que é necessário eliminar as infestantes nos arruamentos, passeios e 

relvados. Foi possível caracterizar os procedimentos da aplicação de pesticidas e evidenciar os 

aspectos que devem ser melhorados. 

Globalmente considera-se que foram atingidos os objectivos traçados para este trabalho, uma 

vez que as questões teóricas e de enquadramento, permitiram perceber a importância e os 

fundamentos que estão na base da necessidade de tratamento dos espaços verdes urbanos. Tendo 

em conta que a população se concentra cada vez mais em grandes aglomerados populacionais, os 

espaços verdes de recreio e lazer adquirem importância crescente para a população que habita as 

cidades. De salientar que estes espaços são, na maioria das situações, o único contacto com a 

natureza.  

Os fundamentos que estiveram na base deste trabalho, foram verificados, quer através do 

enquadramento teórico, quer através do caso de estudo, pelo que, esta caracterização poderá ser um 

importante contributo para se alcançar o uso sustentável de pesticidas nos espaços urbanos, que 

União Europeia impõe desde 2009. 
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De forma a minimizar o impacte ambiental do uso de pesticidas, recomenda-se o alargamento 

da adopção das práticas adequadas, nomeadamente ao nível da protecção integrada, bem como 

uma selecção apropriada de produtos a utilizar, com eficácia biológica e menor potencial de 

contaminação dos compartimentos ambientais. Deverá ser dada particular atenção aos cuidados a ter 

na aplicação de pesticidas, de modo a garantir a segurança dos aplicadores, utentes dos espaços e 

ambiente.  

Evidencia-se, com vista ao uso sustentável de pesticidas, a necessidade de implementar 

programas de formação e monitorização da aplicação no sentido das falhas e comportamentos 

incorrectos detectados neste estudo serem colmatadas, bem como um melhor conhecimento das 

características e do comportamento ambiental dos pesticidas, preconizando-se assim, efectivamente, 

um uso sustentável de pesticidas. 

 Os resultados obtidos neste estudo vão ao encontro das preocupações internacionais no que 

respeita à utilização de pesticidas nas áreas urbanas, em particular nas superfícies pouco 

permeáveis. O alcatrão e a calçada potenciam o escoamento rápido dos pesticidas, promovendo a 

acumulação nas áreas mais baixas das cidades, bem como a infiltração nas redes de drenagem das 

águas pluviais e esgotos, situações que favorecem a contaminação das águas e dos solos. 

 Entre os pesticidas aplicados nas áreas urbanas, os herbicidas constituem a principal 

preocupação a nível internacional, uma vez que são os produtos mais utilizados, o que também se 

comprovou neste estudo. Correspondem a um dos principais problemas referidos nos estudos 

internacionais, os quais evidenciam o efeito dos herbicidas sobre a qualidade da água, em particular 

o glifosato, que está proibido ou é limitado em alguns países europeus. 

Globalmente, os inquiridos não revelaram ter preocupações em respeitar os pressupostos 

que estão na base da Directiva 2009/128/CE (artº 12), ou seja a utilização de pesticidas em áreas 

utilizadas pelo público em geral e por grupos vulneráveis, como é o caso dos parques e jardins 

públicos e recintos escolares. Nestes locais, apesar do risco de exposição a pesticidas ser elevado, 

não são estabelecidas quaisquer medidas de gestão dos riscos. 

Seria interessante que fossem efectuados novos estudos em municípios à escala regional ou 

nacional englobando um maior número de aplicadores e câmaras municipais, no sentido de perceber 

as práticas e conhecer os produtos aplicados nos espaços urbanos numa perspectiva mais ampla. 

Considera-se a existência dessa informação e a divulgação, junto dos aplicadores e dos responsáveis 

técnicos e políticos das câmaras municipais, como um passo significativo no desenvolvimento de 

procedimentos que permitam a avaliação do perigo ambiental e na saúde resultante da aplicação dos 

pesticidas em Portugal.  

 Não menos importante seria também a realização de estudos de pesquisa e análise de 

pesticidas na rede de drenagem, esgotos, solo, entre outros, no sentido de perceber o seu destino 

após a aplicação. 
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VII – ANEXOS 

ANEXO I – Perfil funcional do Jardineiro 

 

Alínea d) do Despacho nº 38/88, publicado na 2ª série do Diário da República nº 22, de 26 de Janeiro 

de 1989). 

Cultiva flores, árvores, arbustos ou outras plantas e semeia relvados em parques e jardins públicos, 

sendo o responsável por todas as operações inerentes ao normal desenvolvimento das culturas e sua 

manutenção e conservação, tais como a preparação prévia do terreno, limpeza, rega, tutoragem, 

aplicação dos tratamentos fitossanitários mais adequados e protecção contra eventuais condições 

atmosféricas adversas, procede à limpeza e conservação dos arruamentos e dos canteiros, tendo em 

vista a preparação prévia do terreno, escava ou abre covas, despedrega, substitui a terra fraca por 

terra arável e aplica estrume, adubos ou correctivos quando necessário. No caso especifico dos 

arrelvamentos, espalha e enterra as sementes, nivela o terreno e posteriormente compacta, e apara a 

relva.Com vista ao ulterior tratamento das terras, e no sentido de assegurar o normal crescimento das 

plantas, o jardineiro sacha, monda, aduba e rega (automática ou manual), e quando necessário, poda 

e aplica herbicidas ou pesticidas (*) 

Opera os diversos instrumentos necessários à realização das tarefas, manuais ou mecânicos, é 

responsável pela limpeza, afinação, lubrificação e conservação do equipamento mecânico, procede a 

pequenas reparações ou afinações nalgumas ferramentas que usa. 

 

(*) – Apesar de na legislação (Despacho nº 38/89) serem referidos herbicidas e pesticidas, salienta-se 

que os herbicidas são pesticidas, pelo que deveria apenas existir a designação de pesticidas. 
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ANEXO II - Inquérito à aplicação de pesticidas na Câmara Municipal de Almada 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 

  

 

 

 

Inquérito à aplicação de pesticidas na Câmara Municipal de Almada 

sobre o uso e aplicação de pesticidas 

Nota: As respostas são anónimas e destinam-se exclusivamente para fins académicos 

 

1 – Identificação  

 

Idade __________ 

Sexo M □     F □ 

Profissão/Área de actividade ___________________  

Anos de actividade ___________ 

 

2 - Nível de instrução 

Não sabe ler nem escrever □ Sabe ler e escrever □ 

1º Ciclo (incompleto) □4.ª classe □ 6.º ano □ 9.º ano □ 12.º Ano de escolaridade □ 

Curso Técnico/profissional □  Curso superior □ 

3 - Formação 

3.1 - Formação profissional na área dos pesticidas 

Sim □ Não □ 

Em caso afirmativo indique: 

Nº de horas ______________ 

Instituição promotora das acções de formação __________________________ 

3.2 - Como obtém as informações necessárias à aplicação dos pesticidas  

Chefia □  Técnicos □ Outros aplicadores □ Consulta de manuais □  

Não recebe indicações □  
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4 - Local de armazenamento dos pesticidas:  

   Armazém geral □     Armazém exclusivo □    Outro local □  Qual _____ 

 

5 - Utilização de equipamentos de protecção individual 

Sim □ Não □ 

Em caso afirmativo indique os equipamentos que utiliza em uma das seguintes situações: 

 

5.1. Preparação da calda  

Luvas: Sim □ Não □ 

Botas impermeáveis: Sim □ Não □ 

Viseira: Sim □ Não □ 

Óculos: Sim □ Não □ 

Máscara: Sim □ Não □ 

Fato impermeável: Sim □ Não □ 

 

Outro ____________________________  

 

5.2. Aplicação 

Luvas: Sim □ Não □ 

Botas impermeáveis: Sim □ Não □ 

Viseira: Sim □ Não □ 

Óculos: Sim □ Não □ 

Máscara: Sim □ Não □ 

Fato impermeável: Sim □ Não □ 

Outro ____________________________  
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5.3. Preparação das caldas 

 Local da aplicação □   Armazém geral □     Armazém exclusivo para pesticidas □  

 

5.3.1. Cálculo da dose/concentração do produto 

“A olho” □    Efectua os cálculos □  

Utiliza recipientes graduados: Sim □ Não □ 

 

5.3.2. Leitura do rótulo 

Efectua a leitura? Sim □ Não □  

Conhece o significado dos símbolos indicados: Sim □ Não □ 

Segue as indicações referidas no rótulo: Sim □ Não □ 

A leitura do rótulo é importante para a correcta aplicação do produto? Sim □ Não □ 

 

5.3.3. Material de aplicação 

Pulverizador de dorso □ Capacidade  _________________________________ 

Pulverizador motorizado □ Capacidade___________________________________ 

Outro equipamento □ Qual _____________ Capacidade _____________________ 

 

6. Identificação do local de aplicação  

Ruas da cidade □   Jardim público □     Relvado □ 

Ruas – tipo de pavimento: Terra Batida □   Calçada □     Alcatrão □  

 

Jardim - Arruamentos 

Terra Batida □ Calçada □ Alcatrão □  

Existem árvores, arbustos ou plantas herbáceas próximas da área de aplicação? 

 Sim □ Não □  

Relvado 

Gramíneas □ escalracho □   
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Existem árvores, arbustos ou plantas herbáceas no relvado? Sim □ Não □  

 

Proximidade de: 

Cursos de água: Sim □  Não □  

Escolas: Sim □  Não □  

Pessoas: Sim □  Não □ 

Animais: Sim □ Não □ 

 

Condições de aplicação 

Chuva □ Sol □ Vento □ tempo calmo □ 

Manhã □ Tarde □ Noite □ 

Nº de tratamentos anuais na mesma área _______ 

 

7 - Aplicação 

Colocação de avisos/informação aos utilizadores dos espaços tratados: Sim □ Não □ 

Em caso afirmativo, indique: 

Antes da aplicação: Sim □ Não □ 

Depois da aplicação: Sim □  Não □ 

Durante a aplicação: Sim □ Não □ 
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8 - Características do pesticida 

 

 

 

9 - Excedentes de calda 

Armazena para outra aplicação □ 

Aplica sobre uma área não tratada □ 

Repulveriza a área tratada até que o depósito esteja vazio □  

Liberta nos cursos/linhas de água, esgotos domésticos, sumidouros □ 

 
 

Nome 

comercial 

Substância 

activa 

 

Tipo de 

Pesticida 

 

Dose/concentração 

do produto 
Problema 
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10 - Lavagem dos equipamentos 

Efectua a lavagem dos equipamentos após a aplicação? Sim □ Não □ 

Em caso afirmativo responda às seguintes questões: 

Número de lavagens _____  

Aplica a água da lavagem: 

Na área tratada □ 

Sobre uma área não tratada □ 

Liberta a água da lavagem na proximidade de: 

Cursos de água □  

Sumidouros □ 

Esgotos domésticos □  

Valas □  

 

11 – Embalagens 

O que faz às embalagens vazias:  

Deixa nas áreas tratadas □ 

Deita em rios, ribeiros ou valas. □   

Enterra □   

Queima □   

Utiliza-as para outros fins □   Quais ________________________  

Coloca nos contentores de resíduos urbanos. □ 

É efectuada a reciclagem de embalagens de produtos fitofarmacêuticos: S □      N □   

Acha importante essa reciclagem: S □      N □   

 
Porquê____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Obrigado pela sua colaboração! 


