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RREESSUUMMOO  

A produção de arroz apresenta um cenário ambiental único relativamente ao 

potencial transporte de pesticidas para a área envolvente. Dada a lacuna de estudos 

em países mediterrânicos relativos à modelação (de níveis superiores) do destino de 

pesticidas para a cultura do arroz, este estudo teve como objetivo a parametrização e 

calibração do modelo RICEWQ para uma zona orizícola em Portugal. Pretendeu-se 

também comparar um modelo de nível 1 (MED-Rice), aconselhado pela União 

Europeia, com um mais adaptado ao local de estudo (RICEWQ). O estudo realizou-se 

numa zona orizícola localizada na Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, tendo sido 

aplicado num canteiro experimental o pesticida selecionado, imidaclopride, à dose de 

campo recomendada. Os resultados da calibração do balanço de água e do balanço 

do pesticida do modelo RICEWQ revelaram um bom ajuste, que se refletiu num RMSE 

(“Root mean square error”) de 0,060 cm e 5 µg L-1, respetivamente. No geral, o modelo 

RICEWQ previu com precisão as concentrações de imidaclopride na água do canteiro 

de arroz, atingindo-se assim o objetivo definido deste estudo. No entanto, a fim de 

validar o modelo para Portugal apresentam-se propostas para estudos futuros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: arroz, pesticidas, calibração, modelação, RICEWQ, 

MED-Rice. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

Rice production presents a unique environmental scenario with respect to pesticide 

off-site movement. Given the lack of studies on Mediterranean countries into (higher-

tier) fate modeling of pesticides in rice paddies, this study aims the parameterization 

and calibration of the RICEWQ model for a rice area in Portugal. It is also intended to 

compare a tier 1 model (MED-Rice) advised by the European Union with a more 

adapted scenario to the study site (RICEWQ). The study was performed in a rice area 

on “Lezíria Grande de Vila Franca de Xira”, were the selected pesticide, imidacloprid, 

was applied at the recommended field dose in the experimental rice plot. The results of 

model water balance calibration were well matched to the observed water depths 

(RMSE= 0,060 cm). The pesticide balance was calibrated against field monitored 

concentration data, and the results reveal a good agreement (RMSE= 5 µg L-1). 

Overall, the RICEWQ model accurately predicted the imidacloprid concentrations in the 

rice paddy water, meeting the set objective of this study. However, in order to validate 

the model for Portugal further studies are proposed.  

 

KEYWORDS: rice, pesticides, calibration, modeling, RICEWQ, MED-Rice.  
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EEXXTTEENNDDEEDD  AABBSSTTRRAACCTT 

From an environmental point of view, the requirement for large amounts of irrigation 

water used for rice increases the likelihood for contamination of receiving surface water 

(sw) bodies with pesticides via overflow or controlled drainage and of groundwater (gw) 

bodies via leaching if rice paddies are not confined by impermeable layers. Numerous 

studies in Europe have provided evidence that rice cultivation may be responsible for 

surface water contamination with pesticides concentration exceeding 0,1 µg L-1. As 

monitoring programs and field studies are money and time-consuming, validated 

mathematical models in Europe have been integrated into the regulatory process for 

estimating the predicted environmental concentration (PECs) in sw and gw bodies, that 

are then used as a tool for assessing the risk for potential environmental and human 

exposure. 

Although detailed guidelines for the proper use of mathematical models are already 

available in Europe, as developed by FOCUS group to predict exposure, these are not 

applicable for rice cultivation due to the constant flooding conditions used in most of the 

European countries. In order to address this problem, a group of experts (MED-Rice 

group) produced guidelines for risk assessment, and developed a stepwise approach 

starting with a rather simple spreadsheet to a more sophisticated approach using more 

complex models and monitoring. At exposure higher level the MED-Rice group 

indorsed the use of Rice Water Quality (RICEWQ) model. One of the major 

recommendations is that National scenarios may be developed by the Southern EU to 

evaluate the pesticides in rice. Moreover, a recent study points the lack into (higher-

tier) fate modelling of pesticides in rice paddies and effect assessment on field 

communities.  

Since no higher-tier model was validated to Portugal, the aim of this study is the 

parameterization and calibration of the RICEWQ model for a rice area in Portugal. It 

was also intended to compare a tier 1 model (MED-Rice) advised by the European 

Union with a more adapted scenario to the study site (RICEWQ). The study was 

performed in a rice area on “Lezíria Grande de Vila Franca de Xira”, in the vicinity of 

the River Tagus Estuary Natural Reserve. This rice field area receives water from the 

water catchment of Conchoso (Tagus River), which is distributed through and irrigation 

canal (by water adduction) over the different rice plots. The experiment was carried out 

in one rice plot with the surface area of 2,56 ha, a silty-clay soil with pH 5,9 and an 

organic matter content of 3,8%. On June 2013, on the experimental rice plot it was 
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made an aerial application of the selected pesticide, imidacloprid, as the commercial 

product CORSÁRIO® SL at the recommended field dose of 100 g a.i./ha. 

In order to achieve the objective of this study, primarily was performed the 

parameterization of the RICEWQ, and then the model was calibrated in two phases: 

calibration of the water balance and calibration of the pesticide against field monitored 

pesticide concentration data.  

The results of model water balance calibration were well matched to the observed 

water depths (RMSE= 0.060 cm). The pesticide balance was calibrated against field 

monitored concentration data, and the results reveal a good agreement (RMSE= 5 µg 

L-1). On the other hand, MED-Rice results demonstrated that the pestice concentrations 

in the rice paddy water weren’t well simulated (29 µg L-1 vs 60 µg L-1 measured) and 

even worst results were found for the water of the adjacent canal (0,43 µg L-1 vs 8,8 µg 

L-1 measured). This results were not expectable since MED-Rice model is considered 

more conservative that the RICEWQ model. 

Overall, the RICEWQ model accurately predicted the imidacloprid concentrations in 

the rice paddy water, meeting the set objective of this study. However, in order to 

validate the model for Portugal further studies are proposed. The application 

of imidacloprid at the recommended dose can potentially affect various aquatic species 

in the rice paddies. Future field studies into (higher-tier) fate modeling of pesticides in 

rice paddies and also effects assessment on field communities are required to ensure 

protection of aquatic life and wildlife (e.g. birds) from pesticide stress. 
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PED – Distribuição Ambiental Prevista 

RICEWQ – Rice Water Quality Model 

RMSE – Root mean square error 

s.a. – Substância ativa 

SL – Solução concentrada 

SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

SST – Sólidos Suspensos Totais 

Sw – Solubilidade na água 

UE – União Europeia 

 

 

*Nesta lista não se incluíram símbolos químicos, símbolos de unidade de massa, 

volume, etc. usualmente utilizados. 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

A necessidade observada nas últimas décadas de aumentar a produção das 

principais culturas a nível mundial tem levado à adoção de sistemas de produção cada 

vez mais intensivos (Norton e Way, 1990; Woodburn, 2000). Este facto conduziu a 

aumentos significativos dos inimigos das culturas e a um consequente aumento do uso 

de pesticidas como principal forma de os combater, verificando-se, desde 1950, um 

aumento da contaminação química do ambiente (Pereira, 2003). 

O arroz é um dos principais cereais produzidos a nível mundial, sendo a base da 

alimentação em diversos países. Assume igualmente elevado destaque ao nível do 

consumo de pesticidas (Pereira, 2003), uma vez que os agricultores recorrem 

regularmente à sua aplicação para protegerem a cultura dos seus principais inimigos, 

exigindo no entanto o ecossistema orizícola particular proteção da água à qual está 

intimamente associado (Cerejeira et al., 1999a).  

A contaminação de sistemas de águas superficiais e subterrâneas por pesticidas tem 

sido bem documentada em diversos estudos de monitorização por toda a Europa. O 

potencial de contaminação dos corpos de água é elevado em áreas onde o arroz é 

cultivado em condições de alagamento. A grande quantidade de água utilizada durante 

o cultivo do arroz aumenta a probabilidade de transporte de pesticidas via escoamento 

superficial (“runoff”) ou drenagem para águas superficiais adjacentes e através de 

lixiviação para as águas subterrâneas (Karpouzas et al., 2005a). Vários estudos 

realizados em áreas de cultivo de arroz na Europa reportaram concentrações de 

pesticidas superiores a 0,1 µg L-1 (valor paramétrico para pesticidas individuais para 

águas para consumo humano e norma de qualidade para as águas subterrâneas) em 

águas superficiais e subterrâneas (Capri et al., 1999; Charizopoulos e Papadopoulou-

Mourkidou, 1999; Pereira, 2003; Pereira et al., 2000, 2007; Silva et al., 2006). 

Nos últimos anos, a modelação matemática provou ser uma ferramenta útil para o 

registo de pesticidas na Europa. Apesar de já estar estabelecida uma abordagem 

uniformizada na Europa (FOCUS, 2001), esta não era aplicável à cultura arroz devido 

às condições únicas de alagamento utilizadas na maioria dos países europeus. A fim 

de resolver este problema um grupo de especialistas (grupo MED-Rice) produziu 

diretrizes sobre como a avaliação de risco deve ser realizada na cultura do arroz, e 

desenvolveu também um modelo simples de nível 1 (modelo MED-Rice), para o 

cálculo de PECs (Concentração Ambiental Prevista). No entanto, este modelo não 

poderia ser aplicado em casos onde é necessária a simulação de sistemas mais 
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complexos, tendo o grupo MED-Rice proposto a utilização do modelo RICEWQ (Rice 

Water Quality Model) para esses casos.  

Uma das principais recomendações do grupo MED-Rice é a elaboração de cenários 

nacionais para estados membros do sul europeu, para permitir a avaliação dos 

pesticidas aplicados à cultura do arroz a nível nacional (MED-Rice, 2003). Além disso, 

um estudo recente aponta a necessidade da utilização de modelos de níveis 

superiores para a previsão do destino de pesticidas na cultura do arroz e de estudos 

de avaliação de efeitos sobre comunidades de forma a garantir a proteção da vida 

aquática e da vida selvagem. Os quironomídeos têm sido identificados como os 

organismos mais sensíveis aos inseticidas utilizados na cultura do arroz, sendo estes 

simultaneamente organismos não-alvo e praga, acabando por existir alguma 

incapacidade de gestão, sendo importante verificar qual a exposição real e os efeitos 

(Daam et al., 2013). Os modelos dão-nos a exposição mais próxima da realidade 

permitindo ter uma ideia dos efeitos. 

Atendendo a todos os aspetos acima referidos, evidencia-se a necessidade da 

realização de estudos em Portugal utilizando modelos de níveis superiores, sendo 

portanto o objetivo do presente trabalho a parametrização e calibração do modelo 

RICEWQ para um canteiro de arroz, localizado na Lezíria Grande de Vila Franca de 

Xira. Pretende-se também a comparação de um modelo de nível 1 (modelo MED-Rice) 

aconselhado pela União Europeia com um modelo mais adaptado ao local de estudo 

(modelo RICEWQ). 

A presente dissertação está organizada da seguinte forma: no capítulo 2 apresenta-

se uma revisão bibliográfica sobre a produção de arroz e uso de pesticidas. No 

capítulo 3 procedeu-se à caracterização dos modelos em estudo. No capítulo 4 é 

realizada a caracterização do ecossistema orizícola e da unidade experimental, bem 

como a descrição de como foi realizada a seleção dos pesticidas em estudo, a sua 

aplicação na unidade experimental e as metodologias de amostragem e de análises 

químicas utilizadas. Neste capítulo também são apresentadas as metodologias de 

avaliação de exposição do modelo MED-Rice e RICEWQ. Por fim, nos capítulos 5 e 6 

são apresentados os resultados e conclusões. 

 

 

  



3 
 

22..  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  DDEE  AARRRROOZZ  EE  UUSSOO  DDEE  PPEESSTTIICCIIDDAASS    

2.1 PRODUÇÃO DE ARROZ 

As culturas cerealíferas compreendem mais de 60% da produção agrícola mundial, 

sendo as três mais importantes o arroz, trigo e milho (Pareja et al., 2011). 

A nível mundial, a cultura do arroz (Oryza sativa L.), ocupa aproximadamente 166 

milhões de hectares, com uma produção de 745 milhões de toneladas (Quadro 1), 

sendo o continente Asiático responsável por, aproximadamente, 91% desse valor. A 

Índia é o país produtor com maior área (43 500 000 ha), seguido da China (30 226 000 

ha), sendo este último o maior produtor mundial, com cerca de 203 milhões de 

toneladas (FAOSTAT, 2013). 

 

Quadro 1 - Área (ha) e produção (t) mundial de cereais (FAOSTAT, 2013) 

Cereais Área (ha)  Cereais Produção (t) 

Trigo 218 458 858  Milho 1 016 431 783 

Milho 184 239 959  Arroz 745 172 064 

Arroz 166 084 895  Trigo 713 217 069 

Cevada 49 785 123  Cevada 144 761 831 

Sorgo 42340096  Sorgo 61 496 399 

Centeio 5 758 484  Centeio 16 696 536 

Triticale 3 854 727  Triticale 14 595 262 

 

Em termos de trocas comerciais os maiores exportadores são a Tailândia e o 

Vietname, apesar de este último país produzir relativamente pouco arroz 

comparativamente com os grandes produtores asiáticos. Relativamente às 

importações a Indonésia e a Nigéria são dos principais importadores mundiais 

(FAOSTAT, 2011). 

Na União Europeia o arroz ocupa atualmente 430 479 ha, a maioria localizada em 

países mediterrânicos. Os países mais importantes do cultivo de arroz são a Itália      

(1 339 000 t) e Espanha (851 500 t), que juntos contribuem com quase 80% da 

produção total Europeia. O país europeu com maior rendimento é a Grécia, 7,8 t/ha, 

seguida pela Espanha, 7,5 t/ha (FAOSTAT, 2013). 
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No conjunto dos 28 países da União Europeia, Portugal é o quarto maior produtor de 

arroz, com 180 154 t (Figura 1, Quadro 2), mas com o maior consumo per capita (16,3 

kg/hab) (INE, 2014a, b). Na Figura 1 pode-se observar a evolução da área de cultivo 

de arroz em Portugal, assim como a sua produção, desde 2000 a 2013 (INE, 2002, 

2005, 2007, 2009, 2011, 2014a, b). 

 

 

Figura 1 - Evolução da área de cultivo e produção de arroz em Portugal (INE, 2002, 2005, 

2007, 2009, 2011, 2014a, b) 

Com base na Figura 1 observa-se que, desde 2000, a produção e a área de cultivo 

de arroz tem vindo a aumentar. No entanto, notou-se um ligeiro decréscimo na área de 

cultivo a partir de 2012, não se refletindo logo na produção. A cultura do arroz em 

2013, instalada em canteiros e realizada em circunstâncias e localizações muito 

específicas, diminuiu a área face à campanha de 2012 (-3,2%). A taxa de emergência 

foi elevada, mas as baixas temperaturas condicionaram o desenvolvimento vegetativo 

inicial das plantas. A colheita foi dificultada pela forte precipitação e ventos do final do 

mês de setembro, que provocaram a acama de algumas searas, bem como o 

surgimento de ataques de helmintosporiose e piriculária. Apesar destas situações, a 

produção de arroz situou-se próxima das 180 mil toneladas (-3,7% face à campanha 

de 2012, quase em exclusivo resultantes da diminuição da área) (INE, 2014b). 

A cultura do arroz ocupa, atualmente, cerca de 30 177 ha a nível nacional (INE, 

2014a) (Quadro 2), em cinco áreas diferentes do Centro e Sul de Portugal, distribuídas 

nos vales do rio Mondego, Tejo/Sorraia, Sado e Caia e Mira sendo as três primeiras as 

mais importantes áreas de cultivo de arroz (MED-Rice, 2003).  
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Quadro 2 - Produção de arroz em Portugal por NUTS II (INE, 2014a) 

NUTS II Área (ha) Produção (t) 

Continente 30 177 180 155 

Norte 0 0 

Centro 6 680 37 536 

Lisboa 4 628 26 719 

Alentejo 18 732 115 264 

Algarve   137   636 

 

Em Portugal, a cultura do arroz encontra-se geralmente como um sistema 

monocultural em condições de alagamento quase permanente. O arroz não é uma 

cultura muito exigente em relação ao tipo de solo e é relativamente mais tolerante à 

salinidade comparada com outras culturas, razão pela qual parte dos solos usados são 

salinos. No entanto, como consequência das condições de alagamento que são 

necessárias para o desenvolvimento da cultura, o arroz é cultivado em solos com 

capacidade de retenção de água, principalmente de textura fina e mal drenados, 

sendo geralmente solos areno-argilosos, franco-argilosos ou até argilosos com 2-3% 

de matéria orgânica e com valores mais comuns de pH entre 5-7 (MED-Rice, 2003). 

O arroz é cultivado em condições de alagamento geralmente entre Abril/início de 

Maio e Agosto, com alternância de curtos períodos durante os quais o solo pode ser 

drenado, mas mantendo as condições de humidade. Períodos secos ocorrem durante 

a maturação do arroz (fase final do desenvolvimento da cultura) e durante a colheira, 

que ocorre em Setembro/início de Outubro. Antes da sementeira o solo é preparado e 

são realizadas operações culturais, como lavoura, gradagem e nivelamento de terras, 

sendo simultaneamente realizada a aplicação de fertilizantes em profundidade. A 

sementeira é realizada via aérea ou terrestre, ocorrendo em Abril/Maio, dependendo 

das condições meteorológicas e só após o alagamento dos canteiros (10-15 cm de 

lâmina de água).  

A água para rega provém de bacias hidrográficas (principalmente do Mondego, Tejo, 

Sado e Sorraia) entrando nos canteiros através de canais de rega. O fluxo dos 

canteiros é drenado para ribeiras e rios através de valas de drenagem. A rega dos 

canteiros cessa 3-4 semanas após a floração (maturação fisiológica), sendo as 

necessidades hidrológicas da cultura satisfeitas com a água que permanece dentro do 

canteiro. Durante o Inverno, os campos não são alagados e não ocorre, geralmente, 

rotação de culturas (MED-Rice, 2003).  
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2.2 USO DE PESTICIDAS 

O termo “pesticida de uso agrícola” ou “produto fitofarmacêutico” corresponde a 

qualquer substância, ou mistura de substâncias, destinada a prevenir, destruir, repelir 

ou mitigar a ação de qualquer inimigo da cultura ou ainda qualquer substância utilizada 

como regulador de plantas, desfolhante ou dessecante (CFRPUSA, 2000).  

Os pesticidas são muito valiosos para a proteção das plantas pela sua capacidade 

intrínseca de afetar funções vitais de organismos, diminuindo as suas populações e 

contribuindo para a redução dos prejuízos causados por diversos inimigos das 

culturas. Todavia, a sua utilização pode envolver a ocorrência de efeitos secundários, 

destacando-se a toxicidade para o Homem, animais domésticos, auxiliares, 

fenómenos de resistência, fitotoxicidade e poluição do ambiente. Relativamente a este 

último aspeto, refere-se que a introdução destes compostos nos ecossistemas pode 

criar problemas ambientais e de saúde humana, por vezes só detetáveis a longo prazo 

(Amaro, 2003; Pereira, 2003). 

Com a modernização e intensificação das práticas agrícolas no século passado, o 

início do uso de pesticidas visou o aumento da produtividade das culturas. Como 

consequência, os cursos de água que rodeiam os campos agrícolas têm sido sujeitos 

a contaminação através de pulverizações, drenagem e arrastamento superficial e/ou 

derrames acidentais (Daam et al., 2011).Uma vez introduzidas num ecossistema, as 

moléculas tenderão a distribuir-se pelos diferentes compartimentos ambientais (água, 

solo, sedimento, ar, biota) de acordo com as suas propriedades físico-químicas e de 

partição ambiental, e características do meio (Cerejeira, 1993; Pereira, 2003). Apesar 

de parte dos pesticidas poder entrar no ambiente de forma acidental, a maioria é 

introduzida deliberadamente quando se realizam os tratamentos pretendidos (Pereira, 

2003). Entre as diferentes atividades onde estas moléculas podem ser utilizadas, a 

agricultura é de longe o sector que mais pesticidas utiliza, sendo que em 2002 a União 

Europeia representava um quarto do mercado mundial de pesticidas de uso agrícola, 

(CCE, 2002).  

Segundo o EUROSTAT em 2012 foram vendidos cerca de 370 000 t de substâncias 

ativas. Os fungicidas são o tipo de produtos mais vendido (cerca de 39% do mercado), 

seguido dos herbicidas (37%), de outros pesticidas (17%) e dos inseticidas (7%) 

(EUROSTAT, 2012). 

A quantificação das vendas de produtos fitofarmacêuticos contribuem para avaliar a 

introdução no território agrícola destes produtos na agricultura, e o seu potencial 
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impacte ambiental, podendo a sua utilização variar consideravelmente de ano para 

ano, de acordo com as condições climáticas e problemas fitossanitários do ano 

agrícola, e ainda com o preço de mercado destes fatores de produção (INE, 2013). 

Na Figura 2 estão representados os indicadores incluídos nas forças motrizes, que 

refletem as principais características ligadas às práticas culturais, ao nível do uso do 

solo e do consumo de meios de produção, que concorrem para o aparecimento e 

agravamento de pressões sobre o Ambiente (INE, 2009). 

 

 

Figura 2 - Importância de cada indicador de “forças motrizes” na atribuição do risco relativo 

para o ambiente, por Região (INE, 2009). 

 

No ano 2012 a comercialização de produtos fitofarmacêuticos em Portugal rondou as 

12,5 mil toneladas (expressos em substância ativa), menos 11,1% face a 2011 (Figura 

3). Esta evolução negativa decorreu de condições climáticas adversas em 2012, com o 

inverno a apresentar-se como o mais seco dos últimos 80 anos, seguido de uma 

primavera igualmente seca, situação esta que comprometeu as áreas semeadas e a 

produção de diversas culturas, nomeadamente dos cereais de Outono/Inverno. Em 

termos da estrutura de vendas, o grupo dos fungicidas foi o mais importante, 

representando em 2012 cerca de 68,3% do volume total de vendas, seguido dos 

herbicidas (14,2%). De referir que o enxofre, substância ativa de toxicidade reduzida, 

foi responsável, neste ano, por 71,4% do volume de vendas dos fungicidas e por 

48,8% do volume total de produtos fitofarmacêuticos (INE, 2013, 2014b). 
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 (a) Inclui Fumigantes do solo, Moluscicidas, Reguladores de Crescimento, Rodenticidas e Outros. 

Figura 3 - Quantidades vendidas de produtos fitofarmacêuticos por tipo de função (INE, 2014a, 

b). 

 

Segundo a Associação Nacional da Indústria para a Proteção das Plantas (ANIPLA, 

2014), o mercado nacional de produtos fitofarmacêuticos (de empresas associadas da 

ANIPLA) cresceu 0,3% em 2013. As características climatológicas registadas em 

2013, Inverno muito chuvoso e prolongado, levava a crer que seria um ano de grande 

pressão de doenças nas culturas mas, essa situação não ocorreu, tendo sido um ano 

com poucas incidências e foco de doenças (ANIPLA, 2014). 

 

O caso particular da cultura do arroz 

O arroz é uma das culturas, a nível mundial, com maior consumo de pesticidas, uma 

vez que os agricultores recorrem regularmente à sua aplicação para protegerem a 

cultura dos seus principais inimigos (Cerejeira et al., 1999a). 

Entre os inimigos da cultura do arroz as infestantes destacam-se por serem o 

obstáculo mais importante à obtenção de produções elevadas. Competem com o arroz 

pelo espaço, luz e nutrientes, especialmente durante as fases de plântula e 

afilhamento (Pereira, 2003). As infestantes podem provocar reduções na produção de 

20-25%, podendo em certos casos atingir os 50% (Fernandes, 1982; Anónimo, 1983). 

Durante o ciclo cultural do arroz é possível encontrar entre 40-45 espécies diferentes 

de infestantes. Destacam-se com maior representatividade as famílias de Gramíneas, 
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de que são exemplo as milhãs (Echinochloa spp.: E. crus-galli (L.) Beauv.; E. 

oryzoides (Ard.)) a erva-serra (Leersia oryzoides (L.) Swartz) e o escalracho (Panicum 

repens L.); Ciperáceas em que se destacam o junquilho (Cyperus esculentus L.), 

negrinha (Cyperus difformis L.) e espeto (Scirpus mucronatus L.); e Alismatáceas, 

onde as orelhas-de-mula são as principais espécies (Alisma spp.: Alisma lanceolatum 

(With.) Kunth.; Alisma plantago-aquatica L.). Nos últimos anos, têm vindo a assumir 

importância determinadas infestantes, pertencentes a outras famílias, tais como as 

espécies monocotiledóneas do género Heteranthera spp.. (DGPC, 2006; Fernandes, 

1982). 

Para a cultura do arroz, a nível nacional, consideram-se as seguintes espécies como 

as principais pragas (DGPC, 2006; DGADR, 2012): 

Quadro 3 – Principais pragas para a cultura do arroz em Portugal (DGPC, 2006; DGADR, 

2012). 

Nome vulgar Nome científico 

Afídeos  

afídeo ou piolho verde Schizaphis graminum (Rondani) 

afídeo da cerejeira brava Rhopalosiphum padi (L.) 

Quironomídeos  

lagartinha vermelha Chironomus spp. 

 

A lagartinha vermelha pertence à ordem Diptera, família Chironomidae, encontrando-

se presente em toda a mancha de produção da Lezíria Ribatejana (DGPC, 2006). Este 

insecto é capaz de provocar grandes reduções na produção, uma vez que as suas 

lagartas cortam as raízes das plântulas, fazendo-as desprender-se quando abrem 

galerias no solo (Cerejeira et al., 1999a). 

Os lagostins de água doce são outros organismos frequentemente apontados pelos 

agricultores como causadores de elevados prejuízos na cultura, não pelos seus efeitos 

diretos sobre o arroz mas sim pelos indiretos como a abertura de orifícios nos 

canteiros, causando uma saída indesejável de água (Cerejeira et al., 1999a). 
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Quanto às doenças, a nível nacional consideram-se as seguintes doenças como as 

principais (DGPC, 2006; DGADR, 2012): 

Quadro 4 – Principais doenças para a cultura do arroz em Portugal (DGPC, 2006; DGADR, 

2012). 

Nome vulgar Nome científico 

piriculariose  Magnaporthe grisea (Hebert) Barr 

helmintosporiose Cochliobolus miyabeanus (Ito & Kurib.) Drechsler 

ex Dastur 

fusariose Gibberella fujikuroi (Sawada) Wollenw 

 

Atualmente em Portugal encontram-se 18 substâncias ativas homologadas para o 

combate aos diversos inimigos na cultura do arroz (vide Anexo I tabela com descrição 

das s.a. e sua utilização) que permitem prevenir e proteger a cultura (DGAV, 2014). 

Entre as diferentes culturas, o arroz apresenta um lugar de destaque ao nível do 

“potencial de contaminação das águas superficiais com produtos químicos de origem 

agrícola”. A extensa área cultivada, o elevado número de tratamentos fitossanitários 

efetuados ao longo do seu ciclo cultural, a aplicação de alguns pesticidas de elevada 

toxicidade para o biota aquático e a sua estreita relação com o meio hídrico, são 

fatores decisivos para esta classificação (Pereira, 2003). 

Os pesticidas aplicados nos arrozais podem ser transportados, desde os canteiros 

até às valas de descarga e rios (Ueji e Kobara, 2001; Christen et al., 2006). A 

lixiviação, a descarga e a drenagem são processos importantes com ação sobre o 

destino final dos pesticidas presentes na água dos canteiros de arroz. A lixiviação 

pode conduzir à contaminação das águas subterrâneas. A descarga e a drenagem 

permitem, por seu lado, o movimento lateral destes produtos, nomeadamente quando 

a água é descarregada dos canteiros ou quando ocorrem chuvas intensas. Na maioria 

dos casos, essas águas passam para valas de descarga ou diretamente para cursos 

de água vizinhos, que desaguam, por sua vez, nos rios e mar (Pereira, 2003; Ueji e 

Kobara, 2001). Além das descargas efetuadas dos canteiros, podem, também, ocorrer 

contaminações, das águas superficiais adjacentes, por arrastamento pelo vento 

(“drift”), resultante de aplicações aéreas e também por ocorrência de infiltração lateral 

da água em torno dos canteiros de arroz (Bennett et al., 1998). Uma vez nos cursos de 

água, os pesticidas podem originar efeitos difíceis de avaliar e acumular-se, levando a 
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que o impacte desta contaminação atinja níveis muito superiores aos inicialmente 

previstos (Pereira, 2003). 

Os processos de transporte e de transformação dos pesticidas estão dependentes 

de fatores tais como a concentração ou dose de pesticida aplicada, formulação usada 

e propriedades físico-químicas do pesticida, condições meteorológicas (como a 

temperatura, precipitação e insolação) e as características do solo (Ueji e Kobara, 

2001; Louro, 2003). Geralmente, quanto maior a solubilidade na água do pesticida 

maior a concentração encontrada nas águas dos arrozais, sendo que as 

concentrações mais elevadas observadas nos canteiros ocorrem imediatamente após 

a aplicação do pesticida e no dia seguinte. Deste modo, nas águas superficiais 

envolventes dos arrozais, o período durante o qual se detetam maiores quantidades 

de pesticidas corresponde à época em que decorre a sua aplicação (Ueji e Kobara, 

2001). 
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2.3 EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS E ESTUDOS DE MONITORIZAÇÃO DE PESTICIDAS EM 

ÁGUAS  

Colocação no mercado e uso sustentável de pesticidas 

Em Portugal foi nos anos 60, e na tentativa de regularizar a comercialização e uso 

dos pesticidas em Portugal, que foi publicado, a 19 de Julho de 1967, o Decreto-Lei 

47802. Este DL definia que os pesticidas de uso agrícola, designados por produtos 

fitofarmacêuticos, só podiam ser colocados no mercado português mediante um prévio 

processo de homologação. Em 1971 foram definidos requisitos toxicológicos pela 

Comissão de Toxicologia dos Pesticidas (CTP), e em 1982 foi publicado um 

documento, onde os aspetos relacionados com o ambiente já eram contemplados de 

forma significativa (Amaro, 2003; Batista, 2003). 

No entanto, o verdadeiro ponto de viragem na avaliação dos pesticidas para o 

ambiente tem que estar associado à análise de risco, dividida em três componentes: 

avaliação, gestão e comunicação do risco, como consequência da Diretiva 

91/414/CEE. A Diretiva 91/414/CEE, de 15 de Julho de 1991, relativa à colocação de 

produtos fitofarmacêuticos no mercado, introduziu, pela primeira vez, um sistema 

harmonizado e uniforme para a avaliação comunitária de substâncias ativas com vista 

à sua aprovação a nível comunitário e respetiva inclusão no Anexo I da Diretiva 

91/414/CEE, pela aplicação de exigências de dados e informações relativas à 

substância ativa e produto fitofarmacêutico previstas, respetivamente nos seus Anexo 

II e Anexo III e, ainda, princípios uniformes de avaliação e decisão, previstos no Anexo 

VI, a serem aplicados na autorização dos produtos fitofarmacêuticos, procedimento 

este, nacional e respeitando o principio de subsidiariedade entre estados membros 

(CEE, 1991; DGAV, 2013). Esta Diretiva que se tornou efetiva a 26 de Julho de 1994 e 

foi transposta para o Direito Nacional através do Decreto-Lei nº 284/94, de 11 de 

Novembro, e da Portaria nº 563/95, de 12 de Junho, apresentou novas exigências, 

procedimentos e critérios de avaliação e decisão para novas substâncias ativas e 

produtos fitofarmacêuticos novos, como também para as substâncias ativas e 

respetivos produtos já existentes no mercado (Batista, 2003).  

O uso sustentável dos pesticidas agrícolas é definido, pela Comissão Europeia, 

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 
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substituição dos mais perigosos e à adoção do princípio da precaução nas decisões 

de homologação dos pesticidas” (Amaro, 2003; CE, 2001). 

Recentemente foi publicada legislação comunitária inovadora no que respeita a 

produtos fitofarmacêuticos, constituindo o que é vulgarmente conhecido pelo “pacote 

pesticidas” (DGAV, 2013). Assim, a par da Diretiva n.º 2009/128/CE, foi publicado o 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 (que revogava as Diretivas 79/117/CEE e 

91/414/CEE do Conselho), de 21 de Outubro, relativo à colocação dos produtos 

fitofarmacêuticos no mercado que estabelecia as regras aplicáveis: 

 À autorização dos produtos fitofarmacêuticos sob forma comercial, bem 

como à sua colocação no mercado, utilização e controlo na comunidade; 

 À aprovação das substâncias ativas, protetores de fitotoxicidade e 

agentes sinérgicos que os produtos fitofarmacêuticos contêm ou pelos quais 

são constituídos; 

  Aos adjuvantes e aos coformulantes. 

O Regulamento veio reforçar o nível de exigências no que respeita a proteção da 

saúde humana e animal e do ambiente e melhorar o funcionamento do mercado 

interno através da harmonização das normas relativas à colocação no mercado dos 

produtos fitofarmacêuticos, melhorando simultaneamente a produção agrícola. 

Pretendeu-se, ainda, eliminar, tanto quanto possível, os obstáculos ao comércio de 

produtos fitofarmacêuticos decorrentes da existência de diferentes níveis de proteção 

nos Estados-Membros, estabelecendo regras harmonizadas para a aprovação de 

substâncias ativas e para a colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos, 

incluindo regras relativas ao reconhecimento mútuo das autorizações e ao comércio 

paralelo, de modo a incrementar a livre circulação de tais produtos e garantir a sua 

disponibilidade nos Estados-Membros (CE, 2009; DGAV, 2012). 

No que respeita em particular a Diretiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de Outubro, esta veio, na matéria relativa à utilização de produtos 

fitofarmacêuticos, dar um contributo importante. A Diretiva estabelece um quadro de 

ação a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas, através da 

redução dos riscos e efeitos da sua utilização na saúde humana e no ambiente, 

promovendo o recurso à proteção integrada e a abordagens ou técnicas alternativas. 

Esta Diretiva n.º 2009/128/CE constituiu, no âmbito da legislação comunitária relativa a 

produtos fitofarmacêuticos, e não obstante outra legislação igualmente relevante, em 

particular, relativa à colocação de produtos fitofarmacêuticos no mercado, uma 

inovação, dado que, pela primeira vez, se aplica a utilização de produtos 
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fitofarmacêuticos, visando, também a proteção da saúde humana e do ambiente 

contra os riscos eventualmente associados à sua utilização. O disposto na Diretiva não 

pode impedir os Estados-Membros de aplicar o princípio da precaução, para restringir 

ou proibir a utilização de pesticidas em determinadas áreas ou circunstâncias 

específicas (CE, 2009; DGAV, 2013). 

Não obstante o contexto geral da Diretiva n.º 2009/128/CE, e o enquadramento legal 

que proporciona, foi recentemente publicada a Lei n.º 26/2013 de 11 de Abril (em vigor 

a 26 de Novembro de 2015), que regula as atividades de distribuição, venda e 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos para uso profissional e de adjuvantes de 

produtos fitofarmacêuticos e define os procedimentos de monitorização à utilização 

dos produtos fitofarmacêuticos, e que, juntamente com o Decreto-Lei n.º 86/2010 de 

15 de Julho, procede à transposição da Diretiva para o ordenamento jurídico interno, 

constituindo, assim, o novo quadro legal relativo ao qual deve obedecer a 

comercialização e utilização de produtos fitofarmacêuticos (LEI 26/2013; DECRETO-

LEI 86/2010; DGAV, 2013).  

 

Gestão das águas  

No ano 2000, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, considerando 

que a água é um património que deve ser protegido, defendido e tratado como tal, 

elaboraram um novo enquadramento legal que estabelece um quadro de ação 

comunitária no domínio da política da água, a Diretiva Quadro-Água (Diretiva 

2000/60/CE). Esta diretiva assinalou uma mudança da política comunitária no domínio 

da água, que procura um quadro coerente e integrado de avaliação, controlo e gestão 

de todas as águas superficiais e águas subterrâneas, com base no seu estado 

ecológico e químico (CE, 2000; CCE, 2002). Os objetivos e princípios enunciados na 

Diretiva 91/414/CEE relativamente aos pesticidas traduziram-se em objetivos para 

todas as águas e à escala das bacias hidrográficas (CCE, 2002). A Diretiva Quadro no 

domínio da água incorpora as Diretivas 75/440/CEE (relativa às águas superficiais), 

76/464/CEE (relativa às descargas de substâncias perigosas) e 80/68/CEE (relativa às 

águas subterrâneas), sendo que as três foram revogadas em 2013 dado a DQA estar 

em vigor (CCE, 2002). 
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Tendo como finalidade conservar e melhorar o ambiente aquático, a Diretiva 

2000/60/CE estabelece o enquadramento para a gestão das águas superficiais e 

subterrâneas, com vista a: 

 Evitar a continuação da sua degradação e, proteger e melhorar o estado 

dos ecossistemas aquáticos, terrestres e zonas húmidas;  

 Promover uma utilização sustentada da água, baseada numa proteção 

a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis;  

 Obter uma proteção reforçada e um melhoramento do ambiente 

aquático através de medidas de redução gradual e a cessação ou eliminação 

das descargas, emissões e perdas de substâncias prioritárias; 

 Assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e 

evitar o agravamento da sua poluição.  

Com vista à estratégia de combate à poluição da água da DQA, foi realizada a 

identificação das substâncias que assumem carácter prioritário de entre aquelas que 

constituem um risco significativo para o ambiente aquático, ou por intermédio deste, a 

nível da UE. A Decisão n.º 2455/2001/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

20 de Novembro, estabeleceu a lista de substâncias prioritárias no domínio da política 

da água, adotando a primeira lista de 33 substâncias consideradas prioritárias ao nível 

da EU para serem incluídas no Anexo X da Diretiva n.º 2000/60/CE. A referida Diretiva 

foi transposta para o ordenamento jurídico nacional pela Lei da Água (Lei n.º 58/2005), 

de 29 de Dezembro (tendo sido alterada pelo Decreto-Lei nº 245/2009, de 22 de 

Setembro e pelo Decreto-Lei nº 130/2012, de 22 de junho) e pelo Decreto-Lei n.º 

77/2006, de 30 de Março, a qual adotou a lista de substâncias prioritárias mencionada. 

A lista de substâncias prioritárias foi recentemente revista a nível Comunitário, pela 

Diretiva 2013/39/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de agosto de 

2013, que altera as Diretivas 2000/60/CE e 2008/105/CE (relativa a normas de 

qualidade ambiental no domínio político da água) no que respeita às substâncias 

prioritárias no domínio da política da água. A Diretiva 2013/39/UE atualiza a lista de 

substâncias prioritárias para 45, e estabelece que a revisão da respetiva lista adotada 

deve ser realizada, o mais tardar, quatro anos a contar da data de entrada em vigor da 

Diretiva e, posteriormente, pelo menos de seis em seis anos. 
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A monitorização de resíduos de pesticidas na água em Portugal 

A primeira análise de resíduos de pesticidas na água teve início em 1983, no Rio 

Tejo, aliada à adoção do Programa Português da Qualidade da Água, de modo a 

definir a situação e as tendências de evolução da qualidade das águas de superfície e 

compreender a natureza dos fatores naturais e humanos que podem influenciar o 

sistema aquático (Amaro, 2003).  

Em Portugal iniciaram-se estudos para avaliação da exposição das águas 

superficiais e subterrâneas a pesticidas em 1989, no Ribatejo e Oeste (Cerejeira, 

1993; Cerejeira et al., 1995a,b), que prosseguiram em zonas agrícolas mais 

vulneráveis da Beira Litoral (Batista et al., 2000, 2001, 2002; Cerejeira, 1993; Cerejeira 

et al., 1995a, 1995b, 2000, 2003; Silva-Fernandes et al., 1999). 

Têm sido realizados estudos na região do Baixo Sado, no concelho de Alcácer do 

Sal, com o objetivo de avaliar a exposição de águas superficiais a pesticidas aplicados 

na cultura do arroz e a toxicidade aguda para organismos aquáticos (Cerejeira et al., 

1998, 1999b, 2003; Pereira, 2003; Pereira et al., 2000, 2007; Silva-Fernandes et al., 

2005). No rio Sado e ribeiras afluentes foi observado, entre 1998 e 2000, uma maior 

frequência de deteção do herbicida molinato, com um valor de concentração máximo 

de 391 µg L-1 seguido dos inseticidas clorfenvinfos e endossulfão, com 32 e 0,25 µg   

L-1, respetivamente. Foram, ainda, doseados os pesticidas bentazona, MCPA, e 3,4-

DCA, com níveis máximos de 3,08, 2,02 e 9,37 µg L-1, respetivamente (Pereira, 2003; 

Pereira et al., 2000).  

De facto, estudos realizados em vários ecossistemas agrícolas, e nomeadamente no 

orizícola, permitiram um estado atual dos conhecimentos técnico-científicos nacionais 

disponíveis, alguns dos quais no âmbito de dissertações de mestrado e de 

doutoramento (Batista, 2003; Cerejeira, 1993; Pereira, 2003), para aplicação e 

extensão e que advêm da execução de vários projetos, como por exemplo o projeto 

AGRO 24. O projeto AGRO24 (“Uso de pesticidas em arrozais numa perspetiva de 

agricultura sustentada”) ocorreu entre 2002 e 2005, realizado no concelho de Alcácer 

do Sal e Salvaterra de Magos, surgindo na sequência de resultados obtidos em 

estudos de investigação e em especial na cultura do arroz (Pereira, 2003), assim como 

na necessidade de dar resposta à pressão legislativa relativa à proteção dos recursos 

hídricos. Este projeto teve como objetivo central a melhoria da qualidade ambiental, 

nomeadamente do recurso água das regiões orizícolas nacionais, em particular das 

regiões do Baixo Sado e Tejo, onde este foi desenvolvido (AGRO 24, 2014). No ano 

de 2013 foi publicado um artigo por Daam et al. (2013) (“Preliminary risk assessment 
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of imidacloprid after application in an experimental rice plot”) com o objetivo de avaliar 

o destino ambiental do inseticida imidaclopride, após a sua aplicação a um canteiro de 

arroz em Portugal, através da utilização de modelação. Dos vários estudos 

desenvolvidos em Portugal (como por exemplo Cerejeira, 1993; Silva-Fernandes et al., 

1999; Batista et al., 2000; Pereira, 2003; Silva et al., 2006), os resultados 

apresentados em publicações nacionais e internacionais, revelaram a exposição de 

águas subterrâneas e superficiais a pesticidas em ecossistemas agrícolas, excedendo 

em muitos casos as normas de qualidade estabelecidas na legislação. Foram ainda, 

identificados casos em que amostras de água superficial evidenciaram toxicidade 

aguda para organismos aquáticos. 
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33..  MMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEE  PPEESSTTIICCIIDDAASS  EEMM  AARRRROOZZAALL  

Nos últimos anos, a modelação matemática provou ser uma ferramenta útil para 

fins regulamentares de homologação no âmbito de avaliação ambiental de 

pesticidas na Europa (Karpouzas et al., 2006a), face aos elevados custos e 

morosidade dos trabalhos de monitorização em campo (Karpouzas et al., 2005a). 

Embora uma abordagem uniformizada para uso adequado de modelos 

matemáticos já tivesse sido estabelecida na Europa (FOCUS, 2001), existindo 

vários cenários para diferentes culturas, esta não poderia ser utilizada para a 

cultura do arroz, devido às suas condições únicas de alagamento (Karpouzas et 

al., 2006b). Houve, portanto, uma necessidade urgente de desenvolvimento de 

uma abordagem uniformizada para a realização da avaliação de risco de 

pesticidas a autorizar para a cultura do arroz na Europa. A fim de solucionar este 

problema, sob a direcção da Comissão Europeia, um grupo de peritos, 

denominado grupo MED-Rice (Mediterranean rice), foi nomeado com a tarefa de 

desenvolver um procedimento comum de avaliação de risco de produtos 

fitofarmacêuticos na cultura do arroz, pelo menos nos primeiros níveis dessa 

avaliação, especialmente destinado para a inclusão de substâncias ativas no 

Anexo I da Directiva 91/414/CEE do Conselho (referida no ponto 2.3). O grupo de 

trabalho desenvolveu uma abordagem por níveis (“stepwise approach”) em três 

níveis sintetizada na Figura 4, começando por um cálculo relativamente simples da 

concentração ambiental prevista (PEC) até uma abordagem sofisticada através de 

simulação com modelos mais complexos e monitorização (MED-Rice, 2003). 

Seguidamente procede-se a uma breve descrição do modelo de primeiro nível 

criado pelo grupo MED-Rice, e também de um modelo de nível dois, proposto pelo 

mesmo grupo, que serão posteriormente adotados no âmbito desta dissertação. 
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Figura 4 - Abordagem por níveis para a avaliação de risco ambiental de pesticidas 

proposta pelo grupo MED-Rice (adaptado de MED-Rice, 2003). 
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3.1 MODELO MED-RICE 

O grupo MED-Rice desenvolveu, em 2003, uma avaliação uniformizada de nível 1, 

que consiste numa simples folha de cálculo, que pode ser usada para calcular 

concentrações ambientais previstas (PECs) em três compartimentos ambientais, água 

superficial, incluindo sedimento, água subterrânea e solo (MED-Rice, 2003; Daam et 

al., 2013).  

A partir de um levantamento das condições agronómicas em cinco estados membros 

do sul da Europa, França, Grécia, Itália, Portugal e Espanha, considerando as 

principais semelhanças e diferenças, foram desenvolvidos dois cenários padrão 

europeus, caracterizados no Quadro 5. Estes cenários correspondem a duas situações 

diferentes e representativas: um solo arenoso com uma taxa de infiltração elevada, 

representando a situação vulnerável à lixiviação e contaminação das águas 

subterrâneas, e um solo argiloso com uma taxa de infiltração baixa, representando a 

situação vulnerável à contaminação das águas superficiais (MED-Rice, 2003).  

Quadro 5 - Caracterização dos dois cenários MED-Rice (MED-Rice, 2003) 

Características Cenário 1 Cenário 2 

Solos: 

Textura Argilosa Arenosa 

% argila 30 5 

% M.O. (% C.O.) 3 (1,8) 1,5 (0,9) 

pH 8 6 

Altura da lâmina de água (cm) 10 10 

Velocidade da água: 

Fluxo de saída (L s
-1

 ha
-1

) 0,5 0,5 

Canteiro (L s
-1

 ha
-1

) 1,8 2,8 

Condições de alagamento Maio - Agosto Maio - Agosto 

Tempo de retenção de água no canteiro (dias) 5 5 

Profundidade da vala de drenagem (m) 1 1 

Rotação de culturas Não Não 

Taxa de infiltração (mm dia
-1

) 1 10 

Taxa de evapotranspiração (mm dia
-1

) 10 10 

Utilização da água do fluxo de saída  Não Não 

Temperatura (°C) 20 20 

Condições no solo Aeróbicas Aeróbicas 
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Concentração Ambiental Prevista em águas superficiais e sedimento 

É importante fazer a distinção entre os compartimentos “alvo” e “não-alvo” na cultura 

do arroz. O termo “águas de superfície” refere-se à água em áreas não-alvo, tais como 

os canais de rega e valas de drenagem e os corpos de água envolventes, enquanto 

que o termo “água do canteiro” (“paddy water”) refere-se à água que permanece no 

canteiro de arroz (área alvo). Analogamente, o termo “sedimento” refere-se ao 

sedimento associado à água superficial em áreas não-alvo, e o termo “solo” é utilizado 

apenas para o canteiro. Para efeitos de cálculo de concentrações ambientais previstas 

(PECs) iniciais, “água subterrânea” é definida como a água na zona saturada 1 m 

abaixo da superfície do solo (MED-Rice, 2003). 

Os cálculos das concentrações ambientais previstas para a água e sedimento do 

modelo MED-Rice baseiam-se em pressupostos simples, em relação à geometria e 

tamanho dos canteiros e dos corpos de água de superfície adjacentes, assim como à 

distribuição e dissipação do produto no ambiente (Figura 5).  

 

Figura 5 - Descrição do cenário conceptual para os cálculos dos PECs de nível 1 para os 
pesticidas em água superficial (adaptado de MED-Rice, 2003). 

 

Neste modelo são considerados três sub-passos, que diferem na exclusão ou 

inclusão de degradação e sorção e entre os diferentes métodos relativamente à 

obtenção das taxas de degradação ou dissipação de dados experimentais (MED-Rice, 

2003). O Passo 1a é o caso mais simples, em que apenas as concentrações 

ambientais previstas iniciais são obtidas. Neste passo, as PECs são calculados tendo 
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em conta apenas a interceção pela cultura, o “drift” e o fator de diluição, não sendo 

considerados processos de dissipação adicionais. Ambos os Passos 1b e 1c 

consideram processos de dissipação adicionais, tais como a degradação da 

substância ativa e/ou sorção ao sedimento (MED-Rice, 2003). Um esquema 

simplificado da abordagem de nível 1 proposta para o cálculo de PECs encontra-se 

esquematizado na Figura 6. 

 

 

Figura 6- Fluxograma para o cálculo de PECs do nível 1 para os pesticidas (adaptado de MED-

Rice, 2003). 
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Para o cálculo da concentração ambiental prevista de nível 1, os pressupostos 

considerados pelo modelo MED-Rice relativos às características do canteiro de arroz, 

corpos de água adjacentes e do pesticida são apresentados no Quadro 6.  

 

Quadro 6 - Pressupostos assumidos pelo MED-Rice para o cálculo de PECs no nível 1 (MED-

Rice, 2003; Cervelli e Jackson, 2008) 

Área do canteiro area = 10
4 
m

2 

Altura da lâmina de água depthwater = 0,1 m 

Profundidade dos canais receptores depthcanal = 1 m 

Dosagem Dose, de acordo com o rótulo (g ha
-1

) 

Fracção depositada na água do canteiro fdep = 1 (pressuposto conservador) 

Fracção de arrastamento pelo vento para as águas 

superficiais adjacentes 

fdrift = 0,0227
 
(exemplo) 

fdrift = 0,332 (exemplo para aplicação aérea) 

Factor de diluição fdilution = 10 

Tempo de retenção de água no canteiro tclose = 5 dias 

Mistura da substância activa em água superficial Mistura completa 

 

Os valores de arrastamento pelo vento (“drift”) são baseados nos dados mais 

recentes, emitidos pelo grupo FOCUS em cenários para a água superficial (FOCUS, 

2001), devendo ser adaptados de acordo com as exigências da situação. A fração de 

deposição (fdep) pode ser ajustada de modo a ter em conta a interceção pela cultura, 

dependendo da fase de crescimento da cultura. Todas as concentrações do pesticida 

na água são expressas em µg L-1, e as concentrações no solo e sedimento são 

expressas em µg kg-1 (MED-Rice, 2003). 

 

Passo 1c 

No âmbito deste estudo apenas irá ser utilizado o Passo 1c, dado ser o que origina 

resultados mais precisos.  

Segundo MED-Rice (2003) e Cervelli e Jackson (2008) no Passo 1c é considerada a 

partição entre água e o sedimento. Neste passo dever-se-á utilizar o DT50 (tempo de 

meia-vida) na água, solo e sedimento calculados em campo, de modo a não 
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considerar duas vezes a dissipação da substância ativa na água, devido à sua partição 

para o solo ou sedimento. 

A sorção da substância ativa entre a água e o sedimento é assumida como sendo 

um processo instantâneo determinado pelo coeficiente de partição KD (dm3 kg-1).  

                                (1) 

em que CS é a quantidade de substância ativa adsorvida ao sedimento (µg kg-1) e CW é 

a sua concentração na fase aquosa (µg L-1). 

A quantidade adsorvida depende da quantidade de água e solo ou sedimento, 

descrito na equação seguinte: 

            
          

                                 
 

e                            (2) 

em que Fdissolved é a fração da massa dissolvida na fase aquosa e Fadsorbed é a fração 

da massa adsorvida na fase sólida. BD é a densidade aparente (“bulk density”)  (kg 

dm-3), depthwater é a altura da lâmina de água (m), e depthsoil/sed é a profundidade do 

solo ou sedimento (5 cm). O material dissolvido será sujeito ao fluxo de saída 

(“outflow”) até aos canais receptores, enquanto que o material adsorvido permanecerá 

no canteiro de arroz, contribuindo assim para a concentração total da substância ativa 

no solo. A concentração inicial na água e solo do canteiro é calculada por: 

                       
                      

          
   (3) 

                         
                   

                
  (4) 

 

A partição da s.a. entre água e sedimentos é considerada para a entrada em função 

do “drift” (fdrift) nas águas superficiais (sw – surface water):  

Água superficial                            
                        

          
           (5) 

Sedimento                              
                       

                
          (6) 
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Tendo em conta a degradação da s.a. na água (DT50w) e no solo ou sedimento 

(DT50soil ou DT50sed) durante o tempo de retenção de água no canteiro (tclose), as 

equações para o cálculo das concentrações ambientais previstas são as seguintes: 

Água do canteiro:                                                                (7) 

Solo:                                                                        (8) 

 

De forma semelhante, a degradação da concentração da s.a. na água superficial é 

calculada por: 

                                                                            (9) 

E para o sedimento: 

                                                                             (10) 

 

Por fim, a concentração total de s.a. resultante na água superficial devido à 

contribuição do fluxo de saída e do “drift” é determinada pela soma de ambos: 

               
                                                

               
                  (11) 

                                       
                                     

                            
     (12) 
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3.2 MODELO RICEWQ  

O RICEWQ (Rice Water Quality Model) é um modelo determinístico simples (Miao et 

al., 2004), desenvolvido pela Waterborne Environmental Inc., para simular a 

dissipação de pesticidas e perdas por escoamento superficial (“runoff”) do arrozal para 

as massas de água receptoras (Williams et al., 2011).  

O modelo foi inicialmente desenvolvido e usado em 1991 para extrapolar os 

resultados dos estudos de monitorização de campo, realizados em Arkansas e 

Louisiana, para fungicidas na cultura do arroz (Williams et al., 2011). Antes de 2003, o 

modelo foi utilizado quase exclusivamente pelos autores como suporte às avaliações 

de risco submetidas à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) para 

o registo de produtos fitofarmacêuticos (Williams et al., 2011). Em 2003, o grupo de 

trabalho MED-Rice criou o modelo MED-Rice para o cálculo de PECs para a cultura do 

arroz (como discutido no ponto 3.1), não sendo essa ferramenta aplicável nos casos 

em que níveis mais complexos devem ser simulados (nível > 1 da abordagem 

uniformizada). Nesses casos, o grupo MED-Rice propôs modelos mais complexos, 

considerando que o RICEWQ seria o modelo mais relevante para a avaliação da 

exposição de produtos fitofarmacêuticos em arrozais na Europa (MED-Rice, 2003).  

Em 2011, segundo Williams et al. (2011), mais de 300 exemplares do modelo tinham 

sido distribuídos a nível internacional para investigadores da Austrália, Colômbia, 

Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Portugal, Rússia, Coreia do Sul, Suíça, Reino Unido 

e EUA. Nos últimos anos, o modelo sofreu uma revisão considerável e utilização na 

comunidade científica (ex., Christen et al., 2005, 2006; Ferrari et al., 2005; Karpouzas 

et al., 2005a, 2005b, 2006a, 2006b; Miao et al.,  2003a, 2003b, 2004; Ritter e Williams, 

2008) e actualmente já foi validado em países europeus como a Itália (Miao et al., 

2003a) e Grécia (Karpouzas et al., 2005a, 2005b), onde todos verificaram um bom 

ajuste entre os valores medidos em campo e os valores simulados. 

 

O RICEWQ simula balanços de massa de água e de químicos associados com as 

condições únicas de alagamento, “overflow” e libertação controlada de água, que são 

típicas na cultura do arroz. Os processos representados no modelo são apresentados 

na Figura 7 (Williams et al., 2011). 
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*”Washoff” – transporte por lavagem através de precipitação ou rega 

Figura 7 - Diagrama esquemático dos processos de transporte e de degradação considerados 
no modelo RICEWQ (adaptado de Williams et al., 2011) 

 

Destino dos Pesticidas 

Segundo Williams et al. (2011), Karpouzas e Miao (2008), Karpouzas et al. (2005a) e 

Miao et al. (2004), o modelo aplica o princípio do balanço de massa para simular 

alterações de volume de água no arrozal e de resíduos de pesticidas no interior do 

arrozal a partir do local de aplicação de pesticidas: 

     
  

  
                                                (13) 

em que ∂C (mg m-3) é a variação da concentração dos resíduos ao longo do tempo ∂t 

(s),      (mg s-1) e       (mg s-1) são os fluxos de massa cumulativos de entrada e 



28 
 

saída de substâncias químicas do volume de controlo, V (m3) (i.e., o arrozal), e 

        (mg s-1) é a transformação de massa por todos os processos. 

Utilizando períodos temporais diários (“daily time steps”) o RICEWQ acompanha 

simultaneamente o balanço de massa das substâncias químicas em três 

compartimentos ambientais: folhagem do arroz, coluna de água e sedimentos. 

Os resíduos químicos na folhagem são expressos pela equação de balanço de 

massa:  

    
   

  
                                            (14) 

em que     (mg) é variação da massa da substância ativa na folhagem ao longo do 

tempo    (s);       (mg) é a massa de pesticida aplicada que é interceptada pela 

folhagem;       (mg) é a massa degradada na folhagem;       (mg) é a massa 

perdida por lavagem, e       (mg) é a massa de pesticida que permanece após a 

colheita. 

A equação do balanço de massa para a coluna de água usada pelo modelo é: 

   

  
                                        

                                        (15) 

em que     (mg) é a variação da massa da substância ativa na água ao longo do 

tempo    (s);       (mg) é a parte da s.a. aplicada que não foi perdida por 

arrastamento pelo vento ou interceptada pela cultura;       (mg) é a massa 

degradada na água;         (mg) é a massa volatilizada através da interface ar-água; 

     (mg) é a massa perdida por “overflow” ou drenagem;       (mg) é a massa 

perdida por infiltração;      (mg) é a massa transferida para a camada superficial de 

sedimento por partição directa;       (mg) é a transferência de massa para o 

sedimento por partição directa;         (mg) é a massa ressuspensa;       (mg) é a 

difusão de massa entre água e sedimento. 

A equação do balanço de massa para o sedimento usada pelo modelo é: 

   
   

  
                                             (16) 

em que     (mg) é a variação da massa da substância ativa no sedimento ao longo 

do tempo    (s);       (mg) é a massa de s.a. aplicada ao sedimento;        (mg) é a 
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massa de s.a. degradada no sedimento;       (mg) é a massa transferida para a 

camada superficial de sedimento por contacto directo;       (mg) é a transferência de 

massa para o sedimento por deposição de partículas;        (mg) é a massa 

reintroduzida para a coluna de água através da ressuspenção de sedimentos;       

(mg) é a difusão de massa entre água e sedimento. 

 

Balanço de Água 

O RICEWQ utiliza um modelo de balanço de água para calcular o balanço de água 

no canteiro: 

     
  

  
                    (17) 

em que 
  

  
 é taxa de variação do armazenamento de água (m3 s-1), que é igual ao 

somatório do fluxos de entrada (  , m3 s-1) menos o somatório dos fluxos de saída 

(  , m3 s-1). 
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44..  MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

4.1  CARACTERIZAÇÃO DO ECOSSISTEMA ORIZÍCOLA E UNIDADE EXPERIMENTAL 

4.1.1 Caracterização da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira 

Localização geográfica 

A Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (LGVFX) localiza-se na freguesia de Vila 

Franca de Xira e abrange uma faixa de terreno de forma alongada com 

aproximadamente 13 420 ha (Figura 8), situada a cerca de 25 km de Lisboa, limitada 

pelos rios Tejo e Sorraia, que a contornam sensivelmente a Oeste e Este, nos 

concelhos de Vila Franca de Xira e Azambuja, distrito de Lisboa. Esta área encontra-

se dividida aproximadamente a meio, pelo troço da Estrada Nacional nº 10, que liga 

Vila Franca de Xira ao Porto Alto, dando origem a duas subzonas, vulgarmente 

designadas por Lezíria Norte, com 6 496 ha, e Lezíria Sul, com 6 924 ha  (DGADR, 

2014a, b; COTR, 2014), apresentando algumas diferenças entre elas, desde logo 

devido às relações de maior proximidade da Lezíria Sul com as áreas estuarinas. 

 A Lezíria Grande localiza-se nas imediações 

do Estuário do Tejo, sendo uma parte da 

Lezíria Sul abrangida pela Reserva Natural do 

Estuário do Tejo, considerado a zona húmida 

mais importante e extensa de Portugal, e uma 

das dez mais importantes da Europa, 

principalmente devido à riqueza de aves 

aquáticas migradoras. Desta proximidade ao 

Estuário resulta uma maior utilização por parte 

das aves que aí se concentram, potenciada 

pelas características mais extensivas dos 

sistemas agrícolas que propiciam áreas de 

refúgio entre marés para muitas aves aquáticas 

e condições adequadas à invernada e 

nidificação de várias estepárias. Por essa 

razão, localizado na Lezíria Sul de Vila Franca 

de Xira encontra-se o EVOA - Espaço de 

Visitação e Observação de Aves (EVOA, 2014; 

ICNF, 2014). 

 

 
Figura 8 - Aproveitamento Hidroagrícola da 

Lezíria de Vila Franca de Xira (DGADR, 

2014a). 



31 
 

Gestão da água  

A aptidão agrícola dos solos da LGVFX determinou, desde há muitos anos, uma 

grande pressão humana sobre esta área através da agricultura. A primeira intervenção 

de manipulação hídrica situa-se em 1910, com a construção de uma grande obra de 

condução da água designada por Canal Principal, na Lezíria Norte (LN), e Mar de 

Cães, na Lezíria Sul (LS), que atravessa longitudinalmente toda a lezíria (Figura 9). 

Posteriormente, de forma a contrariar problemas de drenagem e salinidade (presença 

de uma toalha freática salina e superficial), foram construídos coletores, valas de 

drenagem e um dique de defesa (com cerca de 62 km). Este último permitiu a 

proteção contra as marés e inundações dos rio Tejo e Sorraia, devido à LGVFX se 

tratar de uma zona de cotas baixas, entre cerca de 1 e 2 metros. Em consequência 

das sucessivas intervenções desde então, a LGVFX tornou-se num terreno nivelado, 

drenado por canais lineares, sem influência das marés e das inundações (COTR, 

2014; DGADR, 2014a).  

A água utilizada para rega é derivada 

dos rios Tejo e Sorraia, através de 

portas existentes no dique de defesa 

(Figura 9). A principal porta de entrada 

de água é a Porta do Conchoso, 

localizada no ponto situado mais a Norte 

da Lezíria. A água é transportada para 

as parcelas através de valas que 

desempenham uma dupla função de 

rega e de drenagem, o que provoca 

implicações negativas na qualidade da 

água, dificultando a gestão do regadio. A 

passagem de água principal da LN para 

a LS é efetuada num local denominado 

“Estrutura Terminal”, localizada no 

extremo sul da LN. A drenagem dos 

terrenos da Lezíria é assegurada por 

portas de saída de água principalmente 

localizadas na LS (Figura 9), que 

efetuam a passagem de água do 

perímetros de rega para os Rios Tejo e 

Sorraia (COTR, 2014). 

Figura 9 – Localização das entradas e saídas de 

água da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (COTR, 

2014). 
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Solos 

Os solos da Lezíria, de natureza aluvionar, consistem em depósitos de origem fluvial 

a Norte (20%) e de origem marinha na parte Central e Sul (80%). Os solos argilosos 

de origem marinha, que são os mais abundantes, são bastante homogéneos, com 

textura fina a muito fina, apresentando salinidade e alcalinidade média a elevada, que 

se vai acentuando à medida que se caminha para Sul. Os solos de origem fluvial são, 

de um modo geral, mais ligeiros e quase não apresentam problemas de sais, em 

especial na zona norte (DGADR, 2014a). Os solos da Lezíria subdividem-se em três 

tipos quanto à sua origem: depósitos fluviais de textura média (LN); depósitos fluviais 

sobre depósitos marinhos, de textura fina (LS); e depósitos marinhos de textura fina 

(LS). Apesar dos diferentes substratos, a generalidade dos solos apresenta uma 

toalha freática salina, próxima da superfície (COTR, 2014). 

 

Evolução das culturas e áreas regadas 

A Lezíria de Vila Franca de Xira engloba a área de baixa aluvionar do Rio Tejo, cujos 

solos têm grande fertilidade e aptidão para a agricultura intensiva de regadio (aluviões 

do Tejo). Nos últimos anos tem-se verificado uma alteração dos hábitos culturais, as 

preferências culturais por parte dos agricultores devem-se principalmente à melhoria 

da qualidade da água e à quantidade disponível devido a aberturas de valas de 

drenagem. Segundo dados cedidos pela ABLGVLX (Associação de Beneficiários da 

Lezíria Grande de Vila Franca de Xira), as culturas mais representativas na LGVFX, 

como se pode observar no Quadro 7, foram o arroz, tomate e milho no período entre 

2009 e 2014. 

 

Quadro 7 - Evolução da área de ocupação cultural do Aproveitamento Hidroagrícola Lezíria 

Grande de Vila Franca de Xira. 

Ocupação Cultural 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Arroz** 2553 3197 3742 3860 3826 3818 

Tomate 1893 2307 2411 2216 2396 2769 

Milho 1599 1475 1791 2014 1856 1544 

Diversos 200 152 174 170 171 160 

Melão 164 135 173 134 117 149 

Girassol 259 90 174 20 196 130 

Sorgo 157 277 180 206 56 41 

Cereais Out-Inverno (Regadio)* 50 35 66 1.012 - - 

Culturas de Sequeiro 507 641 379 79 1714 - 

TOTAL Culturas 7381 8310 9090 9711 8719 8610 

TOTAL Culturas regadas 6874 7669 8711 9632 8618 8610 

Área Útil da Lezíria 12 648 12 648 12 648 12 648 12 648 12 648 

* Área de Cereais Outono-Inverno Regadio com 2ª cultura 
** Área de precários (Mouchão Lombo do Tejo) 
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A cultura do arroz, como se pode observar com estes dados (Quadro 7, Figura 10), é 

a que se destaca com 45% de ocupação da área do Aproveitamento Hidroagrícola da 

LGVFX em 2014. 

 

Figura 10 - Ocupação cultural em termos de área do Aproveitamento Hidroagrícola Lezíria 

Grande de Vila Franca de Xira no ano 2014. 

 

Caracterização climática 

O clima influencia quer direta, quer indiretamente as mais variadas práticas 

agrícolas, sendo um dos fatores senão mesmo o fator que mais condiciona a atividade 

agrícola (Castelo, 2009). Dado isso, visando uma mais completa caracterização do 

local de estudo, apresentam-se as normais climatológicas da estação meteorológica 

de Vila Franca de Xira (Latitude 38° 56’ N, Longitude 8°56’ W, altitude: 1 m) (Figura 

11), referentes ao período 1961-1990 (SNIRH, 2014). 

 

Figura 11 - Normais climatológicas (temperatura e precipitação) no período de 1961 - 1990 na 
estação meteorológica de Vila Franca de Xira (SNIRH, 2014). 
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De uma forma genérica, o clima do concelho de Vila Franca de Xira corresponde 

perfeitamente às características de um clima mediterrâneo: Verão sem chuva, quente 

e com muitas horas de sol, em alternância com uma estação fresca durante a qual se 

sucedem desordenadamente os dias de chuva e de sol, como se pode verificar na 

Figura 11. No entanto, a presença do rio Tejo, como massa de água de grandes 

dimensões, funciona como elemento regulador de um microclima, e deste modo 

influencia o clima, principalmente a temperatura (PDM, 2006). 

Segundo a 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Franca de Xira (PDM, 

2006), as temperaturas máximas atingem com frequência os 40ºC nos meses de 

Verão, e as mínimas podem chegar a temperaturas negativas, mas não ultrapassando 

1 °C abaixo de zero, nos meses de Inverno. Nos dias de Verão as temperaturas 

chegam a valores elevados, mas as temperaturas mínimas atingidas nos períodos 

noturnos permitem concluir que não se verificam grandes amplitudes térmicas, 

atenuadas pela presença do rio Tejo. Segundo a classificação de Köppen Vila Franca 

de Xira apresenta um clima temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e quente, 

sendo designado por Csa (IPMA, 2014). 

 

Na zona envolvente da unidade experimental (descrita no ponto seguinte), localizada 

na Lezíria Sul, encontra-se uma estação meteorológica pertencente à Orivárzea 

(Orizicultores do Ribatejo S.A.), sendo que de seguida são apresentados alguns dados 

cedidos por esta associação (Orivárzea, comunicação pessoal), de forma a comparar 

os valores de Vila Franca de Xira com os da unidade experimental. Durante o ciclo 

cultural do arroz, de Abril a Outubro, a temperatura mínima registada foi de 5,5 °C e a 

máxima foi de 39 °C. Os valores mais elevados de evapotranspiração potencial 

registaram-se de Maio a Agosto, atingindo um máximo de 6,24 mm/dia. No que se 

refere à precipitação, e de acordo com as características do clima temperado 

mediterrâneo, esta é mais concentrada nos meses de Outono/Inverno, sendo quase 

nula nos meses de Verão. No período de estudo, Julho e Agosto de 2013, observou-se 

uma temperatura média de 22 °C e não houve registo de precipitação. Comparando os 

valores observados na estação meteorológica de Vila Franca de Xira (Figura 11) com 

os verificados no local do ensaio durante o período de estudo (Figura 12), pode-se 

afirmar que se encontram dentro dos valores normais para a época. 
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Figura 12 – Distribuição da temperatura média (Tméd), precipitação (P) e evapotranspiração 
(ET0) na envolvente da unidade experimental, durante o mês de Julho e Agosto de 2013 
(Orivárzea, comunicação pessoal). 

 

4.1.2 Caracterização da unidade experimental 

A unidade experimental localiza-se na 

Lezíria Sul de Vila Franca de Xira (Figura 

13). Trata-se de um canteiro de arroz, 

representativo da zona em estudo, sem 

influência dos outros canteiros, colocado no 

início de um talhão (Figura 14), com uma 

área de 2,56 ha. O solo é argilo-limoso, com 

pH de 5,9 e com 3,80% de M.O. (Anexo II). 

A unidade experimental recebe água pela 

tomada de água do Conchoso (Rio Tejo), que 

é distribuída através de um canal de rega 

(por adução), entrando para o canteiro 

através de bombagem, e sai para a vala de 

drenagem em direção ao Rio Sorraia, pelas 

Portas do Diogo (Figura 9, 14, 15). 
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Figura 13 – Localização da unidade 
experimental na Lezíria de Vila Franca de Xira 
(Google Maps, 2014). 
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Figura 14 – Representação esquemática da unidade experimental e das entradas e saídas de 

água. 

 

 

 

 

Figura 15 – Vala de drenagem (A) e aspeto geral da unidade experimental em várias fases de 

desenvolvimento do arroz (B e C). 
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Relativamente às práticas culturais realizadas na unidade experimental são 

apresentadas as mais relevantes no âmbito desta dissertação, juntamente com as 

datas de amostragem de água na unidade experimental, na Figura 16. 

 

 

 

Figura 16 - Esquema de práticas culturais e amostragens entre Maio e Outubro de 2013. 

 

Destacam-se entre Maio e Outubro de 2013, a sementeira, realizada em 20 de Maio, 

via terrestre e a colheita, realizada em 14 de Outubro. A aplicação do pesticida 

selecionado (descrita no ponto 4.3) foi realizada por via aérea em 16 de Julho de 

2013, após a sua aplicação o fluxo de saída manteve-se fechado, sendo que as únicas 

perdas de água foram por evaporação ou drenagem. 

No período de estudo foram realizadas amostragens de água na unidade 

experimental e na vala de drenagem, descritas no ponto 4.3. 
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4.2  CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO DOS PESTICIDAS EM ESTUDO 

De modo a selecionar os pesticidas a utilizar neste estudo efetuou-se uma pesquisa 

para avaliar os pesticidas homologados em Portugal para a cultura do arroz (DGAV, 

2014) e, seguidamente, foi feito um levantamento dos pesticidas utilizados na região e 

na unidade experimental (Quadro 8). Os três pesticidas mais utilizados segundo a 

informação obtida junto à Orivárzea são o  imidaclopride, oxadiazão, profoxidime, 

seguidos de glifosato, bispiribace-sódio e bentazona. Nos últimos dois anos na 

unidade experimental foi aplicado o profoxidime como herbicida e o imidaclopride para 

os afídeos, entre outros (Orivárzea, comunicação pessoal). 

Quadro 8 - Pesticidas homologados em Portugal para a cultura do arroz e utilizados na região 

em estudo (DGAV, 2014; Orivárzea, comunicação pessoal). 

Pesticidas 

Substância Activa 

Homologada 
Utilizada na 

região 

Insecticida imidaclopride  

Fungicida 
azoxistrobina  

cobre (sulfato de cobre tribásico) 
 

Herbicidas 

amitrol 
 

azimsulfurão 
 

bensulfurão-metilo 
 

bensulfurão-metilo+ molinato 
 

bensulfurão-metilo+metsulfurão-metilo 
 

bentazona  

bispiribace-sódio  

cicloxidime 
 

cihalofope-butilo 
 

cobre (sulfato de cobre e cálcio - mistura bordalesa) 
 

glifosato (sal – isopropilamónio)  

glifosato (sal de amónio)  

glifosato (sal - trimetilsulfónio)  

glifosato (sal-de-sódio)  

MCPA (sal potássio) 
 

molinato 
 

oxadiazão*  

penoxsulame 
 

profoxidime  

sulfato de cobre 
 

 - Pesticidas recorrentemente mais utilizados; 
* A 31/12/2013 houve o cancelamento de produtos formulados com oxadiazão, sendo que a 
data limite para a sua utilização é até 30/06/2015 (DGAV, 2014), mas a sua utilização continua 
a ser permitida em outros países europeus (Regulamento (CE) n.º 1107/2009; CE, 2010; EU 
Pesticides Database, 2014).  
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No Anexo I encontra-se um quadro mais detalhado com as condições de utilização 

dos pesticidas homologados para o arroz (DGAV, 2014). 

 

4.2.1 Características físico-químicas e de partição ambiental 

O conhecimento das propriedades físico-químicas e de partição ambiental de cada 

pesticida é uma componente fundamental na avaliação do seu destino final, permitindo 

prever, numa fase inicial e para condições de equilíbrio, a distribuição potencial de 

cada composto no ambiente. No entanto, o seu comportamento está fortemente 

dependente de determinados fatores ambientais como exemplo, os de natureza 

climática e das características de solo, entre outros. Isto significa que o destino 

ambiental de um composto depende da interação dos processos de partição, 

transporte e degradação, que, por sua vez, estão dependentes das características 

físico-químicas das moléculas e dos fatores ambientais (Pereira, 2003). 

No Quadro 9 reúnem-se valores de algumas características físico-químicas e de 

partição ambiental para os diferentes pesticidas em estudo. Por regra, os seus valores 

foram selecionados para uma temperatura de 20°C e pH 7. No entanto, alguns deles 

foram registados a diferentes condições, estando assinaladas apenas as exceções. 
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Quadro 9 - Caracterização físico-química e de partição ambiental dos pesticidas em estudo 

(FOOTPRINT, 2014; MacBean, 2012; Thuyet et al., 2012). 

Pesticida 
MM 

(g mol
-

1
) 

P. Fusão 
(°C) 

Sw 
(mg L

-1
) 

P* 
(mPa) 

H* 
(Pa m

3 
mol

-1
) 

log 
Kow 

Koc 
(mL g 

-1
 C.O.) 

DT50 solo 
(dias) 

Insecticida 
        

imidaclopride 255,66 144 610 4,00E
-07

 1,70E
-10

 0,57 132 
b
 187 

Fungicida 
        

azoxistrobina 403,4 116 6,7 1,10E
-07

 7,40E
-09

 2,5 589 84,5 

Herbicidas 
        

bentazona 240,3 140 570 0,17 7,20E
-05

 -0,46 55,3 45 

bispiribace-sódio 452,36 223 64000 5,50E
-06

 3,12E
-11

 -1,03 - 12,8 

glifosato (sal – 
isopropilamónio) 

228,18 153,5
 a
 11600 2,10E

-03 a
 4,60E

-10 a
 -5,4

 a
 6920 - 

glifosato (sal de 
amónio) 

186,1
a
 > 190

 a
 144000

 a
 9,00E

-03 a
 1,16E

-08 a
 <-3.7

 a
* - - 

glifosato (sal de 
sódio) 

191,1
 a
 > 260

 a
 0,335

 a
 7,56E

-03 a
 4,27E

-09 a
 -4,58

 a
* - - 

glifosato (sal -
trimetilsulfónio) 

245,23 
Decompõe-
-se antes 
de fundir 

1,05E
+06

 1,00E
-08

 2,00E
-09

 -2,9 - 29 

oxadiazão 345,2 88,5 0,57 0,67 3,80E
-02

 5,33 3200
 a

 502 

profoxidime 466,03 - 27,8 0,17 1,76E
-02

 3,9 - 8 

MM – massa molar; P. Fusão – ponto de fusão; Sw – solubilidade na água; P – pressão de 
vapor; H – constante de Henry; log Kow – logaritmo do coeficiente de partição octanol-água; Koc 
– coeficiente de partição carbono orgânico-água; DT50 solo – meia-vida no solo. 

a – MacBean (2012) 

b - Thuyet et al., 2012 

E – Exponencial de base 10 

- - Valores não disponíveis 

* - Valores selecionados para temperatura diferente de 20°C e/ou pH diferente de 7  
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4.2.2 Avaliação da distribuição ambiental prevista - Modelo de 

Fugacidade de Mackay 

A distribuição ambiental dos pesticidas (PED – Predicted Environmental Distribution) 

pode ser estimada com recurso a modelos matemáticos. 

O modelo de fugacidade de Mackay é um modelo utilizado em diferentes estudos 

nacionais e internacionais devido à sua fácil aplicação e a ser pouco exigente em 

recursos informáticos, desde que se disponha de uma base de dados credível 

(Pereira, 2003; Basto, 2006). Este modelo baseia-se na análise de partição de uma 

substância química entre vários compartimentos ambientais e no conceito de 

fugacidade, que representa a tendência de uma substância química “escapar” de uma 

fase para outra. (Mackay et al., 1997). 

É um modelo de análise multicompartimental, que se baseia num ambiente 

hipotético designado por “unidade mundo”. Esta unidade apresenta, atualmente, uma 

área aproximada de 100 000 km² e é constituída por sete compartimentos: quatro 

primários (ar, água, solo e sedimentos) e três secundários (biota aquático-peixes, 

sólidos suspensos e aerossóis) (Mackay et al., 1997). Uma das características deste 

modelo é que pode ser aplicado a diferentes níveis de complexidade – Nível I a IV. O 

nível I é o mais simples e, com base nas características físico-químicas e de partição 

ambiental dos pesticidas, permite obter informação sobre a distribuição potencial dos 

pesticidas nos diferentes compartimentos ambientais. São consideradas condições de 

equilíbrio estacionárias num ambiente fechado (Pereira, 2003). 

Este modelo requer dados 

diferentes consoante o tipo de 

substância a tratar. As substâncias 

podem ser classificadas em cinco 

tipos diferentes, consoante os 

valores de solubilidade na água e de 

pressão de vapor, ilustrado na Figura 

17 (Mackay et al., 1996a). 

 

 

 

Figura 17 - Classificação dos pesticidas conforme a 
solubilidade em água e a pressão de vapor (adaptado 
de Mackay et al., 1996a)  
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As substâncias do Tipo 1 sofrem partição entre todos os compartimentos ambientais, 

sendo requerido, pelo modelo, os dados da massa molar, temperatura a usar na 

simulação, solubilidade na água, pressão de vapor, pontos de fusão e log Kow. As 

substâncias do Tipo 2 são involáteis, ou seja, 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, o valor de Z (capacidade de fugacidade) para o 

compartimento água torna-se muito elevado ou infinito, se calculado como uma 

substância do Tipo 1. Assim, para as substâncias do Tipo 2 são requeridos, para o 

cálculo do modelo dados que não são diretos, sendo necessário o cálculo prévio dos 

coeficientes de partição solo-água, sedimentos-água, sólidos suspensos-água e biota 

aquático-água (Quadro 10). Isto exige que se inicie o cálculo do valor de Z para o 

compartimento água em vez do compartimento ar, sendo considerado um valor de Z 

para o compartimento água de 1,0 e os valores de Z para os outros compartimentos 

calculados relativamente à água, com base nos coeficientes de partição requeridos. 

(Mackay et al., 1996a; Mackay et al., 1996b). 

Quadro 10 - Expressões necessárias ao cálculo dos coeficientes de partição exigidos no 

cálculo do Nível I do Modelo de fugacidade de Mackay, para as substâncias do Tipo 2 

(adaptado de Mackay et al., 1996b; Mackay et al., 1997). 

Coeficientes de partição 

Ar-água 
(adimensional) 

                  

  
 

R = 8,314 J mol
-1

 K
-1

 (constante dos gases perfeitos) 
T = 293,15 K ou 20 °C 

Solo-água 
(L kg

-1
) 

Koc  0,02 

Quando o valor de Koc não está disponível, calcula-
se com recurso à expressão: 

0,41  Kow 

Sedimento-água 
(L kg

-1
) 

Koc  0,04 

Sólidos 
suspensos-água 

(L kg
-1

) 
Koc  0,2 

Peixes-água 
(L kg

-1
) 

Koc  0,05 

Aerossóis-água 
(adimensional) 

         

            
            çã     á    

             
     ã          

    
                    ã        

      
 
 

 

Neste estudo, os pesticidas em análise pertencem apenas às classes do Tipo 1 e 2, 

sendo a maioria do Tipo 1. 

Para os pesticidas glifosato (sal-trimetilsulfónio) e profoxidime não foi possível 

efetuar a determinação da sua distribuição ambiental devido à inexistência de dados. 
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Com base nas propriedades físico-químicas e de partição ambiental no Quadro 9, 

aplicou-se o modelo de fugacidade de Mackay (Nível I, versão 3.00, 2004, Trent 

University, Canada) de forma a calcular a distribuição ambiental prevista (PED) nos 

vários compartimentos ambientais (Quadro 11). Para o efeito foi utilizado o default do 

modelo para as propriedades ambientais e para as emissões (100 000 kg). 

Quadro 11 – Distribuição ambiental prevista (PED) dos pesticidas em estudo calculada através 

do modelo de fugacidade de Mackay – Nível I. 

Pesticidas 

PED (%) 

Água Ar Aerossóis Solo Sedimentos 
Sólidos 

Suspensos 
Biota 

Aquático 

Inseticida 
       

imidaclopride 
a
 77,4 2,70E

-09
 4,58E

-05
 22,1 0,491 0,0153 2,88E

-05
 

Fungicida 
       

azoxistrobina 
a
 43,4 6,60E

-08
 7,79E

-03
 55,3 1,23 0,0384 1,37E

-03
 

Herbicidas 
       

bentazona 99,9 1,47E
-03

 6,44E
-05

 0,0307 6,82E
-04

 2,13E
-05

 1,73E
-06

 

bispiribace-sódio
a
 

99,9 
6,40E

-10
 1,27E

-07
 8,26E

-03
 1,84E

-04
 5,74E

-06
 9,33E

-07
 

glifosato (sal – 
isopropilamónio) 

b
 

99,9 
8,47E

-07
 2,20E

-06
 8,86E

-05
 1,97E

-06
 6,15E

-08
 5,00E

-09
 

glifosato 
(sal de amónio)

 b
 

99,9 
2,39E

-07
 6,20E

-08
 8,86E

-05
 1,97E

-06
 6,15E

-08
 5,00E

-09
 

glifosato 
(sal de sódio)

 a
 

99,9 
8,75E

-08
 5,40E

-09
 2,32E

-06
 5,17E

-08
 1,62E

-09
 1,26E

-08
 

oxadiazão 0,513 0,0427 1,57E
-03

 97,2 2,16 0,0675 5,49E
-03

 

a - Pesticidas de Tipo 2 

b - Modelo Mackay só aceita valores -3<Log Kow<12, como neste caso Log Kow<-3, tomou-se 
este limite como dado de input 

E – Exponencial de base 10 

 

Nas Figuras 18 e 19 apresentam-se, a título de exemplo, os resultados obtidos da 

distribuição ambiental prevista na forma de diagramas para um pesticida de Tipo 1 – o 

oxadiazão, e um de Tipo 2 – o imidaclopride, evidenciando-se o compartimento 

ambiental para o qual os pesticidas têm maior afinidade. 
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Figura 18 - Diagrama relativo à distribuição ambiental prevista (PED) 

de um pesticida do Tipo 1 – o oxadiazão. 

 

 

Figura 19 - Diagrama relativo à distribuição ambiental prevista (PED) 

de um pesticida do Tipo 2 – o imidaclopride. 
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Após a aplicação do modelo de fugacidade de Mackay (Quadro 11), para 

determinação da distribuição ambiental prevista, verificou-se que os pesticidas 

bentazona, bispiribace-sódio, glifosato (sal-isopropilamónio), glifosato (sal de amónio) 

e glifosato (sal de sódio) apresentam maior afinidade para o compartimento água 

(99,9%). O inseticida imidaclopride apresenta maior afinidade para o compartimento 

água (77,4%), seguido do solo (22,1%). Os pesticidas azoxistrobina e oxadiazão 

apresentam maior afinidade para o compartimento solo, 55,3% e 97,2%, 

respetivamente. 

 

 

4.2.3 Características ecotoxicológicas  

A partir da lista de dez pesticidas considerados nesta fase de estudo, foram também 

selecionadas as respetivas características ecotoxicológicas (exceto para as 

substâncias que não apresentam informação a este nível) (FOOTPRINT, 2014; 

MacBean, 2012) (Quadro 12). 

Os valores dos indicadores de maior ecotoxicidade para cada organismo 

encontram-se assinalados a laranja. 

 



46 
 

Quadro 12 – Características  ecotoxicológicas para os diferentes pesticidas em estudo (FOOTPRINT, 2014; MacBean, 2012). 

Pesticida 

Aves Peixes 
Invertebrados 

Aquáticos 
Organismos de 

sedimento 
Algas Abelhas 

Espécie 
LD50 

mg kg
-1

 

Espécie e 
duração do 

ensaio 

LC50 
mg L

-1
 

Espécie e 
duração do 

ensaio 

EC50 
mg L

-1
 

Espécie e 
duração do 

ensaio 

LC50 
mg L

-1
 

Espécie e duração 
do ensaio 

EC50 
mg L

-1
 

LD50 (48h) 
µg abelha

-1
 

Insecticida 
           

imidaclopride Codorniz 31 Truta (96h) 211 
Daphnia 

magna (48h) 
85 

Chironomus 
riparius (96h) 

0,055 
Scenedesmus 

subspicatus (72h) 
> 10 0,0037 

Fungicida 
           

azoxistrobina Codorniz > 2000 Truta (96h) 0,46 
Daphnia 

magna (48h) 
0,23 - - 

Pseudokirchneriella 
subcapitata (72h) 

0,36 > 25 

Herbicidas 
           

bentazona Codorniz 1140 Truta (96h) 100 
Daphnia 

magna (48h) 
64 - - 

Anabaena flos-
aquae (120h) 

10,1 200 

bispiribace-sódio Codorniz > 2250 Truta (96h) > 95 
Daphnia 

magna (48h) 
> 95 - - 

Raphidocelis 
subcapitata (72h) 

3,2 > 141 

glifosato 
 (sal-isopropilamónio) 

- - 
Peixe-guelra-

azul (96h) 
> 2 

Daphnia 
magna (48h) 

> 93 - - 
Scenedesmus 

subspicatus (72h) 
> 72,9 - 

glifosato  
(sal de amónio) 

- - - - - - - - - - - 

glifosato 
 (sal de sódio) 

- - - - - - - - - - - 

glifosato  
(sal-trimetilsulfónio) 

Espécies 
desconhecidas 

950 Truta (96h) 1800 
Espécies 

desconhecidas 
12 - - - - > 400 

oxadiazão Codorniz > 2150 Truta (96h) 1,2 
Daphnia 

magna (48h) 
> 2,4 - - 

Scenedesmus 
subspicatus (72h) 

0,004 > 100 

profoxidime Codorniz > 2000 Truta (96h) 15 
Daphnia 

magna (48h) 
18,1 - - 

Anabaena flos-
aquae (72h) 

33 > 200 

- – Valores não disponíveis 
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4.2.4 Seleção de pesticidas para estudo 

De modo a facilitar a seleção dos pesticidas excluiram-se os que não possuíam 

dados para o cálculo da distribuição ambiental prevista (PED) através do modelo de 

fugacidade de Mackay, isto é, o glifosato (sal-trimetilsulfónio) e o profoxidime, pois 

também não seria possível a sua aplicação para modelação. 

Atendendo a que o principal objetivo deste estudo é a avaliação de pesticidas em 

ecossistemas orizícolas, os compartimentos ambientais mais relevantes foram a água 

e o sedimento. Dado isso, os pesticidas que possuíam PED água < 50% também 

foram excluídos, isto é, o oxadiazão e a azoxistrobina. 

Relativamente às características ecotoxicológicas, o pesticida que apresentou 

toxicidade para o maior número de organismos dos compartimentos foi o 

imidaclopride, apresentando maior ecotoxicidade para as aves, organismos de 

sedimento e abelhas (Quadro 12). Relativamente aos pesticidas glifosato (sal de 

amónio) e glifosato (sal de sódio) não foi possível a sua análise devido à inexistência 

de dados. 

 

4.2.4.1 Pesticida para parametrização e calibração de modelos – 

imidaclopride 

Na sequência dos critérios referidos anteriormente foram selecionados os herbicidas 

glifosato (sal-isopropilamónio), bispirbace-sódio, bentazona, e o inseticida 

imidaclopride. 

O imidaclopride, embora não apresente uma distribuição ambiental prevista tão 

elevada como outros pesticidas para a água, apresenta maior toxicidade para três 

grupos de organismos. Um dos grupos é o dos organismos de sedimentos, que já foi 

alvo de estudos em artigos como os de Azevedo-Pereira et al. (2010, 2011), onde se 

demonstrou que embora o imidaclopride seja aplicado com o objetivo de controlo de 

afídeos, acaba por afetar esses organismos não-alvo. Perante isso, o imidaclopride foi 

o pesticida considerado com maior interesse em ser estudado e utilizado para 

parametrização e calibração de modelos. 

Dado que em 2009 nenhum inseticida se encontrava autorizado em Portugal para 

uso em arrozais para controlo de afídeos, o neonicotinóide imidaclopride foi proposto 

para esta finalidade (EFSA, 2010). Contudo, esta nova utilização prevista implicaria 
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que o existente limite máximo de resíduo (LMR) para o arroz de 0,05 mg/kg teria de 

ser aumentado para 2 mg/kg. Uma avaliação de risco para o consumidor foi conduzida 

pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA), que concluiu que o 

LMR de 2 mg/kg não levantaria preocupações a nível da saúde dos consumidores e 

que o limite máximo de resíduo proposto temporariamente para o imidaclopride para a 

cultura do arroz era aceitável (EFSA, 2010).  

Desde a sua introdução no início dos anos 90, os neonicotinóides como o 

imidaclopride têm apresentado o crescimento mais rápido na quota de mercado e 

tornaram-se a classe de inseticidas mais utilizada mundialmente (Daam et al., 2013). 

O imidaclopride é um inseticida aprovado para uso na União Europeia, com algumas 

restrições para a aplicação durante a floração das culturas. É altamente solúvel (Sw = 

610 mg L-1), não-volátil (H = 1,70E-10 Pa m3 mol-1) e persistente no solo (DT50 solo = 187 

d). É moderadamente móvel (Koc = 132 mL g-1) e possui um baixo risco de 

bioacumulação (log Kow = 0,57) (vide Quadro 9). É altamente tóxico para as aves (LD50 

= 31 mg kg-1), organismos de sedimento (LC50 = 0,055 mg L-1) e abelhas (LD50 = 

0,0037 µg abelha-1) (vide Quadro 12). É moderadamente tóxico para mamíferos (LD50 

= 131 mg kg-1) e minhocas (LC50 = 10,7 mg kg-1) e não apresenta toxicidade para os 

peixes (LC50 = 211 mg L-1) (FOOTPRINT, 2014). O imidaclopride atua interrompendo 

seletivamente os recetores nicotínicos de acetilcolina no sistema central nervoso do 

inseto (Daam et al., 2013). Dado este modo de ação é utilizado principalmente para 

controlo de insetos sugadores nas culturas (por exemplo, afídeos, cigarrinhas, tripes, 

moscas-brancas, térmitas). É um inseticida sistémico utilizado para tratamento de 

sementes e para aplicações foliares e ao solo (Tisler et al., 2009). 

Os neonicotinóides têm sido frequentemente relatados por contaminar as águas 

superficiais, embora dados do destino ambiental dos neonicotinóides em outros 

compartimentos ambientais sejam bastante inconsistentes (Daam et al., 2013; Tisler et 

al., 2009).  

Em termos de avaliação de efeitos ambientais do imidaclopride, a maioria dos 

estudos tem-se focado nas colónias de abelhas (Apis mellifera L.). O número de 

estudos de toxicidade realizados sobre os efeitos potenciais em organismos aquáticos 

não-alvo é relativamente pequeno, apesar da crescente utilização do imidaclopride, 

embora os esforços de investigação tenham aumentado nos últimos anos (Daam et 

al., 2013; Tisler et al., 2009).  
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4.3 APLICAÇÃO DE IMIDACLOPRIDE, AMOSTRAGEM DE ÁGUA E SOLO E ANÁLISES 

QUÍMICAS 

O imidaclopride, produto comercial CORSÁRIO® SL, foi aplicado por via aérea à 

dose de campo recomendada de 0,5 L p.f./ha (100 g s.a./ha), com um volume de calda 

de 300 L/ha (EFSA, 2010; DGAV, 2014). Foram colhidas amostras de água para 

análise química no canteiro de arroz e na vala de drenagem no dia -1 (antes da 

aplicação de imidaclopride), dia 0 (4- 5 horas após o tratamento), bem como 1, 3, 6, 14 

e 29 dias após o tratamento.  

Na unidade experimental foi seguido um esquema de amostragem composto por 

cinco sub-amostras, colhidas em cinco pontos distintos do canteiro: uma em cada 

vértice e outra a meio do canteiro (i.e. amostra composta) (Figura 20), com uma 

garrafa de amostragem de 1 litro. 

Depois de colhidas, as amostras foram colocadas em frascos de vidro âmbar de 250 

mL, um original e três réplicas, para análise de resíduos do pesticida em água.  As 

garrafas foram mantidas refrigeradas em condições adequadas até ao laboratório, e 

posteriormente transportadas, refrigeradas, até ao laboratório independente 

subcontratado para esse efeito. 

Foram igualmente medidos no campo, após a colheita, os valores de temperatura, 

pH e condutividade, com recurso a uma sonda multi-parâmetros da marca WTW 

(Multiline F/set-3) (Figura 20; Anexo III).  

 

Figura 20 – Recolha de amostras de água no centro do canteiro (A), medição dos valores de 

temperatura, pH e condutividade com recurso a uma sonda multi-parâmetros (B e C). 

 

Na vala de drenagem realizou-se uma amostragem composta com utilização de 

uma garrafa de colheita, posteriormente armazenada em frascos âmbar, refrigerada e 

enviada para análise em duas sub-amostras para laboratório externo. 
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Foi também realizada uma colheita de água, em três dias diferentes, nos primeiros 5 

cm de água formando uma amostra composta no total de 1,5 L em garrafa adequada, 

para a determinação dos Sólidos Suspensos Totais (SST). 

Paralelamente foram realizadas amostragens de solo, de acordo com a metodologia 

enunciada em Gonçalves (1994). Na primeira amostragem foram colhidas amostras 

não perturbadas de solo em cilindros de Kopecki de 100 cm3. Na segunda, para a 

determinação das curvas de pedo-transferência, foram colhidas amostras não 

perturbadas em cilindros de PVC, com aproximadamente 15 cm de altura e 20 cm 

de diâmetro, em cada horizonte do perfil do solo, enchendo-os completamente.  

 

Análise Química 

Relativamente às amostras de água colhidas (no canteiro e na vala de descarga), a 

primeira, para análise de resíduo do pesticida em água, foi analisada num laboratório 

externo acreditado, através do método LC/MS/MS, com um limite de detecção de 0,05 

µg/L (Anexo IV e Anexo V). A segunda amostra de água foi analisada no laboratório 

de Química Agrícola para a determinação dos Sólidos Suspensos Totais (SST), pelas 

metodologias implementadas em rotina (vide Anexo VI).  

As amostras de solos foram analisadas em laboratórios externos, do INIAV (Instituto 

Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.), de modo a ser possível 

determinar as curvas de pedo-transferência (curvas pF), com o sistema de placas de 

cerâmica, de acordo com a metodologia enunciada em Gonçalves (1994) (vide Anexo 

VI).  

Uma segunda amostra de solo foi enviada para o Laboratório Rebelo da Silva, 

pertencente ao INIAV, para análise de textura, granulometria e matéria orgânica, 

segundo os métodos analíticos enunciados no Quadro 13 (vide Anexo II). 

 

Quadro 13 - Métodos Analíticos utilizados no Laboratório Rebelo da Silva 

Parâmetros Métodos Analíticos (extração/determinação) 

Matéria orgânica Via húmida (Dicromato de sódio) / EAM UV/Vis (LAS.PL.19) 

Avaliação textural expedita Textura de campo (LAS.PL.06) 

Análise granulométrica (lotes de 
areia, limo e argila) 

Densímetro de Bouyoucos (LAS.PL.50) 
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4.4 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO NÍVEL 1 – MODELO MED-RICE 

Os dois cenários desenvolvidos pelo grupo MED-Rice (apresentados no ponto 3.1), e 

um cenário específico para a unidade experimental, foram utilizados para simular as 

concentrações ambientais previstas na água superficial e no sedimento, com base nas 

equações do Passo 1c. Os valores utilizados no cenário específico para a unidade 

experimental foram baseados nos parâmetros medidos em campo e em literatura, 

nomeadamente num estudo realizado pela EPA para o imidaclopride (EPA, 2007), e 

no “draft” do imidaclopride onde se apresenta um estudo com sedimento comparável 

(CE, 2006). 

Os parâmetros de entrada para o modelo MED-Rice encontram-se apresentados no 

Quadro 14. 
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Quadro 14 - Parâmetros de entrada utilizados para simulação das concentrações ambientais 

previstas com o modelo MED-Rice. 

 
MED-Rice (2003) Unidade 

experimental 
 

Fonte 
 

 
Cenário 1 
Argiloso 

Cenário 2 
 Arenoso 

INPUT: Dados do cenário I     

C.O. solo (%) 1,8 0,9 1,8 Default 

Altura da lâmina de água (m) 0,1 0,1 0,1 Default 

Velocidade da água no canteiro (L s
-1

 ha
-1

) 3 3 MED-Rice (2003) Default 

Velocidade da água no fluxo de saída (L s
-1

 
ha

-1
) 

0,5 0,5 MED-Rice (2003) Default 

Taxa de infiltração (mm d
-1

) 1 10 MED-Rice (2003) Default 

tclose (d) 5 5 MED-Rice (2003) Default 

tflood (d) 120 120 MED-Rice (2003) Default 

Profundidade dos canais recetores (m) 1 1 MED-Rice (2003) Default 

INPUT: Dados do cenário II 
    

Área do canteiro (m
2
) 10000 10000 25600 

Dados da unidade 
experimental 

Volume de água no arrozal (L) 1000000 1000000 2560000 Calculado 

Profundidade do solo (m) 0,05 0,05 MED-Rice (2003) Default 

Densidade aparente do solo (kg dm
-3

) 1,5 1,5 MED-Rice (2003) Default 

Taxa do fluxo de saída (1/d) 0,0432 0,0432 0,017 Calculado 

Fator de diluição 10 10 MED-Rice (2003) Default 

Profundidade do sedimento ativo (m) 0,05 0,05 MED-Rice (2003) Default 

C.O. do sedimento (%) 1,6 1,6 MED-Rice (2003) Default 

Densidade aparente do sedimento (kg dm
-3

) 1,5 1,5 MED-Rice (2003) Default 

INPUT: Produto 
    

Dose (g ha
-1

) (Taxa de aplicação do 
produto) 

100 100 100 
Dados da unidade 

experimental 

fdep  1 1 1 Default 

fdrift  0,332 0,332 0,332 FOCUS (2001) 

Koc (dm
3
 kg

-1
) 212 411 178 EPA (2007) 

Kd (solo) (dm
3
 kg

-1
) 3,8 3,7 3,2 Calculado 

Kd (sedimento) (dm
3
 kg

-1
) 3,4 6,6 2,8 Calculado 

Fadsorbed (solo)  0,74 0,74 0,706 Calculado 

Fadsorbed (sedimento) 0,2 0,33 0,176 Calculado 

DT50 total,pw (d) em sistema de solo alagado  14 14 14 CE (2006) 

DT50 pw (d) em fase aquosa 1,4 1,4 1,4 CE (2006) 

DT50 soil (d) em fase sólida 14 14 14 CE (2006) 

DT50 total, sw (d) em sistema água/sedimento 14 14 14 CE (2006) 

DT50 sw (d) em fase aquosa 1,4 1,4 1,4 CE (2006) 

DT50 sed (d) em fase sólida 14 14 14 CE (2006) 

 tclose – tempo de retenção de água no canteiro; tflood – tempo de alagamento; Koc – coeficiente de partição carbono orgânico-água; 
KD – coeficiente de distribuição solo-água; fdep – fração da dose depositada no canteiro; fdrift – fração do arrastamento pelo vento 
para as águas superficiais adjacentes; Fadsorbed – fração da massa de pesticida adsorvida na fase sólida; DT50 – tempo de meia-
vida. 
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4.5 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO NÍVEL 2 – MODELO RICEWQ 

Para a avaliação de exposição de pesticidas nível 2 foi utilizado o modelo RICEWQ 

versão 1.9. Os dados de entrada do modelo RICEWQ foram fornecidos por dois 

ficheiros, um ficheiro meteorológico e um ficheiro de parametrização. O ficheiro 

meteorológico com dados de precipitação, evapotranspiração potencial e temperatura 

média diária. O ficheiro de parametrização possui os parâmetros necessários para o 

modelo RICEWQ, relativos à gestão da simulação, cultura, rega e drenagem, solo e 

substância ativa. 

A parametrização e calibração do modelo foi realizada em duas fases, calibração do 

balanço de água e, seguidamente, a calibração do pesticida. 

 

4.5.1 Parametrização e calibração do Balanço de água 

Os dados de entrada necessários para a calibração do balanço de água são 

apresentados no Quadro 15 e 16. 

Quadro 15 – Parâmetros de entrada relativos à gestão da simulação e à cultura utilizados para 

a calibração do balanço de água do modelo RICEWQ. 

Parâmetro Valor Fonte/Comentário 

Gestão da simulação 

  

Data de início da simulação 16-07-2013 Dados da unidade experimental 

Data de fim da simulação 14-08-2013 Dados da unidade experimental 

Número de passos diários por simulação 24 

 
   
Cultura 

  

Data de emergência 22-05-2013 Dados da unidade experimental 

Data de maturação 15-09-2013 
Não relevante, simulação 
termina antes 

Data de colheita 14-10-2013 
Não relevante, simulação 
termina antes 

Cobertura aérea máxima da cultura 

(COVMAX) (fração) 
0 Aconselhado por especialista 

Deposição de resíduos de pesticidas 

durante a colheita 
-1 

Não relevante, simulação 

termina antes 
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Quadro 16 – Parâmetros de entrada relativos à rega e drenagem utilizados para a calibração 

do balanço de água do modelo RICEWQ. 

Parâmetro Valor Fonte/Comentário 

Rega e Drenagem 

  

Data de início da rega 19-06-2013 Dados da unidade experimental 

Tipo de rega - volume fixo ou          
automática 

Automática 

 

Profundidade em que a rega inicia (cm) 

 

Variável 

Profundidade em que a rega termina (cm) 

 

Variável 

Taxa máxima de rega (cm dia
-1

) 1,3 Variável 

Altura da abertura de água do canteiro 17,5 Dados da unidade experimental 

Taxa máxima de drenagem (cm dia
-1

) 5 Variável 

Área do canteiro (ha) 2,56 Dados da unidade experimental 

Altura de água inicial no canteiro (cm) 2,5 Dados da unidade experimental 

Infiltração 0 Calibrado 

Evaporação 

 

Calibrado 

 

A data de início (16/07/2013) e término (14/08/2013) da simulação foi escolhida de 

acordo com as datas das medições da concentração de imidaclopride na água na 

unidade experimental. 

A cobertura aérea máxima da cultura (COVMAX) foi considerada igual a zero, de 

acordo com o aconselhamento de um especialista da Waterborne Environmental 

(Marty Williams, comunicação pessoal), de modo a que não existam perdas da 

substância ativa por interceção pela folhagem, nem pelo sedimento. Na data em que 

foi realizada a aplicação de imidaclopride por via área, a folhagem não se encontrava 

acima da lâmina de água e, mesmo que acontecesse, devido ao formato da planta do 

arroz iria dar-se escorrimento para a água, logo, considerou-se zero um valor 

adequado para este parâmetro. 

A metodologia de medição da altura da lâmina de água da unidade experimental foi 

realizada diariamente ao longo do período de estudo (Julho e Agosto de 2013), em 

três locais distintos da unidade experimental, com recurso a uma régua, por forma a 

permitir uma melhor aproximação ao valor médio da lâmina de água (vide Anexo VII).  
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A calibração do balanço de água foi realizada com base no ficheiro meteorológico e no 

ficheiro de parametrização que se encontram no Anexo VIII e IX, respetivamente. 

O modo de rega utilizado foi o automático, que enche o “reservatório” (canteiro) a um 

nível definido quando o seu nível de água cai para um nível crítico. Este é um modo 

útil se o utilizador deseja executar simulações em que as datas exatas de rega e 

volumes são desconhecidos. Visto que neste estudo apenas se conheciam as alturas 

de água (vide Anexo VII) considerou-se este modo de rega automático o mais 

adequado. 

A infiltração foi calibrada de modo a obter a melhor relação entre os valores 

observados e simulados da altura da lâmina de água. 

 

4.5.2 Parametrização e calibração do pesticida imidaclopride 

Os valores dos parâmetros de entrada foram retirados de dados da unidade 

experimental, literatura e sugeridos por um especialista (Marty Williams, comunicação 

pessoal). Os parâmetros necessários para a calibração do balanço do pesticida são 

apresentados no Quadro 17 e 18. 

Quadro 17 - Parâmetros de entrada relativos ao solo utilizados para a calibração do balanço 

do pesticida do modelo RICEWQ. 

Parâmetro Valor Fonte/Comentário 

Solo 

  

Profundidade da camada de sedimento ativo (cm) 5 MED-Rice (2003) 

Capacidade de campo do sedimento (cm
3
 cm

-3
) 0,49 

Dados da unidade experimental 

Coeficiente de emurchecimento do sedimento  
(cm

3
 cm

-3
) 

0,35 
Dados da unidade experimental 

Valor inicial de humidade no sedimento (cm
3
 cm

-3
) 0,49 

Dados da unidade experimental 

Densidade aparente do sedimento (g cm
-3

) 0,99 
Dados da unidade experimental 

Concentração de sedimentos suspensos (mg L
-1

) 62 Dados da unidade experimental 
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Quadro 18 - Parâmetros de entrada relativos à substância ativa utilizados para a calibração do balanço do pesticida do modelo RICEWQ. 

Parâmetro Valor Fonte/Comentário 

Substância ativa 
  

Data da aplicação 16-07-2013 Dados da unidade experimental 

Taxa de aplicação (kg ha
-1

) 0,1 Dados da unidade experimental 

Profundidade de incorporação (cm) 0 Aplicação aérea 

Eficiência da aplicação (fracção) 1 Dados da unidade experimental 

“Drift” (%) 0 Dados da unidade experimental 

Nome e número de metabolitos Nenhum Apenas para a substância ativa (composto pai) 

Taxa de degradação da s.a. em água (d
-1

) 0,0257 EPA (2007) 

Taxa de degradação por hidrólise em água (d
-1

) 0 EPA (2007) 

Taxa de degradação por fotólise em água (d
-1

) 0,0866 EPA (2007)/ Assumindo algum sombreamento e turbidez 

Taxa de degradação em sedimento saturado (d
-1

) 0,0257 EPA (2007) 

Taxa de degradação em sedimento insaturado (d
-1

) 0,00193 EPA (2007)/ Não é relevante, o canteiro não se encontra seco 

Taxa de degradação na folhagem (d
-1

) 0,0178 Não é relevante com covmax =0 

Washoff rate por cm de precipitação 0,1 Default / Não é relevante com covmax =0 

Coeficiente de distribuição solo-água - KD (cm
3
 g

-1
) 7,12 EPA (2007) 

Coeficiente de volatilização (m dia
-1

) 0 CE (2006) 

Solubilidade em água (ppm) 580 EPA (2007) 

Formulações de libertação lenta - taxa de libertação 0 Aplicação líquida 

Velocidade de sedimentação (m dia
-1

) 2 Calibrado, início com default do programa 

Profundidade de mistura para permitir a separação direta na camada mais 

superficial de sedimento (cm) 
0,1 Calibrado, início com default do programa 

Velocidade de mistura (m dia
-1

) 0,025 Calibrado 
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A calibração do balanço do pesticida foi realizada com base no ficheiro de 

parametrização que se encontra no Anexo IX. 

No ponto 4.2.1 foi realizada uma caracterização físico-química e de partição 

ambiental do inseticida imidaclopride (Quadro 9), no entanto, foi necessário procurar 

outros valores de Sw, Koc e de DT50 solo mais refinados para utilização no modelo, face 

às características da unidade experimental. As características do estudo da EPA 

(EPA, 2007) apresentaram condições semelhantes às do estudo anterior 

(FOOTPRINT, 2014), mas o modelo apresentou sensibilidade à alteração do valor de 

Sw, pelo que nas mesmas condições se optou pelo valor mais baixo. O mesmo 

aconteceu para parâmetros Koc e DT50 solo, optando também pela utilização dos valores 

apresentados no estudo realizado pela EPA (EPA, 2007). 

Relativamente à eficiência da aplicação, devido a esta ter sido realizada por via 

aérea, a preparação da calda do pesticida foi feita tendo em conta as perdas por “drift” 

até atingir o canteiro, daí que tenha sido considerado o valor 1 (eficiência máxima). 

Inicialmente, foi utilizado o tempo de meia-vida na água medido em campo 

(DT50água=2,7 d) mas este valor não considera apenas a degradação da s.a. na água, 

envolvendo também a degradação por hidrólise, fotólise e a degradação no solo 

saturado (sedimento). Isto é, o valor medido em campo não se trata apenas do 

processo de degradação da s.a mas sim dos quatro processos em simultâneo. Uma 

vez que o modelo RICEWQ considera os quatro valores diferentes de DT50 o valor de 

DT50água considerado foi de 27 dias (taxa de degradação da s.a. em água =0,0257 d-1), 

segundo estudos de laboratório da EPA (EPA, 2007). 

O tempo de dissipação por fotólise (DT50fotólise) na água foi calibrado de acordo com 

os valores existentes em estudos da EPA, considerando uma gama entre 0,2 e 39 dias 

(EPA, 2007). Devido aos valores da EPA serem geralmente conservativos e 

considerando alguma turbidez e sombreamento na unidade experimental, o valor de 

DT50fotólise considerado adequado para a unidade experimental foi de 8 dias (taxa de 

degradação por fotólise em água = 0,0866 d-1). 

Os parâmetros “velocidade de sedimentação” (m dia-1), “profundidade de mistura 

para permitir a separação direta na camada superficial de sedimento” (cm) e 

“velocidade de mistura” (m dia-1) foram calibrados de maneira a ajustar os valores 

simulados aos valores medidos na unidade experimental, com o aconselhamento de 

um especialista (Marty Williams, comunicação pessoal). 
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4.5.3 Avaliação do desempenho do modelo 

Para avaliar o desempenho do modelo RICEWQ foi utilizado o índice estatístico RMSE 

(“Root mean square error”), evidenciando-se que quanto mais baixo for o valor do seu 

resultado, melhor adaptado se encontra o modelo (Mentaschi et al., 2013; Moriasi et 

al., 2007). 

          
 

 
        

  
       (17) 

Onde Si e Oi são os valores das concentrações ambientais previstas (PECs) simuladas 

e observadas, respetivamente, e N é o número de observações disponíveis para 

análise.  
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55..  RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

5.1 DISSIPAÇÃO DO IMIDACLOPRIDE NA ÁGUA DA UNIDADE EXPERIMENTAL 

Com base nas concentrações de imidaclopride medidas em campo é possível 

calcular o seu tempo de meia vida na água da unidade experimental (DT50água). 

Analisando os valores obtidos pode-se considerar que a degradação do imidaclopride 

segue, tal como a maioria dos pesticidas, uma cinética de primeira ordem (Pereira, 

2003): 

C2 = C1  e –k (t2-t1)  em que C1 e C2 - concentração no tempo 1 e 2, respetivamente;   

k -constante de degradação; t1 - tempo 1; t2 – tempo 2. 

Assim, ao estabelecer-se uma relação entre a concentração de imidaclopride e a 

data de colheita das amostras (concentração vs tempo) foi possível obter a curva 

presente na Figura 21. 

 

Figura 21 – Curva de dissipação do insecticida imidaclopride observada na água da unidade 

experimental. 

 

Através da curva obtida, C = 44,522e-0,146x, é possível determinar o tempo de meia 

vida do imidaclopride na água, para as condições existentes na unidade experimental 

durante o período de estudo considerado. O valor de DT50água obtido foi de 2,7 dias. 

Este valor está de acordo com os relatados em estudos anteriores realizados em 

canteiros de arroz, como por exemplo, valores de DT50água de 3 dias reportados em 

Portugal, por Daam et al. (2013), e valores de DT50água de 4 dias no Japão (Sanchez-

Bayo e Goka, 2006). Em canteiros de arroz na Índia, Kanrar et al. (2006) registou 

valores de DT50água de 1,6 a 2,8 dias para o caso do imidaclopride aplicado em forma 

de grânulos. Wu et al. (2004) também encontrou DT50água comparáveis de 2,6-2,7 dias 

em canteiros de arroz na China. 
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5.2 MODELO MED-RICE 

Foram realizadas simulações com o modelo MED-Rice para os dois cenários padrão 

e para um cenário específico para a unidade experimental, de forma a permitir uma 

análise dos seus resultados com diferentes cenários. 

O resultado da simulação do modelo MED-Rice para a água do canteiro é 

apresentado na Figura 22.  

 

Figura 22 – Concentrações de imidaclopride observadas e simuladas para a água do canteiro 
de arroz (µg L

-1
) através do modelo MED-Rice. 

 

Através da análise da Figura 22 podemos concluir que existe uma discrepância entre 

os valores observados e os simulados. No entanto, as curvas apresentam uma forma 

semelhante, demonstrando que a degradação está a ocorrer de forma correta, sendo 

que a diferença entre valores possa ser, provavelmente, atribuída a um problema no 

ajuste do cenário. O cenário que apresentou resultados mais elevados de PECs foi o 

“cenário específico para unidade experimental”, provando que a sua alteração, para 

que se aproximasse das condições reais, conduziu a simulações com concentrações 

ambientais previstas mais elevadas. Apesar disso os valores simulados encontram-se 

ainda afastados dos reais, como por exemplo no dia de aplicação (dia zero), tendo 

sido a concentração medida na unidade experimental de 60 µg L-1 e a simulada para o 

cenário da unidade experimental de 29 µg L-1, isto é, metade do valor real. Os 

resultados observados não correspondem ao que seria previsto, visto que o MED-Rice 

é um modelo conservativo (devido ao número de parâmetros considerados e às 

reações de degradação), logo, é suposto simular valores superiores aos medidos. 
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Daam et al. (2013) obteve resultados semelhantes para Portugal, simulando com o 

modelo MED-Rice para um canteiro de arroz localizado no Baixo Sado. Nesse estudo 

foi realizada uma aplicação de imidaclopride de 100 g s.a. ha-1, e medida no canteiro 

uma concentração máxima de imidaclopride de 52 µg L-1. Através de simulação com o 

modelo MED-Rice Daam et al. (2013) obteve valores compreendidos entre 33 µg L-1 

(cenário específico para a unidade experimental) e 26 µg L-1 (cenários padrão do 

MED-Rice). 

Na avaliação de risco da UE foram estimados valores de PEC de imidaclopride para 

águas superficiais, utilizando cenários FOCUS para aplicações de Confidor SL 200 em 

maçã e tomate (aplicação por pulverização) e Gaucho FS 600 em beterraba 

(tratamento de sementes). O valor mais elevado de PEC simulado para a água 

superficial foi de 7,962 µg L-1, para a aplicação de Confidor SL 200 a macieiras no 

cenário do R3 “stream” (Bologna, Itália), que foi posteriormente utilizado para o cálculo 

de TERs (“Toxicity exposure ratios”) (CE, 2006). Os PECs calculados no presente 

estudo para a água do canteiro foram substancialmente diferentes (29,4 µg L-1 e 25,9 

µg L-1, dependendo do cenário utilizado) (Figura 22). Estes valores são expectáveis, 

uma vez que, ao contrário das simulações realizadas por CE (2006), para o “drift” 

sobre água a aplicação de imidaclopride no presente estudo foi realizada por 

pulverização direta para a água. 

O resultado da simulação do modelo MED-Rice para a água dos canais recetores é 

apresentado na Figura 23. 

 

Figura 23 - Concentrações de imidaclopride observadas e simuladas para a água da vala de 

drenagem (µg L
-1

) através do modelo MED-Rice. 
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Através da análise da Figura 23 podemos concluir que existe uma grande 

discrepância entre os valores observados e simulados. O cenário que apresentou 

valores mais elevados de PECs foi o “cenário da unidade experimental”, mas muito 

afastados do valor real, como por exemplo no dia de aplicação (dia zero) no qual a 

concentração medida na água da vala de drenagem foi de 8,8 µg L-1 e a simulada para 

o “cenário da unidade experimental” foi de 0,43 µg L-1, isto é, o programa simulou 

apenas 5% do valor real. Tal como foi referido antes, os resultados observados não 

correspondem ao que seria previsto, visto que o modelo MED-Rice é um modelo 

conservativo, e portanto era esperado que os valores simulados fossem superiores 

aos observados. Este resultado inesperado pode ser potencialmente devido aos 

pressupostos do modelo considerarem uma altura da lâmina de água da vala de 

drenagem (1 m) superior à que existe no local, ou mesmo ainda devido ao valor de 

caudal ser superior ao real, levando a que o modelo considere que existe uma maior 

diluição do pesticida do que acontece na realidade. 

 

Embora não existam valores medidos de concentração de imidaclopride no 

sedimento da unidade experimental, foi considerado interessante analisar como o 

modelo simulava a concentração de pesticida neste compartimento (Figura 24). 

 

Figura 24 - Concentrações de imidaclopride simuladas para o sedimento do canteiro (µg kg
-1

) 

através do modelo MED-Rice. 

 

O cenário que simulou valores mais elevados foi o “cenário padrão argiloso”, 

apresentando uma concentração de imidaclopride de 98,8 µg kg-1 para o dia da 
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“cenário específico para a unidade experimental”, com 94,2 µg kg-1. Isto deve-se à 

reacção de degradação depender do valor de KD (coeficiente de distribuição solo-

água), sendo que o cenário que apresenta um valor de KD mais elevado é o “cenário 

padrão argiloso”.  

Resultados semelhantes foram encontrados em Portugal, Daam et al. (2013), em 

que da simulação com o modelo MED-Rice para o sedimento resultaram valores 

compreendidos entre 99 µg kg-1 (“cenário padrão argiloso”) e 89 µg kg-1 (“cenário 

específico para a unidade experimental”). 

O coeficiente carbono orgânico-água (Koc) permite avaliar a afinidade do pesticida 

para o compartimento solo/sedimento, considerando-se que pesticidas com valores de 

Koc inferiores a 500 têm tendência a mover-se mais em água do que ficarem 

adsorvidos ao sedimento (FOOTPRINT, 2014). Dado que o imidaclopride apresenta 

um Koc de 178 L kg-1, e com base no PED calculado para o sedimento (0,491%, ponto 

4.2.2), pode-se considerar que não seja um pesticida muito móvel no sedimento, 

apresentando maior tendência para se distribuir pela água e pelo solo. Tendo em 

conta o referido anteriormente, pode-se concluir que se prevê que o modelo esteja a 

simular valores mais conservativos do que os reais. No entanto só com valores 

realmente medidos na unidade experimental é que se poderia confirmar esta previsão.  

No Quadro 19 é apresentado um resumo dos resultados medidos e simulados com o 

modelo MED-Rice, encontrando-se no Anexo X os ficheiros de saída deste modelo. 

 

Quadro 19 – Concentrações de imidaclopride observadas e simuladas com o modelo MED-

Rice. 

PEC Observado 
MED-Rice 

Argiloso 

MED-Rice 

Arenoso 

MED-Rice 

Unidade experimental 

Água do canteiro (µg L
-1

) 60 25,9 26,5 29,4 

Sedimento do canteiro (µg kg
-1

) - 98,8 98,0 94,2 

Água dos canais receptores (µg L
-1

) 8,8 0,40 0,37 0,43 
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5.3 MODELO RICEWQ 

Calibração do balanço de água 

Para este estudo foram inicialmente fornecidos dados meteorológicos pela Associação 

de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (ABLGVFX) mas, após a 

sua análise inferiu-se que os referidos dados continham erros, provavelmente devido a 

um problema não detetado na sonda, sendo que apenas os dados de precipitação 

eram fiáveis. Consequentemente, a simulação foi realizada adotando um dos ficheiros 

meteorológicos default do modelo RICEWQ, obtendo o resultado apresentado na 

Figura 25 (vide Anexo XI). 

 

Figura 25 – Alturas da lâmina de água simuladas e observadas para a unidade experimental 
após calibração inicial do balanço de água do modelo RICEWQ (utilizando o modo de rega 
automático). 

 

Os resultados da calibração inicial apresentaram um RMSE igual a 2,19 cm, que, 

segundo critérios de outros estudos semelhantes, se encontravam dentro dos 

parâmetros aceitáveis, i.e. Christen et al. (2006) com um valor de RMSE igual a 2,7 cm 

para o modo de rega automático. 

Apesar da calibração apresentada na Figura 25 se encontrar dentro dos parâmetros 

aceitáveis, considerou-se que seria possível um melhor ajuste da calibração. Após a 

consultoria de um especialista da Waterborne Environmental (Marty Williams, 

comunicação pessoal) foi construído um ficheiro meteorológico com base nos dados 

de precipitação cedidos pela ABLGVFX. Uma vez que não existiam dados de 

evapotranspiração foi ainda utilizada a opção mensal com uma quantidade prevista 
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para Julho e Agosto, ajustada de forma a que correspondesse às alturas de lâmina de 

água medidas na unidade experimental. O resultado desta segunda calibração 

apresenta-se na Figura 26. 

 

Figura 26 - Alturas da lâmina de água simuladas e observadas após calibração final do 

balanço de água do modelo RICEWQ (utilizando o modo de rega automático). 

 

Os resultados da calibração do balanço de água apresentam-se bem ajustados às 

alturas de água observadas, com um RMSE de 0,06 cm, não existindo quase 

diferença entre os valores simulados e observados, concluindo com base neste valor 

que a calibração do balanço de água foi realizada com sucesso. 

 

Calibração do pesticida imidaclopride 

Após a calibração com sucesso do balanço de água foi realizada a calibração do 

pesticida. O primeiro passo para esta calibração foi a realização de uma análise de 

sensibilidade aos parâmetros de entrada, de forma a verificar quais teriam maior 

influência nos resultados.  

Na perspetiva de avaliar a sensibilidade dos parâmetros de entrada aos resultados 

do modelo foram realizadas uma série de simulações utilizando o ficheiro de entrada 

de rega automática calibrado e variando cada parâmetro em ± 50% do seu valor 

original, exceto para parâmetros cujo valor original era zero (profundidade de 

incorporação, taxa de degradação por hidrólise, taxa de degradação por fotólise, taxa 

de libertação lenta), nesse caso foram designados valores arbitrários dentro de uma 
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gama considerada adequada. Foi também nesta perspetiva realizada uma revisão 

bibliográfica afim de perceber quais os parâmetros considerados mais sensíveis por 

outros autores. Segundo Christen et al. (2006) os parâmetros mais sensíveis para o 

dia da aplicação foram a eficiência da aplicação e a taxa de libertação do pesticida. 

Para 32 dias após a aplicação foram o coeficiente de volatilização, a eficiência da 

aplicação, a densidade aparente, a velocidade de mistura, a taxa de aplicação e o 

coeficiente de partição água-sedimento os que apresentavam maior sensibilidade. Por 

outro lado, Miao et al. (2004) considerou que os parâmetros KD, profundidade de 

mistura para permitir a separação direta na camada mais superficial de sedimento, 

taxa e data de aplicação eram os que mais contribuíam para a incerteza do modelo. 

Por fim, Karpouzas et al. (2005b) considerou que os parâmetros: profundidade de 

mistura, para permitir a separação directa na camada mais superficial de sedimento; 

velocidade de mistura; velocidade de sedimentação e os sólidos suspensos totais 

eram os que controlavam as concentrações ambientais previstas do pesticida no 

sedimento. 

Com base nos resultados obtidos pela simulação realizada e na revisão bibliográfica 

concluiu-se que os parâmetros mais sensíveis foram: eficiência da aplicação; taxa de 

degradação por fotólise em água; KD; profundidade de mistura, para permitir a 

separação direta na camada mais superficial de sedimento; velocidade de mistura e 

velocidade de sedimentação. A análise de sensibilidade realizada inicialmente permitiu 

atingir os resultados apresentados na Figura 27 (vide Anexo XI). 

 

Figura 27 - Concentrações de imidaclopride na água observadas e modeladas após calibração 

inicial do modelo RICEWQ. 
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Os resultados da calibração inicial apresentam um RMSE igual a 11 µg L-1, que, 

segundo critérios de outros estudos semelhantes, se encontra dentro dos parâmetros 

aceitáveis atendendo aos estudos de Karpouzas et al. (2005a) e Miao et al. (2003a), 

apesar de excederem os parâmetros aceitáveis considerados por Christen et al. 

(2006).  

Tal como aconteceu na calibração do balanço de água, apesar da calibração 

apresentada na Figura 27 se encontrar dentro dos parâmetros aceitáveis já discutidos, 

considerou-se que seria possível um ainda melhor ajuste da calibração. Nesta 

perspetiva e após a revisão bibliográfica sobre os parâmetros considerados mais 

sensíveis e ainda pela consulta de um especialista (Marty Williams, comunicação 

pessoal) foi possível perceber que alguns dos parâmetros utilizados na primeira 

calibração não se encontravam adequados, principalmente os seguintes: cobertura 

aérea máxima da cultura, taxa de degradação da s.a. em água, taxa de degradação 

por fotólise em água e KD, procedendo à sua alteração por valores considerados 

adequados. Foram também analisados novamente os parâmetros “profundidade de 

mistura para permitir a separação direta na camada mais superficial de sedimento”, 

“velocidade de mistura”, “velocidade de sedimentação”, concluindo que o valor 

utilizado para a velocidade de mistura poderia ser melhor calibrado. O resultado da 

calibração final é apresentado na Figura 28. 

 

Figura 28 – Concentrações de imidaclopride na água observadas e modeladas após calibração 

final do modelo RICEWQ. 

 

Os resultados da calibração do pesticida encontram-se bem ajustados às 
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RMSE de 5 µg L-1, e enquadradas dentro dos parâmetros considerados aceitáveis por 

Christen et al. (2006). A relação entre os valores de concentração ambiental prevista 

de imidaclopride simulados e os observados é ligeiramente inferior ao que se observou 

no balanço de água, que poderá ser justificado devido à calibração de imidaclopride 

usar um maior número de parâmetros a serem calibrados (como se pode observar nos 

Quadros 17 e 18).  

 

Considerou-se interessante perceber ainda como é que o modelo RICEWQ simula a 

concentração ambiental prevista do imidaclopride para o sedimento, apesar de não 

existirem valores observados para este compartimento. O resultado da simulação 

encontra-se apresentado na Figura 29. 

 

Figura 29 - Concentrações de imidaclopride no sedimento simuladas após calibração final do 

modelo RICEWQ. 

 

Apesar de não existirem valores de concentração de sedimento medidos pode-se 

concluir que a degradação segue a dinâmica esperada, em concordância com o tempo 

de meia vida utilizado nos parâmetros de entrada (27 dias). O valor esperado de 

concentração inicial é de 45,4 µg kg-1 e após cinco dias deu-se um pico de 

concentração, o que era expectável, de acordo com o valor de SST de 62 mg L-1, 

podendo ocorrer a absorção/adsorção das partículas de imidaclopride e após esse 

período começar a existir a deposição desse material. No período de tempo da 

simulação não ocorreu rega, o que levou a uma maior estabilidade da lâmina de água, 

originando a essa deposição de SST.  
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Com base nos resultados das simulações com o modelo RICEWQ para o 

imidaclopride na água (Figura 28) e sedimento (Figura 29) do canteiro, pode-se 

verificar que estes seguiram a dinâmica esperada, em concordância com os valores de 

DT50 e Koc selecionados a partir de literatura (tendo em conta parâmetros específicos 

de campo) e com as concentrações observadas na unidade experimental. Perante 

isso, pode-se concluir que a calibração do pesticida foi realizada com sucesso. No 

Anexo XII encontram-se os ficheiros de saída do modelo RICEWQ 

 

5.4 ANÁLISE GLOBAL E POTENCIAL IMPACTO EM ORGANISMOS NÃO-ALVO 

 

5.4.1 Exposição da água do canteiro ao imidaclopride 

O destino ambiental do imidaclopride é bastante variável, dependendo do método de 

aplicação e formulação e das condições de campo (Fossen, 2006; Tisler et al., 2009; 

Miranda et al., 2011; Thuyet et al., 2011a). Apesar da grande variedade dos métodos 

de aplicação e formulação e condições de campo, o pico de concentração na água da 

unidade experimental medida no presente estudo (60 µg L-1) é comparável aos 

detetados em estudos anteriores em canteiros de arroz após aplicação de 

imidaclopride. Por exemplo, Thuyet et al. (2011b) definiu a concentração “teste” inicial 

de imidaclopride em 58 µg L-1, com base na gama de concentrações que foram 

previamente reportadas para a cultura do arroz (Phong et al., 2009; Thuyet et al., 

2011a). Daam et al. (2013) obteve resultados semelhantes para Portugal, num estudo 

realizado no Baixo Sado, onde foi realizada uma aplicação de imidaclopride de 100 g 

s.a. ha-1, e medida no canteiro uma concentração máxima de imidaclopride de 52 µg  

L-1. 

 

5.4.2 Tempo de meia-vida do imidaclopride na água – modelação vs campo 

Como referido no capítulo 4.5, foi utilizado um DT50 água de 27 dias para a calibração 

do balanço de água, apesar da existência do DT50 água medido na unidade 

experimental. Perante isso, considerou-se interessante perceber como é que a 

dissipação do inseticida imidaclopride estava a ocorrer na simulação com o modelo 

RICEWQ (Figura 30) e o cálculo do seu DT50 água de forma a comparar com o calculado 

no ponto 5.1. 
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Figura 30 - Curva de dissipação do inseticida imidaclopride na água da unidade experimental 

calculada a partir das concentrações simuladas com o modelo RICEWQ. 

 

Através da curva obtida, C = 23,353e-0,084x é possível determinar o tempo de meia 

vida do imidaclopride na água, para os valores resultantes da calibração do pesticida 

do modelo RICEWQ. O valor de DT50água obtido foi de 2,8 dias, estando de acordo 

com o valor de DT50água calculado no ponto 5.1 (2,7 dias).  

 

5.4.3 Comparação dos modelos MED-Rice e RICEWQ 

No presente estudo foram realizadas simulações com dois modelos, o modelo MED-

Rice e o modelo RICEWQ, com o objetivo de perceber as diferenças que ocorriam 

pela utilização de um modelo de nível 1 da abordagem uniformizada (MED-Rice), 

originando, à partida, resultados das simulações mais conservativos, e de um modelo 

de nível 2 (RICEWQ) mais adaptado às características da unidade experimental. No 

Quadro 20 é apresentada uma comparação global dos parâmetros de entrada dos dois 

modelos. 
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Quadro 20 – Comparação dos parâmetros do modelo MED-Rice e do modelo RICEWQ 

(adaptado de Ritter e Williams, 2010). 

Parâmetro Modelo MED-Rice Modelo RICEWQ 

Gestão da drenagem  Não* Sim 

Irrigação Não Sim 

Aplicações múltiplas Não Sim 

Aplicação de libertação lenta Não Sim 

Aplicação incorporada Não Sim 

“Drift” Sim Sim 

Crescimento da cultura Não Sim 

Interceção foliar Sim Sim 

Degradação e washoff foliar Não Sim 

Degradação Sim Sim 

Adsorção Sim Sim 

Sedimentos suspensos Não Sim 

Metabolitos Não Sim 

Clima Não Sim 

Probabilistico (anos múltiplos) Não Sim 

*Possibilidade de alterar o período de retenção de água no canteiro 

 

Como referido anteriormente, o modelo RICEWQ tem em consideração 

características específicas para o local de estudo, enquanto que o modelo MED-Rice 

apenas considera o “drift” (arrastamento pelo vento), a interceção pela cultura e os 

processos de degradação e de adsorção, pelo que o modelo RICEWQ permite 

simulações mais precisas. No entanto, o modelo RICEWQ apresenta algumas 

limitações, uma vez que se trata de um modelo mais exigente a nível de parâmetros 

se não for possível a realização de um grande número de análises pode levar à 

incerteza da simulação. 

 

De forma a comparar os modelos apresentam-se nas Figuras 31 e 32 a comparação 

das simulações do modelo RICEWQ e MED-Rice para as concentrações de 

imidaclopride na água e no sedimento da unidade experimental. 
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Figura 31 - Comparação dos resultados das simulações das concentrações de 
imidaclopride na água do canteiro pelo modelo RICEWQ e pelo modelo MED-Rice 
(cenário específico para a unidade experimental). 

 

Através da observação da Figura 31 pode-se concluir que o modelo RICEWQ simula 

valores mais próximos dos reais, ao contrário do modelo MED-Rice, que é 

considerado um modelo mais conservativo. Mesmo que se fizesse a comparação dos 

valores simulados pelo MED-Rice com os valores resultantes da primeira calibração 

do RICEWQ (Figura 27), onde se utilizou um ficheiro meteorológico default, os valores 

simulados seriam inferiores (29,4 < 40,2 µg L-1). 

Resultados semelhantes foram obtidos em Portugal (Daam et al., 2013) utilizando o 

modelo MED-Rice e o modelo US-EPA (modelo de nível 1 utilizado pela Agência de 

Protecção Ambiental dos Estados Unidos). Nesse estudo foi observada uma 

concentração de 52 µg L-1 num canteiro de arroz, tendo o modelo MED-Rice simulado 

uma concentração de imidaclopride entre 33 e 26 µg L-1 (respetivamente para o 

“cenário específico para o local de estudo” e para os dois “cenários padrão”) e o 

modelo US-EPA uma concentração de 78 µg L-1. Foi demonstrado que, contrariamente 

ao esperado, o modelo US-EPA apresentou um resultado mais conservativo do que o 

modelo MED-Rice, que supostamente deveria estar melhor adaptado aos países 

europeus. Nos EUA foi também realizado um outro estudo (Ritter et al., 2010), com o 

inseticida fipronil, a fim de comparar as concentrações ambientais previstas (PECs) 

para a água, calculadas com cinco abordagens diferentes, entre as quais o modelo 

US-EPA, MED-Rice e RICEWQ. Através deste estudo os autores concluíram que o 

modelo US-EPA simulou PECs significativamente mais elevadas do que os outros 
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modelos e, tal como se verificou no presente estudo, o modelo MED-Rice apresentou 

valores de PECs inferiores aos simulados com o modelo RICEWQ. Conclui-se 

portanto que, para aplicação ao local da unidade experimental em estudo, se não for 

possível a utilização do modelo RICEWQ será mais adequada a utilização do modelo 

US-EPA, pois este apresenta em qualquer uma das condições valores de 

concentrações superiores aos observados. 

Relativamente à concentração de imidaclopride no sedimento, apesar de não 

existirem valores de concentração medidos para a unidade experimental, considerou-

se interessante a comparação dos valores simulados por ambos os modelos, 

apresentada na Figura 32. 

 

Figura 32 – Comparação dos resultados das simulações das concentrações de 
imidaclopride no sedimento do modelo RICEWQ e do modelo MED-Rice (cenário 
padrão argiloso). 

 

Através de observação da Figura 32 pode-se concluir que inicialmente o modelo 

MED-Rice (“cenário padrão argiloso”) simulou um valor de concentração superior ao 

do RICEWQ, provando que está a ser mais conservativo, como era esperado. No 

entanto, devido ao modelo MED-Rice não considerar os sedimentos suspensos 

conduziu a que a longo prazo, a simulação com o modelo MED-Rice origine valores de 

concentração de imidaclopride mais baixos do que o modelo RICEWQ, devido à 

deposição dos sedimentos suspensos. 
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5.4.4 Potencial impacto em organismos não-alvo 

A aplicação de imidaclopride na dose recomendada pode potencialmente afetar 

várias espécies no canteiro de arroz. De facto, com base na concentração inicial de 60 

µg L-1 observada na água da unidade experimental, e nas características 

ecotoxicológicas do pesticida apresentadas no Quadro 12, foi possível concluir que 

para a concentração de imidaclopride medida na água da unidade experimental, este 

apresenta toxicidade para as espécies aquáticas Chironomus riparius (LC50 (96 h) = 

0,055 mg L-1). Segundo um estudo realizado por Daam et al. (2013) para uma 

aplicação de imidaclopride originando uma concentração inicial de 52 µg L-1 na água 

de um canteiro de arroz, não foram observados efeitos para a Daphnia magna (EC50 

(48 h) = 84 mg L-1). No entanto o organismo Heterocypris incongruens foi, de acordo 

com este estudo, relativamente sensível ao imidaclopride (EC50 (6 d) = 0,01 – 0,015 

mg L-1). Tendo Daam et al. (2013) concluído com base no seu estudo que uma 

aplicação de imidaclopride à dose recomendada poderá afetar várias espécies no 

canteiro de arroz.  

Considerando que outros estudos de modelos de ecossistemas realizados para 

avaliar o imidaclopride, indicaram efeitos tóxicos evidentes de longa duração em 

concentrações semelhantes às observadas no presente estudo (CE, 2006; Hayasaka 

et al., 2012a, b). Por exemplo Hayasaka et al., (2012a, b) reportaram efeitos 

significativos da aplicação de imidaclopride em zooplâncton, comunidades neuston e 

bentónicas em canteiros de arroz com concentrações iniciais de 40 µg L-1 a 50 µg L-1 e 

ainda inibição de crescimento para a espécie Oryzias latipes a estas concentrações. 

 
Recentemente foi elaborado um estudo pelo RIVM (National Institute for Public 

Health and the Environment) na Holanda, que classificou o imidaclopride no top 10 das 

substâncias que excedem as normas de qualidade de água para a água superficial. 

Em 2014 o RIVM elaborou um relatório com o objetivo de rever as normas de 

qualidade de água para o imidaclopride, propondo uma alteração da norma de 67 ng  

L-1 para 8,3 ng L-1, após estudos recentes terem revelado que os efeitos de 

imidaclopride em organismos aquáticos se tornam evidentes em concentrações mais 

baixas do que as esperadas (Smit, 2014).  

No Quadro 21 apresenta-se um resumo das normas de qualidade para a água doce 

superficial propostas pelo referido relatório realizado pela RIVM. 
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Quadro 21 - Resumo das normas de qualidade da água propostas para o imidaclopride pelo 

RIVM (Smit, 2014). 

Norma µg L
-1

 

AA-EQS (Anual average - environmental quality standard) 0,0083 

MAC-EQS (Maximum acceptable concentration - environmental quality standard) 0,2 

NC (Negligible concentration) 0,000083 

SRC (Serious risk concentration) 14 

  

 

Atendendo a estas normas de qualidade da água (Quadro 21) e com base no valor 

de concentração de imidaclopride medido na unidade experimental (60 µg L-1) pode-se 

concluir que os valores das normas são ultrapassados, particularmente a MAC-EQS 

(0,2 µg L-1) e SRC (14 µg L-1), indicando que são esperados efeitos ecotoxicológicos 

no meio aquático da unidade experimental em estudo. Evidencia-se a necessidade de 

gestão de pesticidas na água descarregada no meio hídrico envolvente. No caso da 

aplicação recomendada, adotada neste estudo, verificou-se, contudo, que esse valor 

medido na água da vala de descarga no dia da aplicação (8,8 µg L-1) (vide Anexo V) 

se encontra acima do MAC-EQS mas inferior a uma situação de risco (< 14 µg L-1). 
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66..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

Após a realização deste trabalho foi possível concluir que o modelo MED-Rice, 

aconselhado pela UE como uma opção para uma análise inicial da avaliação de 

exposição, não se adaptou às condições da unidade experimental. Se o objetivo for a 

obtenção de valores de PECs mais conservativos sugere-se a utilização do modelo 

US-EPA. 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que ocorreu um bom ajuste do 

modelo RICEWQ aos valores observados, quer no balanço de água quer no pesticida, 

podendo-se afirmar que o objetivo principal de parametrização e calibração do modelo 

RICEWQ foi cumprido. Apesar do modelo RICEWQ ter sido calibrado com sucesso, 

não se pode considerar que esteja validado devido ao ficheiro meteorológico utilizado 

não apresentar as condições reais do local. Para ser possível a validação do modelo 

RICEWQ para Bacia do Tejo propõe-se a obtenção de dados meteorológicos mais 

consistentes, de forma a não existirem tantas incertezas na calibração do balanço de 

água, assim como a realização de análises ao sedimento da unidade experimental 

para calibração do pesticida. No término do presente estudo foram fornecidos dados 

meteorológicos pela Orivárzea (vide Anexo XIII), sendo que o passo seguinte que se 

propõe para a validação do modelo será a calibração do balanço de água com os 

novos dados. 

Com vista a perspetivas futuras de validação do modelo RICEWQ para Portugal 

Continental, propõem-se as seguintes sugestões: 

 Realização de amostragens ao sedimento da unidade experimental, de forma 

a permitir uma melhor perceção de como o modelo simulou este 

compartimento; 

 Instalação de um lisímetro até 1 m de profundidade, colocado no local de 

forma a controlar a drenagem, assim como a colocação de um medidor de 

caudal no local de entrada da água, de forma a reduzir a incerteza causada 

pela medição das alturas da lâmina de água com recurso a réguas. Essa 

incerteza decorre da necessidade da medição ter que se realizar sempre nos 

mesmos locais e também da possibilidade de haver diferença de declives 

entre pontos de medição; 

 Simulação com outros pesticidas. Embora o imidaclopride tenha sido 

selecionado para parametrização e calibração do modelo RICEWQ, existe 

interesse no estudo de outros pesticidas. Seria interessante a modelação 
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ambiental de um herbicida, como por exemplo o glifosato (sal-

isopropilamónio), bispiribace-sódio ou bentazona, de forma a conhecer o 

comportamento do modelo. Uma vez proposta a realização de amostragem 

em sedimento seria também pertinente o estudo do fungicida azoxistrobina, 

dada a sua potencial distribuição para o sedimento;  

 Simulação com dados de uma ou mais zonas orizícolas do país com 

características distintas da unidade experimental estudada, como por 

exemplo áreas da bacia do Mondego. Assim como a seleção de um canteiro 

com gestão da água diferente da estudada, de modo a perceber como o 

modelo se adaptaria a diferentes cenários de gestão de água. 

O estudo realizado contribuiu ainda para uma gestão de risco aquático para o 

pesticida imidaclopride, que se impõe dadas as exigências das normas de qualidade 

de águas recentemente propostas pelo RIVM (Smit, 2014). 
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Anexo I 

Pesticidas homologados para a cultura do arroz em Portugal (DGAV, 2014). 

 

INSECTICIDAS 

Doença/Praga 
Substância Activa 

(s.a) 
Formulação 

Concentração 

(g s.a./hL) 

IS 

(dias) 

Afídeos imidaclopride
a
 SL 100 g s.a./ha 40 

a - Aplicar ao aparecimento da praga. Efectuar uma única aplicação entre o meio do 

afilhamento e até 40 dias antes da colheita utilizando um volume de calda de 300 L/ha. 

 

FUNGICIDAS 

Doença/Praga 
Substância Activa 

(s.a) 
Formulação 

Concentração 

(g s.a./hL) 

IS 

(dias) 

Algas cobre(sulfato de cobre tribásico)
a
 SC 209 7 

Helmintosporiose azoxistrobina
b
 SC 250g s.a./ha 28 

Piriculariose azoxistrobina
c
 SC 250g s.a./ha 28 

a - Pulverizar no início da formação das algas. 

b - Aplicar o produto preventivamente, logo após o aparecimento dos primeiros sintomas. 

c -  Tratamento por pulverização antes da emergência das primeiras panículas. 

 

HERBICIDAS 

Infestante 

(Classe) 

Substância Activa 

(s.a) 
Formulação 

Dose 

(g s.a./hL) 

IS 

(dias) 

Monocot. cihalofope-butilo EC 300 
- 

60 

Monocot. cicloxidime EC 200
a
  

Monocot. molinato GR 4500  

Monocot. profoxidime EC 100-150  

Monocot. 
Dicot. 

azimsulfurão WG 20-25  

Monocot. 
Dicot. 

bensulfurão-metilo WG 51-60  

Monocot. 
Dicot. 

bensulfurão-metilo+metsulfurão-metilo WG 
40g+1,6g 

a 
50g+2g 

 

Monocot. 
Dicot. 

bensulfurão-metilo+molinato GR 
48+4400 

a 
48+4800 

 

Monocot. 
Dicot. 

bentazona SL 1440-1920  

Monocot. 
Dicot. 

bispiribace-sódio SC 25-30  

Monocot. 
Dicot. 

MCPA (sal potássio) 
SL 800-1200  

SL 800-1200  

Monocot. 
Dicot. 

penoxsulame OD 40  
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Algas 

Infestante 

(Classe) 

Substância Activa 

(s.a) 
Formulação 

Dose 

(g s.a./hL) 

IS 

(dias) 

Algas sulfato de cobre XX 750-1875  

Algas 
cobre (sultado de cobre e cálcio – 

mistura bordalesa) 
WP 1700  

 

Controlo de Leersia oryzoides 

Infestante 

(Classe) 

Substância Activa 

(s.a) 
Formulação 

Dose 

(g s.a./hL) 

IS 

(dias) 

Leersia 

oryzoides 
glifosato (sal-isopropilamina) SL 2160-2880  

Leersia 

oryzoides 
glifosato (sal-trimetilsufónio) SL 1980-33  

 

Marachas 

Infestante 

(Classe) 

Substância Activa 

(s.a) 
Formulação 

Dose 

(g s.a./hL) 

IS 

(dias) 

Monocot. 

Dicot. 
amitrol SG 1720  

Monocot. 

Dicot. 
glifosato (sal de amónio) 

SG 272-3600  

SL 720-2520  

Monocot. 

Dicot. 
glifosato (sal-isopropilamónio) SL 540-3600 - 

Monocot. 

Dicot. 
glifosato (sal de sódio) SG 840-3570  

Monocot. 

Dicot. 
glifosato (sal-trimetilsulfónio) SL 1320-2600  

 

EC – concentrado emulsionável; GR – granulado; OD – dispersão de óleo ou suspensão 

concentrada em óleo; SC – suspensão concentrada; SL – solução concentrada; WG – 

granulado dispersível; WP – pó molhável; XX – outros.  
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Anexo II 

Resultados da análise de solos da unidade experimental em 2013. 

 

Parâmetros Resultado 

Matéria orgânica (%) 3,80 

pH 5,9 

Análise granulométrica:  

Areia (%) 3,9 

Limo (%) 37,0 

Argila (%) 59,1 

Classificação Textural Argilo-limoso (GL) 

 

 

Anexo III 

Valores de temperatura, pH e condutividade medidos, pela sonda multi-parâmetros, na 

unidade experimental nos meses de Julho e Agosto de 2013. 

 

Data pH Temperatura  
(°C) 

OD 
(% de saturação) 

Condutividade 
(µS/cm) 

15/07/2013 10,01 30,9 1,03 922 
16/07/2013 10,09 29,5 0,75 854 
17/07/2013 9,8 23,5 0,08 800 
19/07/2013 8,9 23,9 0,86 781 
22/07/2013 9,5 23 0,73 788 
30/07/2013 8,9 22,2 0,87 713 
14/08/2013 9 28,3 1,05 1219 

 

 

Anexo IV 

Concentrações de imidaclopride medidas na unidade experimental nos meses de 

Julho e Agosto de 2013. 

 

Data 
Concentração de imidaclopride 

(µg L
-1

) 

15-07-2013 0,056 

16-07-2013 60 

17-07-2013 29 

19-07-2013 24 

22-07-2013 17 

30-07-2013 8,6 

14-08-2013 0,56 
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Anexo V 

Concentrações de imidaclopride medidas na vala de drenagem da unidade 

experimental nos meses de Julho e Agosto de 2013. 

 

Data 
Concentração de imidaclopride 

(µg L
-1

) 

15-07-2013 0,064 

16-07-2013 8,8 

17-07-2013 5 

19-07-2013 2,7 

22-07-2013 2,3 

30-07-2013 0,53 

14-08-2013 0,092 

 

 

Anexo VI 

Resultados das análises químicas ao solo da unidade experimental - SST e Curvas 

pF. 

 

Parâmetros Resultado Observações 

Sólidos Suspensos Totais (SST) 0,062 g L
-1 Média de três medições 

Capacidade de campo (pF 2.5) 0,49 cm3 cm-3 Média de três medições 

Capacidade de emurchecimento (pF 4.2) 0,35 cm3 cm-3 Média de três medições 

Densidade aparente (dap) 0,99 g cm-3 Média de oito medições 
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Anexo VII 

Média das medições diárias da altura da lâmina de água da unidade experimental, nos 

meses de Julho e Agosto de 2013. 

 

Data Altura da lâmina de água (cm) 

16-07-2013 11,5 

17-07-2013 12,3 

18-07-2013 12,3 

19-07-2013 12,2 

20-07-2013 12,4 

21-07-2013 12,5 

22-07-2013 12,4 

23-07-2013 12,4 

24-07-2013 12,8 

25-07-2013 13,3 

26-07-2013 14,1 

27-07-2013 14,3 

28-07-2013 14,6 

29-07-2013 14,8 

30-07-2013 14,9 

31-07-2013 15,3 

01-08-2013 15,7 

02-08-2013 15,2 

03-08-2013 15,4 

04-08-2013 15,8 

05-08-2013 16,4 

06-08-2013 16,3 

07-08-2013 16,7 

08-08-2013 16,5 

09-08-2013 16,7 

10-08-2013 17,1 

11-08-2013 16,7 

12-08-2013 16,5 

13-08-2013 16,3 

14-08-2013 17 
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Anexo VIII 

Ficheiro meteorológico utilizado para a calibração do balanço de água  

do modelo RICEWQ. 

 

Data Precipitação Evapotranspiração Temperatura 

01-07-2013 0,000 0,524 28,900 

02-07-2013 0,000 0,524 28,900 

03-07-2013 0,000 0,524 28,900 

04-07-2013 0,000 0,524 28,900 

05-07-2013 0,000 0,524 28,900 

06-07-2013 0,000 0,524 28,900 

07-07-2013 0,000 0,524 28,900 

08-07-2013 0,000 0,524 28,900 

09-07-2013 0,000 0,524 28,900 

10-07-2013 0,000 0,524 28,900 

11-07-2013 0,000 0,524 28,900 

12-07-2013 0,000 0,524 28,900 

13-07-2013 0,000 0,524 28,900 

14-07-2013 0,000 0,524 28,900 

15-07-2013 0,000 0,524 28,900 

16-07-2013 0,300 0,524 28,900 

17-07-2013 1,100 0,524 28,900 

18-07-2013 0,300 0,524 28,900 

19-07-2013 0,300 0,524 28,900 

20-07-2013 0,300 0,524 28,900 

21-07-2013 0,300 0,524 28,900 

22-07-2013 0,300 0,524 28,900 

23-07-2013 0,300 0,524 28,900 

24-07-2013 0,700 0,524 28,900 

25-07-2013 0,800 0,524 28,900 

26-07-2013 1,100 0,524 28,900 

27-07-2013 0,500 0,524 28,900 

28-07-2013 0,600 0,524 28,900 

29-07-2013 0,500 0,524 28,900 

30-07-2013 0,400 0,524 28,900 

31-07-2013 0,700 0,524 28,900 

01-08-2013 0,600 0,524 28,900 

02-08-2013 0,000 0,524 28,900 

03-08-2013 0,500 0,524 28,900 

04-08-2013 0,700 0,524 28,900 

05-08-2013 1,000 0,524 28,900 

06-08-2013 0,400 0,524 28,900 

07-08-2013 0,500 0,524 28,900 

08-08-2013 0,300 0,524 28,900 

09-08-2013 0,500 0,524 28,900 

10-08-2013 0,800 0,524 28,900 

11-08-2013 0,000 0,524 28,900 

12-08-2013 0,100 0,524 28,900 
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13-08-2013 0,200 0,524 28,900 

14-08-2013 1,000 0,524 28,900 

15-08-2013 0,500 0,524 28,900 

16-08-2013 0,000 0,524 28,900 

17-08-2013 0,000 0,524 28,900 

18-08-2013 0,000 0,524 28,900 

19-08-2013 0,000 0,524 28,900 

20-08-2013 0,000 0,524 28,900 

21-08-2013 0,000 0,524 28,900 

22-08-2013 0,000 0,524 28,900 

23-08-2013 0,000 0,524 28,900 

24-08-2013 0,000 0,524 28,900 

25-08-2013 0,000 0,524 28,900 

26-08-2013 0,000 0,524 28,900 

27-08-2013 0,000 0,524 28,900 

28-08-2013 0,000 0,524 28,900 

29-08-2013 0,000 0,524 28,900 

30-08-2013 0,000 0,524 28,900 

31-08-2013 0,000 0,524 28,900 
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Anexo IX 

Ficheiro de entrada de parametrização utilizado para a calibração do balanço do pesticida do modelo RICEWQ. 
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Anexo X 

Ficheiros de saída do modelo MED-Rice 

 

Simulação para a água do canteiro de arroz 

Dia 
PECpw (µg L

-1
) 

Unidade experimental MED-Rice Argiloso MED-Rice Arenoso 

0 29,39 25,89 26,50 

1 17,91 15,78 16,15 

2 10,92 9,62 9,84 

4 4,06 3,57 3,66 

7 0,92 0,81 0,83 

14 0,03 0,03 0,03 

21 0,00 0,00 0,00 

28 0,00 0,00 0,00 

42 0,00 0,00 0,00 

50 0,00 0,00 0,00 

100 0,00 0,00 0,00 

 

 

Simulação para a água dos corpos de água adjacentes 

Dia 
PECsw (µg L

-1
) 

Unidade experimental MED-Rice Argiloso MED-Rice Arenoso 

0 0,43 0,40 0,37 

1 0,26 0,24 0,23 

2 0,16 0,15 0,14 

4 0,06 0,06 0,05 

7 0,01 0,01 0,01 

14 0,00 0,00 0,00 

21 0,00 0,00 0,00 

28 0,00 0,00 0,00 

42 0,00 0,00 0,00 

50 0,00 0,00 0,00 

100 0,00 0,00 0,00 
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Simulação para o sedimento do canteiro 

Dia 
PECsoil (µg kg

-1
) 

Unidade experimental MED-Rice Argiloso MED-Rice Arenoso 

0 94,15 98,81 98,01 

1 89,60 94,04 93,27 

2 85,28 89,49 88,77 

4 77,24 81,06 80,40 

7 66,58 69,87 69,30 

14 47,08 49,40 49,00 

21 33,29 34,93 34,65 

28 23,54 24,70 24,50 

42 11,77 12,35 12,25 

50 7,92 8,31 8,24 

100 0,67 0,70 0,69 
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Anexo XI 

“Higher-tier Risk Assessment of insecticide imidaclopride in portuguese rice paddies: 

PART I – CALIBRATION OF RICEWQ MODEL” - Painel apresentado na 8th 

Conference in pesticides and related organic micropollutants in the environment, 14th 

Symposium on chemistry and fate of modern pesticides (18-21 Setembro 2014), 

Ionnina, Grécia. 
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Anexo XII 

Ficheiros de saída do modelo RICEWQ 

 

Ficheiro saída ZP1: Parent Summary    

DATE CPW (mg L
-1

) CPS (mg kg
-1

) 

7/16/13 0.590E-01 0.454E-01 

7/17/13 0.391E-01 0.708E-01 

7/18/13 0.285E-01 0.855E-01 

7/19/13 0.215E-01 0.936E-01 

7/20/13 0.169E-01 0.973E-01 

7/21/13 0.138E-01 0.982E-01 

7/22/13 0.117E-01 0.974E-01 

7/23/13 0.102E-01 0.956E-01 

7/24/13 0.888E-02 0.930E-01 

7/25/13 0.790E-02 0.899E-01 

7/26/13 0.705E-02 0.864E-01 

7/27/13 0.662E-02 0.830E-01 

7/28/13 0.621E-02 0.796E-01 

7/29/13 0.588E-02 0.763E-01 

7/30/13 0.562E-02 0.731E-01 

7/31/13 0.528E-02 0.700E-01 

8/01/3 0.502E-02 0.669E-01 

8/02/13 0.493E-02 0.642E-01 

8/03/13 0.470E-02 0.615E-01 

8/04/13 0.443E-02 0.588E-01 

8/05/13 0.413E-02 0.562E-01 

8/06/13 0.398E-02 0.538E-01 

8/07/13 0.381E-02 0.514E-01 

8/08/13 0.368E-02 0.492E-01 

8/09/13 0.351E-02 0.471E-01 

8/10/13 0.330E-02 0.450E-01 

8/11/13 0.323E-02 0.430E-01 

8/12/13 0.314E-02 0.412E-01 

8/13/13 0.303E-02 0.395E-01 

8/14/13 0.281E-02 0.378E-01 

 

CPW – Daily parent concentration in water  
CPS - Daily parent concentration in bottom sediments 
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Ficheiro saída ZZH: Hydrologic summary 

DATE PRECIP EVAP SEEP SEEPS IRRIG IRRIG THETA DEPTH QOUT 

 
(cm) (cm) (cm) (cm) 

 
(cm) (cm) (cm) (m

3
) 

7/16/13 0.30 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 11.51 0.0000E+00 

7/17/13 1.10 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 12.32 0.0000E+00 

7/18/13 0.30 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 12.33 0.0000E+00 

7/19/13 0.30 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 12.34 0.0000E+00 

7/20/13 0.30 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 12.35 0.0000E+00 

7/21/13 0.30 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 12.36 0.0000E+00 

7/22/13 0.30 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 12.37 0.0000E+00 

7/23/13 0.30 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 12.38 0.0000E+00 

7/24/13 0.70 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 12.79 0.0000E+00 

7/25/13 0.80 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 13.30 0.0000E+00 

7/26/13 1.10 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 14.11 0.0000E+00 

7/27/13 0.50 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 14.32 0.0000E+00 

7/28/13 0.60 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 14.63 0.0000E+00 

7/29/13 0.50 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 14.84 0.0000E+00 

7/30/13 0.40 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 14.95 0.0000E+00 

7/31/13 0.70 0.29 0.00 0.00 0 0.00 0.49 15.35 0.0000E+00 

8/01/3 0.60 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 15.60 0.0000E+00 

8/02/13 0.00 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 15.25 0.0000E+00 

8/03/13 0.50 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 15.39 0.0000E+00 

8/04/13 0.70 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 15.74 0.0000E+00 

8/05/13 1.00 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 16.38 0.0000E+00 

8/06/13 0.40 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 16.43 0.0000E+00 

8/07/13 0.50 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 16.57 0.0000E+00 

8/08/13 0.30 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 16.52 0.0000E+00 

8/09/13 0.50 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 16.66 0.0000E+00 

8/10/13 0.80 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 17.11 0.0000E+00 

8/11/13 0.00 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 16.75 0.0000E+00 

8/12/13 0.10 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 16.50 0.0000E+00 

8/13/13 0.20 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 16.34 0.0000E+00 

8/14/13 1.00 0.35 0.00 0.00 0 0.00 0.49 16.99 0.0000E+00 
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Anexo XIII 

Dados meteorológicos para o local da unidade experimental fornecidos pela Orivárzea 

 

Data Precipitação (mm) Evapotranspiração (mm) Temperatura (°C) 

01-07-2013 0,00 6,24 23 

02-07-2013 0,00 5,55 19 

03-07-2013 0,00 4,9 24 

04-07-2013 0,00 5,97 28 

05-07-2013 0,00 6,01 28 

06-07-2013 0,00 5,85 28 

07-07-2013 0,00 6,15 28 

08-07-2013 0,00 6,02 27 

09-07-2013 0,00 5,84 26 

10-07-2013 0,00 5,87 25 

11-07-2013 0,00 5,99 21 

12-07-2013 0,00 3,66 20 

13-07-2013 0,00 1,33 20 

14-07-2013 0,00 1,25 20 

15-07-2013 0,00 2,64 21 

16-07-2013 0,00 5,01 21 

17-07-2013 0,00 5,54 20 

18-07-2013 0,00 5,23 21 

19-07-2013 0,00 4,25 20 

20-07-2013 0,00 5,56 20 

21-07-2013 0,00 5,55 20 

22-07-2013 0,00 5,02 21 

23-07-2013 0,00 5,1 22 

24-07-2013 0,00 5,56 23 

25-07-2013 0,00 5,48 22 

26-07-2013 0,00 3,91 20 

27-07-2013 0,00 4,41 20 

28-07-2013 0,00 5,02 21 

29-07-2013 0,00 4,76 21 

30-07-2013 0,00 5,24 23 

31-07-2013 0,00 5,94 23 

01-08-2013 0,00 5,8 22 

02-08-2013 0,00 5,63 21 

03-08-2013 0,00 5,52 20 

04-08-2013 0,00 5,26 21 

05-08-2013 0,00 5,44 21 

06-08-2013 0,00 4,66 21 

07-08-2013 0,00 4,49 20 

08-08-2013 0,00 4,89 21 

09-08-2013 0,00 5,39 24 

10-08-2013 0,00 5,79 26 

11-08-2013 0,00 5,93 24 

12-08-2013 0,00 5,57 21 

13-08-2013 0,00 5,09 23 
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14-08-2013 0,00 4,09 25 

15-08-2013 0,00 4,18 23 

16-08-2013 0,00 3,92 21 

17-08-2013 0,00 3,94 22 

18-08-2013 0,00 4,01 22 

19-08-2013 0,00 4,01 25 

20-08-2013 0,00 4,27 24 

21-08-2013 0,00 4,15 22 

22-08-2013 0,00 3,92 22 

23-08-2013 0,00 4,1 21 

24-08-2013 0,00 4,55 21 

25-08-2013 0,00 4,25 22 

26-08-2013 0,00 4,57 21 

27-08-2013 0,00 4,03 21 

28-08-2013 0,00 3,69 22 

29-08-2013 0,00 3,83 21 

30-08-2013 0,00 3,49 22 

31-08-2013 0,00 4,26 23 

 

 


